
 

 

 

พฤติกรรมการศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชน 

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนกัศึกษาจีน
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บทคดัย่อ 

การวิจัยเร่ือง“พฤติกรรมการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลของนักศึกษาจีน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการศึกษาในมหาวิทยาลัย

เอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาจีน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ

นักศึกษาจีน และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดของมหาวิทยาลัยที่

กบัพฤติกรรมการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาจีน 

โดยตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือนักศึกษาจีนระดับปริญญาตรี จ านวน 354 คน จาก 5 

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพและปริมณฑลที่มีนักศึกษาจีนศึกษาอยู่เป็นจ านวนมากที่สุด 5 อันดับแรก 

การวิจัยคร้ังน้ีได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย รวบรวมข้อมูล

ในสถาบันการศึกษาตามขนาดตัวอย่างโดยสุ่มตัวอย่างตามสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ

ทดสอบ Chi-Square ส่วนการวิเคราะห์หาความแตกต่างใช้สถิติทดสอบ t-test และ F-test 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบสอบถามที่เป็นนักศึกษาจีนที่มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

เอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่เข้ามาศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ในเดือน

สิงหาคม และเรียนแบบเตม็เวลา เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  อายุระหว่าง 21- 25 ปี โดย

เลือกศึกษาต่อคณะบริหารธุรกจิและเช่าหอพักของมหาวิทยาลัย รายได้ที่นักศึกษาจีนได้รับมาจาก

ผู้ปกครองมากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ปัจจัยด้านรายได้ที่นักศึกษาจีนได้รับต่อเดือนและ

ปัจจัยด้านเงินที่นักศึกษาจีนใช้ในการศึกษา มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีอิทธิพลที่ท  าให้นักศึกษา

จีนมาศึกษาต่อในประเทศไทย นักศึกษาจีนที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเหน็

                                                           

*  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาอาเซียน คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
** อาจารย์ที่ปรึกษา 
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ต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่าง

กัน ยกเว้นปัจจัยด้านสาเหตุ และปัจจัยส่วนประสมการตลาดของมหาวิทยาลัยไม่มีความสัมพันธ์

กบัพฤติกรรมการศึกษาของนักศึกษาจีน ยกเว้นปัจจัยด้านราคา   

 

1.  บทน า 

นับตั้งแต่จีนมีนโยบายเปิดประเทศเมื่อปี ค.ศ. 1978 และด าเนินการปฏรูิปเศรษฐกิจ

ให้มีความทนัสมัยตามแนวนโยบาย 4 ทนัสมัย (Four Modernization)
*
 ของ เต้ิงเสี่ยวผิง ซ่ึงมีการ

ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic zone) 

ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศท าให้การพัฒนาในพ้ืนที่ต่างๆของประเทศจีนเป็นไปอย่าง

รวดเรว็ (พิษณ ุเหรียญมหาสาร,2546) เมื่อเศรษฐกจิดีขึ้นส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนดี

ข้ึนตามไปด้วย ครอบครัวชาวจีนรุ่นใหม่มีลูกเพียงคนเดียว รายได้และทรัพย์สินที่เพ่ิมข้ึนนอกจาก

จะท าให้ชาวจีนมีการใช้จ่ายเพ่ือบริโภค เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนแล้ว  ชาวจีนยังนิยมส่งเสริมให้

บุตรหลานได้ศึกษาเล่าเรียนในสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียง ส่งผลให้อุปสงค์ด้านการศึกษาทั้ง

ภายในและภายนอกของชาวจีนเร่งตัวขึ้ นมาก  อันเป็นการขยายตัวของตลาดการศึกษาของจีน 

ขณะที่มีสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียงไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง  

สถานการณ์เช่นน้ีนับเป็นโอกาสที่ส าคัญต่อการเข้าสู่ตลาดทางการศึกษาของไทยเม่ือพิจารณาสถิติ

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในจีนแต่ละปีจะพบว่ามีจ านวนนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ได้ยังคงมีอตัราที่สงู 

แสดงว่านักเรียนที่ไม่สามารถสอบผ่านเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ยังมีจ านวนที่มา

กอยู่ทุกปี ส่งผลให้นักเรียนจีนมีความต้องการเดินทางไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาใน

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ส าหรับประเทศที่นักศึกษาจีนนิยมไปศึกษาต่อล าดับต้นๆคือ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา นอกจากน้ันนักศึกษาจีนยังให้ความสนใจมาศึกษาต่อในกลุ่มประเทศอาเซียนมาก

ย่ิงขึ้น เพราะมีหลักสตูรการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ไม่ต้องปรับตัวด้านวัฒนธรรมมากนัก 

และค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่นักศึกษาจีนนิยมมาศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

มากที่สุดได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทย (CHINA RADIO INTERNATIONAL, 

2555)  

สถานศึกษาของเอกชนเป็นการลงทุนทางธุรกิจอย่างหน่ึงซ่ึงต้องการระบบการลงทุนที่

เหมาะสมให้ธุรกิจของสถานศึกษามั่นคงท าก าไร และมีรายได้มากเพียงพอที่จะน าประโยชน์ไปใช้

เพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา นอกจากน้ีในการลงทุนทางการศึกษาของเอกชนไม่ยอม

ให้ขาดทุน เพราะการลงทุนทางการศึกษาของเอกชนน้ันมุ่งหวังผลก าไรเช่นเดียวกับธุรกิจอื่น 

ผู้บริหารจึงต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกบัปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน 
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ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร

ของนักศึกษาจีน ทั้งปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาจีนที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครของนักศึกษาจีน  และปัจจัยส่วนประสมการตลาดของ

มหาวิทยาลัยเอกชนที่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครของนักศึกษาจีน ซ่ึงการเดินทางเข้ามาศึกษาในประเทศไทยของนักศึกษาจีนเป็น

การน ามาซ่ึงรายได้เข้าประเทศและช่วยลดการขาดดุลการค้า หากมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศ

ไทยมีการปรับปรุงปัจจัยต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพฤติกรรมการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเอกชนของนักศึกษาจีน ที่เข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทยได้อย่างเตม็ที่  จะเป็นการ

สร้างประโยชน์ให้กบัประเทศไทยอย่างย่ิง  

 

2.  วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลของนักศึกษาจีน 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาจีน 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดของมหาวิทยาลัยที่กับ

พฤติกรรมการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาจีน 

 

3.  สมมติฐานการวิจยั 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาจีนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาจีน 

2. นักศึกษาจีนที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีผลต่อการศึกษา

ของนักศึกษาจีนแตกต่างกนั 

3. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของมหาวิทยาลัยเอกชนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาจีน 

 

4.  ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. มหาวิทยาลัยเอกชนสามารถน าข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยไปปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกบันักศึกษาจีน 
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2. มหาวิทยาลัยเอกชนสามารถน าข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยไปปรับปรุงกลยุทธ์

การตลาดให้สอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาจีนมากย่ิงข้ึน 

 

5. ขอบเขตของการวิจยั 

1.ขอบเขตด้านประชากร นักศึกษาจีนที่ก  าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

2. ขอบเขตด้านเวลา ก าหนดระยะเวลาการวิจัยในช่วง พ.ศ. 2558  

3. ขอบเขตด้านเน้ือหา แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (6W1H) ทฤษฎีส่วน

ประสมการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ (Service Marketing Mix)  7P's 

 

6.  ระเบยีบวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ีได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

รวบรวมข้อมูลในสถาบันการศึกษาตามขนาดตัวอย่างโดยสุ่มตัวอย่างตามสะดวก แบบสอบถาม

แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น 

เพศ อายุ  มหาวิทยาลัยที่ก  าลังศึกษา คณะที่ก  าลังศึกษา ภมิูล าเนา เป็นต้น 

ตอนที่  2   ปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดของมหา วิทยา ลัย เอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีผลต่อการศึกษาของนักศึกษาจีน ได้แก่ ด้านสถาบันและ

หลักสตูร ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรในองค์การ ด้าน

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ  

ตอนที่ 3  พฤติกรรมการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลของนักศึกษาจีน ได้แก่ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการมาศึกษา ช่วงเวลาที่มาศึกษา วิธี

การศึกษา และการหารายได้พิเศษระหว่างศึกษา  

ตอนที ่4  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเป็นลักษณะแบบสอบถามชนิดปลายเปิด  

 

7.  ผลการวิจยั 

ผลการวิจัยจากขนาดตัวอย่าง 354 คน ที่เป็นนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ

หญิงร้อยละ 60.46 เพศชายร้อยละ 39.54  มีอายุระหว่าง 21- 25 ปีร้อยละ 72.31 อายุไม่เกิน 

20 ปีร้อยละ 27.12 และมีอายุ 26 ปีขึ้นไปร้อยละ 0.57  ก าลังศึกษาในคณะบริหารธุรกิจมาก

ที่สุดร้อยละ 39.55 รองลงมาคือคณะศิลปศาสตร์ร้อยละ 32.48  และน้อยที่สุดคือคณะ
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วิทยาศาสตร์ร้อยละ 1.12 หลักสูตรที่เลือกศึกษาต่อในประเทศไทยคือหลักสูตร Chinese 

Program  ร้อยละ 43.22  เช่าหอพักของมหาวิทยาลัยมากที่สุดร้อยละ 55.08 รองลงมาคือเช่าที่

พักเอกชน เช่น อพารทเ์ม้นท ์คอนโด ร้อยละ 30.79 และพักบ้านญาติน้อยที่สุดร้อยละ 3.95 มี

รายได้ที่ได้รับต่อต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาทต่อเดือนมากที่สุดคือร้อยละ 43.22 เงินที่ใช้ใน

การศึกษาได้มาจากผู้ปกครองร้อยละ 98.59 ส่วนสาเหตุที่ออกมาศึกษานอกประเทศจีนเพ่ือ

ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ในต่างประเทศร้อยละ 41.52 รองลงมาระบุว่าการสอบเข้า

มหาวิทยาลัยในประเทศจีนมีการแข่งขันสูงร้อยละ 27.96  และเพ่ือหาโอกาสในการท างาน

ต่างประเทศน้อยที่สุดร้อยละ 8.49  สาเหตุที่เลือกศึกษาต่อในประเทศไทยเพราะอยู่ใกล้ประเทศ

จีนเป็นเดินทางไปกลับสะดวกร้อยละ 33.55 รองลงมาเพราะระเบียบการขออนุญาตเข้าประเทศ

ไทยไม่ยุ่งยากร้อยละ 31.07 ส าหรับสาเหตุที่เลือกศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เพราะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายร้อยละ 33.89 รองลงคือมีเพ่ือนหรือญาติพ่ีน้องอาศัย

อยู่ในกรุงเทพมหานครร้อยละ 26.57 และน้อยที่สุดเพราะกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงเป็นที่

รู้จักของคนทั่วไปร้อยละ 14.97  

ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาจีน 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัศึกษาจีน จ านวน รอ้ยละ 

1. เพศ   

1.1  ชาย 140 39.54 

1.2  หญิง 214 60.46 

2. อายุ   

2.1   อายุไม่เกนิ   20   ปี 96 27.12 

2.2   อายุ  21 – 25  ปี 256 72.31 

2.3   อายุ   26    ปีขึ้นไป 2 0.57 

3. สาขาวิชาทีท่ าส าเร็จการศึกษาก่อนศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั   

3.1  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 118 33.33 

3.2  สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ 236 66.67 

4. ภมูิล าเนาของนักศึกษาจีนระบุตามมณฑล   

 4.1  กวางสี 139 39.27 

 4.2  กวางตุ้ง 45 12.71 

 4.3  ยูนนาน 98 27.68 

 4.4  เสฉวน 25 7.06 

 4.5  อื่นๆ 47 13.27 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

5. รายไดที้ไ่ดร้บัต่อเดือน   

 5.4  รายได้ไม่เกนิ 5,000 บาท 88 24.86 

 5.2  รายได้ 5,001 – 10,000  บาท 56 15.82 

 5.3  รายได้ 10,001 – 15,000  บาท 57 16.1 

 5.4  รายได้มากกว่า 15,000  บาท 153 43.22 

6. แหล่งที่มนของเงินทีใ่ชใ้นการศึกษา   

 6.1  จากผู้ปกครอง 342 96.61 

 6.2  จากเงินออมของตนเอง 9 2.54 

 6.3  ได้รับทุนการศึกษา 3 0.85 

 

ตารางที่ 2  จ านวนและร้อยละของปัจจัยด้านพฤติกรรมของนักศึกษาจีน 

1.    คณะทีศึ่กษาในมหาวิทยาลยั   

1.1  บริหารธุรกจิ 140 39.55 

1.2  ศิลปศาสตร์ 115 32.48 

1.3  นิเทศศาสตร์ 36 10.17 

1.4  นิติศาสตร์ 12 3.38 

1.5  วิศวกรรมศาสตร์ 25 7.06 

1.6 วิทยาศาสตร์ 4 1.12 

1.7  รัฐประศาสนศาสตร์ 7 1.97 

1.8  อื่นๆ 15 4.27 

2.    หลกัสูตรทีก่ าลงัศึกษาในมหาวิทยาลยัในประเทศไทย   

 2.1  English Program 88 24.86 

 2.2  Thai Program 56 15.82 

 2.3   Chinese Program 153 43.22 

 2.4  Bilingual Program 57 16.1 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 

3.     สถานทีพ่กัในประเทศไทย   

 3.1  เช่าหอพักของมหาวิทยาลัย 195 55.08 

 3.2  เช่าที่พักเอกชน เช่น อพาร์ทเม้นท ์คอนโด 109 30.79 

 3.3  พักบ้านญาติ 16 4.52 

 3.4  ซ้ือที่พักเป็นของตนเอง 34 9.60 

       4.     สาเหตุทีอ่อกมาศึกษานอกประเทศจีน   

 4.1  การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศจีนมีการแข่งขันสงู 99 27.97 

 4.2  ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ในต่างประเทศ 147 41.53 

 4.3  มีผู้แนะน า เช่น เพ่ือน 78 22.03 

 4.4  เพ่ือโอกาสในการท างานต่างประเทศ 30 8.47 

5.    สาเหตุทีเ่ลือกศึกษาต่อในประเทศไทย   

 5.1  อยู่ใกล้ประเทศจีนเดินทางไปมาสะดวก 140 39.55 

 5.2  ระเบียบการขออนุญาตเข้าประเทศไทยไม่ยุ่งยาก 110 31.07 

 5.3  ชอบวัฒนธรรมไทย เช่น ภาษา อาหาร เป็นต้น 92 25.99 

 5.4  ค่าครองชีพไม่แพง 12 3.39 

6.    สาเหตุทีเ่ลือกศึกษาต่อในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล   

               6.1 เพราะกรุงเทพเป็นเมืองหลวง เป็นที่รู้จักทั่วไป 53 14.97 

 6.2  สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย 120 33.9 

 6.3  เพราะมีคนจีนเรียนอยู่ในกรุงเทพจ านวนมาก  87 24.58 

 6.4  เฉพาะมีเพ่ือน ญาติ พ่ีน้องอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 94 26.55 

         7.    บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา   

7.1  ตัวเอง 165 46.61 

7.2  พ่อแม่ผู้ปกครอง 116 32.77 

7.3  เพ่ือน  รุ่นพ่ี 73 20.62 

         8.    ช่วงเวลาที่เร่ิมศึกษาต่อ   

8.1  เทอม 1 (ช่วงเดือนสิงหาคม) 248 70.06 

8.2  เทอม 2 (ช่วงเดือนมกราคม) 78 22.03 

8.3  ซัมเมอร์ (ช่วงเดือนมิถุนายน) 28 7.9 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 

  9.    วิธีการศึกษา   

9.1  เรียนเตม็เวลา 313 88.42 

9.2  เรียนไม่เตม็เวลา 41 11.58 

 10.    มีการหารายไดพ้เิศษระหว่างเรียน   

10.1  มี 97 27.4 

10.2  ไม่มี 257 72.6 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาจีนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาจีน ผลการวิจัย

พบว่า ปัจจัยด้านรายได้ที่นักศึกษาจีนได้รับต่อเดือนและปัจจัยด้านเงินที่นักศึกษาจีนใช้ใน

การศึกษา มีความสมัพันธก์บับุคคลที่มีอทิธพิลที่ท  าให้นักศึกษาจีนมาศึกษาต่อในประเทศไทย คือ 

พ่อ แม่ ผู้ปกครอง มากที่สุด แสดงให้เหน็ว่านักศึกษาจีนที่มาเรียนในประเทศไทยใช้ทุนจากพ่อ 

แม่ ผู้ปกครอง และยังพบว่าสาเหตุที่นักศึกษาจีนเลือกมาศึกษาในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับ

ปัจจัยด้านระเบียบการขออนุญาตเข้าประเทศไทยไม่ยุ่งยาก แสดงให้เหน็ว่าระเบียบการขออนุญาต

เข้าประเทศไทยที่ไม่ยุ่งยาก เป็นสาเหตุที่ท  าให้นักศึกษาจีนเลือกมาศึกษาในประเทศไทย 

สมมติฐานที่ 2  นักศึกษาจีนที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเหน็ต่อ

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาจีนที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเหน็ต่อปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน  ยกเว้น 

ปัจจัยด้านสาเหตุที่นักศึกษาจีนมาศึกษาในประเทศไทยที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดของมหาวิทยาลัยทั้ง 7 ด้านไม่แตกต่างกัน หมายความว่า นักศึกษาจีนที่มีสาเหตุ

การมาศึกษาในประเทศไทยแตกต่างกัน ให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของ

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาจีน 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของมหาวิทยาลัยไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การศึกษาของนักศึกษาจีน ยกเว้น ปัจจัยด้านราคา คือ ค่าธรรมเนียมไม่แพงเมื่อเทยีบกับประเทศ

จีนมีความสัมพันธ์กับตัวนักศึกษาจีนมากที่สุด และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด คือ การมี

เจ้าหน้าที่ดูแลการสมัครเรียน หาที่พัก และแนะน าการใช้ชีวิตในประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับ
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ตัวนักศึกษาจีนด้านมากที่สุด เช่นกัน แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมไม่แพงและมี

เจ้าหน้าที่ดูแลการสมัครเรียน หาที่พัก และแนะน าการใช้ชีวิตในประเทศไทย มีผลต่อการเลือก

มหาวิทยาเอกชนในประเทศไทยของนักศึกษาจีน  

 

8.  อภิปรายผลการวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ีพบว่าส่วนใหญ่นักศึกษาจีนมีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนมากกว่า 15,000 

บาท แสดงว่านักศึกษาจีนที่มาเรียนในประเทศไทยมาจากครอบครัวที่มาฐานะค่อนข้างดี  ดังน้ัน

จึงสอดคล้องกับผลการศึกษาความคิดเหน็ของนักศึกษาจีนที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

ของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านราคา มีผลปานกลางต่อการ

พฤติกรรมการศึกษาของนักศึกษาจีน แสดงว่านักศึกษาจีนให้ความส าคัญกับเร่ืองราคาปานกลาง 

สอดคล้องกบังานวิจัยของ ธารินี พัชรเจริญพงส ์(2554)  

ส่วนแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการศึกษาน้ัน พบว่ามีความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีอิทธิพล

ที่ท  าให้นักศึกษาจีนมาศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ พ่อ แม่ 

ผู้ปกครองมากที่สุด แสดงว่านักศึกษาจีนที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ได้รับเงินจาก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษาต่อในประเทศ

ไทย จาการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าส่วนใหญ่นักศึกษาที่มาเรียนต่อในประเทศไทย จะเรียนอย่างเดียวไม่

มีการหารายได้ด้วยการท างานระหว่างเรียน ซ่ึงสดคล้องกบังานวิจัยของวลัย วัฒนะศิริ (2553)  

การวิจัยคร้ังน้ียังพบว่านักศึกษาจีนให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดของ

มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพและปริมณฑล ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมากที่สุด โดยเฉพาะ

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีหอพักส าหรับนักศึกษาจีน มีผลต่อการพฤติกรรมการศึกษาในระดับที่มาก

ที่สุด น่ันเพราะว่านักศึกษาจีนที่เดินทางมาศึกษาในประเทศไทย เป็นการเดินทางมาศึกษาต่อ

ต่างประเทศ สิ่งส าคัญคือการหาที่พักที่สะดวกในการเดินทางไปมหาวิทยาลัย เพราะยังไม่มี

ความคุ้นเคย ซ่ึงสอดคล้องกบับทความของ สธุาสนีิ เลิศวัชระสารกุล (2558)  

ส าหรับสาเหตุที่นักศึกษาจีนเลือกศึกษาต่อในประเทศไทย จากการวิจัยพบว่านักศึกษา

จีนส่วนใหญ่ระบุว่า เพราะประเทศไทยอยู่ใกล้ประเทศจีนเดินทางได้สะดวกกว่าประเทศอื่นๆ 

รองลงมาคือระเบียบการขออนุญาตเข้าประเทศไทยไม่ยุ่งยาก เพราะเม่ือเปรียบเทียบกับการที่

นักศึกษาจีนไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศในยุโรปแล้ว ทั้งสองปัจจัยน้ีถือว่า

เป็นข้อได้เปรียบของประเทศไทย ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ กฤษฎ์ิ กาญจนกติติ (2551)  
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9.  ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลของนกัศึกษาจีน  

จาการ วิ จัยพบ ว่า ส่วนใหญ่ นัก ศึกษา จีนที่ ศึ กษาในมหา วิทยา ลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ดังน้ันมหาวิทยาลัยเอกชนควร

ศึกษาความต้องการด้านการศึกษาของนักศึกษาจีนเพศชาย เพ่ือพิจารณาเปิดสาขาวิชาที่นักศึกษา

จีนเพศชายให้ความสนใจ เช่น หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาหุ่นยนต์ เป็น

ต้น 

นักศึกษาจีนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนใหญ่ 

มีอายุระหว่าง 21- 25 ปี และจ านวนน้อยที่สุดคือมีอายุ 26 ปีขึ้ นไป ซ่ึงมักเป็นกลุ่มที่มีงานท า

แล้วในประเทศจีน มหาวิทยาลัยเอกชนควรตั้งเป้าหมายในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาจีนกลุ่มที่มี

อายุ 26 ปีข้ึนไปให้มากข้ึน ด้วยการเพ่ิมหลักสูตรที่ใช้เวลาสั้นกส็ามารถจบการศึกษาได้ เช่น จบ

ปริญญาตรีในเวลา 3 ปี  หรือ เปิดหลักสูตรพิเศษ เป็นคอร์สสั้นๆ 1-3 เดือน เพ่ือเสริมความรู้

ด้านต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือการเงิน เป็นต้น 

นักศึกษาจีนส่วนใหญ่มาจากมณฑลกวางซี รองลงมาคือมณฑลกวางตุ้ง มหาวิทยาลัย

ควรมุ่งเพ่ิมจ านวนนักศึกษาจีนจากมณฑลอื่นเพ่ิมขึ้น เช่น การไปจัด Road Show ในมณฑลหรือ

เมืองที่มีการแข่งขันทางการศึกษาสูง เช่น ปักกิ่ง เซ่ียงไฮ้ เป็นต้น ซ่ึงจะมีนักศึกษาจีนที่ไม่สามารถ

ผ่านการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการได้จ านวนมาก เพ่ือนักศึกษาจีนจะได้มีทางเลือก

และเพ่ิมโอกาสในการเดินทางมาศึกษาในประเทศไทย  

ขอ้เสนอแนะดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดของมหาวิทยาลยัเอกชน (7 P’s)  

จากการวิจัยพบว่านักศึกษาจีนให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดของ

มหาวิทยาลัย โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 

1. ด้านสถาบันและหลักสตูร (Product) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนที่ต้องการ มี

ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.319 ดังน้ันมหาวิทยาลัยควรปรับปรุงหลักสูตรที่นักศึกษาจีนต้องการศึกษา

มากทีสุด ซ่ึงได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ ให้เหมาะสมกับ

นักศึกษาจีน เช่น เปิดสอนคณะบริหารธุรกจิด้วยภาษาจีน เป็นต้น 

2. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) มหาวิทยาลัยมีหอพักส าหรับ

นักศึกษาจีน มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.265 ดังน้ันมหาวิทยาลัยควรพัฒนาหอพักของมหาวิทยาลัยให้

ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาจีนสงูสดุ ตกแต่งหอพักให้ทนัสมัยน่าอยู่ 

3. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มหาวิทยาลัยมีการอ านวยความสะดวกแก่

นักศึกษาจีนในการต่อวีซ่า มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.09 ดังน้ันมหาวิทยาลัยควรอ านวยความสะดวก
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ในการต่อวีซ่าให้นักศึกษาจีน เช่น ออกเอกสารรับรองอย่างรวดเรว็ มีศูนย์บริการให้ค าแนะน าการ

ต่อวีซ่า หรือมีรถรับส่งในการเดินทางไปต่อวีซ่า เป็นต้น 

4. ด้านกระบวนการ (Process) ขั้นตอนการลงทะเบียนและช าระเงินไม่ซับซ้อน มี

ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 3.937 ดังน้ันมหาวิทยาลัยควรมีการแสดงข้ันตอนการลงทะเบียนด้วยรูป

แผนผัง (Flow Chart) ในภาษาจีน ทั้งแบบโปสเตอร์ และรูปภาพในเวป็ไซด์ของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาจีนในการลงทะเบียน เป็นต้น 

5.  ด้านบุคลากรในองค์กร (People) มหาวิทยาลัยมีความเป็นกันเองกับนักศึกษาจีน 

มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 3.867 ดังน้ันมหาวิทยาลัยควรอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจนักศึกษาจีน

มากขึ้น เช่น เร่ืองวัฒนธรรมจีน การด าเนินชีวิตของนักศึกษาจีน ข้อควรระวังเมื่ออยู่กับนักศึกษา

จีน เป็นต้น 

6. ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) การติดต่อกับมหาวิทยาลัยได้สะดวก เช่น ผ่านเวบ็

ไซด์ โทรศัพท์ มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 3.855 ดังน้ันมหาวิทยาลัยควรจัดท าเวบ็ไซด์ของมหาวิทยาลัย

เป็นภาษาจีน และจัดเจ้าหน้าที่ที่เช่ียวชาญภาษาจีนคอยให้ค าปรึกษาทางโทรศัพทแ์ก่นักศึกษาจีน 

7. ด้านราคา (price) ค่าหน่วยกิตไม่แพงเมื่อเทยีบกับประเทศจีน มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 

3.378 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาจีนให้ความส าคัญด้านราคาน้อยที่สุด ดังน้ันมหาวิทยาลัยควร

พัฒนาด้านอื่นๆเพ่ือสร้างความโดดเด่นให้แก่มหาวิทยาลัย และเป็นการจูงใจให้นักศึกษาจีนเลือก

เรียนมากข้ึน เช่น เป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมความสัมพันธไ์ทยจีน เป็นต้น   

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากสมมติฐาน 

จาการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาจีนด้านรายได้ที่ได้รับต่อเดือน และเงิน

ที่นักศึกษาจีนใช้ในการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาจีน ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลที่ท  าให้นักศึกษาจีนมา

ศึกษาในประเทศไทย คือ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง มากที่สุด ดังน้ันมหาวิทยาลัยควรท าการส่งเสริม

การตลาดไปยัง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ของนักศึกษาจีนโดยตรง เพราะคือคนจ่ายเงินเพ่ือส่งนักศึกษา

จีนมาศึกษาในประเทศไทย เช่น การลงโฆษณามหาวิทยาลัยในหนังสอืพิมพ์ท้องถิ่นที่ผู้ใหญ่ชาวจีน

นิยมอ่าน เป็นต้น  
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