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กำรศึกษำคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำอิทธิพลของปัจจยัประชำกรศำสตร์ท่ีมีต่อปัจจยัส่วน
ประสมทำงกำรตลำดต่อกำรศึกษำในมหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตยข์องนักศึกษำชำวจีน ระดบัปริญญำตรี 
วิทยำลยันำนำชำติจีน กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรศึกษำคือ นกัศึกษำชำวจีนระดบัปริญญำตรีวิทยำลยันำนำชำติ
จีนมหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตยจ์  ำนวน 342 คน และใช้สอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล ใช้
สอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นกำรวิเครำะห์ขอ้มูลคือ ควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และทดสอบสมมติฐำนโดยใชส้ถิติ t-test และ ANOVA 

ผลกำรศึกษำพบวำ่ ปัจจยัประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรศึกษำในมหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
โดยรวม อยูใ่นระดบัมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบวำ่ ดำ้นท่ีมีควำมส ำคญัระดบัมำกเรียงตำมล ำดบัดงัน้ี 
ดำ้นกระบวนกำร รองลงมำคือ ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ ดำ้นผลิตภณัฑ์และบริกำร ดำ้นบุคคล ส่วนดำ้นท่ีมี
ควำมส ำคญัระดบัปำนกลำงเรียงตำมล ำดบัดงัน้ี ดำ้นช่องทำงจดัจ ำหน่ำย ดำ้นรำคำ ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด 
ตำมล ำดบั  

ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบวำ่ 1) ชั้นปีท่ีศึกษำท่ีแตกต่ำงกนัมีอิทธิพลต่อควำมส ำคญัดำ้นช่อง
ทำงกำรจดัจ ำหน่ำย และดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำดต่อกำรศึกษำท่ีมหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตยข์องนกัศึกษำ
ชำวจีน ระดบัปริญญำตรี วิทยำลยันำนำชำติจีน  2) หลกัสูตรท่ีแตกต่ำงกนัมีอิทธิพลต่อควำมส ำคัญด้ำน
ผลิตภณัฑ์ต่อกำรศึกษำในมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ของนักศึกษำชำวจีน ระดับปริญญำตรี วิทยำลัย
นำนำชำติจีน 
ค าส าคัญ : นกัศึกษำชำวจีนมหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด 
 
บทน า 

ในปัจจุบนันักศึกษำชำวจีนได้เขำ้มำศึกษำในประเทศไทยเป็นจ ำนวนมำก และเพิ่มข้ึนอย่ำง
ต่อเน่ือง จำกขอ้มูลประชำชำติธุรกิจ 18 พฤษภำคม 2562 กล่ำวว่ำ สถำนกำรณ์ตลำดกำรศึกษำในไทยใน
ปัจจุบนัไดรั้บควำมนิยมจำกนกัศึกษำจีนอย่ำงมำก รองจำกตลำดหลกัอย่ำงยุโรปและสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงเป็น
ผลมำจำกจ ำนวนของประชำกรจีนท่ีมีจ ำนวนมำก ส่งผลให้กำรสอบเขำ้มหำวิทยำลยัมีกำรแข่งขนัสูงมำก 
                                                           
1 นกัศึกษำหลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต สำขำวชิำธุรกิจอำเซียน มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษำกำรคน้ควำ้อิสระ 
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กำรศึกษำต่อในต่ำงประเทศจึงเป็นอีกตัวเลือก โดยเฉพำะมหำวิทยำลัยในประเทศไทย ประกอบกับ
มหำวิทยำลยัในไทยก ำลงัประสบปัญหำจ ำนวนนกัศึกษำลดลงอย่ำงมำก ซ่ึงนกัศึกษำจีนจะใช้บริกำรแนะ
แนวกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศจำกบริษทัตวักลำง หรือเอเยนซ่ี ท่ีให้บริกำรแนะแนวกำรศึกษำ ตั้งแต่ยื่น
เอกสำรจนถึงไดเ้ขำ้เรียน ซ่ึงมีค่ำด ำเนินกำรอยูท่ี่ 25,000-30,000 หยวน หรือประมำณ 150,000 บำท แต่จำก
สถำนกำรณ์ดงักล่ำว ท ำให้มหำวิทยำลยัทั้งรัฐและเอกชนเห็นโอกำสในกำรเขำ้ท ำกำรตลำด ดว้ยวิธีกำรร่วม
เป็นพำร์ตเนอร์กบัมหำวิทยำลยัในจีน เพื่อแลกเปล่ียนนกัศึกษำระหวำ่งกนั ทั้งในรูปแบบโครงกำรนกัศึกษำ
แลกเปล่ียน นกัศึกษำทุน และนกัศึกษำท่ีสนใจมำเรียนในไทยอยูแ่ลว้ ซ่ึงท ำให้นกัศึกษำลดค่ำใชจ่้ำยในกำร
ใชเ้อเยนซ่ีลง 

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลรำยงำนจ ำนวนนกัศึกษำต่ำงชำติทั้งหมด ปีกำรศึกษำ 2561 ของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ซ่ึงจดัท ำจดัท ำรำยงำนวนัท่ี 12 เมษำยน 2562 ระบุวำ่มีจ  ำนวนนกัศึกษำชำวจีน
มีสถำนภำพก ำลงัศึกษำปัจจุบนั มีจ  ำนวนมำกท่ึสุดเม่ือเปรียบเทียบกบันกัศึกษำชำติอ่ืนๆ โดยมีจ ำนวนทั้งส้ิน 
10,766 คน คิดเป็นร้อยละ 46.98 % ของนกัศึกษำชำวต่ำงชำติทั้งหมด 

จำกกำรท่ีปัจจุบนัไดมี้นกัศึกษำชำวจีนเขำ้มำศึกษำต่อในประเทศไทยเป็นจ ำนวนมำกท ำให้ และ
มีสถำบนักำรศึกษำท่ีเป็นตวัเลือกของนกัศึกษำจีนเป็นจ ำนวนมำกเช่นกนั ประกอบกบัมหำวิทยำลยัธุรกิจ
บัณฑิตย์ เป็นมหำวิทยำลัยในประเทศไทยท่ีมีนักศึกษำชำวจีนมำกท่ีสุดจ ำนวน 3 ,524 คน ข้อมูลจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในวทิยำลยันำนำชำติจีน มีนกัศึกษำชำวจีนระดบั
ปริญญำตรีท่ีลงทะเบียนเรียนในปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 2,352 คน ดงันั้นเพื่อใหม้หำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย์
ได้ทรำบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดต่อกำรศึกษำในมหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตยข์อง
นกัศึกษำชำวจีน ระดบัปริญญำตรี วิทยำลยันำนำชำติจีน เพื่อเป็นแนวทำงให้มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์น ำ
ขอ้มูลไปใช้ในกำรวำงแผน และพฒันำกำรศึกษำให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรนักศึกษำชำวจีน ระดบั
ปริญญำตรี วทิยำลยันำนำชำติจีน  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษำอิทธิพลของปัจจยัประชำกรศำสตร์ท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดต่อ
กำรศึกษำทในมหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตยข์องนกัศึกษำชำวจีน ระดบัปริญญำตรี วทิยำลยันำนำชำติจีน 
 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบังานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมำยถึง ส่ิงท่ีเสนอขำยโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองควำมจ ำเป็น หรือควำม

ตอ้งกำรของลูกคำ้ให้เกิดควำมพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัได ้และสัมผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ์ สี 
รำคำ คุณภำพ ตรำสินคำ้ บริกำรและช่ือเสียงของผูข้ำย ผลิตภณัฑอ์ำจจะเป็นสินคำ้บริกำรสถำนท่ี บุคคลหรือ
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ควำมคิดผลิตภณัฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) คุณค่ำ (Value) ในสำยตำของลูกค้ำ จึงจะมีผลท ำให้
ผลิตภณัฑส์ำมำรถขำยได ้ 

2. รำคำ (Price) หมำยถึง จ ำนวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีตอ้งจ่ำยหรือเสียไปเพื่อให้ได ้ผลิตภณัฑ์หรือ 
หมำยถึง คุณค่ำผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่ำงคุณค่ำ (Value) ของผลิตภณัฑ์กบั
รำคำ (Price) ของผลิตภณัฑ์นั้น ดงันั้น ผูก้  ำหนดกลยุทธ์ดำ้นรำคำจึงตอ้งค ำนึงถึง คุณค่ำท่ีรับรู้ (Perceived 
Value) ในสำยตำของลูกคำ้ ซ่ึงตอ้งพิจำรณำกำรยอมรับของลูกคำ้ในคุณค่ำ ของผลิตภณัฑ์ว่ำสูงกว่ำรำคำ
ผลิตภณัฑ ์ตน้ทุนสินคำ้และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้ง และกำรแข่งขนั (Etzel, Walker, & Stanton, 2001) 

3. สถำนท่ี (Place) หมำยถึง โครงสร้ำงของช่องทำงซ่ึงประกอบดว้ย สถำบนัและกิจกรรม ใชเ้พื่อ
เคล่ือนยำ้ยสินคำ้และบริกำร จำกองค์กำรหรือผูผ้ลิตไปยงัตลำด สถำบนัท่ีน ำผลิตภณัฑ์ออกสู่ ตลำด คือ
สถำบนัทำงกำรตลำด อำจจะเป็นคนกลำงต่ำง ๆ  

4. กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือ ท่ีใชเ้พื่อสร้ำงควำมพึงพอใจ ต่อตรำสินคำ้
หรือบริกำรหรือควำมคิดต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจูงใจให้เกิดควำมตอ้งกำร เพื่อเตือนควำมทรงจ ำในผลิตภณัฑ์ 
โดยคำดว่ำจะมีอิทธิพลต่อควำมรู้สึก ควำมเช่ือ และพฤติกรรมกำรซ้ือ หรือเป็นกำรติดต่อส่ือสำรเก่ียวกบั
ขอ้มูลระหวำ่งผูข้ำยกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้ำง ควำมคิดท่ีมีผลต่ออำรมณ์ และควำมรู้สึก ออกมำโดยทำงพฤติกรรม 
กำร ติดต่อส่ือสำรอำจใช้พนักงำนขำย (Personal Selling) ท ำกำรขำยและกำรติดต่อส่ือสำรโดยไม่ใช้คน 
(Non-Personal Selling) เคร่ืองมือในกำรติดต่อส่ือสำรมีหลำยเคร่ืองมือ องคก์ำรอำจเลือกใชห้น่ึงหรือ หลำย
เคร่ืองมือ ซ่ึงต้องใช้หลักกำรเลือกใช้เคร่ืองกำรส่ือสำรกำรตลำดแบบประสมประสำนกัน (Integrated 
Marketing Communication: IMC) โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมกบัลูกคำ้ คู่แข่งขนั ผลิตภณัฑ์ โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมำยร่วมกนัได ้เคร่ืองมือกำรส่งเสริมกำรตลำดท่ีส ำคญั ซ่ึงประกอบดว้ย กำรโฆษณำ (Advertising), 
กำรขำยโดยใช้พนกังำนขำย (Personal Selling), กำรส่งเสริมกำรขำย (Sales Promotion) ท่ีมุ่งหมำยกระตุน้
ควำมตอ้งกำรซ้ือของผูบ้ริโภค (Consumer), คนกลำง (Trade) และพนกังำนขำย (Sales Forces), กำรให้ข่ำว
และกำรประชำสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation: PR), กำรตลำดทำงตรง (Direct Marketing)  

5. บุคลำกร (People) หมำยถึง บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนกำรทั้งหมดซ่ึงรวมไปถึงพนกังำนผู ้
ให้บริกำร ซ่ึงไดจ้ำกกำรคดัเลือก เพื่อท ำให้ลูกคำ้เกิดควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรมำกข้ึนแตกต่ำงเหนือ
คู่แข่ง ซ่ึงพนักงำนควรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีทศันคติท่ีดี สำมำรถตอบสนองต่อลูกค้ำ อย่ำงมีควำม
น่ำเช่ือถือ มีควำมรับผดิชอบ ส่ือสำรกบัลูกคำ้ไดดี้  

6. ลกัษณะทำงกำยภำพ หมำยถึง สภำพแวดลอ้มท่ีปรำกฏ ให้ผูบ้ริโภคไดเ้ห็นทั้งหมด ไม่ว่ำจะ
เป็นสถำนท่ีซ้ือขำยผลิตภณัฑ ์หรือสถำนท่ีอ่ืนๆ ท่ีเกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งผูซ้ื้อกบับริษทั 

7. กระบวนกำร (Process) หมำยถึง กระบวนกำรในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำซ่ึง มีหลำกหลำย
รูปแบบเป็นกำรส่งมอบคุณภำพในกำรให้บริกำรกบัลูกคำ้ เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็วและควำมประทบัใจของ
ลูกคำ้ (Customer Satisfaction) รวมถึงกำรน ำเสนอผลิตภณัฑ ์กำรทกัทำย 
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แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 
คอทเลอร์ (Kotler, 1997) อธิบำยค ำว่ำ กำรตดัสินใจซ้ือ หมำยถึง ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะตอ้งกำร

ข้อมูลและระยะเวลำในกำรตดัสินใจส ำหรับผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดแตกต่ำงกัน คือ ผลิตภณัฑ์บำงอย่ำง
ต้องกำรข้อมูลมำก ต้องใช้ระยะเวลำในกำรเปรียบเทียบนำน แต่บำงผลิตภัณฑ์ผูบ้ริโภคก็ไม่ต้องกำร
ระยะเวลำกำรตดัสินใจนำน 

Walters (1987, น.69 อ้ำงใน ศุภร เสรีรัตน์ , 2550, น.49) กล่ำวว่ำ กำรตัดสินใจ  (Decision) 
หมำยถึง กำรเลือกท่ีจะท ำส่ิงใดส่ิงหน่ึงจำกทำงเลือกต่ำงๆ ท่ีมีอยู ่ 

กิตติ ภกัดีวฒันะกุล (2546, น.7, อำ้งใน สุทำมำศ จนัทรถำวรม, 2556, น.623) กำรตดัสินใจ คือ 
กระบวนกำรคดัเลือกแนวทำงปฏิบติัจำกทำงเลือกต่ำงๆ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีต้องกำร  โดยกำร
ตดัสินใจถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรแกไ้ขปัญหำ  

ฉตัยำพร เสมอใจ (2550) กล่ำววำ่ กำรตดัสินใจซ้ือ หมำยถึง ผูบ้ริโภคมีรูปแบบและขั้นตอนใน
กำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้หรือบริกำรแต่ละประเภทท่ีแตกต่ำงกนั ส ำหรับสินคำ้บำงประเภท ผูบ้ริโภคอำจตอ้ง
ใชเ้วลำในกำรตดัสินใจนำนและตอ้งกำรขอ้มูลมำก ไดแ้ก่ สินคำ้รำคำแพง อำยุกำรใชง้ำนนำน ๆ ไม่เปล่ียน
บ่อย โดยเฉพำะถำ้เป็นสินคำ้หรือบริกำรท่ีไม่เคยใชม้ำก่อน เช่น สถำนศึกษำ โรงพยำบำล รถยนต ์บำ้น เป็น
ตน้ แต่ส ำหรับสินคำ้บำงประเภทกลบัใช้เวลำสั้น ไม่ตอ้งกำรขอ้มูลมำกนกัในกำรตดัสินใจ หรือบำงคร้ัง
ผูบ้ริโภคอำจจะตดัสินใจในทนัทีโดยไม่ตอ้งพิจำรณำขอ้มูลเพิ่มเติม อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำจะเป็นกำรตดัสินใจ
ส ำหรับสินคำ้หรือบริกำรประเภทใด ผูบ้ริโภคจะมีควำมเส่ียงจำกกำรตดัสินใจ คือ นอกจำกส่ิงท่ีเขำคำดหวงั
วำ่จะไดรั้บแลว้ ผูบ้ริโภคตอ้งยอมรับควำมเส่ียงในส่ิงท่ีเขำไม่พึงปรำรถนำจำกกำรตดัสินใจซ้ือนั้น ๆ ดว้ย  
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสรุปเป็นกรอบแนวคิด ดังนี ้ 

 ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประชำกรศำสตร์ 
1.เพศ 
2.ชั้นปีท่ีศึกษำ 
3.
หลกัสูตร
  

ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด (7P) 

1. ดำ้นผลิตภณัฑ์ 

2. ดำ้นรำคำ 

3. ดำ้นช่องทำงจดัจ ำหน่ำย 

4. ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด 

5. ดำ้นบุคลำกร 

6. ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ 

7. ดำ้นกระบวนกำร 
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ระเบียบวธีิการวจัิย 
ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักศึกษำชำวจีนระดับปริญญำตรีวิทยำลัยนำนำชำติจีน

มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จ  ำนวน 2,352 คน 
ตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษำชำวจีนท่ีมีสถำนภำพก ำลังศึกษำปัจจุบันใน

มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เน่ืองจำกทรำบจ ำนวนประชำกรท่ีแน่นอน ดงันั้น ผูว้จิยัจึงก ำหนดขนำดตวัอย่ำง
โดยค ำนวณจำกสูตรกรณีทรำบจ ำนวนประชำกรสูตรของ Yamanae (1973) โดยก ำหนดระดบัควำมเช่ือมัน่ท่ี 
95% ไดข้นำดตวัอยำ่งท่ีจ  ำนวน 342 คน 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ท ำกำรวิเครำะห์ขอ้มูลโดยน ำขอ้มูลท่ีรวบรวมไดท้ั้งหมดมำวิเครำะห์ตำมวตัถุประสงคท์ั้งหมด
โดยใชเ้คร่ืองมือประกอบกำรศึกษำคือ 

1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive statistics) โดยใช ้ค่ำร้อยละ (Percentage) ในกำรอธิบำยขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม และใชค้่ำเฉล่ีย (Mean) และค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard deviation) 

2. สถิติเ ชิงอนุมำน (Inferential statics) กำรวิ เครำะห์ข้อมูลและกำรทดสอบสมมติฐำน 
(Hypothesis testing) ใช้ค่ำ T-test ใช้เปรียบเทียบตวัแปรอิสระท่ีจ ำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม และค่ำ One-Way 
ANOVA ใชท้ดสอบเปรียบเทียบตวัแปรอิสระท่ีจ ำแนกเป็น 3 กลุ่ม 

 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ผลกำรศึกษำพบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 55.8 ส่วนใหญ่ก ำลงัศึกษำ
ชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 28.1 และกลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่ก ำลงัศึกษำหลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวิชำ
ธุรกิจระหวำ่งประเทศ คิดเป็นร้อยละ 45.3 

ผลกำรศึกษำพบวำ่ ปัจจยัประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรศึกษำในมหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
โดยรวม อยูใ่นระดบัมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบวำ่ ดำ้นท่ีกลุ่มตวัอยำ่งให้ควำมส ำคญัระดบัมำกเรียง
ตำมล ำดบัดงัน้ี ด้ำนกระบวนกำร รองลงมำคือ ด้ำนลกัษณะทำงกำยภำพ ด้ำนผลิตภณัฑ์และบริกำร ด้ำน
บุคคล ส่วนดำ้นท่ีกลุ่มตวัอยำ่งให้ควำมส ำคญัระดบัปำนกลำงเรียงตำมล ำดบัดงัน้ี ดำ้นช่องทำงจดัจ ำหน่ำย 
ดำ้นรำคำ ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด ตำมล ำดบั 
   
อภิปรายผลการวจัิย 

1. เพศท่ีแตกต่ำงกนัไม่มีอิทธิพลต่อควำมส ำคญัของปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดทั้ง 7 ดำ้น 
ในกำรศึกษำท่ีมหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตยข์องนกัศึกษำชำวจีน ระดบัปริญญำตรี วิทยำลยันำนำชำติจีน ทั้งน้ี
อำจเป็นเพรำะทั้งเพศหญิงและเพศชำยต่ำงก็ให้ควำมส ำคญัของกำรศึกษำ จึงท ำให้ควำมส ำคญัของปัจจยั
ส่วนประสมทำงกำรตลำดไม่แตกต่ำงกนั  
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 2. ชั้นปีท่ีศึกษำท่ีแตกต่ำงกนัมีอิทธิพลต่อควำมส ำคญัดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยในกำรศึกษำ
ท่ีมหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตยข์องนกัศึกษำชำวจีน ระดบัปริญญำตรี วทิยำลยันำนำชำติจีน โดยนกัศึกษำชั้นปี
ท่ี 4 ให้ควำมส ำคญัดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยในกำรศึกษำท่ีมหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตยน์อ้ยกวำ่นกัศึกษำ
ชั้นปีอ่ืน ๆ ทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะนกัศึกษำชั้นปีท่ี 4 เรียนในมหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตยม์ำนำนกวำ่นกัศึกษำชั้น
ปีท่ี 1-3 ท ำให้คุน้เคยกบัสถำนเรียนท่ีมำกกวำ่ จึงให้ควำมส ำคญัน้อยกว่ำนกัศึกษำชั้นปีท่ี 1-3 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับงำนวิจัยของ Chapman (1981) ได้ท ำกำรศึกษำเก่ียวกับปัจจัยของสถำนศึกษำท่ีมีผลต่อกำรเลือก
สถำนศึกษำและพบวำ่ ท ำเลท่ีตั้ง และอำคำรสถำนท่ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรเลือกสถำนศึกษำ 

3. ชั้นปีท่ีศึกษำท่ีแตกต่ำงกนัมีอิทธิพลต่อควำมส ำคญัดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำดในกำรศึกษำท่ี
มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตยข์องนกัศึกษำชำวจีน ระดบัปริญญำตรี วทิยำลยันำนำชำติจีน โดยนกัศึกษำชั้นปีท่ี 
1 ให้ควำมส ำคญัดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำดในกำรศึกษำท่ีมหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตยม์ำกกวำ่นกัศึกษำชั้นปี
ท่ี 2 - 4 ทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะนกัศึกษำชำวจีนชั้นปีท่ี 1 เพิ่งเขำ้มำเรียนในปีกำรศึกษำแรกประกอบกบัควำม
แตกต่ำงดำ้นภำษำและวฒันธรรมเม่ือตอ้งมำศึกษำในเมืองไทยจึงตอ้งกำรประชำสัมพนัธ์ในเวป็ไซคข์องจีน 
และช่องทำงต่ำงๆ เช่น we chat และมีกำรอธิบำยหลกัสูตรก่อนเขำ้เรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ กิตติ
พล สระบวั (2552) ศึกษำส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจศึกษำในหลกัสูตรบริหำรธุรกิจ 
สำขำวิชำกำรตลำดของนกัเรียนในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัอุดรธำนี  ผลกำรวิจยัพบวำ่ ปัจจยัดำ้นกำรส่งเสริม
กำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจศึกษำต่อในหลกัสูตรบริหำรธุรกิจ สำขำวชิำกำรตลำด คือ กำรระชำสัมพนัธ์ 
โดยใหค้วำมส ำคญักำรประชำสัมพนัธ์ดว้ยกำรประชำสัมพนัธ์ทำงเวบ็ไซด ์(Web Site) 

4. หลกัสูตรท่ีแตกต่ำงกนัมีอิทธิพลต่อควำมส ำคญัด้ำนผลิตภณัฑ์ในกำรศึกษำท่ีมหำวิทยำลยั
ธุรกิจบณัฑิตยข์องนกัศึกษำชำวจีน ระดบัปริญญำตรี วิทยำลยันำนำชำติจีน ทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะเน้ือวิชำของ
แต่ละหลกัสูตรมีควำมแตกต่ำงกนัจึงท ำให้นกัศึกษำท่ีเรียนหลกัสูตรท่ีแตกต่ำงใหค้วำมส ำคญัของเน้ือหำวิชำ
ในหลกัสูตรมีควำมน่ำสนใจ ทนัสมยั น ำไปใชป้ระโยชน์ได ้โปรแกรมกำรเรียนในหลกัสูตร ระยะเวลำใน
กำรศึกษำตลอดหลกัสูตร กำรจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหำวิชำ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ 
Chapman (1981) ไดท้  ำกำรศึกษำเก่ียวกบัปัจจยัของสถำนศึกษำท่ีมีผลต่อกำรเลือกสถำนศึกษำและพบว่ำ 
ปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลต่อกำรเลือกสถำนศึกษำ ไดแ้ก่ หลกัสูตร 
 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิย 

1. จำกกำรศึกษำพบว่ำชั้นปีท่ีศึกษำท่ีแตกต่ำงกนัมีอิทธิพลต่อควำมส ำคญัดำ้นช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำย และดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำดในกำรศึกษำท่ีมหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์และหลกัสูตรท่ีแตกต่ำง
กันมีอิทธิพลต่อควำมส ำคญัด้ำนผลิตภัณฑ์ในกำรศึกษำท่ีมหำวิทยำลัยธุรกิจบณัฑิตย์ ดังนั้ นผูบ้ริหำร
มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตยค์วรจดัส่วนประสมทำงกำรตลำดให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของนกัศึกษำใน
แต่ละชั้นปีแลแต่ละหลกัสูตรอยำ่งเหมำะสม เพื่อใหน้กัศึกษำเกิดควำมพึงพอใจ ในขณะเดียวกนัผลกำรศึกษำ
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คร้ังน้ียงัพบว่ำผูบ้ริโภคให้ควำมส ำคญักบัด้ำนบุคคล ด้ำนลกัษณะทำงกำยภำพ และด้ำนกระบวนกำรใน
ระดบัมำก ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะในกำรจดัส่วนประสมทำงกำรตลำดแต่ละดำ้นดงัน้ี  

ดำ้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริหำรมหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ใหค้วำมส ำคญักบัเน้ือหำวชิำในหลกัสูตรท่ีมี
ควำมน่ำสนใจ ทนัสมยั น ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สำมำรถยื่นรับรองท่ีประเทศจีนได้ นอกจำกน้ีควรให้
จ  ำนวนหน่วยกิตของหลกัสูตรและระยะเวลำในกำรศึกษำตลอดหลกัสูตรมีควำมเหมำะสม ในขณะเดียวกนั
ควรมีกำรจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหำวชิำ เช่น ทศันศึกษำดูงำน เป็นตน้ 

ดำ้นรำคำ ผูบ้ริหำรมหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ให้ควำมส ำคญักบัช่องทำงกำรช ำระเงินมีควำม
หลำกหลำย สำมำรถจ่ำยผำ่น We chat หรือ Alipay ได ้นอกจำกน้ี สำมำรถช ำระเงินค่ำเล่ำเรียนเป็นงวดๆ ได ้

ด้ำนช่องทำงจดัจ ำหน่ำย ผูบ้ริหำรมหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ให้ควำมส ำคญักบัสะอำด และ
บรรยำกำศของสถำนท่ีเรียนท่ีสงบ นอกจำกน้ีควรมีกำรปรับปรุงสถำนท่ีเรียน เช่น ห้องเรียน บรรกำศโดย
รอบมหำวทิยำลยัใหมี้ควำมสวยงำมทนัสมยัอยูเ่สมอ  

ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด ควรมีกำรประชำสัมพนัธ์ในเวป็ไซคข์องจีน และช่องทำงต่ำงๆ เช่น 
Wechat  

ด้ำนบุคคล มหำวิทยำลยัควรคดัเลือกอำจำรยผ์ูส้อนท่ีมีควำมควำมรู้ควำมสำมำรถ และควรมี
จ ำนวนผูส้อนเพียงพอต่อปริมำณของนักศึกษำอย่ำงเหมำะสม นอกจำกน้ีเจำ้หน้ำท่ีในมหำวิทยำลัยควร
สำมำรถส่ือสำรภำษำจีนไดเ้ป็นอยำ่งดี 

ด้ำนลกัษณะทำงกำยภำพ ผูบ้ริหำรมหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตยค์วรให้ควำมส ำคญักบัอุปกรณ์
ส่งเสริมกำรเรียนท่ีสะดวกทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด ระบบเสียง แสงสว่ำง 
เคร่ืองปรับอำกำศ เป็นตน้ และป้ำยต่ำงๆ ในมหำวทิยำลยัควรมีภำษำจีน  

ด้ำนกระบวนกำรกำรให้บริกำรเก่ียวกบักำรติดต่อขอเอกสำรวีซ่ำ (Visa) ควรมีควำมสะดวก
รวดเร็ว ในขณะท่ีกำรวดัผลกำรเรียนและเกณฑก์ำรเรียนเพื่อจบหลกัสูตรตอ้งมีควำมถูกตอ้งแม่นย  ำชดัเจน  

2. หลกัสูตรท่ีแตกต่ำงกนัมีอิทธิพลต่อควำมส ำคญัด้ำนผลิตภณัฑ์ในกำรศึกษำท่ีมหำวิทยำลยั
ธุรกิจบณัฑิตยข์องนักศึกษำชำวจีน ระดบัปริญญำตรี วิทยำลยันำนำชำติจีน ดงันั้นผูบ้ริหำรมหำวิทยำลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์ควรจดัเน้ือหำวชิำในแต่ละหลกัสูตรใหมี้ควำมเหมำะสมเหมำะสมกบัสำขำวชิำ เช่น สำขำวชิำ
กำรวิทยุกระจำยเสียงและโทรทศัน์  ควรพฒันำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนท่ีมุ่งเน้นทั้งภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบติัในกำรน ำควำมคิดสร้ำงสรรคสู่์กำรปฏิบติังำนจริง ตลอดจนกำรประยกุตเ์ทคโนโลยสีมยัใหม่เพื่อ
กำรผลิตรำยกำรเทียบเท่ำระดบัมืออำชีพ ทั้งยงัสำมำรถเลือกศึกษำกระบวนกำรผลิตรำยกำรเฉพำะรูปแบบ
ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ อีกทั้งยงัได้ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรผลิตงำนอนัมีเอกลกัษณ์ใหม่ๆ 
เฉพำะบุคคลไดอ้ยำ่งเตม็ศกัยภำพ และสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง ในขณะท่ีสำขำวชิำกำรเงินและกำร
บญัชี ควรมีเน้ือหำวชิำในท่ีไดรั้บทั้งควำมรู้และทกัษะทำงกำรเงินท่ีรอบดำ้นและทนัสมยั เพื่อรองรับเส้นทำง
อำชีพท่ีหลำกหลำยในอนำคตของผูเ้รียน เป็นตน้ 
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