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กำรศึกษำครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษำอิ ทธิ พลของปั จจัยประชำกรศำสตร์ ที่มีต่อปั จจัยส่ วน
ประสมทำงกำรตลำดต่อกำรศึ กษำในมหำวิทยำลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ของนักศึ กษำชำวจี น ระดับปริ ญญำตรี
วิทยำลัยนำนำชำติจีน กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำคือ นักศึกษำชำวจีนระดับปริ ญญำตรี วิทยำลัยนำนำชำติ
จีนมหำวิทยำลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์จำนวน 342 คน และใช้สอบถำมเป็ นเครื่ องมื อในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้
สอบถำมเป็ นเครื่ องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลคือ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และทดสอบสมมติฐำนโดยใช้สถิติ t-test และ ANOVA
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปั จจัยประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรศึกษำในมหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิ ตย์
โดยรวม อยูใ่ นระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีควำมสำคัญระดับมำกเรี ยงตำมลำดับดังนี้
ด้ำนกระบวนกำร รองลงมำคือ ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริ กำร ด้ำนบุคคล ส่ วนด้ำนที่มี
ควำมสำคัญระดับปำนกลำงเรี ยงตำมลำดับดังนี้ ด้ำนช่องทำงจัดจำหน่ำย ด้ำนรำคำ ด้ำนกำรส่ งเสริ มกำรตลำด
ตำมลำดับ
ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ 1) ชั้นปี ที่ศึกษำที่แตกต่ำงกันมีอิทธิ พลต่อควำมสำคัญด้ำนช่ อง
ทำงกำรจัดจำหน่ำย และด้ำนกำรส่ งเสริ มกำรตลำดต่อกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ของนักศึ กษำ
ชำวจีน ระดับปริ ญญำตรี วิทยำลัยนำนำชำติ จีน 2) หลักสู ตรที่ แตกต่ำงกันมี อิทธิ พลต่ อควำมส ำคัญ ด้ำ น
ผลิ ตภัณฑ์ต่อกำรศึ ก ษำในมหำวิ ท ยำลัย ธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ข องนัก ศึ ก ษำชำวจี น ระดับ ปริ ญญำตรี วิท ยำลัย
นำนำชำติจีน
คาสาคัญ : นักศึกษำชำวจีนมหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์, ปั จจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำด
บทนา
ในปั จจุ บนั นักศึ กษำชำวจี นได้เข้ำมำศึ กษำในประเทศไทยเป็ นจำนวนมำก และเพิ่มขึ้ นอย่ำ ง
ต่อเนื่ อง จำกข้อมูลประชำชำติธุรกิ จ 18 พฤษภำคม 2562 กล่ำวว่ำ สถำนกำรณ์ ตลำดกำรศึกษำในไทยใน
ปั จจุบนั ได้รับควำมนิ ยมจำกนักศึกษำจีนอย่ำงมำก รองจำกตลำดหลักอย่ำงยุโรปและสหรัฐอเมริ กำ ซึ่ งเป็ น
ผลมำจำกจำนวนของประชำกรจีนที่มีจำนวนมำก ส่ งผลให้กำรสอบเข้ำมหำวิทยำลัยมีกำรแข่งขันสู งมำก
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นักศึกษำหลักสูตรบริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจอำเซี ยน มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึ กษำกำรค้นคว้ำอิสระ
45

กำรศึ ก ษำต่ อ ในต่ ำ งประเทศจึ ง เป็ นอี ก ตัว เลื อ ก โดยเฉพำะมหำวิ ท ยำลัย ในประเทศไทย ประกอบกับ
มหำวิทยำลัยในไทยกำลังประสบปั ญหำจำนวนนักศึกษำลดลงอย่ำงมำก ซึ่ งนักศึกษำจีนจะใช้บริ กำรแนะ
แนวกำรศึ กษำต่อต่ำงประเทศจำกบริ ษทั ตัวกลำง หรื อเอเยนซี่ ที่ ให้บริ กำรแนะแนวกำรศึ กษำ ตั้งแต่ยื่น
เอกสำรจนถึงได้เข้ำเรี ยน ซึ่ งมีค่ำดำเนิ นกำรอยูท่ ี่ 25,000-30,000 หยวน หรื อประมำณ 150,000 บำท แต่จำก
สถำนกำรณ์ดงั กล่ำว ทำให้มหำวิทยำลัยทั้งรัฐและเอกชนเห็นโอกำสในกำรเข้ำทำกำรตลำด ด้วยวิธีกำรร่ วม
เป็ นพำร์ ตเนอร์ กบั มหำวิทยำลัยในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษำระหว่ำงกัน ทั้งในรู ปแบบโครงกำรนักศึกษำ
แลกเปลี่ยน นักศึกษำทุน และนักศึกษำที่สนใจมำเรี ยนในไทยอยูแ่ ล้ว ซึ่ งทำให้นกั ศึกษำลดค่ำใช้จ่ำยในกำร
ใช้เอเยนซี่ลง
สอดคล้องกับข้อมูลรำยงำนจำนวนนักศึกษำต่ำงชำติท้ งั หมด ปี กำรศึกษำ 2561 ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ซึ่ งจัดทำจัดทำรำยงำนวันที่ 12 เมษำยน 2562 ระบุวำ่ มีจำนวนนักศึกษำชำวจีน
มีสถำนภำพกำลังศึกษำปั จจุบนั มีจำนวนมำกทึ่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับนักศึกษำชำติอื่นๆ โดยมีจำนวนทั้งสิ้ น
10,766 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.98 % ของนักศึกษำชำวต่ำงชำติท้ งั หมด
จำกกำรที่ปัจจุบนั ได้มีนกั ศึกษำชำวจีนเข้ำมำศึกษำต่อในประเทศไทยเป็ นจำนวนมำกทำให้ และ
มีสถำบันกำรศึกษำที่เป็ นตัวเลื อกของนักศึกษำจีนเป็ นจำนวนมำกเช่ นกัน ประกอบกับมหำวิทยำลัยธุ รกิ จ
บัณ ฑิ ต ย์ เป็ นมหำวิท ยำลัย ในประเทศไทยที่ มี นัก ศึ ก ษำชำวจี น มำกที่ สุ ด จ ำนวน 3,524 คน ข้อ มู ล จำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในวิทยำลัยนำนำชำติจีน มีนกั ศึกษำชำวจีนระดับ
ปริ ญญำตรี ที่ลงทะเบียนเรี ยนในปี กำรศึกษำ 2561 จำนวน 2,352 คน ดังนั้นเพื่อให้มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
ได้ท รำบถึ ง ปั จจัยที่ ส่ง ผลต่ อส่ วนประสมทำงกำรตลำดต่ อกำรศึ กษำในมหำวิท ยำลัย ธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ของ
นักศึกษำชำวจีน ระดับปริ ญญำตรี วิทยำลัยนำนำชำติจีน เพื่อเป็ นแนวทำงให้มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ นำ
ข้อมู ลไปใช้ในกำรวำงแผน และพัฒนำกำรศึ กษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรนักศึกษำชำวจีน ระดับ
ปริ ญญำตรี วิทยำลัยนำนำชำติจีน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษำอิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย ประชำกรศำสตร์ ที่ มี ต่ อ ปั จ จัย ส่ วนประสมทำงกำรตลำดต่ อ
กำรศึกษำทในมหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ของนักศึกษำชำวจีน ระดับปริ ญญำตรี วิทยำลัยนำนำชำติจีน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมำยถึง สิ่ งที่เสนอขำยโดยธุ รกิจ เพื่อตอบสนองควำมจำเป็ น หรื อควำม
ต้องกำรของลู กค้ำให้เกิ ดควำมพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่ งที่สัมผัสได้ และสัมผัสไม่ได้ เช่ น บรรจุภณ
ั ฑ์ สี
รำคำ คุณภำพ ตรำสิ นค้ำ บริ กำรและชื่อเสี ยงของผูข้ ำย ผลิตภัณฑ์อำจจะเป็ นสิ นค้ำบริ กำรสถำนที่ บุคคลหรื อ
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ควำมคิ ดผลิ ตภัณฑ์ต้องมี อรรถประโยชน์ (Utility) คุ ณค่ ำ (Value) ในสำยตำของลู ก ค้ำ จึ งจะมี ผลท ำให้
ผลิตภัณฑ์สำมำรถขำยได้
2. รำคำ (Price) หมำยถึง จำนวนเงินหรื อสิ่ งอื่นๆ ที่ตอ้ งจ่ำยหรื อเสี ยไปเพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์หรื อ
หมำยถึ ง คุ ณค่ำผลิ ตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิ น ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเที ยบระหว่ำงคุ ณค่ำ (Value) ของผลิ ตภัณฑ์กบั
รำคำ (Price) ของผลิ ตภัณฑ์น้ นั ดังนั้น ผูก้ ำหนดกลยุทธ์ดำ้ นรำคำจึงต้องคำนึ งถึ ง คุ ณค่ำที่รับรู ้ (Perceived
Value) ในสำยตำของลู กค้ำ ซึ่ งต้องพิจำรณำกำรยอมรั บของลู กค้ำในคุ ณค่ำ ของผลิ ตภัณฑ์ว่ำสู งกว่ำ รำคำ
ผลิตภัณฑ์ ต้นทุนสิ นค้ำและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง และกำรแข่งขัน (Etzel, Walker, & Stanton, 2001)
3. สถำนที่ (Place) หมำยถึง โครงสร้ำงของช่องทำงซึ่ งประกอบด้วย สถำบันและกิจกรรม ใช้เพื่อ
เคลื่ อนย้ำยสิ นค้ำและบริ กำร จำกองค์กำรหรื อผูผ้ ลิ ตไปยังตลำด สถำบันที่ นำผลิ ตภัณฑ์ออกสู่ ตลำด คื อ
สถำบันทำงกำรตลำด อำจจะเป็ นคนกลำงต่ำง ๆ
4. กำรส่ งเสริ มกำรตลำด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือ ที่ใช้เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจ ต่อตรำสิ นค้ำ
หรื อบริ กำรหรื อควำมคิดต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิดควำมต้องกำร เพื่อเตือนควำมทรงจำในผลิตภัณฑ์
โดยคำดว่ำจะมีอิทธิ พลต่อควำมรู ้ สึก ควำมเชื่ อ และพฤติกรรมกำรซื้ อ หรื อเป็ นกำรติดต่อสื่ อสำรเกี่ ยวกับ
ข้อมูลระหว่ำงผูข้ ำยกับผูซ้ ้ื อ เพื่อสร้ำง ควำมคิดที่มีผลต่ออำรมณ์ และควำมรู ้สึก ออกมำโดยทำงพฤติกรรม
กำร ติ ดต่อสื่ อสำรอำจใช้พ นักงำนขำย (Personal Selling) ทำกำรขำยและกำรติ ดต่ อสื่ อสำรโดยไม่ ใ ช้ค น
(Non-Personal Selling) เครื่ องมือในกำรติดต่อสื่ อสำรมีหลำยเครื่ องมือ องค์กำรอำจเลือกใช้หนึ่ งหรื อ หลำย
เครื่ องมื อ ซึ่ ง ต้องใช้หลัก กำรเลื อกใช้เ ครื่ องกำรสื่ อสำรกำรตลำดแบบประสมประสำนกัน (Integrated
Marketing Communication: IMC) โดยพิจำรณำถึ งควำมเหมำะสมกับลูกค้ำ คู่แข่งขัน ผลิตภัณฑ์ โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมำยร่ วมกันได้ เครื่ องมือกำรส่ งเสริ มกำรตลำดที่สำคัญ ซึ่ งประกอบด้วย กำรโฆษณำ (Advertising),
กำรขำยโดยใช้พนักงำนขำย (Personal Selling), กำรส่ งเสริ มกำรขำย (Sales Promotion) ที่มุ่งหมำยกระตุน้
ควำมต้องกำรซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Consumer), คนกลำง (Trade) และพนักงำนขำย (Sales Forces), กำรให้ข่ำว
และกำรประชำสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation: PR), กำรตลำดทำงตรง (Direct Marketing)
5. บุคลำกร (People) หมำยถึง บุคคลที่มีส่วนร่ วมในกระบวนกำรทั้งหมดซึ่ งรวมไปถึงพนักงำนผู ้
ให้บริ กำร ซึ่ งได้จำกกำรคัดเลื อก เพื่อทำให้ลูกค้ำเกิ ดควำมพึงพอใจในกำรรับบริ กำรมำกขึ้นแตกต่ำงเหนื อ
คู่ แข่ ง ซึ่ ง พนัก งำนควรมี ค วำมรู ้ ค วำมสำมำรถ มี ท ศั นคติ ที่ ดี สำมำรถตอบสนองต่ อลู ก ค้ำ อย่ำ งมี ค วำม
น่ำเชื่อถือ มีควำมรับผิดชอบ สื่ อสำรกับลูกค้ำได้ดี
6. ลักษณะทำงกำยภำพ หมำยถึ ง สภำพแวดล้อมที่ปรำกฏ ให้ผูบ้ ริ โภคได้เห็ นทั้งหมด ไม่ว่ำจะ
เป็ นสถำนที่ซ้ื อขำยผลิตภัณฑ์ หรื อสถำนที่อื่นๆ ที่เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผูซ้ ้ื อกับบริ ษทั
7. กระบวนกำร (Process) หมำยถึ ง กระบวนกำรในกำรให้บ ริ ก ำรแก่ ลูกค้ำซึ่ ง มี หลำกหลำย
รู ปแบบเป็ นกำรส่ งมอบคุณภำพในกำรให้บริ กำรกับลูกค้ำ เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็ วและควำมประทับใจของ
ลูกค้ำ (Customer Satisfaction) รวมถึงกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ กำรทักทำย
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แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อ
คอทเลอร์ (Kotler, 1997) อธิ บำยคำว่ำ กำรตัดสิ นใจซื้ อ หมำยถึ ง ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะต้องกำร
ข้อมู ล และระยะเวลำในกำรตัดสิ นใจส ำหรั บ ผลิ ตภัณฑ์ แต่ ล ะชนิ ดแตกต่ ำ งกัน คื อ ผลิ ตภัณฑ์บ ำงอย่ำ ง
ต้องกำรข้อมู ล มำก ต้องใช้ระยะเวลำในกำรเปรี ย บเที ย บนำน แต่ บ ำงผลิ ตภัณฑ์ผู บ้ ริ โ ภคก็ ไ ม่ ต้อ งกำร
ระยะเวลำกำรตัดสิ นใจนำน
Walters (1987, น.69 อ้ำ งใน ศุ ภ ร เสรี รั ต น์ , 2550, น.49) กล่ ำ วว่ ำ กำรตัด สิ น ใจ (Decision)
หมำยถึง กำรเลือกที่จะทำสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งจำกทำงเลือกต่ำงๆ ที่มีอยู่
กิ ตติ ภักดี วฒั นะกุล (2546, น.7, อ้ำงใน สุ ทำมำศ จันทรถำวรม, 2556, น.623) กำรตัดสิ นใจ คือ
กระบวนกำรคัดเลื อกแนวทำงปฏิ บ ตั ิ จำกทำงเลื อกต่ ำ งๆ เพื่ อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่ ต้องกำร โดยกำร
ตัดสิ นใจถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนกำรแก้ไขปั ญหำ
ฉัตยำพร เสมอใจ (2550) กล่ำวว่ำ กำรตัดสิ นใจซื้ อ หมำยถึง ผูบ้ ริ โภคมีรูปแบบและขั้นตอนใน
กำรตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ำหรื อบริ กำรแต่ละประเภทที่แตกต่ำงกัน สำหรับสิ นค้ำบำงประเภท ผูบ้ ริ โภคอำจต้อง
ใช้เวลำในกำรตัดสิ นใจนำนและต้องกำรข้อมูลมำก ได้แก่ สิ นค้ำรำคำแพง อำยุกำรใช้งำนนำน ๆ ไม่เปลี่ยน
บ่อย โดยเฉพำะถ้ำเป็ นสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ไม่เคยใช้มำก่อน เช่น สถำนศึกษำ โรงพยำบำล รถยนต์ บ้ำน เป็ น
ต้น แต่สำหรับสิ นค้ำบำงประเภทกลับใช้เวลำสั้น ไม่ตอ้ งกำรข้อมูลมำกนักในกำรตัดสิ นใจ หรื อบำงครั้ ง
ผูบ้ ริ โภคอำจจะตัดสิ นใจในทันทีโดยไม่ตอ้ งพิจำรณำข้อมูลเพิ่มเติม อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำจะเป็ นกำรตัดสิ นใจ
สำหรับสิ นค้ำหรื อบริ กำรประเภทใด ผูบ้ ริ โภคจะมีควำมเสี่ ยงจำกกำรตัดสิ นใจ คือ นอกจำกสิ่ งที่เขำคำดหวัง
ว่ำจะได้รับแล้ว ผูบ้ ริ โภคต้องยอมรับควำมเสี่ ยงในสิ่ งที่เขำไม่พึงปรำรถนำจำกกำรตัดสิ นใจซื้ อนั้น ๆ ด้วย
จากการทบทวนวรรณกรรมข้ างต้ นสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
ปั จจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำด (7P)
1. ด้ำนผลิตภัณฑ์
2. ด้ำนรำคำ
3. ด้ำนช่องทำงจัดจำหน่ำย
4. ด้ำนกำรส่ งเสริ มกำรตลำด
5. ด้ำนบุคลำกร
6. ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ
7. ด้ำนกระบวนกำร

กำรประชำกรศำสตร์
1.เพศ
2.ชั้นปี ที่ศึกษำ
3.
หลักสู ตร
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ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชำกรที่ ใช้ในกำรวิจยั ครั้ ง นี้ เป็ นนักศึกษำชำวจี นระดับปริ ญญำตรี วิทยำลัยนำนำชำติ จีน
มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ จำนวน 2,352 คน
ตัว อย่ ำ งที่ ใ ช้ ใ นกำรวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ นัก ศึ ก ษำชำวจี น ที่ มี ส ถำนภำพก ำลัง ศึ ก ษำปั จ จุ บ ัน ใน
มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ เนื่องจำกทรำบจำนวนประชำกรที่แน่นอน ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงกำหนดขนำดตัวอย่ำง
โดยคำนวณจำกสู ตรกรณี ทรำบจำนวนประชำกรสู ตรของ Yamanae (1973) โดยกำหนดระดับควำมเชื่ อมัน่ ที่
95% ได้ขนำดตัวอย่ำงที่จำนวน 342 คน
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ทำกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลโดยนำข้อมูลที่รวบรวมได้ท้ งั หมดมำวิเครำะห์ตำมวัตถุประสงค์ท้ งั หมด
โดยใช้เครื่ องมือประกอบกำรศึกษำคือ
1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive statistics) โดยใช้ ค่ำร้อยละ (Percentage) ในกำรอธิ บำยข้อมูล
ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถำม และใช้ค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation)
2. สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม ำน (Inferential statics) กำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล และกำรทดสอบสมมติ ฐ ำน
(Hypothesis testing) ใช้ค่ำ T-test ใช้เปรี ยบเทียบตัวแปรอิ สระที่จำแนกออกเป็ น 2 กลุ่ ม และค่ำ One-Way
ANOVA ใช้ทดสอบเปรี ยบเทียบตัวแปรอิสระที่จำแนกเป็ น 3 กลุ่ม
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่ วนใหญ่เป็ นเพศชำย คิดเป็ นร้อยละ 55.8 ส่ วนใหญ่กำลังศึกษำ
ชั้นปี ที่ 3 คิดเป็ นร้อยละ 28.1 และกลุ่มตัวอย่ำงส่ วนใหญ่กำลังศึกษำหลักสู ตรบริ หำรธุ รกิจบัณฑิต สำขำวิชำ
ธุ รกิจระหว่ำงประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 45.3
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปั จจัยประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรศึกษำในมหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิ ตย์
โดยรวม อยูใ่ นระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมสำคัญระดับมำกเรี ยง
ตำมลำดับดังนี้ ด้ำนกระบวนกำร รองลงมำคือ ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ ด้ำนผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร ด้ำน
บุคคล ส่ วนด้ำนที่กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมสำคัญระดับปำนกลำงเรี ยงตำมลำดับดังนี้ ด้ำนช่ องทำงจัดจำหน่ำย
ด้ำนรำคำ ด้ำนกำรส่ งเสริ มกำรตลำด ตำมลำดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. เพศที่แตกต่ำงกันไม่มีอิทธิ พลต่อควำมสำคัญของปั จจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำดทั้ง 7 ด้ำน
ในกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ของนักศึกษำชำวจีน ระดับปริ ญญำตรี วิทยำลัยนำนำชำติจีน ทั้งนี้
อำจเป็ นเพรำะทั้งเพศหญิงและเพศชำยต่ำงก็ให้ควำมสำคัญของกำรศึกษำ จึงทำให้ควำมสำคัญของปั จจัย
ส่ วนประสมทำงกำรตลำดไม่แตกต่ำงกัน
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2. ชั้นปี ที่ศึกษำที่แตกต่ำงกันมีอิทธิ พลต่อควำมสำคัญด้ำนช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยในกำรศึกษำ
ที่มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ของนักศึกษำชำวจีน ระดับปริ ญญำตรี วิทยำลัยนำนำชำติจีน โดยนักศึกษำชั้นปี
ที่ 4 ให้ควำมสำคัญด้ำนช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยในกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์นอ้ ยกว่ำนักศึกษำ
ชั้นปี อื่น ๆ ทั้งนี้อำจเป็ นเพรำะนักศึกษำชั้นปี ที่ 4 เรี ยนในมหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์มำนำนกว่ำนักศึกษำชั้น
ปี ที่ 1-3 ทำให้คุน้ เคยกับสถำนเรี ยนที่มำกกว่ำ จึงให้ควำมสำคัญน้อยกว่ำนักศึกษำชั้นปี ที่ 1-3 ซึ่ งสอดคล้อง
กับ งำนวิ จ ัย ของ Chapman (1981) ได้ท ำกำรศึ ก ษำเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ของสถำนศึ ก ษำที่ มี ผ ลต่ อ กำรเลื อ ก
สถำนศึกษำและพบว่ำ ทำเลที่ต้ งั และอำคำรสถำนที่เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อกำรเลือกสถำนศึกษำ
3. ชั้นปี ที่ศึกษำที่แตกต่ำงกันมีอิทธิ พลต่อควำมสำคัญด้ำนกำรส่ งเสริ มกำรตลำดในกำรศึกษำที่
มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ของนักศึกษำชำวจีน ระดับปริ ญญำตรี วิทยำลัยนำนำชำติจีน โดยนักศึกษำชั้นปี ที่
1 ให้ควำมสำคัญด้ำนกำรส่ งเสริ มกำรตลำดในกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์มำกกว่ำนักศึกษำชั้นปี
ที่ 2 - 4 ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะนักศึกษำชำวจี นชั้นปี ที่ 1 เพิ่งเข้ำมำเรี ยนในปี กำรศึ กษำแรกประกอบกับควำม
แตกต่ำงด้ำนภำษำและวัฒนธรรมเมื่อต้องมำศึกษำในเมืองไทยจึงต้องกำรประชำสัมพันธ์ในเว็ปไซค์ของจีน
และช่องทำงต่ำงๆ เช่น we chat และมีกำรอธิ บำยหลักสู ตรก่อนเข้ำเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับงำนวิจยั ของ กิตติ
พล สระบัว (2552) ศึกษำส่ วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจศึกษำในหลักสู ตรบริ หำรธุ รกิจ
สำขำวิชำกำรตลำดของนักเรี ยนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี ผลกำรวิจยั พบว่ำ ปั จจัยด้ำนกำรส่ งเสริ ม
กำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจศึกษำต่อในหลักสู ตรบริ หำรธุ รกิจ สำขำวิชำกำรตลำด คือ กำรระชำสัมพันธ์
โดยให้ควำมสำคัญกำรประชำสัมพันธ์ดว้ ยกำรประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซด์ (Web Site)
4. หลักสู ตรที่ แตกต่ำงกันมี อิทธิ พลต่อควำมสำคัญด้ำนผลิ ตภัณฑ์ในกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัย
ธุ รกิจบัณฑิตย์ของนักศึกษำชำวจีน ระดับปริ ญญำตรี วิทยำลัยนำนำชำติจีน ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะเนื้ อวิชำของ
แต่ละหลักสู ตรมีควำมแตกต่ำงกันจึงทำให้นกั ศึกษำที่เรี ยนหลักสู ตรที่แตกต่ำงให้ควำมสำคัญของเนื้ อหำวิชำ
ในหลักสู ตรมีควำมน่ำสนใจ ทันสมัย นำไปใช้ประโยชน์ได้ โปรแกรมกำรเรี ยนในหลักสู ตร ระยะเวลำใน
กำรศึกษำตลอดหลักสู ตร กำรจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้ อหำวิชำ เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับงำนวิจยั ของ
Chapman (1981) ได้ทำกำรศึกษำเกี่ ยวกับปั จจัยของสถำนศึกษำที่ มีผลต่อกำรเลื อกสถำนศึกษำและพบว่ำ
ปั จจัยอื่นที่ส่งผลต่อกำรเลือกสถำนศึกษำ ได้แก่ หลักสู ตร
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัย
1. จำกกำรศึกษำพบว่ำชั้นปี ที่ ศึกษำที่ แตกต่ำงกันมี อิทธิ พลต่อควำมสำคัญด้ำนช่ องทำงกำรจัด
จำหน่ำย และด้ำนกำรส่ งเสริ มกำรตลำดในกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ และหลักสู ตรที่แตกต่ำง
กัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ควำมส ำคัญ ด้ำ นผลิ ต ภัณ ฑ์ใ นกำรศึ ก ษำที่ ม หำวิ ท ยำลัย ธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต ย์ ดัง นั้น ผู บ้ ริ ห ำร
มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ควรจัดส่ วนประสมทำงกำรตลำดให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักศึกษำใน
แต่ละชั้นปี แลแต่ละหลักสู ตรอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้นกั ศึกษำเกิดควำมพึงพอใจ ในขณะเดียวกันผลกำรศึกษำ
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ครั้ งนี้ ยงั พบว่ำผูบ้ ริ โภคให้ควำมสำคัญกับด้ำนบุคคล ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ และด้ำนกระบวนกำรใน
ระดับมำก ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะในกำรจัดส่ วนประสมทำงกำรตลำดแต่ละด้ำนดังนี้
ด้ำนผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ หำรมหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ ให้ควำมสำคัญกับเนื้อหำวิชำในหลักสู ตรที่มี
ควำมน่ ำสนใจ ทันสมัย นำไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง สำมำรถยื่นรับรองที่ประเทศจีนได้ นอกจำกนี้ ควรให้
จำนวนหน่วยกิตของหลักสู ตรและระยะเวลำในกำรศึกษำตลอดหลักสู ตรมีควำมเหมำะสม ในขณะเดียวกัน
ควรมีกำรจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหำวิชำ เช่น ทัศนศึกษำดูงำน เป็ นต้น
ด้ำนรำคำ ผูบ้ ริ หำรมหำวิทยำลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ ให้ควำมสำคัญกับช่ องทำงกำรชำระเงินมีควำม
หลำกหลำย สำมำรถจ่ำยผ่ำน We chat หรื อ Alipay ได้ นอกจำกนี้ สำมำรถชำระเงินค่ำเล่ำเรี ยนเป็ นงวดๆ ได้
ด้ำนช่ องทำงจัดจำหน่ ำย ผูบ้ ริ หำรมหำวิทยำลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ ให้ควำมสำคัญกับสะอำด และ
บรรยำกำศของสถำนที่เรี ยนที่สงบ นอกจำกนี้ ควรมีกำรปรับปรุ งสถำนที่เรี ยน เช่น ห้องเรี ยน บรรกำศโดย
รอบมหำวิทยำลัยให้มีควำมสวยงำมทันสมัยอยูเ่ สมอ
ด้ำนกำรส่ งเสริ มกำรตลำด ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ในเว็ปไซค์ของจีน และช่องทำงต่ำงๆ เช่น
Wechat
ด้ำนบุคคล มหำวิทยำลัยควรคัดเลื อกอำจำรย์ผูส้ อนที่มีควำมควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และควรมี
จำนวนผูส้ อนเพียงพอต่ อปริ มำณของนักศึ กษำอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ เจ้ำหน้ำ ที่ ในมหำวิทยำลัย ควร
สำมำรถสื่ อสำรภำษำจีนได้เป็ นอย่ำงดี
ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ ผูบ้ ริ หำรมหำวิทยำลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ควรให้ควำมสำคัญกับอุ ปกรณ์
ส่ ง เสริ ม กำรเรี ย นที่ ส ะดวกทัน สมัย เช่ น คอมพิ ว เตอร์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ห้ อ งสมุ ด ระบบเสี ย ง แสงสว่ำ ง
เครื่ องปรับอำกำศ เป็ นต้น และป้ ำยต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัยควรมีภำษำจีน
ด้ำนกระบวนกำรกำรให้บ ริ กำรเกี่ ย วกับกำรติ ดต่ อขอเอกสำรวีซ่ำ (Visa) ควรมีควำมสะดวก
รวดเร็ ว ในขณะที่กำรวัดผลกำรเรี ยนและเกณฑ์กำรเรี ยนเพื่อจบหลักสู ตรต้องมีควำมถูกต้องแม่นยำชัดเจน
2. หลักสู ตรที่ แตกต่ำงกันมี อิทธิ พลต่อควำมสำคัญด้ำนผลิ ตภัณฑ์ในกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัย
ธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ของนักศึ กษำชำวจี น ระดับปริ ญญำตรี วิทยำลัยนำนำชำติ จีน ดังนั้นผูบ้ ริ หำรมหำวิทยำลัย
ธุ รกิจบัณฑิตย์ ควรจัดเนื้อหำวิชำในแต่ละหลักสู ตรให้มีควำมเหมำะสมเหมำะสมกับสำขำวิชำ เช่น สำขำวิชำ
กำรวิท ยุก ระจำยเสี ย งและโทรทัศ น์ ควรพัฒนำหลัก สู ตรกำรเรี ย นกำรสอนที่ มุ่ ง เน้นทั้ง ภำคทฤษฎี แ ละ
ภำคปฏิบตั ิในกำรนำควำมคิดสร้ำงสรรค์สู่กำรปฏิบตั ิงำนจริ ง ตลอดจนกำรประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อ
กำรผลิตรำยกำรเทียบเท่ำระดับมืออำชี พ ทั้งยังสำมำรถเลื อกศึกษำกระบวนกำรผลิ ตรำยกำรเฉพำะรู ปแบบ
ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ อี กทั้งยังได้ใช้ควำมคิ ดสร้ ำงสรรค์ในกำรผลิ ตงำนอันมี เอกลักษณ์ ใ หม่ ๆ
เฉพำะบุคคลได้อย่ำงเต็มศักยภำพ และสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง ในขณะที่สำขำวิชำกำรเงินและกำร
บัญชี ควรมีเนื้อหำวิชำในที่ได้รับทั้งควำมรู ้และทักษะทำงกำรเงินที่รอบด้ำนและทันสมัย เพื่อรองรับเส้นทำง
อำชีพที่หลำกหลำยในอนำคตของผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
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