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จากสถานการณการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยตั้งแตชวงตนป 2563 เปนตนมา สงผลใหการ

เดินทางเขา-ออกประเทศของนักศึกษาตางชาติที่กำลังศึกษาอยูในประเทศไทย หรือกำลังจะเขาศึกษาใน

ประเทศไทยสามารถทำไดโดยยาก และมีตนทุนจากการกักตัวเพื่อเฝาระวังอาการ (state quarantine) ทั้งฝง

ประเทศตนทาง และในฝงประเทศไทยท่ีคอนขางสูง ใชระยะเวลายาวนาน และมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ดวย

เหตุผลดังกลาวสงผลใหสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงที่มีสัดสวนการพึ่งพารายไดจากนักศึกษาตางชาติที่สูง 

เผชิญกับปญหาและความทาทายหลายประการตลอดชวงป 2563 ที่ผานมา จวบจนในป 2564 ที่การระบาด

กลับมาอีกครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น จึงเปนที่นาสนใจวาสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวจะสามารถตั้งรับกับ

สถานการณ และมีกลยุทธในการปรับตัวในอนาคตอยางไร และอุตสาหกรรมการศึกษาของประเทศไทยไดรับ

ผลกระทบจากวิกฤติการณดังกลาวมากนอยเพียงใด 

ในการศึกษาสวนนี้ คณะผูวิจัยจึงไดทำการศึกษาผลกระทบจากการระบาดของโควิดตอหลักสูตร

นานาชาติ ในระดับอุดมศึกษาของไทยท่ีมีสัดสวนของนักศึกษาตางชาติอยูในเกณฑสูง เพ่ือพิจารณาผลกระทบ

ที่มีตอหลักสูตร และตอมหาวิทยาลัย ทั้งในแงของผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเรียนการสอน การบริหาร

จัดการหลักสูตร ตลอดจนแนวทางการแกปญหาและการปรับตัวในอนาคต โดยอาศัยวิธีการสัมภาษณผูบริหาร

ระดับสูงของมหาวิทยาลัย และการสืบคนขอมูลจากแหลงทุติยภูมิตางๆ (secondary data) พรอมท้ังประมาณ

การผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่ประเทศสูญเสียจากการที่นักศึกษาตางชาติไมสามารถเขามาศึกษาตอใน

ประเทศไทยได  โดยคณะผูวิจัยแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวนประกอบดวย 1) การประเมินผลกระทบทาง

เศรษฐกิจระดับมหภาค และ 2) การประเมินผลกระทบที่มีตอการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยมีเนื้อหาดังตอไปนี้  

  



1) การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับมหภาค 

 หลายทศวรรษที่ผานมา สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีแนวโนมในการขยายตลาด และเจาะกลุม

ลูกคาจากตางประเทศมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก จำนวนประชากรเกิดใหมในประเทศไทยมีแนวโนมที่ลดลงอยาง

ตอเนื่อง  ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอตลาดการศึกษาในประเทศที่มีจำนวนนักศึกษาไทยเขาสูระบบลดลง 0

1 

ในขณะที่สถาบันการศกึษาตาง ๆ มีการเปดหลักสูตรใหมๆ ใหทันสมัยมากขึ้นและขยายจำนวนรับนักศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นทั้งในสาขาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และสายวิทยาศาสตร จนทำใหเกิดสภาวะ

อุปทานลนเกิน (Over Supply) จึงจำเปนตองหาลูกคาจากตางประเทศมาชวยในการลดชองวางอุปทาน

ดังกลาวลง  

 ท้ังนี้ แมวารัฐบาลไทยยังไมไดมีนโยบายในการสงเสริม หรือสนับสนุนใหมีการรับนักศึกษาตางชาติเขา

มาศึกษาภายในประเทศเชนเดียวกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค อยางประเทศสิงคโปรที่ไดดำเนินการมากอน

หนาก็ตาม แตกระนั้นสถาบันอุดมศึกษาหลายแหง โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาของภาคเอกชน มีความตื่นตัว 

และมีความพยายามในการเจาะตลาดกลุมลูกคาในตางแดนมากข้ึนทุกขณะ อาทิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ท่ี

มีการเปดหลักสูตร Expert on China (EOC) เพื่อเปนชองทางในการขยายฐานลูกคาจากประเทศจีนซึ ่งใน

ปจจุบันมีแนวโนมการขยายตัวสูงขึ ้น จากการที ่ประเทศจีนมีประชากรในวัยเรียนเปนจำนวนมาก แต

สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศกลับมีการจำกัดจำนวนรับนักศึกษา จึงทำใหเกิดความตองการเขาศึกษาท่ีลน

เกินกวาสถาบันการศึกษาจะรองรับได (Over Demand) 1

2 ดวยเหตุนี้ จึงทำใหเด็กวัยเรียนในประเทศจีนที่ไม

สามารถเขาสูรั้วมหาวิทยาลัยภายในประเทศ และตัดสินใจศึกษาตอในตางประเทศแทน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา

ไทยถือเปนหนึ่งในจุดหมายลำดับตนๆ ในการศึกษาตอ เนื่องจากมีขอไดเปรียบจากตำแหนงทางภูมิศาสตรท่ี

ใกลเคียงกับประเทศจีน อีกทั้งมีคาครองชีพที่ต่ำกวาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศปลายทางอื่นๆ มีสถานท่ี

ทองเท่ียว และวัฒนธรรมท่ีดึงดูดใจชาวจีนเปนทุนเดิม จึงทำใหตลอดทศวรรษท่ีผานมาจำนวนนักศึกษาจีนเดิน

ทางเขามาศึกษาในประเทศไทยมากข้ึนอยางตอเนื่อง ไมนับรวมนักศึกษาจากกลุมประเทศ CLMV ท่ีในปจจุบัน

มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศเมียนมาร และกัมพูชา ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึ

อยางตอเนื่อง และมีความตองการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ รวมถึงเขาไปชวยเติมเต็มความตองการ

แรงงานในภาคอุตสาหกรรม แตในปจจุบันยังไมมีสถาบันการศึกษาท่ีเพียงพอตอความตองการของนักศึกษาท้ัง

ในเชิงปริมาณ และคุณภาพการศึกษา จึงเปนเหตุใหนักศึกษาในกลุมประเทศ CLMV เขามาศึกษาในไทยมาก

ข้ึนกวาในอดีตท่ีผานมา  

 จากสถิติอุดมศึกษา ที่รวบรวมโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดทำการสำรวจ

ขอมูลจำนวนนักศึกษาตางชาติในประเทศไทย ระหวางปการศึกษา 2558 - 2560 พบวา แนวโนมของนักศึกษา

ตางชาติที่เขามาศึกษาในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง จากในป 2558 ที่มีจำนวนรวม 16,657 คน 

 
1 แตในขณะเดียวกัน ความตองการของการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน 
2 สวนหนึ่งเปนผลมาจากการที่นักศึกษาชาวจีนมีคานยิมในการเรียนตางประเทศมากขึ้น 



เพิ่มเปน 20,500 คน ในป 2560 หรือเพิ่มขึ้นกวารอยละ 23.07 ภายในระยะเวลา 2 ป 2

3  หากพิจารณาตาม

ประเภทของสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาประเภทมหาวิทยาลัยเอกชน เปนกลุมผูนำของตลาด โดยในป 

2560 สถานศึกษาประเภทดังกลาว มีจำนวนนักศึกษาตางชาติมากถึง 11,512 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 

56.16 ของนักศึกษาตางชาติทั้งหมดท่ีเขามาศึกษาในประเทศไทย โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 39.45  

รองลงมาเปนสถานศึกษาเอกชนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งมีนักศึกษาตางชาติจำนวน 5,732 คน ในป 

2560 คิดเปนรอยละ 27.96 ของนักศึกษารวมทั้งประเทศ แตที่นาสนใจคือสถานศึกษาประเภทดังกลาวนี้มี

อัตราการเติบโตของนักศึกษาตางชาตินอยมาก ประมาณรอยละ 2.49 เทานั้น ซึ่งเปนแนวโนมเดียวกันกับ

มหาวิทยาลัยในกลุมเทคโนโลยี ราชมงคล  

อยางไรก็ตาม จากขอมูลทางสถิติดังกลาวนี้ ชี้ใหเห็นวา สถาบันการศึกษาบางประเภทที่ในปจจุบันมี

จำนวนนักศึกษาตางชาติไมมากนัก เชน มหาวิทยาลัยของรัฐ (นักศึกษาตางชาติ 677 คน) สถาบันเอกชน 

(นักศึกษาตางชาติ 426 คน)  หรือวิทยาลัยชุมชน (นักศึกษาตางชาติ 15 คน)  นับเปนกลุมสถานศึกษาที่มี

ศักยภาพในการรับนักศึกษาตางชาติมากขึ ้นในอนาคต โดยพิจารณาจากอัตราการเติบโตที ่กาวกระโดด  

ประกอบกับกระแสความนิยมของนักศึกษาตางชาติที่ตองการเขามาศึกษาในประเทศไทย จึงทำใหมั่นใจไดวา

แนวโนมการเขามาศึกษาตอในสถานศึกษาดังกลาวนี้นาจะมีมากขึ้นในอนาคต ดังนั้น ผลกระทบจากการ

ระบาดของโควิด-19 จากการปดประเทศและมีคาใชจายในการเขาประเทศไทยสูงกวาเดิมจึงกระทบ

มหาวิทยาลัยเอกชนในขนาดท่ีใหญกวามหาวิทยาลัยกลุมอ่ืน ๆ 

รูปท่ี 1: จำนวนนักศึกษาตางชาติท่ีศึกษาในประเทศไทย ปการศึกษา 2558 – 2560  จำแนกตามประเภท

สถานศึกษา 

                                                                                                        หนวย: คน 

 
3 การเพิ่มขึ้นของจำนวนนกัศึกษาตางชาติสวนมาก เปนการเพิ่มขึ้นในมหาวิทยาลัยเอกชน 



 
ท่ีมา: ประมวลผลโดยคณะผูวิจัยและขอมูลจาก สถิติอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 หากพิจารณาถึงจำนวนของนักศึกษาตางชาติทั ้งหมดที ่กำลังศึกษาอยู ในประเทศไทยในปจจุบัน 

จำแนกตามประเทศตนทาง จะเห็นไดวานักศึกษาจากประเทศจีนมีสัดสวนมากท่ีสุด หรือประมาณครึ่งหนึ่งของ

นักศึกษาตางชาติทั้งหมด รองลงมาเปนนักศึกษาจากกลุมประเทศ CLMV ซึ่งประกอบดวย ประเทศเมียนมาร 

รอยละ 13.99 ประเทศกัมพูชา รอยละ 7.99 เวียดนาม รอยละ 5.98 สปป.ลาว รอยละ 5.89  ตามดวย

ประเทศในภูมิภาคเอเชียประเทศอ่ืนๆ เชน เนปาล อินโดนีเซีย และเกาหลีใต ในขณะท่ีประเทศตะวันตก และ

ยุโรป จะมีสหรัฐอเมริกาที่เขามาเปนอันดับหนึ่ง แตอยางไรก็ตามสหรัฐอเมริกายังมีจำนวนนักศึกษาที่เขามา

ศึกษาในไทยเปนสัดสวนท่ีนอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับกลุมประเทศเอเชีย ประมาณรอยละ 2.82 เทานั้น  
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รูปท่ี 2: รอยละของนักศึกษาตางชาติท่ีศึกษาในประเทศไทยท้ังหมด (ขอมูลป 2560) จำแนกตามประเทศตน

ทางของนักศึกษา 

 

 
 

ท่ีมา: ประมวลผลโดยคณะผูวิจัยขอมูลจาก สถิติอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

 ผลประโยชนของการเขามาของนักศึกษาตางชาติ ทำใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศมาก

ขึ้น และชวยกระตุนเศรษฐกิจในระดับทองถิ่น จากการที่นักศึกษาตางชาติเขามาอาศัย และใชจายเงินเพื่อกิน

อยูภายในพื้นที่ รวมถึงสรางรายไดเปนกอบเปนกำใหกับสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่กำลังประสบปญหา

ขาดผูเรียนอยูในขณะนี้อีกทางหนึ่งดวย จึงนับไดวานักศึกษาตางชาติเปนทางรอดใหมของสถาบันการศึกษาใน

ยามที่กลุมลูกคาในประเทศกำลังลดนอยถอยลง  ดังนั้น การเกิดการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จึง

กลายเปนวาระสำคัญที่ทำใหคณะผูวิจัยมีความจำเปนตองวิเคราะหถึงผลกระทบทั้งในมิติดานเศรษฐกิจของ

สถาบันการศึกษา ตลอดจนรายไดที่นักศึกษาตางชาตินำเขาประเทศ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐสามารถใหความ

ชวยเหลือ และแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีกำลังเกิดข้ึนไดอยางตรงจุด และสอดรับกับสภาพขอเท็จจริง  

  ในสวนนี้ คณะผูวิจัยจะกลาวถึงภาคสวนตาง ๆ ท่ีไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากการเขามาของ

นักศึกษาตางชาติ เพ่ือเปนกรอบแนวคิดในการทำการศึกษาผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 ในลำดับตอไป 

โดยคณะผูวิจัยแบงกลุมผูที่ไดประโยชนออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย กลุมสถาบันการศึกษา ซึ่งเปนกลุมท่ี

ไดรับผลประโยชนในทางตรงจากนักศึกษาตางชาติ  กลุมธุรกิจทองถิ่น ซึ่งนักศึกษาตางชาติมีการใชบริการท้ัง

เรื่องการกินการอยู  และกลุมหนวยงานภาครัฐ ที่ไดประโยชนจากการเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ จากนักศึกษา

ตางชาติ  โดยแตละกลุมมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

สาธารณรฐัจนี
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          1.1) ผลกระทบทางเศรษฐกิจตอกลุมสถาบันการศึกษา 

การเขามาของนักศึกษาตางชาติน ับเป นการสรางประโยชนทางเศรษฐกิจในทางตรงให แก

สถาบันการศึกษา โดยจากขอมูลที่คณะผูวิจัยไดจากการสัมภาษณเบื้องตน และการสืบคนจากเอกสาร หรือ

เว็บไซตของสถาบันการศึกษา พบวา คาธรรมเนียมการศึกษา และคาหนวยกิตของสาขาที ่สอนเปน

ภาษาอังกฤษมีอัตราที่สูงกวาสาขาที่สอนเปนภาษาไทยคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งกับสถาบันการศึกษา

ภาคเอกชนที่มีการเปดทั้งหลักสูตรนานาชาติที ่มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ และหลักสูตร

นานาชาติที่มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาจีน  โดยสำหรับเนื้อหาสวนนี้ คณะผูวิจัยไดทำการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยตัวอยางจำนวน 9 แหง ซึ่งมีระดับคาเลาเรียน และประเภทของสถาบันการศึกษาที่แตกตางกัน 

เพื่อพิจารณาอัตราคาเลาเรียนตลอดหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้  

ในกลุมมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาภาครัฐ พบวา คาเลาเรียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษา

ตางชาติที ่เขามาศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล มีชวงคาใชจายที ่สูงที ่สุด ประมาณ 

1,228,500 - 1,474,200 บาท ตลอดหลักสูตร โดยหลักสูตรที่มีคาเลาเรียนสูงที่สุด คือ หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ สถาบันที่มีคาเลาเรียนในอัตราที่สูงรองลงมา คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งมีชวง

คาใชจายประมาณ 452,000 - 484,000 บาทตลอดหลักสูตร  โดยหลักสูตรที ่มีคาเลาเรียนสูงที ่สุด คือ 

หลักสูตรในกลุมคณะทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ ซ่ึงประกอบดวย คณะจิตวิทยา 

ทันตแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร แพทยศาสตร เภสัชศาสตร ว ิทยาศาสตร ว ิทยาศาสตรการกีฬา 

วิทยาศาสตรสาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร สหเวชศาสตร สัตวแพทยศาสตร และ

ศิลปกรรมศาสตร ซึ ่งกลุมคณะเหลานี้ มีการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติคอนขางมาก จึงมีคาธรรมเนียม

การศึกษาท่ีมากกวากลุมคณะอ่ืนๆ ทางสังคมศาสตร  ในขณะท่ี มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีคาเลาเรียนประมาณ 

451,630 บาทตลอดหลักสูตร เทากันในเกือบทุกหลักสูตร  และสำหรับสถาบันการศึกษาที่มีคาเลาเรียนใน

อัตราที่ต่ำที่สุด คือ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ซึ่งมีคาเลาเรียน ประมาณ 255,120 - 363120 บาทตลอด

หลักสูตร โดยหบักสูตรท่ีมีคาเลาเรียนแพงท่ีสุด คือ หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน 

สำหรับคาเลาเรียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษาตางชาติที่เขามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาใน

สถาบันการศึกษาภาครัฐ พบวา มหาวิทยาลัยมหิดล มีชวงคาใชจายสูงที่สุด ประมาณ 447,500 บาทตลอด

หลักสูตรปริญญาโท โดยหลักสูตรการจัดการเปนหลักสูตรที่มีคาเลาเรียนสูงที่สุด  สวนสถาบันที่มีคาเลาเรียน

ในอัตราท่ีสูงรองลงมา คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีคาเลาเรียนประมาณ 294,000 - 312,000 บาทตลอด

หลักสูตรปริญญาโท โดยหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลอม การเพาะเลี้ยงทางน้ำ จุลชีววิทยาทางการแพทย ชีว

เวชศาสตร ทันตชีววัสดุศาสตร เพศศาสตร เภสัชวิทยา วิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ วิทยาศาสตรนาโนและ

เทคโนโลยี วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และสรีรวิทยา เปนกลุมหลักสูตรที่มีคาเลาเรียนสูงที่สุด ในขณะที่สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีชวงคาเลาเรียน ประมาณ 300,000  บาทตลอดหลักสูตรปริญญาโท โดยหลักสูตร



การจัดการเปนหลักสูตรที่มีอัตราคาเลาเรียนสูงที่สุด และเปนที่นิยมมากที่สุดของสถาบัน  สวนมหาวิทยาลัย

รามคำแหง เปนมหาวิทยาลัยที่มีคาเลาเรียนต่ำที่สุดในกลุมบัณฑิตศึกษา มีชวงคาใชจายประมาณ 250,000 

บาทตลอดหลักสูตรปริญญาโท ซ่ึงนับวาเปนจุดดึงดูดท่ีสำคัญประการหนึ่งของทางสถาบัน  

 

ในกลุมมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาภาคเอกชน พบวา คาเลาเรียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษา

ตางชาติที ่เขามาศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีชวงคาใชจายที่สูงที่สุด ประมาณ 

516,750 – 755,000 บาทตลอดหลักสูตร โดยหลักสูตรที่มีคาเลาเรียนสูงที่สุด คือ หลักสูตรสถาปตยกรรม

ศาสตร และการออกแบบ  สถาบันที่มีคาเลาเรียนในอัตราที่สูงรองลงมา คือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มีชวง

คาใชจายประมาณ 429,500 - 750,000 บาทตลอดหลักสูตร โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (จีน - 

อังกฤษ) เปนหลักสูตรที่มีคาเลาเรียนสูงที่สุด  ในขณะที่ วิทยาลัยนานาชาติจีน (International Chinese 

College) มหาวิทยาลัยรังสิต มีคาใชจายเฉลี่ยประมาณ 680,000 บาทตลอดหลักสูตร โดยหลักสูตรวิศวกรรม

โยธา เปนหลักสูตรที่มีคาเลาเรียนสูงที่สุด สวนวิทยาลัยนานาชาติ (International College) มหาวิทยาลัย

รังสิต ซึ่งเปนอีกหนวยงานในระดับคณะอีกแหงหนึ่งของมหาวิทยาลัย มีชวงคาใชจายประมาณ 452,500 - 

548,000 บาทตลอดหลักสูตร โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจเปนหลักสูตรท่ีมีคาเลาเรียนสูงท่ีสุด 

สำหรับคาเลาเรียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษาตางชาติที่เขามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาใน

สถาบันการศึกษาภาคเอกชน พบวา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีชวงคาใชจายที่สูงที่สุด ประมาณ 315,400 - 

1,500,000 บาทตลอดหลักสูตร โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจเปนหลักสูตรท่ีมีคาเลาเรียนสูงท่ีสุด  สวนสถาบันท่ีมี

คาเลาเรียนในอัตราที่สูงรองลงมา คือ วิทยาลัยนานาชาติ (International College) มหาวิทยาลัยรังสิต มี

คาใชจายเฉลี่ยประมาณ 327,200 - 860,000 บาทตลอดหลักสูตร โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตรเปนหลักสูตรที่มีคาเลาเรียนสูงที่สุด  ในขณะที่  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมี

ชวงคาใชจายต่ำที่สุดประมาณ 400,000 - 500,000 บาทตลอดหลักสูตร โดยหลักสูตรที่มีคาเลาเรียนสูงที่สุด 

คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (จีน - อังกฤษ) รายละเอียดตามตารางท่ี 1  

 
 

ตารางท่ี 1: คาเลาเรียนของนักศึกษาตางชาติ ตลอดหลักสูตร ของสถาบันการศึกษาบางแหง ในประเทศไทย 

จำแนกตามระดับการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตร ี  

(หลักสูตร 4 ป) 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

(หลักสูตร 1ปครึ่ง -3 ป) 

มหาวิทยาลัยรัฐบาล 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 451,630 250,000 

มหาวิทยาลัยมหิดล 1,228,500 - 1,474,200 447,500 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 452,000 - 484,000 294,000 - 312,000 



แมฟาหลวง 255,120 - 363120 - 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร - 300,000 - 650,000 

มหาวิทยาลัยเอกชน 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  429,500 - 750,000 400,000 - 500,000 

มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยนานาชาติ 

(International College) 

452,500 - 548,000 327,200 - 860,000 

มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยนานาชาติ

จีน (International Chinese 

College) 

680,000 - 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  516,750 – 755,000* 315,400 - 1,500,000 

* หลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีการเก็บคาเลาเรียนสูงท่ีสุด คือหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมการบินและ

นักบินพาณิชย โดยมีคาเลาเรียน 3,324,350 บาทตลอดหลักสูตร แตหลักสูตรนี้มีจำนวนนักศึกษาในสัดสวนไม

มากนัก  

จัดทำโดย : คณะผูวิจัย 

ท่ีมา : การสัมภาษณ และเอกสาร หรือเว็บไซตของสถาบันการศึกษา 

 

 ทั้งนี้ คณะผูวิจัยไดทำการสืบคนขอมูลจากเว็บไซตแนะแนวการศึกษาตอในประเทศไทย 3

4 ที่ไดมีการ

รวบรวมคาใชจายของหลักสูตรสำหรับชาวตางชาติในไทย และคำนวณคาใชจายโดยประมาณของนักศึกษา

ตางชาติที่ประสงคจะเขามาศึกษาตอในไทย โดยจากขอมูล พบวา คามัธยฐาน (median) ของคาเลาเรียนใน

ประเทศไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยูที่ 520,450 บาทตลอดหลักสูตร หรือประมาณ 130,112.50 

บาทตอป ซึ ่งนับวาสอดคลองกับสถิต ิของสถาบันการศึกษาทั ้ง 9 แหงที ่ทางคณะผู ว ิจ ัยสุ มเลือกมา  

(รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวกที่ 1 รายการคาเลาเรียนของหลักสูตรสำหรับชาวตางชาติในประเทศไทย 

สำรวจในป 2017 และภาคผนวกที่ 2 การกระจายตัวของคาเลาเรียนของหลักสูตรสำหรับชาวตางชาติใน

ประเทศไทย)   

1.2) กลุมธุรกิจทองถิ่น 

 ธุรกิจทองถิ่นในที่นี้หมายรวมถึงบริษัทหางรานที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย และมีสวนในการไดรับ

ประโยชนจากการที่มีนักศึกษาตางชาติเขามาพำนักอาศัยในระยะยาวภายในประเทศ เชน ธุรกิจที่พัก หรือ

หอพัก ธุรกิจรานอาหาร รานสะดวกซ้ือ รานซักรีด บริษัทประกันสุขภาพและประกันชีวิต ฯลฯ ตลอดจนธุรกิจ

ที่เกี่ยวกับดานสาธารณูปโภค เชน รถโดยสารประจำทาง รถไฟฟา การบิน หรือธุรกิจผูใหบริการสัญญาณ
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โทรศัพท และอินเตอรเน็ต ฯลฯ  ซึ่งนักศึกษาตางชาติจำเปนตองบริโภคสินคาและบริการเหลานี้ตลอดชวง

ระยะเวลาท่ีกำลังศึกษาอยูในประเทศไทย  

 ท้ังนี้ เพ่ือใหงายตอการประมาณการณตัวเลขผลประโยชนท่ีธุรกิจเหลานี้จะไดรับ คณะผูวิจัยจึงใชสถิติ

คาใชจายของครัวเรือนไทย ในป 2561 ซ่ึงจัดเก็บโดยสำนักงานสถิติแหงชาติ (รายละเอียดในภาคผนวก 3) มา

ทำการเทียบเคียงเพ่ือประมาณคาใชจายท่ีนักศึกษาตางชาติมีการใชจายในประเทศไทย เนื่องจาก การตั้งราคา

สินคาและบริการตางๆ ภายในประเทศไทยมีอัตราเดียวกันท้ังสำหรับคนไทย และชาวตางชาติ จึงทำใหสามารถ

อางอิงตัวเลขไปใชกับกลุมนักศึกษาตางชาติได ทั้งนี้ อยูภายใตสมมุติฐานวานักศึกษาตางชาติมีพฤติกรรมการ

บริโภคสินคาและบริการใกลเคียงกับครัวเรือนไทยที่มีสมาชิก 1-2 คน  นอกจากนี้ คณะผูวิจัยไดดำเนินการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูลดังกลาวจากการสัมภาษณเชิงลึกอีกทางหนึ่ง โดยไดรายการสรุปคาใชจาย

โดยประมาณของนักศึกษาตางชาติในประเทศไทยดังตอไปนี้  ไดประมาณตัวเลขคาใชจายในดานตางๆ ไว

ดังตอไปนี้  

- ดานการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม (ไมมีแอลกอฮอร) พบวา โดยเฉลี่ยมีคาใชจายประมาณ 

5,258 บาทตอเดือน ในขณะที่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร และกลุมยาสูบ มีคาใชจายเฉลี่ย 

ประมาณ 220 และ 93 บาทตอเดือน 

- ดานท่ีอยูอาศัยและเครื่องใชตางๆ ฯลฯ  พบวา โดยเฉลี่ยมีคาใชจายประมาณ 3,520 บาทตอ

เดือน โดยแบงเปนคาเชาที่อยูอาศัยประมาณ 8,000 บาทตอเดือน ในขณะที่คาใชจายอื่นๆ 

ในดานท่ีอยูอาศัย เชน คาใชจายในการทำความสะอาด หรือคาใชจายเบ็ดเตล็ดเก่ียวกับท่ีพัก

อาศัย เปนอัตราเดียวกับของคนไทย  

- ดานเครื่องนุ งหม และรองเทา พบวา โดยเฉลี่ยมีคาใชจายประมาณ 312 บาทตอเดือน 

ในขณะที่ คาใชจายสวนบุคคล เชน ของใชสวนตัว ประมาณ 478 บาทตอเดือน ดาน

เวชภัณฑและคาตรวจรักษาพยาบาล ประมาณ 223 บาทตอเดือน ดานการเดินทางและการ

สื่อสาร พบวา โดยเฉลี่ยมีคาใชจายประมาณ 2,275 บาทตอเดือน ซึ่งนับเปนคาใชจายกอน

ใหญท่ีมีสัดสวนมากเปนลำดับสองรองจากดานการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม  

- โดยเฉลี่ยรวมนักศึกษาตางชาติมีการใชจายเงินในการอุปโภคบริโภคสินคาและบริการตางๆ 

ภายในประเทศไทยประมาณ 17,880 บาทตอเดือน หรือประมาณ 214,560 บาทตอป 

 

 

 

  



ตารางท่ี 2: คาใชจายของครัวเรือนไทย ในป 2561 จำแนกตามรายการคาใชจาย+ 

รายการคาใชจาย  บาทตอเดือน  บาทตอป แหลงขอมูล 

คาใชจายรวม 17,880 214,560   

(1) อาหาร และเครื่องดื่ม (ไมมแีอลกอฮอล)   5,258 63,096 

ฐานขอมูลครัวเรือนไทย ป 

2561 สำนักงานสถิติ

แหงชาติ  

อาหารปรุงที่บาน                      2,264 27,168 

อาหารสำเร็จรูป                      2,663 31,956 

เคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล (ด่ืมที่บาน)               331 3,972 

(2) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล          220 2,640 

ด่ืมที่บาน                          126 1,512 

ด่ืมนอกบาน                        94 1,128 

(3) ยาสูบ หมาก ยานัตถุ และอ่ืนๆ              93 1,116 

บุหร่ี ซิการ ยาเสน ฯลฯ  88 1,056 

(4) ที่อยูอาศัย เครื่องแตงบานและเครือ่งใชตางๆ                      9,021 108,252 

คาเชาที่อยูอาศัย                           8,000 96,000 สัมภาษณเชิงลึก 

เคร่ืองใชสอยเบ็ดเตล็ดในบาน                  62 744 

ฐานขอมูลครัวเรือนไทย ป 

2561 สำนักงานสถิติ

แหงชาติ  

เชื้อเพลิง แสงสวางและน้ำ                    715 8,580 

คาใชจายในการทำความสะอาด                  200 2,400 

คาจางบุคคลที่ใหบริการครัวเรือน                  44 528 

(5) เครื่องนุงหมและรองเทา                      312 3,744 

ผา เส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย                246 2,952 

รองเทา                           66 792 

(6) คาใชจายสวนบุคคล                       478 5,736 

ของใชสวนบุคคล                       386 4,632 

คาบริการสวนบุคคล                       92 1,104 

(7) เวชภัณฑและคาตรวจรักษาพยาบาล                  223 2,676 

ยาและเวชภัณฑ                         85 1,020 

คารักษาพยาบาล (คนไขนอก)                    103 1,236 

คารักษาพยาบาล (คนไขใน)                     35 420 

(8) การเดินทางและการสื่อสาร                2,275 27,300 

คาใชจายเกีย่วกับยานพาหนะ                     260 3,120 

การเดินทางตามปกติ                    1,096 13,152 

การเดินทางในโอกาสพิเศษ และทองเทีย่ว             376 4,512 

การส่ือสาร                        543 6,516 

 



        1.3) กลุมหนวยงานภาครัฐ 

นอกจาก สถาบันการศึกษาและธุรกิจทองถิ่นที่ไดรับประโยชนทั้งในทางตรงและทางออมจากการเขา

มาของนักศึกษาตางชาติแลว หนวยงานภาครัฐนับเปนอีกหนึ่งภาคสวนที่ไดรับผลประโยชนในรูปตัวเงิน ผาน

การเก็บคาธรรมเนียม หรือภาษีมูลคาเพิ่มจากรายการคาใชจายตางๆ ที่นักศึกษาตางชาติเขามาใชบริการใน

ประเทศไทย  

โดยจากการสัมภาษณขอมูลจากสถาบันการศึกษา พบวา นักศึกษาตางชาติที่ตองการเขามาศึกษาใน

ประเทศไทยตองดำเนินการขอใบหลักฐานในการอนุญาตเขาประเทศไทยเพื ่อการศึกษา หรือ วีซาเพ่ือ

การศึกษา (Thai Education Visa) โดยผูขอตองมีอายุเกินกวา 12 ปขึ้นไป และไดรับการตอบรับใหเขาเรียน

ในหลักสูตรแบบเต็มเวลาจากสถานศึกษาในประเทศ ที่มีการเรียนการสอนอยางนอย 8 -10 ชั่วโมงตอสัปดาห 

โดยมีคาธรรมเนียมในการขอวีซาอยูที่ 1,000 บาท สำหรับการขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศได 1 ครั้ง  

(single re-entry) และ 3,800 บาท สำหรับการขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศไดหลายครั้ง (Multiple 

Re-entry) ซึ่งโดยสวนใหญทางสำนักงานตรวจคนเขาเมือง จะกำหนดหวงระยะเวลาในการตอวีซาทุก 90 วัน 

แตท้ังนี้ สามารถปรับเพ่ิม หรือลดไดตามท่ีทางเจาหนาท่ีเห็นสมควร ซ่ึงคาธรรมเนียมดังกลาวนี้ นับเปนหนึ่งใน

ชองทางการไดมาซ่ึงรายไดของรัฐบาล ยังไมรวมคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการเดินทางเขาประเทศ เชน 

คาธรรมเนียมสนามบิน หรือรายไดจากภาษีมูลคาเพิ่มที่รัฐบาลจัดเก็บจากการที่นักศึกษาตางชาติเขามาซ้ือ

สินคาและบริการในประเทศไทยอีกดวย  

 จำนวนเท่ียวบินท่ีเดินทางเขาประเทศไทยท่ีลดลง การขอวีซาท่ีมีความยุงยากมากข้ึน การกักตัวผูเดิน

ทางเขามาในประเทศไทย 14 วัน (State quarantine หรือ Alternative state quarantine) ท่ีเขมขน และ

ความไมแนนอนของสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 เปนเหตุใหจำนวนนักศึกษาตางเขามาในประเทศ

ไทยเพ่ือการศึกษาลดลง เนื่องจากคาใชจายในการเดินทางเขามาในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนซ่ึงคาดการณวาเพ่ิมข้ึน

ประมาณ 40,000 - 50,000 บาทตอคน และการท่ีนักศึกษาตางชาติไมเขามาในประเทศไทยจะสงผลกระทบ

ตอมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงสงผลกระทบตอการเรียนการสอนและรายไดของ

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

1.4) การประมาณการผลกระทบโดยรวมตอระบบเศรษฐกิจ 

จากขอมูลเบื้องตน คณะผูวิจัยไดประมาณการมูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจ จากการที่นักศึกษา

ตางชาติไมสามารถเดินทางเขามาในประเทศไดในระยะเวลา 4 ป ตั้งแตปการศึกษา 2563-2566 อันเปนผล

พวงจากสถานการณการระบาดของโรค โดยใชสมมติฐานในการคำนวนตอไปนี้ 

1. ประมาณการจำนวนนักศึกษาเขาใหมในปการศึกษา 2563-2566 โดยอิงตามอัตราการ

เพ่ิมข้ึนของนักศึกษาระหวางป 2559-25605  
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2. การสูญเสียรายไดของสถาบันการศึกษาเทากับคาเลาเรียนในระดับชั้นปริญญาตรีเฉลี ่ยท่ี 

130,112.50 บาทตอปตอคน โดยแบงความเปนไปไดออกเปน 4 สถานการณ (scenarios) 

ดังตอไปนี้  

- นักศึกษาตางชาติทุกคนที่ตองการเรียนกับสถาบันในประเทศไทยสมัครเรียนผาน

ชองทางออนไลน จากประเทศของตนเอง 

- นักศึกษาตางชาติรอยละ 75 ที่ตองการเรียนกับสถาบันในประเทศไทยสมัครเรียน

ผานชองทางออนไลน กลาวคือ นักศึกษาตางชาติใหมหายไปรอยละ 25 และท่ีเหลือ

รอยละ 75 เรียนท่ีประเทศของตนเอง 

- นักศึกษาตางชาติ รอยละ 50 ที่ตองการเรียนกับสถาบันในประเทศไทยสมัครเรียน

ผานชองทางออนไลน กลาวคือ นักศึกษาตางชาติใหมหายไปรอยละ 50 และท่ีเหลือ

รอยละ 50 เรียนท่ีประเทศของตนเอง 

- นักศึกษาตางชาติรอยละ 25 ที่ตองการเรียนกับสถาบันในประเทศไทยสมัครเรียน

ผานชองทางออนไลน กลาวคือ นักศึกษาตางชาติใหมหายไปรอยละ 75 และท่ีเหลือ

รอยละ 25 เรียนท่ีประเทศของตนเอง 

3. ในกรณีที่นักศึกษาตางชาติไมสามารถเขามาในประเทศไทย และเลือกเรียนผานชองทาง

ออนไลน จะกลุมธุรกิจทองถ่ินสูญเสียรายได เฉลี่ย 214,560 บาทตอปตอคน โดยอิงจากสถิติ

คาใชจายของครัวเรือนไทย ป 2561 จำแนกตามรายการคาใชจาย ตามท่ีแสดงในตารางท่ี 2 

4. การสูญเสียของงรายไดกลุมหนวยงานภาครัฐเทากับธรรมเนียมการขอวีซาท่ี 1,000 บาทตอป

ตอคน สำหรับการขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศได 1 ครั้ง  (single re-entry) และ

3,800 บาท สำหรับเดินทางออกนอกประเทศปละครั้ง 

5. กำหนดใหนักศึกษาท้ังหมดเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตารางที่ 3 แสดงมูลคาทางเศรษฐกิจที่เสียไปกับนักศึกษาตางชาติใหมที่ไมสามารถเขามาเรียนใน

ประเทศไทยได ตั้งแตป 2563 ถึงป 2566 โดยสถานการณท่ี 1 แสดงใหเห็นวานักศึกษาใหมท่ีตองการเรียนกับ

สถาบันการศึกษาในไทยยังคงสมัครเรียนท้ังหมด และเรียนผานชองทางออนไลน แตนักศึกษาไมสามารถเขามา

เรียนในประเทศไทยได ดังนั้นมูลคาทางเศรษฐกิจที่เสียไปจะมาจากกลุมธุรกิจทองถิ่นและกลุมหนวยงาน

ภาครัฐเทานั้น ในป 2563 ประเทศจะสูญเสียรายไดไปประมาณ 486 ลานบาท และในป 2566 ถานักศึกษา

ใหมสะสมยังไมเลือกที่จะเดินทางมาเรียนในประเทศไทย ประเทศจะสูญเสียรายไดไปประมาณ 2,233 ลาน

บาท  



ทั้งนี้ ในสถานการณที่ 2, 3 และ 4 แสดงใหเห็นวามูลคาการสูญเสียทางเศรษฐกิจจะเพิ่มมากขึ้นหาก

นักศึกษาตางชาติรายใหมเลือกท่ีจะไมเรียนกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย  เหตุผลจากการระบาดของโค

วิด-19 ทำใหนักศึกษากลุมหนึ่งไมมีเงินพอท่ีจะจายเพ่ือการศึกษา หรือนักศึกษาตองการมาเรียนท่ีประเทศไทย

เพราะตองการหาประสบการณจากตางประเทศ หรือ ชองทางการนำเสนอสถาบันการศึกษาไทยใน

ตางประเทศลดลงทำใหการรูจักสถาบันการศึกษาไทยลดลง 

ในสถานการที ่ 4 เปนสถานการณจำลองที่มีนักศึกษาตางชาติใหมหายไปรอยละ 75 ในป 2563 

ประเทศไทยสูญเสียรายไดสูงถึง 706 ลานบาท และหากสถานการณยังไมเปลี่ยนแปลงในป 2566 ประเทศไทย

จะเสียรายไดถึง 3,243 ลานบาท  ดังนั้น การท่ีนักศึกษาตางชาติสามารถกลับเขามาเรียนในประเทศไทยนั้นจึง

เปนหนึ่งในปจจัยท่ีจะชวยกระตุนเศรษฐกิจ 

ตารางท่ี 3: ประมาณการมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีสูญเสียไปจากการท่ีนักศึกษาตางชาติรายใหมไมสามารถเขามา

เรียนในประเทศไทยได ในป 2563 ถึงป 2566 

ป จำนวนนักศึกษา

เขาใหมสะสม 

สถานการท่ี 1 

(ทุกคนเรียน

ออนไลน) 

สถานการท่ี 2 

(นักศึกษาตางชาติ

หายไปรอยละ 25) 

สถานการท่ี 3 

(นักศึกษาตางชาติ

หายไปรอยละ 50) 

สถานการท่ี 4 

(นักศึกษาตางชาติ

หายไปรอยละ 75) 

2563 2,258 486,639,777 560,073,992 633,508,208 706,942,423 

2564 4,724 1,018,196,405 1,171,842,814 1,325,489,223 1,479,135,632 

2565 7,417 1,598,815,710 1,840,077,898 2,081,340,086 2,322,602,275 

2566 10,359 2,233,026,177 2,569,991,081 2,906,955,984 3,243,920,888 

ท่ีมา : ประมาณการโดยคณะผูวิจัย 

 

2) การประเมินผลกระทบท่ีมีตอการเรียนการสอน และการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

ในชวงของการระบาดของโรคกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดมี

มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาด โดยมาตราการชุดแรก ๆ เปนในรูปแบบการปดสถานศึกษาและ

อนุมัติใหนักศึกษาสามารถเรียนผานชองทางออนไลน  และตอมาในระยะท่ี 2 กระทรวงฯ อนุญาตใหนักศึกษา

สามารถกลับมาเรียนที่สถาบันการศึกษาไดตามปรกติแตตองมีการเฝาระวังและปองกันการระบาดของโควิด-

19 ในสถานศึกษาอยางเข็มงวด อยางไรก็ตามบางสถานศึกษายังเลือกที่จะเรียนผานชองทางออนไลนได 

โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนตางชาติจะเลือกสอนแบบท้ังสองชองทางโดยมีการสอนในสถาบัน (on-site) 



และมีการสอนผานชองทางออนไลนควบคูกันไป ทั้งนี้ทั้งนั้น นักศึกษาที่จะสามารถเรียนผานชองทางออนไลน

ไดจำเปนท่ีจะตองแสดงวาตนนั้นไมไดพักอยูในประเทศไทย 

จากมาตรการ และประกาศของกระทรวงฯ สงผลใหสถาบันการศึกษาทุกแหงจำตองมีการปรับ

รูปแบบในการเรียนการสอน การวัดประเมินผลนักศึกษา ตลอดจนปรับแผนการรับเขานักศึกษาโดยเฉพาะ

อยางยิ่งนักศึกษาชาวตางชาติ ใหมีความสอดคลองกับสถานการณ โดยในสวนนี้คณะผูวิจัยจะดำเนินการ

สัมภาษณเพื่อทำการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น และแนวทางการปรับตัวของสถาบันการศึกษาตางๆ  โดย

คณะผูวิจัยไดทำการคัดเลือกมหาวิทยาลัยตัวอยางที่จะลงสัมภาษณเชิงลึกจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ี

ไดรับมอบหมายใหดูแลเรื่องนักศึกษาชาวตางชาติ จำนวนทั้งสิ้น 6 แหง ซึ่งมีระดับปริญญาที่เปดสอน สถาน

ที่ตั้ง และประเภทของสถาบันการศึกษาที่แตกตางหลากหลาย เพื่อศึกษาผลกระทบของการระบาดโรคโควิด-

19 ตอนักศึกษาตางชาติและสถาบัน ท้ังระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงประกอบไปดวย  

 

- มหาวิทยาลัยรัฐบาล 3 แหง ประกอบดวย 1) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2) มหาวิทยาลับแมฟาหลวง 

และ 3) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

- มหาวิทยาลัยเอกชน 3 แหง ประกอบดวย 1) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2) มหาวิทยาลัยรังสิต และ 

3) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 

 โดยจากการสัมภาษณพบประเด็นปญหาท่ีนาสนใจดังตอไปนี้ 

2.1) ปญหาดานการรับเขานักศึกษาใหม 

ในชวงกอนที่จะมีการระบาดของโรค สถาบันการศึกษาในประเทศไทยมีการรับนักศึกษาตางชาติเขา

มาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป  โดยนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน นับเปน

กลุมลูกคาที่มีอัตราการขยายตัวมากที่สุดกลุมหนึ่ง เนื่องจาก สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศ

จีนไมสามารถรองรับความตองการในการศึกษาตอของประชากรทั้งหมดในประเทศได  จึงทำใหมีนักศึกษา

จำนวนไมนอยที่ตัดสินใจเขาศึกษาตอในตางประเทศ  ซ่ึงหนึ่งในหมุดหมายของนักศึกษากลุมดังกลาวก็คือ

ประเทศไทย เนื่องจากเหตุผลหลัก 4 ประการ ดังตอไปนี้ 1) ประเทศไทยมีตำแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรใกลกับ

ประเทศจีนจึงใชระยะเวลาในการเดินทางไมมากนัก และสำหรับนักศึกษาที่อาศัยอยูในประเทศจีนตอนลาง 

เชน มณฑลยูนนาน ฯลฯ สามารถเดินทางดวยรถยนตเพ่ือเขาสูพ้ืนท่ีทางตอนเหนือของประเทศไทยไดโดยตรง  

2) คาครองชีพในประเทศไทยคอนขางต่ำเมื่อเทียบกับประเทศคูแขงอื ่นๆ ในภูมิภาค เชน มาเลเซีย และ

สิงคโปร ฯลฯ จึงทำใหเปนท่ีดึงดูดใจของนักศึกษาท่ีมีงบประมาณในการศึกษาไมมากนัก  3) วัฒนธรรมการกิน

อยูของประเทศไทยมีความใกลเคียง กับประเทศจีน อีกท้ังคนไทยยังมีเชื้อสายท่ีผสมผสานกับชาวจีนโพนทะเล 

จึงทำใหเกิดความรูสึกผูกดองเปนเครือญาติ  และ 4) สถานท่ีทองเท่ียวในประเทศไทยหลายแหงเชน กรุงเทพฯ 

และเชียงใหม เปนที่นิยมในหมูชาวจีน ซึ่งเปนหนึ่งในเหตุผลที่ทำใหนักศึกษาจีนตัดสินใจเขาเรียนในประเทศ



ไทย  นอกจากนี้ ในหลายมณฑลในประเทศจีนไดมีบริษัทเอกชนที่จัดตั้งศูนยแนะแนวศึกษาตอตางประเทศ 

(International Education Agency) ซึ่งทำหนาที่เสมือนหนึ่งเปนนายหนาในการสงตอนักศึกษาเขาเรียนท่ี

สถาบันการศึกษาตางๆ ในประเทศไทย   ดวยเหตุผลดังท่ีไดกลาวมานี้ ทำใหมีนักศึกษาจากประเทศจีนจำนวน

มากตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาหลายแหงในประเทศเปนกลุมหลัก ตามมาดวยนักศึกษาจาก

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะประเทศที่มีเขตพรมแดนติดตอกับประเทศไทย เชน 

เมียนมาร ลาว กัมพูชา ฯลฯ ท่ีมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนตอเนื่องเชนกัน   

ภายหลังจากการระบาดของโรคเริ่มกระจายไปสูภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลกรวมโดยเฉพาะในฝงเอเชียซ่ึงเปน

ศูนยกลางการระบาดในชวงแรก  สงผลใหการเดินทางระหวางประเทศทำไดโดยยาก สถาบันการศึกษาหลาย

แหงไมสามารถรับนักศึกษาชุดใหมเขามาได ซึ่งปญหานี้เชื่อมโยงไปถึงรายไดในอนาคตของสถาบันการศึกษา 

ถาหากสถานการณการระบาดของโรคยังไมคลี่คลายลง หรือยืดยื้อตอไปหลายป จะสงผลใหสถาบันการศึกษา

ไมมีนักศึกษาใหมเขามาทดแทนนักศึกษารุ นปจจุบันที ่กำลังจะจบการศึกษา ทำใหสถานะรายรับของ

สถาบันการศึกษาไมมั่นคงตามมา  โดยเฉพาะอยางยิ่งกับสถาบันการศึกษาเอกชนที่ไมมีงบประมาณแผนดิน

สนับสนุน ดวยเหตุนี้ การชะลอการเขาเรียน หรือการงดรับนักศึกษาจึงสงผลกระทบรายแรงจนอาจนำไปสูการ

ปดหลักสูตรบางหลักสูตรซึ ่งมีสัดสวนของนักศึกษาชาวตางชาติคอนขางสูง  โดยจากการสัมภาษณของ

คณะผูวิจัย พบวา ในมหาวิทยาลัยเอกชนบางแหง เชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต หรือมหาวิทยาลัยรังสิต ที่มี

การเปดหลักสูตรสำหรับรับนักศึกษาตางชาติ และมีนักศึกษาจีนเปนกลุมเปาหมายหลัก (เกินกวารอยละ 50 

ของนักศึกษาในหลักสูตร เฉพาะบางหลักสูตร) กำลังประสบปญหาจากการที่นักศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษา

ในปการศึกษา 2563 และ 2564 ไมสามารถเดินทางเขามาศึกษาตอได  เนื่องจากมีการจำกัดเสนทางการบิน 

และจำนวนเที่ยวบิน อีกทั้งมีมาตรการการกักตัวทั้งในประเทศตนทางและปลายทาง ซ่ึงใชเวลานาน และมี

คาใชจายสูง  ดวยเหตุนี้มหาวิทยาลัยจึงใชวิธีการเรียนการสอนออนไลนในสาขาวิชาท่ีไมมีชั่วโมงปฏิบัติการมาก

นัก และเนนสาขาวิชาท่ีอาศัยการบรรยายเปนหลัก (lecture based) มีการโยกยายบุคลากรในหลักสูตรไปทำ

การสอนในหลักสูตรอ่ืนๆ เปนการชั่วคราว รวมถึงการกลับมาใหความสำคัญกับการรับนักศึกษาในประเทศมาก

ข้ึน เปนตน  

อยางไรก็ตาม มีสถาบันการศึกษาภาคเอกชนบางแหง เชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่มีตัวเลขของ

นักศึกษาเขาใหมคงที่ ไมไดลดลงอยางมีนัยยะสำคัญ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากการที่มหาวิทยาลัยมีกลุมลูกคา

กระจายอยูในหลายประเทศทั่วโลก และมีเครือขายมหาวิทยาลัยในเครือศาสนจักร จึงทำใหนักศึกษาใน

ประเทศที่ยังไมมีการระบาดรุนแรงมากนักในชวงตนป 2563 สามารถเดินทางเขาประเทศไทยไดทัน กอนท่ีจะ

มีการปดเสนทางการบิน แตทั้งนี้ หากการระบาดกินระยะเวลายาวนานมากขึ้นอาจสงผลใหจำนวนนักศึกษา

ใหมในป 2564 ลดลงเชนเดียวกัน  

ในสวนของมหาวิทยาลัยของภาครัฐ พบวา จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน หรือแจงความจำนงเขามา

ศึกษาตอไมไดลดลงไปจากปกอนหนาเทาใดนัก ซ่ึงสะทอนใหเห็นวานักศึกษาตางชาติยังมีความเชื่อม่ันในระบบ

สาธารณสุข และคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทยแมวาจะเผชิญกับสถานการณโรคระบาดก็ตาม  แต



กระนั้น ขอจำกัดในเรื ่องการเดินทางและการกักตัวก็เปนอุปสรรคสำคัญที่ทำใหนักศึกษากลุมดังกลาวไม

สามารถเขามาศึกษาตอในไทยได  โดยในบางมหาวิทยาลัยใหขอมูลวาในป 2563 ที่ผานมาไมมีนักศึกษา

ตางชาติขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหมเลยแมแตรายเดียวแมจะสมัครเขาเรียนในระบบออนไลนแลวก็ตาม  

ในขณะท่ีบางแหงมีจำนวนลดลงจนไมสามารถเปดหลักสูตรได 5

6 ท้ังนี้ ผูบริหารมหาวิทยาลัยหลายแหงไดแสดง

ความกังวลอยางมากตอแนวทางการกักตัวเพ่ือสังเกตอาการ (state quarantine) วามีความเขมงวดมากเกินไป 

อีกทั้งมีตนทุนคาใชจายที่คอนขางสูง โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศจีน และเมียนมาร ซึ่งเปนประเทศที่มี

อัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงตนป 2563 ถึงตนป 2564  โดยมมาตรการดังกลาวกำหนดให

นักศึกษาตองเดินทางไปกักตัวในกรุงเทพฯ กอนจึงจะสามารถเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาอยูตาม

ภูมิภาคตางๆ ได จึงทำใหมีตนทุนจากคาเดินทาง และคาใชจายระหวางการกักตัวเพ่ิมสูงข้ึน   

ทั้งนี้ จากการสัมภาษณผูบริหารของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงซึ่งมีนักศึกษาชาวจีน และพมาศึกษาอยู

จำนวนมาก เนื่องจากมีทำเลท่ีตั้งอยูใกลกับบริเวณตอนกลางของประเทศเมียนมาร และใกลกับมณฑลยูนนาน

ของจีน  ซ่ึงตามปกตินักศึกษาจากท้ังสองชาตินี้สามารถเดินทางเขามาในประเทศไทยผานจุดผานแดนตางๆ ได 

เนื่องจากมีโครงขายถนนเชื่อมโยงประเทศท้ังสามเขาดวยกัน โดยนักศึกษาชาวพมาสามารถเดินทางเขามาผาน

จุดผานแดนทาขี ้เหล็ก – แมสาย สวนนักศึกษาชาวจีนสามารถเดินทางเขามาผานเสนทาง R3A สาย 

Kunming-Bangkok Highway ซึ่งทำใหมีคาใชจายในการเดินทางไมสูงนัก เนื่องจากเปนการเดินทางดวย

รถยนต หรือรถโดยสารประจำทาง แตเมื่อการระบาดของโรครุนแรงขึ้นจนมีการปดเสนทางผานแดน และจุด

ผานแดนตางๆ เพ่ือใหการคัดกรองบุคคลเขาประเทศดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จท่ีกรุงเทพฯ เพียงจุดเดียว จึงทำ

ใหนักศึกษาจากท้ังสองประเทศเดินทางเขามาศึกษาตอในไทยยากลำบากมากข้ึน โดยสวนใหญจะชะลอการเขา

ศึกษาตอ หรือเลือกศึกษาตอในมหาวิทยาลัยภายในประเทศแทน ดวยเหตุนี้จึงทำใหจำนวนรับนักศึกษาในป 

2563 ท่ีผานมาลดลงอยางชัดเจน  

อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สวนใหญมองวา

ภายหลังจากที่สถานการณโควิดคลี่คลายไปแลว มั่นใจวานักศึกษาตางชาติ ทั้งนักศึกษาจากประเทศจีน และ

กลุมประเทศอาเซียน จะกลับเขามาศึกษาตอในประเทศไทยเชนเดิม และจะมีแนวโนมการขยายตัวท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

ดังเชนที่เคยเปนกอนการระบาดของโรคอยางแนนอน เนื่องจาก ชวงที่ผานมาประเทศไทยไดการยอมรับจาก

นานาประเทศในเรื ่องระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ ทำใหนักศึกษามีความมั่นใจในการใชชีวิตอยูใน

ประเทศไทยแมการระบาดจะกลับมาอีกก็ตาม มากไปกวานั้น การท่ีประเทศไทยมีคาครองชีพต่ำ และมีสถานท่ี

ทองเท่ียวดึงดูดใจ ก็ยังคงเปนจุดแข็งท่ีทำใหนักศึกษาตางชาติเลือกเขาศึกษาตอในไทยเชนเดิม   

    

2.2) ปญหาดานการเรียนการสอนออนไลน 

 
6 ตามเกณฑของหลักสูตร กำหนดจำนวนนักศึกษาขั้นต่ำไว หากมีจำนวนนกัศึกษาต่ำกวาเกณฑดังกลาวจะไมสามารถเปดสอนได  



ภายหลังจากที่มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และทางรัฐบาลไดมีมาตรการปดเมืองเพื่อปองกัน

การระบาดของโรค หรือ “มาตรการ Lockdown” ทางสถาบันฯ ไดปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหอยูใน

ลักษณะชั้นเรียนออนไลน (Online Class) ทั้งหมด  ซึ่งไดกอใหเกิดปญหาแกนักศึกษาหลายประการ ท้ัง

นักศึกษาที ่ตัดสินใจเลือกอาศัยอยูในประเทศไทยตอ และนักศึกษาตางชาติที ่ตัดสินใจกลับประเทศ ซ่ึง

สถาบันการศึกษาแตละแหงไดพยายามแกไขสถานการณตางๆ ภายใตขอจำกัดของนักศึกษา และเงื่อนไขของ

ทางสถาบันการศึกษา ดังรายละเอียดดังนี้  

• ปญหาดานการเรียนการสอนออนไลนของนักศึกษาตางชาติท่ีตัดสินใจเลือกอาศัยอยูในประเทศไทย 

แมวาทางสถาบันการศึกษาหลายแหงจะมีมาตรการใหความชวยเหลือในเรื่องอุปกรณการเชื่อมตอ

อินเตอรเน็ต เชน การใหยืมโนตบุค หรือแทบเล็ตของทางสถาบันการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน

อุปกรณ รวมถึงการสนับสนุนคาใชจายคาสัญญาณอินเตอรเน็ต และการใหใชสัญญาณอินเตอรเน็ตของทาง

สถาบันการศึกษาโดยไมมีคาใชจายสำหรับนักศึกษาที่อาศัยในหอพักของทางสถาบันการศึกษา ฯลฯ ซึ่งทำให

นักศึกษาสวนใหญเขาถึงชั้นเรียนออนไลนไดโดยไมยากลำบากนัก แตกระนั้น การเรียนในชั้นเรียนออนไลนก็ไม

สามารถทดแทนการเรียนในชั้นเรียนปกติได และเต็มไปดวยขอจำกัด เชน ทำใหผู สอนและผู เรียนขาด

ปฏิสัมพันธระหวางกัน  ผูสอนไมสามารถเห็นถึงปฏิกิริยาของผูเรียน และผูเรียนไมสามารถพูดคุยโตตอบกับ

ผูสอน หรือถกเถียง/อภิปรายกับเพื่อนรวมชั้นเรียนไดเชนที่เคยทำในชั้นเรียนปกติ จึงทำใหธรรมชาติในการ

เรียนรูผิดไปจากเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งกับหลักสูตรทางดานสังคมศาสตรท่ีจำเปนตองอาศัยการเรียนผานการ

พูดคุยถกเถียงเพื ่อประกอบสรางความรู ความเขาใจในประเด็นตางๆ รวมกัน  นอกจากนี้ ในหลักสูตรท่ี

จำเปนตองมีการฝกภาคปฏิบัติ หรือใชหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ก็ไมสามารถดำเนินการจัดการเรียนการ

สอนได โดยผูสอนจะแกปญหาดวยการการแสดงการทดลอง หรือเปนผูปฏิบัติการแทนท้ังหมด (เรียกวา “แลป

แหง”) ทำใหนักศึกษาไมไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง โดยจากการสัมภาษณของคณะผูวิจัย พบวา อาจารยสวน

ใหญสังเกตวานักศึกษามีความกระตือรือรนในการเรียนนอยลง ขาดสมาธิ และมักทำกิจกรรมอ่ืนในระหวางท่ีมี

การเรียนการสอน ฯลฯ ดังนั้น โดยรวมแลวการเรียนออนไลนจงึไมสามารถมาแทนที่การเรียนในชัน้เรียนปกติ

ได และไมเหมาะสมกับการนำมาใชในการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกเหนือจากจะใชเพื่อเปนสวนเสริมใหแก

นักศึกษาบางครั้งบางคราวเทานั้น  

• ปญหาดานการเรียนการสอนออนไลนของนักศึกษาตางชาติท่ีตัดสินใจกลับประเทศ 

ในกรณีท่ีนักศึกษาตัดสินกลับประเทศในชวงตนของการระบาด จะพบกับปญหาหลักๆ 3 ประการ คือ 

ประการท่ีหนึ่ง สัญญาณอินเตอรเน็ตไมมีความเสถียร โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาท่ีมาจากประเทศกลุม CLMV 

(ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร และเวียดนาม) ซึ่งยังมีการพัฒนาเครือขายโทรคมนาคมไมครอบคลุม



พื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะในเขตนอกเมือง จึงทำใหสัญญาณอินเตอรเน็ตไมมีคุณภาพมากพอในการใชงาน

หองเรียนออนไลนที่ตองอาศัยการสื่อสารแบบสองทาง และตองการสัญญาณอินเตอรเน็ตที่มีความเร็วสูง 

(High-speed internet) จึงทำใหเกิดอุปสรรคในการสื่อสารคอนขางมาก ทั้งภาพและเสียงที่ไมเสถียร และ

ลาชา (delay)  โดยจากการสัมภาษณทำใหทราบวานักศึกษาสวนใหญที ่ประสบปญหาเรื ่องสัญญาณ

อินเตอรเน็ตจำเปนตองใชพื้นที่รานกาแฟ หรือรานอาหารในเขตเมืองที่มีบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตที่ราน

สำหรับการเรียน ซึ่งทำใหตองออกมาเผชิญความเสี่ยงเรื่องโรคระบาดมากขึ้น  ประการที่สอง ในบางประเทศ 

เชนประเทศจีนมีการปดกั้นการใชงานเว็บไซตบางเว็บไซตที ่ผู ใหบริการมีสัญชาติสหรัฐอเมริกา จึงทำให

นักศึกษาไมสามารถใชงานเว็บแอพลิเคชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ และใชงานอยางแพรหลายอยาง Microsoft Team 

ได ตองใชเฉพาะแอพลิเคชั่นในการเรียนการสอนท่ีรัฐบาลจีนอนุมัติเทานั้น  ทำใหอาจารยผูสอนตองเปดใชงาน

แอพลิเคชั่นมากกวา 1 แอพลิเคชั่นระหวางการสอนในชั้นเรียนท่ีมีนักศึกษาชาวจีนอยูในชั้นเรียนดวย ซ่ึงทำให

เกิดความยุงยาก และความไมคลองตัวในการสอน และประการสุดทาย การที่โซนเวลาของแตละประเทศ

แตกตางกันทำใหการกำหนดเวลาเรียนรวมกันสามารถทำไดโดยยาก โดยเฉพาะนักศึกษาในกลุมประเทศ

ตะวันออกกลางที่อยูในโซนเวลาที่ตางจากประเทศไทยคอนขางมาก จึงทำใหตองมีการปรับเวลาชีวิต ซึ่งอาจ

สงผลกระทบตอเรื ่องการเรียนตามมา อยางไรก็ตามปญหาประการสุดทายมิไดเกิดขึ้นมากนัก เนื่องจาก

นักศึกษาตางชาติสวนใหญในประเทศไทยเปนนักศึกษาจากประเทศจีน และประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตซ่ึงมีโซนเวลาใกลเคียงกัน  

นอกจากปญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กนักศึกษาแลว คณะผูวิจัยยังำไดสอบถามถึงปญหาและอุปสรรคท่ี

เกิดขึ ้นกับฝ งสถาบันการศึกษา อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาดวย โดยจากการสัมภาษณพบวา

สถาบันการศึกษาภาคเอกชนจำนวนไมนอยไดมีการเตรียมความพรอมสำหรับการเรียนการสอนออนไลนมา

กอนหนานี้แลว ทำใหสามารถปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณไดอยางรวดเร็ว เชน 

กรณีของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญท่ีไดมีการพัฒนาแอพลิเคชั่น AU-Spark  เพ่ือใชในการเรียนการสอน และการ

จัดการหองเรียนมาเปนระยะเวลานานพอสมควรกอนเกินการระบาดของโรค จึงทำใหนักศึกษา และอาจารยไม

จำเป นต องปร ับต ัวก ับเร ื ่องการใช งานเทคโนโลยีการเร ียนการสอนออนไลนมากนัก หร ือในกรณี

สถาบันการศึกษาของรัฐ เชน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ซึ่งอาจารยและบุคลากรสวนใหญเปนกลุมคนในชวง

อายุ 35 – 40 ป จึงสามารถเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ ไดอยางรวดเร็ว และมีความรูเก่ียวกับการใชงานเทคโนโลยี

ที่คอนขางสูงเปนทุนเดิม จึงทำใหสามารถจัดการเรียนออนไลนไดอยางรวดเร็ว ในขณะที่อาจารยที่มีอายุ และ

ไมชำนาญการใชเทคโนโลยี ทางมหาวิทยาลัยไดตั้งหนวยงานเฉพาะกิจขึ้นเพื่อใหความชวยเหลือในดานการ

อบรมใหความรู และมีทีมคอยสนับสนุน แกไขปญหาเฉพาะหนาตางๆ ระหวางการสอนออนไลนไดอยาง

ทันทวงที   



อยางไรก็ตาม มิใชทุกสถาบันการศึกษาที่จะสามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็วเชนมหาวิทยาลัยทั้งสอง

แหงดังที่ไดกลาวถึงไปขางตน  บางสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะในสังกัดรัฐบาลยังคงประสบปญหาในการสอน

ออนไลนหลายดาน ทั้งเรื่ององคความรูในการใชงาน และดานบุคลากรฝายสนับสนุน ประกอบกับหนวยงาน

ภาครัฐ และกระทรวงอุดมศึกษาฯ ไมไดมีแนวทางการใหความชวยเหลือที่ชัดเจน ทั้งเรื่องงบประมาณ และ

บุคลากร จึงทำใหสถาบันการศึกษาบางแหงสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลนลาชาออกไป  จากการ

สัมภาษณ คณะผูวิจัยพบวามีสถาบันการศึกษาบางแหงที่เจาหนาที่ และอาจารยประจำคณะ ตองดำเนินการ

จัดหาอุปกรณในการถายทอดสดสำหรับชั้นเรียนออนไลนดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการตั้งคาสัญญาณอินเตอรเน็ต 

การจัดฉากชั้นเรียน อุปกรณพวงตอ เชน เครื่องฉายแผนทึบ ไมโครโฟน ฯลฯ โดยไมไดขอความชวยเหลือจาก

ทางมหาวิทยาลัยทั้งในเรื่องงบประมาณ หรือกำลังคน ซึ่งตลอดชวงเวลาที่มีการเรียนออนไลนยังไมพบปญหา 

หรือขอติดขัดในประเด็นเชิงเทคนิคแตอยางใด  แตท้ังนี้ ภายหลังจากท่ีการระบาดของโรคในประเทศไทยยุติลง 

สถาบันการศึกษาดังกลาวจะยกเลิกระบบการเรียนแบบออนไลนทั้งหมด และกลับมาเรียนในชั้นเรียนปกติ

เชนเดิม เนื่องจากไมสามารถแบกรับคาใชจายตางๆ เชน คาสมัครสมาชิกพรีเมี่ยมของแอพลิเคชั่น ZOOM คา

สัญญาณอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เปนตน 

 2.3) ดานการบริหารหลักสูตร 

 ในชวงที่มีการปดสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ เพื่อปองกันการระบาดของโรคชวง

ตนป 2563 ทำใหสถาบันการศึกษาตองมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดตอประสานงาน และการบริการ

วิชาการแกนักศึกษา รวมถึงการจัดการชั้นเรียน และอาจารยผูสอน ฯลฯ  โดยจากการสัมภาษณมหาวิทยาลัย

หลายแหงที่มีอาจารยชาวตางชาติเปนอาจารยประจำหลักสูตร และเปนผูสอนหลัก เชน สถาบันการศึกษา

นานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร ฯลฯ พบวา อาจารยชาวตางชาติ

สวนใหญมีความประสงคจะเดินทางกลับประเทศ เนื่องจากในชวงเดือนมีนาคม ถึงเมษายน ป 2563 ซ่ึง

ประเทศไทยเริ่มมีการระบาดของโรคโควิดรอบแรกขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนั้น  ในฝงประเทศยุโรป และ

สหรัฐอเมริกายังไมมีรายงานการติดเชื้อโควิดเลย ดวยเหตุนี้ จึงทำใหอาจารยกลุมดังกลาวประสงคจะเดินทาง

กลับประเทศตนทางเพื่อหนีความเสี่ยงในการติดโรค ประกอบกับที่ทางกระทรวงอุดมศึกษาฯ มีประกาศให

จัดการเรียนการสอนออนไลน และปดสถาบันการศึกษา จึงทำใหสถาบันการศึกษาตางๆ อนุมัติใหอาจารย

สามารถเดินทางกลับประเทศได ซึ่งสงผลใหการบริหารจัดการงานตางๆ ภายในหลักสูตร เชน การสงเอกสาร

ทางราชการ การโอนเงินคาตอบแทน หรือการประชุมอาจารยประจำหลักสูตร ฯลฯ จำตองเปลี่ยนแปลงไปสู

ระบบออนไลนทั้งหมด และนำมาสูปญหา ขอติดขัดหลายประการ เนื่องดวยการจัดการเอกสาร และงานสาร

บรรณบางลักษณะดวยระบบออนไลนนั้นยังไมไดการยอมรับจากทางหนวยงานราชการของไทย เชน การลง



นามดวยลายเซ็นตอิเล็กทรอนิกส การโอนคาตอบแทนดวยสกุลเงินดอลลาร ฯลฯ ทำใหเกิดความไมคลองตัว

ในชวงเริ่มแรก แตทางมหาวิทยาลัยสามารถจัดการแกปญหาตางๆ ไดในเวลาตอมา  

 นอกจากบุคลากรสายวิชาการแลว บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เชน เจาหนาที่ฝายบริการวิชาการ 

หรือฝายบริการนักศึกษา ก็จำเปนตองมีการปรับตัวทั้งในลักษณะการทำงานที่ตองเปลี่ยนเปนระบบออนไลน

ทั้งหมด และตองมีภาระหนาที่ในการดูแลรับผิดชอบเด็กนักศึกษาตางชาติที่ศึกษาอยูในหลักสูตรเพิ่มเติมจาก

งานในหนาที่ตามปกติมากขึ้น เชน ตองทำหนาที่เปนตัวกลางในการประสานงานกับหนวยงานดานการตรวจ

คนเขาเมือง เพ่ือจัดการเรื่องการขอตออายุวีซา หรือในกรณีท่ีนักศึกษาตองการเดินทางกลับประเทศ หรือกลับ

เขามาในประเทศ จะคอยใหความชวยเหลือในดานการติดตอขอเขากักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ เปนตน ซึ่งทำ

ใหบุคลากรจำเปนตองสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเขาสถานที่ทำงานเปนประจำ ไมสามารถทำงานจากที่บาน 

(work from home) ไดรอยเปอรเซ็นต ซ่ึงในสวนนี้เองบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความไมสบายใจวาตน

จะมีความเสี่ยงในการติดโรค  นอกจากนี้ ดวยลักษณะของงานบริหารจัดการหลักสูตร ทำใหบุคลากรสาย

สนับสนุนฯ ตองมีการเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ เชน การไปสงเอกสารประกอบการเรียนและขอสอบใหแก

นักศึกษาที่ไปรษณีย หรือจุดบริการสงพัสดุ หรือติดตอเรื่องวีซาที่สำนักงานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ จึงทำใหมี

ความกังวลวาอาจจะติดโรคโควิดได 

2.4) ดานความเปนอยูของนักศึกษาตางชาติ 

นักศึกษาตางชาติจำนวนไมนอยที่เขามาศึกษาตอในระดับอุมศึกษาในประเทศไทย มีการประกอบ

อาชีพเสริม (part-time) เพื่อหารายไดสำหรับใชจายในชีวิตประจำวัน โดยในกลุมนักศึกษาจีนสวนใหญจะ

ประกอบอาชีพเสริมกับบริษัทที่เจาของเปนคนจีนที่ประกอบธุรกิจอยูในประเทศไทย เชน บริษัทนำเที่ยว ซึ่งมี

ความตองการมัคคุเทศนสำหรับพากลุมนักทองเที่ยวชาวจีนทองเที่ยวในประเทศไทย และแนะนำสถานท่ี

ทองเท่ียวตางๆ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียว เชน ธุรกิจรานขายของท่ีระลึก พนักงานประชาสัมพันธ

ของสายการบิน เปนตน ในขณะที่นักศึกษาตางชาติกลุม CLMV ที่พอจะสามารถสื่อสารภาษาไทยได จะ

ประกอบอาชีพเสริมตามรานคา หรือธุรกิจท่ัวไป ซ่ึงอาจมีความตองการแรงงานในลักษณะท่ีหลากหลาย ตั้งแต

แรงงานในภาคบริการ เชน พนักงานเสริฟท พนักงานนวดสปา ไปจนถึงแรงงานมีทักษะที่สามารถสื่อสาร

ภาษาตางประเทศได  อยางไรก็ดี ภายหลังจากที่มีการปดเมือง (Lockdown) เพื่อปองกันการแพรระบาดของ

โรค และปดนานฟามิใหมีการเดินทางขามพรมแดน สงผลใหนักศึกษาจำนวนมากตองตกงาน และดวยสถานะ

ของการเปนพนักงานนอกเวลา ซึ่งไมมีสัญญาจาง และไมไดเปนสมาชิกกองทุนประกันสังคมเนื่องจากเปนการ

จางงานแบบไมเปนทางการ จึงทำใหนักศึกษาไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และชีวิตความเปนอยูอยางมาก  

ในขณะเดียวกันผูปกครองท่ีอยูตางประเทศ ก็ประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจจากการปดเมืองในประเทศเชนกัน จึง



ทำใหสถานการณของนักศึกษาตางชาติในหวงเวลาที่มีการปดเมืองนั้น มีความกระเบียดกระเสียดในเรื ่อง

คาใชจายสำหรับดำรงชีวิต เชน คาอาหาร คาที่พัก และคาสาธารณูปโภคตางๆ ที่เพิ่มขึ้น จากการที่ตองเรียน

ออนไลนอยูในท่ีพักตลอดท้ังวัน  

อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณของคณะผูวิจัยทำใหทราบวา สถาบันการศึกษาตางๆ ท้ังภาครัฐ และ

เอกชนตางพยายามใหความชวยเหลือนักศึกษาในสังกัดของตนอยางเต็มกำลังความสามารถ โดยอาจแบง

รูปแบบการชวยเหลือออกเปนดานหลักๆ 3 ดาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

• การใหความชวยเหลือดานคาหนวยกิต และคาธรรมเนียมทางการศึกษา โดยจากขอมูลพบวา 

สถาบันการศึกษาตางๆ ไดมีความพยายามในการปรับลดคาเลาเรียนของนักศึกษาลงจาก

เกณฑปกติ โดยจะมีอัตราลดตามแตสถาบันการศึกษา โดยอยูระหวางรอยละ 10 – 50 ของ

คาเลาเรียนตลอดภาคการศึกษา ทั้งนี้ เปนที่นาสังเกตวาเกณฑในการลดคาเลาเรียนของทุก

สถาบันฯ เปนเกณฑเดียวกันท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ แตอาจมีความแตกตางใน

ระดับชั้นปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และเอก) โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยู

ในระดับปริญญาตรีจะไดรับสวนลดคาเลาเรียนมากกวาระดับบัณฑิตศึกษา  

• การใหความชวยเหลือดานคาครองชีพ และที่พักอาศัย โดยจากขอมูลการสัมภาษณ ทำให

ทราบวาบางสถาบันการศึกษามีการสงอาจารย หรือเจาหนาที่ไปเยี่ยมบาน (หอพัก) ของ

นักศึกษาในชวงท่ีมีการระบาดของโรค เพ่ือดูชีวิตความเปนอยูและสนับสนุนสิ่งของเครื่องใชท่ี

จำเปนในการใชชีวิต นอกจากนี้ ยังไดมีการลดราคาคาหอพักในของสถาบันการศึกษา เพ่ือ

ชวยเหลือ และลดคาครองชีพของนักศึกษาอีกทางหนึ่ง ซึ่งทางสถาบันการศึกษายอมรับวา

ตองแบกรับภาระทางงบประมาณนี้ไวเอง เนื่องจากทางกระทรวงฯ ไมไดมีการสนับสนุน

งบประมาณเพ่ิมเติมในการเยยีวยานักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบจากการปดเมืองแตอยางใด  มี

เพียงแตการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในการพัฒนาเวชภัณฑ อุปกรณการแพทย จาง

งานบัณทิตจบใหม ใหแกสถาบันการศึกษากวา 156 แหง จำนวนกวา 3,000 ลานบาท  

• การให ความช วยเหล ือเร ื ่องอ ุปกรณการเร ียน และสัญญาณอินเตอร เน ็ต โดยบาง

สถาบันการศึกษามีการแจกอุปกรณเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ต เชน โนตบุค หรือแทบเลต 

แกนักศึกษา ตลอดจนการแจกซิมการดเพ่ือใหนักศึกษาเขาถึงบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตได

โดยไมมีคาใชจาย เพื่อชวยบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจของนักศึกษาที่ยังอาศัยอยูในประเทศ

ไทย ซ่ึงทำใหนักศึกษาไมจำเปนตองลงทุนในเรื่องการเรียนเพ่ิมข้ึนจากสถานการณปกติ  



จากผลกระทบตางๆ ดังที่ไดกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาสถาบันการศึกษาตองมีการปรับตัวในทุกมิติ 

ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตร การใหบริการทางวิชาการแกนักศึกษา และยังตอง

ทำงานในเชิงรุก และงานที่อยูนอกเหนือจากภาระงานประจำอีกหลายประการ ซึ่งในสวนนี้เองภาครัฐควรเขา

มาใหความชวยเหลือในเรื่องงบประมาณ และการถายทอดความรูเกี่ยวกับการทำงานในสถานการณไมปกติ 

ตลอดจนการผอนปรนกฏระเบียบขอบังคับตางๆ หรือปรับเปลี่ยนใหมีความสอดรับกับสถานการณในปจจุบัน

มากข้ึน เพ่ือท่ีจะไดบรรเทาความตึงเครียดและอุปสรรคตางๆ ในการทำงานลง  

 

ภาคผนวก 

รายการคาเลาเรียนของหลักสูตรสำหรับชาวตางชาติในประเทศไทย สำรวจในป 2017 

คาเลาเรียนของหลักสูตรระดับปริญญาตรีสำหรับชาวตางชาติ ในประเทศไทย (หลักสูตร 4 ปการศึกษา) 

สำรวจ ณ เดือนตุลาคม 2017 

University Subject Price 

THB 

Price 

USD 

Price 

Euro 

Mae Fah Luang 

University 

B,A, English 208,000  6,252  5,324  

Mae Fah Luang 

University 

Food Science and Technology, Postharvest 

Technology, Computer Engineering, Computer 

Science and Innovation, Information and 

Communication Engineering, Information 

Technology, Software Engineering, Applied 

Chemistry, Biotechnology 

234,000  7,034  5,990  

Ramkhamhaeng 

University 

Mass Communication (multimedia journalism, radio 

and TV broadcasting) 

B,A, English (day program and evening program) 

240,000  7,214  6,143  

Mae Fah Luang 

University 

Thai Language and Culture for Foreigner 240,000  7,214  6,143  

Mae Fah Luang 

University 

Multimedia Technology and 

Animation, Economics, Logistics and Supply Chain 

Management 

260,000  7,815  6,655  

Suratthani 

Rajabhat 

University 

Global Management of the Tourism and Hospitality 

Industry (priced in USD) 

262,038  7,890  6,674  
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Dhonburi 

Rajabhat 

University 

Business English 288,000  8,657  7,372  

Mae Fah Luang 

University 

Beauty Technology, Cosmetic Science 291,200  8,753  7,454  

Hat Yai University International business management, Business 

Chinese, Tourism Industry 

296,800  8,921  7,597  

Mae Fah Luang 

University 

Environmental Health, Occupational Health and 

Safety, Materials Engineering, International 

Development 

312,000  9,649  8,217  

Chiang Mai 

University 

Software Engineering, Social Science 320,000  9,653  8,139  

Dhonburi 

Rajabhat 

University 

Business English Industry 331,000  9,984  8,417  

International 

Buddhist College 

Buddhist Studies 334,650  10,094  8,511  

King Mongkut's 

University of 

Technology 

Thonburi 

Computer Science 340,800  10,244  8,724  

Mae Fah Luang 

University 

Chinese Studies 343,200  10,316  8,785  

Siam University International business 359,150  10,796  9,193  

Mae Fah Luang 

University 

Aviation Business Management 374,400  11,254  9,584  

Bangkok 

University 

Business English 377,994  11,362  9,676  

Dhurakij Pundit 

University 

Business administration, English for business 

communication 

380,000  11,422  9,727  

Bangkok 

University 

Communication Arts 382,420  11,495  9,789  

Hat Yai University Bachelor of Education in English (5 years) 386,000  11,603  9,880  

Siam University Hotel and Tourism 392,900  11,810  10,057  

Bangkok 

University 

Marketing, Entrepreneurship 400,158  12,028  10,243  
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Sripatum 

University 

International business management 416,425  12,517  10,659  

King Mongkut's 

University of 

Technology 

Thonburi 

Civil Engineering 428,000  12,865  10,956  

Sripatum 

University 

Accountancy, International hospitality management 439,560  13,212  11,251  

Sripatum 

University 

B,B,A, Business Chinese 444,688  13,367  11,383  

King Mongkut's 

University of 

Technology 

Thonburi 

Chemical Engineering, Computer Engineering, 

Automation Engineering, Electrical Communiction 

and Electronic Engineering, Environmental 

Engineering 

448,000  13,466  11,467  

Naresuan 

University 

Tourism Business Management, Human Resource 

Management, International Business Management 

453,600  13,634  11,611  

Sripatum 

University 

Airline business 466,200  14,013  11,933  

Assumption 

University 

Business English 471,600  14,175  12,071  

Rangsit University Accountancy 475,600  14,296  12,174  

Khon Kaen 

University 

Communication arts, Global business, International 

affairs, International marketing, Tourism 

management 

480,000  14,428  12,286  

Bangkok 

University 

Hotel and Restaurant Management 481,594  14,476  12,327  

Bangkok 

University 

International Tourism Management 482,029  14,489  12,338  

Assumption 

University 

Business French 489,750  14,721  12,536  

Burapha 

University 

Communication skills for HRD, global business 

communication, logistics management, 

management, management information systems, 

marketing, tourism management 

490,000  14,728  12,542  

Assumption 

University 

Business Administration 491,800  14,783  12,589  
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Chulalongkorn 

University 

Agricultural Resources Administration, Arts, 

Commerce and Accountancy, Cultural 

Management, Economics, Education, Energy 

Technology and Management, English as an 

International Language, Environment Development 

and Sustainability, European Studies, Fashion 

Business, Fine and Applied Arts, Human and Social 

development, Korean Studies, Law, Logistics 

Management, Maritime Administration, Political 

Science, Population Studies, Russian Studies, 

Southeast Asian Studies, Technopreneurship and 

Innovation Management 

492,000  14,789  12,594  

Assumption 

University 

Law 495,950  14,907  12,695  

Assumption 

University 

Business Economics 499,150  15,004  12,777  

University of the 

Thai Chamber of 

Commerce 

Business administration, Accountancy, Business 

English 

500,850  15,055  12,820  

Assumption 

University 

Business Japanese 507,000  15,239  12,978  

Assumption 

University 

Advertising 507,500  15,254  12,990  

St, Theresa INTI 

College 

English for business communication, International 

business, Logistics management 

508,900  15,297  13,026  

St, Theresa INTI 

College 

Airline business 514,300  15,459  13,164  

Assumption 

University 

Agro Industry 514,750  15,472  13,176  

Assumption 

University 

Information Technology 519,150  15,605  13,289  

Assumption 

University 

Business Chinese 519,600  15,618  13,230  

Chiang Mai 

University 

Nursing Science 520,000  15,630  13,310  
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Rangsit University International Business, Communication 

Arts, International Political Economy and 

Development 

520,000  15,630  13,310  

Assumption 

University 

Visual Communication Design 520,000  15,630  13,310  

Rangsit University International Business, Communication 

Arts, International Political Economy and 

Development 

520,000  15,630  13,310  

Assumption 

University 

Public Relations 520,450  15,645  13,322  

Assumption 

University 

Computer Science 521,000  15,660  13,336  

Assumption 

University 

Performance Communication 522,100  15,693  13,364  

Assumption 

University 

Food Technology 522,850  15,716  13,388  

Chulalongkorn 

University 

Allied Health Sciences, Architecture, Biomedical 

Sciences, Communication Arts, Dental Biomaterials 

Science, Dentistry, Engineering, Environment 

Science and Physiology, Environmental 

Management, Human Sexuality, Medical 

Microbiology, Medicine, Nanoscience and 

Technology, Nursing, Pharmaceutical Sciences, 

Pharmacology, Psychology, Public Health, Research 

for Health Development, Science, Sports Science, 

Veterinary Science 

524,000  15,750  13,413  

Bangkok 

University 

Computer Graphics and Multimedia 538,270  16,179  13,778  

Rangsit University International Hospitality and Tourism 545,600  16,400  13,966  

Assumption 

University 

Computer and Network Engineering 549,800  16,526  14,073  

Assumption 

University 

Telecommunication and Electronics Engineering 550,050  16,524  14,079  

Assumption 

University 

Electrical and Electronic Engineering 550,750  16,554  14,097  

Rangsit University Information and Communication Technology 553,000  16,622  14,155  
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Assumption 

University 

Mechatronics Engineering 555,500  16,697  14,219  

Chiang Mai 

University 

Engineering 560,000  16,832  14,334  

Kasem Bundit 

University 

Communication engineering, Electrical-mechanical 

manufacturing, Mechanical engineering, Software 

and knowledge engineering, Environmental 

engineering, Industrial engineering 

565,000  16,983  14,462  

Assumption 

University 

New Media Production 568,800  17,097  14,559  

Rangsit University Civil Engineering 569,500  17,118  14,577  

Assumption 

University 

Computer Generated Imagery 576,400  17,325  14,754  

Assumption 

University 

Product Design 580,750  17,456  14,865  

Payap University International Business Management 581,000  17,464  14,872  

Panyapiwat 

Institute of 

Management 

Management International Modern Trade 

Management 

585,000  17,584  14,974  

Payap University English communication 589,000  17,704  15,076  

Stamford 

International 

University 

Business administration, Communication arts, 

Information Technology, Entrepreneurship 

590,000  17,734  15,101  

St, Theresa INTI 

College 

Tourism and hotel 590,900  17,761  15,125  

Assumption 

University 

Music Performance 595,600  17,903  15,245  

Assumption 

University 

Interior Design 600,550  18,051  15,372  

St, Theresa INTI 

College 

Education in English, Mathematics, Science 615,800  18,510  15,762  

Asia-Pacific 

International 

University 

Accounting, Applied Theology, Biology, Computer 

Information Systems, Management, English for 

Business, English for Communication, Health 

Science, Primary Education, and Teaching English to 

Speakers of Other Languages (TESOL) 

618,740  18,598  15,838  
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Assumption 

University 

Music Business 624,550  18,773  15,986  

Stamford 

International 

University 

International hotel management, Creative media 

design, Information technology 

625,000  18,786  15,998  

Payap University Hospitality industry management 629,000  18,906  16,100  

Assumption 

University 

Nursing 643,500  19,342  16,471  

Payap University Information technology 653,000  19,628  16,715  

King Mongkut's 

University of 

Technology 

Thonburi 

Industrial Design, Communication Design 656,000  19,718  16,791  

Assumption 

University 

Architecture 708,450  21,294  18,134  

Silpakorn 

University 

Event management, Luxury brand management 772,700  23,226  19,778  

King Mongkut's 

University of 

Technology 

Thonburi 

Architecture, Interior Architecture 820,000  24,647  20,989  

Mahidol 

University 

Social science 834,400  25,080  21,538  

Mahidol 

University 

Intercultural Studies and Languages 842,700  25,330  21,570  

Burapha 

University 

Communication Arts and Design 850,000  25,549  21,757  

Mahidol 

University 

Business economics, Finance, International 

Business, Marketing 

860,400  25,862  22,023  

Mahidol 

University 

Tourism and Hospitality Management 873,600  26,258  22,361  

Mahidol 

University 

Applied Mathematics, Biological 

Science, Chemistry, Computer 

Science, Environmental Science, Food Science and 

Technology, Physics, Computer Engineering 

950,300  28,564  24,324  
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Mahidol 

University 

Media and Communication (20 Studio credits) 970,000  29,156  24,828  

     
St, Theresa INTI 

College 

Air traffic control 992,000  29,817  25,392  

Bangkok School 

of Management 

Business and Management 1,004,000  30,058  25,596  

Mahidol 

University 

Media and Communication (36 Studio credits) 1,078,800  32,426  27,613  

Dusit Thani 

College 

Culinary arts & restaurant management 1,080,000  32,462  27,644  

Mahidol 

University 

Communication Design 1,190,000  35,768  30,460  

Dusit Thani 

College 

Hotel and resort management 1,200,000  36,069  30,715  

Assumption 

University 

Aircraft Maintenance Engineering 1,329,250  39,954  34,024  

Silpakorn 

University 

Digital Communication Design 1,475,150  44,277  37,518  

Mahidol 

University 

Animation production, Film production, Television 

production 

1,508,400  45,339  38,608  

Webster 

University 

Business and management, Computer science, 

International relations, Media communications, 

Psychology 

1,584,000  47,611  40,544  

Assumption 

University 

Commercial Pilot 3,264,700  98,127  83,563  

 

These universities prefer to keep their fees a secret:  
Christian 

University of 

Thailand 

English for communication, nursing, tourism 

industry 

no info 

Kasem Bundit 

University 

Management, Business Computer, Marketing, 

Aviation Industry Management, Hotel Management, 

Thai for Foreigners, English for Communication 

no info 

King Mongkut's 

Institute of 

Engineering and technology management, Software 

engineering 

no info 
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Technology 

Ladkrabang 

Rajamangala 

University of 

Technology 

Krungtep 

Business administration (accounting, information 

systems, international business management, 

marketing), tourism and hospitality 

no info 

Rajamangala 

University of 

Technology 

Thanyaburi 

Business administration (marketing, business 

computer, business English, international business 

management) 

no info 

Shinawatra 

University 

Business administration, Computer science no info 

Suan Sunanda 

Rajabhat 

University 

International 

College 

Airline Business, Hotel and Hospitality Management, 

Tourism Management, International Business 

no info 

Thammasat 

University 

Business administration, Economics, British and 

American Studies, Engineering Engineering (double 

degree program), Journalism, Chinese studies, 

Indian studies, Thai studies, Social policy and 

development, Global studies and social 

entrepreneurship, Law 

only in chunks 

Thongsook 

College 

TESOL, Business Administration no info 

Vongchavalitkul 

University 

International Business no info 
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รูปท่ี 3: การกระจายตัวของคาเลาเรียนของหลักสูตรสำหรับชาวตางชาติในประเทศไทย 

 

 
 

 
 

 

 

 

Statistic Std. Error
613,443.55              36,126.65     

Lower Bound 541,811.08              
Upper Bound 685,076.02              

567,935.83              
520,450.00              
371,946.60              
234,000.00              

3,264,700.00           
3,030,700.00           

177,490.50              
4.05                           0.23               

24.50                         0.47               

Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

Descriptives

ค่าเล่าเรียน (บาท/หลักสูตร) Mean
95% Confidence 
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Std. Deviation
Minimum



รูปท่ี 4: คาใชจายของครัวเรือนไทย ในป 2561 จำแนกตามรายการคาใชจาย 

 หนวย : บาทตอเดือน 

 

 
 

ท่ีมา : ฐานขอมูลครัวเรือนไทย ป 2561 สำนักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 

 
 


