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Abstract 
 

The purposes of this study were to determine (1) the important level of decision process. (2) the 
important level of marketing mixed factors. (3) the marketing mixed factors influencing Chinese students to 
continue their education at KasemBundit University. This was a quantitative research using questionnaire as                 
a tool to collect 385 Chinese students’ behavior patterns. The study adopted measures included percentage, 
mean, t-test, f-test, Pearson product moment correlation, and multiple regression analysis.  
 Findings from the study indicated that most of respondents were female, ages were between 19-22 
years old, bachelor degree graduated, their fathers were self-employed, their mothers were farmer, average 
income was less than 15,001 baht, and most of respondents came from Yunnan Province. The overall picture of 
the opinions on marketing mixed factors influencing Chinese students to continue their education at 
KasemBundit University were at high level, the important level of decision process was at high level, the 
marketing mixed factors correlated with the level of decision process on their continue education at 
KasemBundit University with average opinions at high level in the same direction involved variety of modern 
curriculums, such as Thai and English programs, comparable tuition fee when compared to other universities, 
advertised through electronic media in China, educational advising available which influenced Chinese students 
to continue their education at KasemBundit University. 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจศึกษาตอท่ี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ของนักศึกษาจีน มีวัตถุประสงคเพ่ือ        
1) ศึกษาระดับความสําคัญของกระบวนการตัดสินใจ 2) ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด และ 3) ปจจัย       
สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอกระบวนการการตัดสินใจศึกษาตอท่ี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ของนักศึกษาจีน  โดยศึกษาจาก
นักศึกษาจีนท่ีศึกษาท่ี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เลือกตัวอยางจํานวน  385  คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย และนํา
ขอมูลท่ีรวบรวมไดประมวลผล โดยใชสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย การทดสอบสมมติฐานแบบ t - test ,        
F - test (One - Way ANOVA) , Pearson Product Moment Correlation และ Multiple Regression Analysis  
 จากการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูในชวง 19 - 22 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
บิดามีอาชีพเปนเจาของกิจการ มารดามีอาชีพเกษตรกร มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 15,001 บาท และสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูท่ี 
มณฑลยูนาน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจศึกษาท่ี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ภาพรวมระดับความสําคัญอยูในระดับ
มาก  กระบวนการตัดสินใจศึกษาตอท่ี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ของนักศึกษาจีน ภาพรวมระดับความสําคัญอยูในระดับมาก ปจจัย
สวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับกระบวนการการตัดสินใจศึกษาตอท่ี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ของนักศึกษาจีน ภาพรวม
เฉลี่ยมีความสัมพันธระดับสูงทิศทางเดียวกัน  ปจจัยดานหลักสูตรมีความหลากหลายและทันสมัย หลักสูตรมีท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ คาเลาเรียนราคาถูกเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน มีการโฆษณาประชาสัมพันธ ท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน                  
มีประชาสัมพันธทางสื่ออิเลคทรอนิกสตางๆ มีบริการแนะนําอํานวยความสะดวกตางๆ ในการเรียน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจศึกษาตอ
ท่ี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ของนักศึกษาจีน 
 

คําสําคัญ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, นักศึกษาจีน 



ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนประเทศ 

ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลกถึง 1,370 ลานคน เริ่มใช
นโยบายลูกคนเดียวหรือ One Child Policy มาตั้งแต   
ป 2522 โดยกําหนดใหแตละครอบครัวมีลูกไดเพียงคน
เดียวเ พ่ือควบคุมการเพ่ิม ข้ึนของจํานวนประชากร 
นโยบายดังกลาว มีผลใหในชวงกวา 3 ทศวรรษ ท่ีผานมา
จํานวนประชากรจีนเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีชาลงมาก จนมี
ผลกระทบตอโครงสรางประชากรจีน ปจจุบันจํานวน
ประชากรวัยเด็ก (0 - 14 ป) และวัยกอนวัยทํางาน (15 - 
24 ป) ในประเทศจีนมีจํานวนรวมกัน 422.5 ลานคน 
ขณะท่ีประชากรในวัยทํางาน (25 - 64 ป) มีจํานวน            
มากถึง 808 ลานคน สถานการณดังกลาว อาจทําใหจีน
ประสบปญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคตอันใกล 
เน่ืองจากจํานวนประชากรวัยเด็กและวัยกอนทํางาน      
มีนอยกวาจํานวนประชากรวัยทํางานซึ่งจะกลายเปน
ประชากรผูสูงวัยในอีกไมก่ีสิบปขางหนาถึงกวาเทาตัว 
ท้ังน้ีมีการคาดการณวาภายในป 2593 ชาวจีนท่ีมีอายุ
มากกวา 60 ปจะมีสัดสวนมากถึง 1 ใน 3 ของจํานวน
ประชากรท้ังหมดของจีน จากปจจุบันท่ีมีจํานวนราว 1  
ใน 7 ดังน้ัน ในชวง 2 - 3 ป ท่ีผานมาทางการจีนจึงเริ่ม   
ผอนคลายนโยบายลูกคนเดียว อาทิ อนุญาตใหครอบครัว
ท่ีท้ังบิดาและมารดาตางเปนลูกคนเดียวสามารถมีลูกได   
2 คน การผอนคลายนโยบายดังกลาว สงผลใหในป 2557 
จํานวนทารกเกิดใหมของจีนเพ่ิมข้ึนกวา 4.7 แสนคน  
จากปกอนหนาขณะเดียวกัน National Health and 
Family Planning Commission ของจีนคาดการณ
จํานวนทารกเกิดใหมในป 2558 จะเพ่ิมข้ึนอีกกวา 1           
ลานคน จากป 2557 ลาสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2558 
ทางการจีนประกาศยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวอยางเปน
ทางการและอนุญาตใหทุกครอบครัวสามารถมีลูกคนท่ี
สองได  มีผลบังคับใชตั้งแตเดือนมีนาคม 2559 (ฝายวิจัย
ธุรกิจธนาคารเพ่ือการสงออก, 2559)  ความตองการใน
การศึกษาตอตางประเทศของนักศึกษาจีน เพ่ือใหสามารถ
นําความรู ในการเรียนน้ันมาประกอบอาชีพท่ีตนเอง
ตองการ อีกท้ังการเรียนตอตางประเทศสามารถเพ่ิม
ประสบการณตางๆ ใหกับนักศึกษาและสามารถเรียนรู
เทคโนโลยีใหมๆ ไดอีกดวยการศึกษาเริ่มมีความสําคัญ
มากยิ่งข้ึนตอการประกอบวิชาชีพ เน่ืองจากประเทศจีน           
มีประชากรมากทําใหการแขงขันในการสมัครเขาทํางานสูง 
สงผลทําใหมีคน  ตกงานมากยิ่งข้ึนและนักศึกษาท่ีจบใหม
ไมมีงานทํา  เหตุผลดังกลาวทําใหแตละบริษัทท่ีตองการ
รับสมัครพนักงานใหมมีทางเลือกมากข้ึน เน่ืองจาก                 

มีผูสมัครงานเปนจํานวนมากคนท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
การศึกษาสูง และมีประสบการณ จะไดรับการคัดเลือก
กอน สวนคนท่ีผิดหวังก็หันไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ หรือไม
ก็ศึกษาตอในระดับท่ีสูงยิ่งข้ึน (หยาง เยฟาง, 2554) 

ความสัมพันธอยางใกลชิดระหวางประเทศทําให
มีความรวมมือในการจัดการศึกษาการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและอาจารย   การใหผู สํ า เร็ จการศึกษา         
จากประเทศหน่ึงมีโอกาสทํางานหรือประกอบอาชีพ ในอีก
ประเทศหน่ึงโดยเฉพาะประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนซึ่งมีความสัมพันธใกลชิดกันมาก  นักศึกษา
สวนหน่ึงในประเทศไทยเรียนภาษาจีนและนักศึกษาจีน
โดยเฉพาะในมณฑลทางใตของประเทศสนใจเรียน
ภาษาไทย  นอกจากน้ีประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนยังมีความสัมพันธและความรวมมือมาก
ยิ่งข้ึนในหลายดาน เชน การคาขายระหวางประเทศ    
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  บริษัทไทยไปสรางสาขายอย             
ท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน  หรือบริษัทจีนมาสรางสาขา
ยอยท่ีประเทศไทย  และบริษัทเก่ียวกับการทองเท่ียว                
มีความรวมมือระหวางประเทศไทยและจีน ดัง น้ัน                
ในประเทศไทยจึงมีคนเลือกเรียนภาษาจีนมากยิ่งข้ึน
เชนเดียวกันสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีเริ่มมีการเลือกเรยีน
ภาษาไทยอยางกวางขวางซึ่งทําใหท้ังสองประเทศน้ีมีความ
ตองการ คนท่ีเขาใจภาษาไทยและภาษาจีนมากยิ่งข้ึน               
มีการเปดสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยตางๆ เชน 
มหาวิทยาลัยกวางซี   มหาวิทยาลัยชนชาติกวางซ ี
มหาวิทยาลัยเศรษฐกิจ การคลังกวางซี และวิทยาลัยครู
กวางซี เปนตน โดยเนนความรวมมือระหวางประเทศไทย
กับสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนสําคัญ (เหวย ซีน, 2553) 

จากนโยบายเปดประเทศของจีนทําใหปจจุบัน
รัฐบาลจีนมีความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาการศึกษาของประเทศ
อยางจริงจัง  โดยการใหความสําคัญในนโยบายปฏิรูป
การศึกษาตั้งแตป 2541 ท่ีไดมีการขยายการศึกษา              
ภาคบังคับจาก 9 ป เปน 12 ป และมีการออกมาตรการ
ตางๆ เพ่ือกระตุนใหภาคเอกชนไดมีการลงทุนประกอบ
ธุรกิจจัดตั้งสถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือรองรับอัตรา          
การเจริญเติบโตของนักเรียน นักศึกษา ท่ีเพ่ิมข้ึนอยาง
รวดเร็ว นอกจากน้ีรัฐบาลยังไดมีนโยบายสงเสริมความรู
และ นําความรูท่ีไดรับกลับมาใชพัฒนาประเทศจีนและ           
ท่ี สํ า คั ญ ยั ง เ ป น ก า ร ส ร า ง โ อ ก า ส ใ น ก า ร พั ฒ น า                     
ขีดความสามารถทางดานการศึกษาใหแกประเทศจีน           
อีกดวย  และในขณะเดียวกันประเทศจีนก็เปดโอกาสท่ีจะ
รับนักศึกษาตางชาติมากข้ึน  โดยการใหทุนสนับสนุนดาน
การศึกษากับนักศึกษาไทยและอีกหลายชาติในอาเซียน    
(Ding, 2006) เพ่ือใหเขามาศึกษาตอในประเทศจีน     



เพ่ือเรียนรูวัฒนธรรมและลดภาพลักษณความกาวราว 
ของจีนในสมัยท่ีเปนคอมมิวนิสตเปนการแสดงใหเห็นวา
จีนไดมีความพรอมท่ีจะอยูรวมกับชาติตางๆ ในสังคม
ประชาธิปไตย และรักสันติ (ศูนยบริการขอมูลธุรกิจไทย 
ในจีน, 2556) ท้ังน้ีการเปดโอกาสใหนักศึกษาตางชาติเชา
มาเรียนรูและศึกษาในประเทศจีนเพ่ือเผยแพรวัฒนธรรม  
นอกจากน้ีประเทศจีนไดมุงมั่นและสงเสริมนักศึกษาจีน 
ไปศึกษาตอ ในตางประเทศเพ่ือเปนบุคคลสําคัญท่ีจะนํา
ความรูและวัฒนธรรมจีนไปเผยแพรใหเปนท่ียอมรับไป     
ท่ัวโลก เปนผลทําใหปจจุบันประเทศจีนมีความตื่นตัว
ทางดานการศึกษาและการเรียนรูสงผลใหนักศึกษาจีน
จํานวนสัดสวนท่ีมากท่ีสุดเปนอันดับหน่ึงของนักศึกษา    
ท่ีไปทําการศึกษาตอในตางประเทศ (Hu  Bowei, 2556) 
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเปนมหาวิทยาลัย 
แหงหน่ึงท่ีมี นักศึกษาจีนตัดสินใจมาศึกษาตออยาง
ตอเน่ืองมามากกวา 10 ป และจากเหตุผลดังกลาวขางตน
ทําใหผู วิจัยสนใจในการวิจัย ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ท่ีสงผลตอการตัดสินใจศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิตของนักศึกษาจีน เ พ่ือนําผล ท่ี ไดจาก
การศึกษาไปเปนแนวทางในการพัฒนาเสริมสรางปจจัย             
ท่ีมีอิทธิพลตอการศึกษา ท่ีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
เพ่ือจูงใจและโนมนาว ใหนักศึกษาจีนตัดสินใจมาศึกษาตอ
ท่ีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมากข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
        1. เพ่ือหาระดับความสําคัญของกระบวนการ
ตัดสินใจศึกษาตอท่ี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตของ
นักศึกษาจีน 
         2. เพ่ือหาระดับความสําคัญของปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดในการตัดสิน ใจศึ กษาต อ ท่ี 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ของนักศึกษาจีน 
        3. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ท่ีสงผลตอการตัดสินใจศึกษาตอท่ี มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิตของ นักศึกษาจีน 
 

แนวคิดทฤษฎ ี
ทฤษฏีสวนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) และทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจ (Decision 
Making)  

 
 
 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ดานเน้ือหา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ศึกษาตอท่ี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตของนักศึกษาจีน 
อ าศั ย แ นวคิ ดท ฤษฏี ส ว นปร ะส มทา งก า รต ล า ด
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ีและ
ดานการสงเสริมการตลาด และกระบวนการตัดสินใจ
ประกอบดวยการมองเห็นปญหา การแสวงหาขอมูล การ
ประเมินทางเลือก การตัดสินใจ และความรูสึกหลัง
ตัดสินใจ 

ดานประชากร ประชากร ท่ีใช ในการ วิจัย       
คื อ นักศึ กษาจีน ท่ี กํ าลั งศึ กษาต อหรื อ เ คยศึ กษา ท่ี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เลือกตัวอยาง จํานวน 385 คน 

ดานระยะเวลา การทํา วิจัยระหวางเดือน 
ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กรกฎาคม พ. ศ. 2560 

 

สมมติฐาน 
1. ขอมูลสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีผลตอ

กระบวนการการตัดสินใจศึกษาตอ ท่ีมหาวิทยาลัย    
เกษมบัณฑิตของนักศึกษาจีนท่ีแตกตางกัน 

2.  ป จ จั ย ส ว น ป ร ะ ส ม ท า ง ก า ร ต ล า ด มี
ความสัมพันธกับกระบวนการการตัดสินใจศึกษาตอท่ี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ของนักศึกษาจีน 

 3.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอ
กระบวนการการตัดสินใจศึกษาตอท่ี มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต ของนักศึกษาจีน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เปนขอมูลท่ีได

จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
ใหกับนักศึกษาจีนท่ีมาศึกษาตอท่ี มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 
 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูล 
ท่ีไดศึกษาคนควาจาก หนังสือ ตํารา เอกสาร วารสาร 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

เครื่องมือในการวิจัย ผู วิจัยใชแบบสอบถาม  
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยผูวิจัยไดสราง
เครื่องมือข้ึนเองโดยมีข้ันตอนการสราง ดังน้ี  
            1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ท่ีเ ก่ียวของ      
เพ่ือนํามากําหนดโครงสรางแบบสอบถาม 
            2. อ อ ก แ บ บ โ ค ร ง ส ร า ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม
ประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวน ดังน้ี 
 



สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลท่ัวไป   
ของผูตอบแบบสอบถาม เปนการสอบถามในเรื่องเพศ 
อายุ  รายไดเฉลี่ยตอเดือน ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา 
อาชีพของบิดา  และอาชีพของมารดา การสรางลักษณะ
คําถามเปนลักษณะ นามบัญญัติ (Nominal Scale) เปน
การวัดขอมูลเ พ่ือจัดแบงขอมูลออกเปนกลุมๆตาม
คุณสมบัติท่ีกําหนดโดยมีคําตอบใหเลือกหลายคําตอบ  
แตผูตอบสามารถเลือกตอบเพียงขอเดียว ขอมูลท่ีวัดไดใน
ระดับน้ี ใชสถิติอยางงายในการคํานวณ คือ คารอยละ 
โดยในสวนขอมูลสวนท่ี 1 ประกอบดวยจํานวนคําถาม
ท้ังสิ้น 7 ขอ มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ         
(Checklist) 

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความสําคัญของ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ของนักศึกษาจีน  โดยลักษณะ
คําถามแบบคาคะแนน แบงคาคะแนนระดับความสําคัญ
ออกเปน 5 ระดับ ตามแบบลิเคอรด (Likert) แบบ 
สอบถามท่ีสร าง ข้ึนเปนขอคําถามชนิดมาตราสวน
ประมาณคา ( Rating Scale )  

สวน ท่ี  3 เปนแบบสอบถามความคิด เห็น
เก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจศึกษาตอท่ี มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิตของนักศึกษาจีน  โดยเปนลักษณะคําถาม
แบบคาคะแนน แบงคาคะแนนระดับความคิดเห็น
ออกเปน 5 ระดับ ตามแบบลิ เคอรด (Likert) 
แบบสอบถาม  ท่ีสรางข้ึนเปน ขอคําถามชนิดมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale)  

สวนท่ี 4 เปนขอมูลขอเสนอแนะของผูตอบ
แบบสอบถามเปนแบบคําถามปลายเปดเพ่ือใหผูตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ      
ท่ีเปนประโยชน 

3. ก า ร ต ร ว จ แบ บส อ บถ า ม ท่ี ส ร า ง ข้ึ น น้ี          
ไดดําเนินการทดสอบกับกลุมตัวแทนจํานวน 40 คน               
นําผลมาปรับปรุงอีกครั้งกอนนําออกใชเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง  นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดสอบความเช่ือมั่น
ตามวิธีของครอนบรัค (Cronbach, 1990 : 202-204 ) 
โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาใชเกณฑคาความเช่ือมั่น 
0.70 ข้ึนไปจะตอบแบบสอบถามท่ีมีความเช่ือมั่นเพียงพอ
สําหรับใชเปนมาตรฐานของมาตรวัดผูวิจัยหาคาความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามจํานวน 40 ชุด กับนักศึกษาจีน
ท่ีมาศึกษาท่ี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ท่ีไม ใชกลุม
ตัวอยาง พบวา คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) เทากับ 0.938 มีคาความเช่ือมั่น  
อยูในระดับสูง 

4.  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามฉบับรางท่ีสรางข้ึน 
ไปใหผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณเ พ่ือ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความถูกตองใน
สํ านวนภาษา โดยผู ท ร งคุณ วุ ฒิ ไ ด ป รั บปรุ งแก ไ ข
แบบสอบถามจํานวน 3 ทานโดยหาดัชนีความสอดคลอง  
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งได
คาเฉลี่ยท้ังฉบับเทากับ .89  

ทําการประมวลผลขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยการหาอัตราสวนรอยละ 
(Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) โปรแกรม 
Microsoft Excel ซึ่งเปนโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสราง
แผนภูมิวงกลม (Pie Chart) และแผนภูมิแทง (Bar 
Chart) พรอมคําอธิบายผลและนําผลท่ีไดจากแผนภูม ิ            
มานําเสนอ เพ่ือวิเคราะหตามลักษณะของตัวแปรตางๆ  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เปนการวิเคราะหโดยการหาคาความถ่ี (Frequency)    
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation-SD) เพ่ือวัดการ
กระจายของขอมลู ใชในการอธิบายขอมูลสวนบุคคล ของ
ผูตอบแบบสอบถาม ปจจัยสวนประสมทางการตลาด              
ในการตัดสินใจศึกษาท่ี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ
กระบวนการตัดสินใจศึกษาตอท่ี มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิตของนักศึกษาจีน 
 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)            
ใชสําหรับการทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใช คือ t-test การ
วิเคราะหแบบ ANOVA ใช F - test, (One - way 
ANOVA), Pearson Product Moment Correlation 
และ Multi Regression Analysis 
 

สรุปผลการศึกษา 
ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน 385 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ      
อยูในชวง 19 - 22 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บิดา
มีอาชีพเปนเจาของกิจการ มารดามีอาชีพเกษตรกร       
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 15,001 บาท  และสวน
ใหญมีภูมิลําเนาอยูท่ีมณฑลยูนาน 

ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า คั ญ ป จ จั ย ส ว น ป ร ะ ส ม          
ทางการตลาดในการการตัดสินใจศึกษาท่ี มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต ของนักศึกษาจีน พบวา ภาพรวมอยูในระดับ
สําคัญมาก ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานชองทางจัด
จําหนาย ดานสถานท่ี ดานการสงเสริมการตลาด และ 
ดานราคา  อยูในระดับมากตามลําดับ 



ดานผลิตภัณฑ ภาพรวมระดับความสําคัญ      
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวามีหลักสูตร  
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดรับการบริการท่ีดี 
อาจารยผูสอนมีคุณภาพ  เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีมาตรฐาน 
การเรียนการสอนมีความยืดหยุนสูง เปนหลักสูตรท่ีทาง
ประเทศจีนยอมรับ หลักสูตรมีความหลากหลายทันสมัย 
และเปนมหาวิทยาลัยท่ีมี ช่ือเสียงในอาเซียน มีระดับ
ความสําคัญอยูในระดับมาก ตามลําดับ 

ดานราคา ภาพรวมระดับความสําคัญอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ราคาคาเลาเรียน 
มีความเหมาะสมกับหลักสูตร คาเลาเรียนราคาถูกเมื่อ
เทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน มีระดับความสําคัญอยูในระดับ
มากตามลําดับ สวนการมีชองทางชําระเงินหลายแบบ             
คาเลาเรียนสามารถผอนชําระได คาเลาเรียนมีสวนลด             
มีระดับความสําคัญอยูในระดับปานกลางตามลําดับ 

ด านชองทางจัดจํ าหน าย ภาพรวมระดับ
ความสําคัญอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา  มีบริการหอพักในมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
ชวยดําเนินการในการเขามาเรียน  มหาวิทยาลัยมีการทํา
ขอตกลงกับทางมหาวิทยาลัยจีน มีระบบแลกเปลี่ยน
นักศึกษา  และบริเวณท่ีตั้งอยูในสถานท่ีการคมนาคม
สะดวก  มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก  ตามลําดับ 

ดานการสงเสริมการตลาด ภาพรวมระดับ
ความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา มีบริการแนะนําอํานวยความสะดวกตางๆ ในการ
เรียน การใหทุนการศึกษา การไปโฆษณาท่ีประเทศจีน           
มีการประชาสัมพันธตามมหาวิทยาลัยในประเทศจีน        
มีประชาสัมพันธทางสื่ออิเลคทรอนิกสตางๆ มีระดับ
ความสําคัญอยูในระดับมาก ตามลําดับ 

ระดับความสําคัญของกระบวนการตัดสินใจ
ศึกษาตอท่ี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ของนักศึกษาจีน  
พบวา ภาพรวมอยูในระดับความสําคัญมากประกอบดวย  
การมองเห็นปญหา ความรูสึกหลังตัดสินใจ การแสวงหา
ขอมูล และการประเมินทางเลือกการตัดสินใจ อยูในระดับ
มาก ตามลําดับ 

 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน 
มีผลตอกระบวนการการตัดสินใจศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต ของนักศึกษาจีนท่ีแตกตางกัน พบวา ขอมูล
สวนบุคคลดานอายุและรายไดท่ีแตกตางกัน สงผลตอ
กระบวนการการตัดสินใจศึกษาตอท่ี มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต ของนักศึกษาจีนท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
มีความสัมพันธกับกระบวนการการตัดสินใจศึกษาตอ              
ท่ีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ของนักศึกษาจีน พบวา 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ กับ
กระบวนการการตัดสินใจศึกษาตอท่ี มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต ของนักศึกษาจีนภาพรวมเฉลี่ยมีความสัมพันธ
ระดับสูงทิศทางเดียวกัน (r) = .709 พิจารณา
ความสัมพันธจากสัมประสิทธ์ิสัมพันธ r เรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ตามลําดับดังน้ี 

1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจ
ศึกษาตอท่ี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ของนักศึกษาจีน 
ระดับความสัมพันธสูงทิศทางเดียวกัน (r) = .641 

2. ปจจั ยส วนประสมทางการตลาดด าน
ผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับกระบวนการการตัดสินใจ
ศึกษาตอท่ี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ของนักศึกษาจีน 
ระดับความสัมพันธสูงทิศทางเดียวกัน (r) = .618 

3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา    
มีความสัมพันธกับกระบวนการการตัดสินใจศึกษาตอ     
ท่ีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตของนักศึกษาจีน ระดับ
ความสัมพันธปานกลางทิศทางเดียวกัน (r) = .599 

4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสถานท่ี 
มีความสัมพันธกับกระบวนการการตัดสินใจศึกษาตอ     
ท่ีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ของนักศึกษาจีน ระดับ
ความสัมพันธปานกลางทิศทางเดียวกัน (r) = .569 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
มี อิท ธิพลตอกระบวนการการตัดสินใจศึกษาตอ ท่ี 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตของนักศึกษาจีน พบวา ดาน
ผลิตภัณฑ หลักสูตรมีความหลากหลายและทันสมัย  
หลักสูตรมี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดานราคา     
คาเลาเรียนมีราคาถูกเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ดาน
การสงเสริมการตลาด มีการไปโฆษณาท่ีประเทศจีน มีการ
ประชาสัมพันธทางสื่ออิเลคทรอนิกสตางๆ และมีบริการ
แนะ นํ า อํ านวยคว ามสะดวกต า งๆ  มี อิท ธิพลต อ
กระบวนการการตัดสินใจศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต ของนักศึกษาจีน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัย  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ของนักศึกษาจีน
พบว า ร ะดั บค ว ามสํ า คั ญขอ งป จ จั ย ส ว นประส ม          
ทางการตลาด ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา  



ดานสถานท่ีและดานการสงเสริมการตลาด  ภาพรวม            
อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญสุมน         
สีเหลือง (2554) ศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เ ข าศึ กษา ในหลั กสู ต รภ าษา ไทย เ พ่ื อการสื่ อส า ร                   
ของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับปริญญาตรี 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พบวา ภาพรวมปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดตางสงผลใหเกิดการตัดสินใจในการเขาศึกษาอยู
ในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ อุษณีย  
แจมใส (2551) ศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ
ศึกษาตอระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ผลการวิจัย 
พบวา ปจจัยทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจศึกษา
ตอระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
ภาพรวมอยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
พิมพพร เกษดี (2550) ศึกษา เรื่อง ปจจัยทางการตลาด
บริการท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ เขต 1 พบวา ดาน
ผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา 
ภาพรวมอยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ฮวาง หยวน (2552) ศึกษา เรื่อง การตัดสินใจเลือกศึกษา
ตอระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน ของนักศึกษา
จีน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ดานราคา
อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของเกษรา  
โพธ์ิเย็น (2550) ศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สม เด็ จ เ จ าพระยาพบว า  ป จจั ยด านร าคาผู ต อบ
แบบสอบถาม ใหความสําคัญในระดับมาก 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสถานท่ี
ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ขวัญสุมน  สีเหลือง (2554) ศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเขาศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด            
ท่ีมผีลตอการตัดสินใจเขาศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยเพ่ือ
การสื่ อสารของนักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน         
ระดับปริญญาตรี ปจจัยดานสถานท่ีอยูในระดับมากและ
สอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพพร  เกษดี (2553) ศึกษา 
เรื่อง ปจจัยทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกศึกษา
ในมหา วิทยาลั ยร าชภัฏ เพชร บู รณ  ของ นัก เรี ยน

มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ เขต 1 พบวา ดานชองทางจัดจําหนาย อยูใน
ระดับมาก 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสรมิ
การตลาดภาพรวมอยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปาณิสรา  เพชระบูรณิน (2552) ศึกษาเรื่อง
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบูรณ พบวา ดานการสงเสริม
การตลาด อยูในระดับมาก 

ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ศึ ก ษ า ต อ ท่ี
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ม บั ณ ฑิ ต  ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า จี น               
ซึ่งประกอบดวยการมองเห็นปญหาการแสวงหาขอมูล  
การประเมินทางเลือกการตัดสินใจ  ความรูสึกหลัง
ตัดสินใจ  ภาพรวมอยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ณัฐธิดา  ศรีวะอุไร (2556) ศึกษาเรื่องปจจัย
ท่ีมีผลตอศึกษาตอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
ภาพรวมกระบวนการการตัดสินใจศึกษาอยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 
ดานผลิตภัณฑ  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ดานผลิตภัณฑท่ีนักศึกษาจีนใหความสําคัญมากท่ีสุด     
ในการตัดสินใจมาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เน่ืองจากมีหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหลักสูตรภาษาไทยและ
หลักสูตรภาษาอังกฤษโดยใหความสําคัญในเรื่อง น้ี               
มากท่ีสุด การไดรับการบริการท่ีดีจากมหาวิทยาลัย 
อาจารยผูสอนมีคุณภาพ และเปนมหาวิทยาลัยท่ีมี
มาตรฐานการเรียนการสอนมีความยืดหยุน เปนปจจัย              
ท่ีนักศึกษาจีนใหความสําคัญในการตัดสินใจมาศึกษาตอท่ี 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ผูบริหารควรใหความสําคัญใน
การคงไวซึ่งหลักสูตรท่ีสอนดวยภาษาไทยและหลักสูตร
นานาชาติ  ท่ีสอนดวยภาษาอังกฤษและพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรใหมีความทันสมัย ตรงตามความตองการของ
นักศึกษา พรอมท้ังพัฒนาคุณภาพอาจารยผูสอน พัฒนา
ระบบการใหบริการนักศึกษาใหมีคุณภาพสอดคลองกับ
ความตองการของ นักศึกษาและพัฒนามาตรฐานการจัด
การศึกษาของ มหาวิทยาลัยใหสูงกวามาตรฐานเพ่ือให
สามารถแขงขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ได 

ดานราคา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  
ดานราคาท่ีนักศึกษาจีนสวนใหญมีความเห็นวาคาเลาเรยีน
มี ค วาม เหมาะสม กับหลั กสู ต รและ เมื่ อ เ ที ยบ กับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนราคาถูกกวาทําใหนักศึกษาจีนตัดสินใจ 
มาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประกอบกับ
สามารถชําระเงิน คาเลาเรียนไดหลายชองทาง ทําใหมี



ความสะดวกรวดเร็ว มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญ         
ในเรื่องการดําเนินการดานการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรใหมีคุณภาพ  รวม ท้ังพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัยใหเปนท่ียอมรับของผูเรียนซึ่ง
จะสงผลตอการกําหนดราคาและเพ่ือใหเปนมหาวิทยาลัย
ท่ีผูเรียนตัดสินใจมาศึกษาตอเน่ืองจากเปนมหาวิทยาลัยท่ี
มีคุณภาพ  ไมใชเพราะคาเลาเรียนถูกอยางเดียว 

ดานสถานท่ี ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานสถานท่ี การท่ีมหาวิทยาลัยมีหอพักใหนักศึกษา
สามารถพักในมหาวิทยาลัยเปนสิ่งท่ีดี เปนการอํานวย
ความสะดวกให กับนักศึ กษา ท่ีตั ดสินใจมาเรียน ท่ี
มหาวิทยาลัย  การท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการเรื่องตางๆ 
ในการเขามาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย รวมท้ังการทําขอตกลง
กับมหาวิทยาลัยในจีนมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และ
สถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมีความสะดวกไมไกลจาก
สนามบิน ท่ีสําคัญ คือ มีความปลอดภัย สิ่ ง เหลา น้ี      
เปนปจจัย ท่ี ทํา ใหผู ปกครองของนักศึกษาจีนและ             
ตัวนักศึกษาจีนตัดสินใจมาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต ดังน้ันมหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธจุดเดน 
ดานสถานท่ีเพ่ือใหผูปกครองและนักศึกษาจีนไดรับทราบ
ซึ่งทําใหการตัดสินใจงายข้ึน 

ดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดดานสงเสริมการตลาด  การท่ีมหาวิทยาลัย 
มีหนวยงานดูแลนักศึกษาตางชาติท่ีมีความใสใจในการ
บริการ  ใหคําแนะนํา  อํานวยความสะดวก ตลอด
ระยะเวลา ท่ีศึกษา การใหทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับ 
ผูท่ีมี ผลการเรียนในระดับดี  การโฆษณาประชาสัมพันธ
ให ข อมู ล  การจั ดการศึ กษา ท่ี ชัด เจน กับผู บริ หา ร
สถา บันการศึ กษา ท่ีมหา วิทยาลั ย ในประ เทศจี น                 
การจัดการศึกษาท่ีมีความยืดหยุน ตรงตามความตองการ
ของผูเรียน เปนปจจัยท่ี ทําใหนักศึกษาจีนใหความสําคัญ
เ ป น ลํ า ดั บ ต น ๆ  ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ม า ศึ ก ษ า ต อ ท่ี 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดัง น้ันมหาวิทยาลัยควร
ดําเนินการในลักษณะเชนน้ีอยางสม่ําเสมอรวมท้ังมี
พัฒนาการใหขอมูลขาวสารการศึกษาผานทางสื่อสังคมท่ี
เปนท่ีนิยมของนักศึกษาชาวจีน เพ่ือเปนการเพ่ิมชอง
ทางการสื่อสารใหถึงผูเรียนกลุมเปาหมาย ใหมากข้ึน 
 ขอเสนอแนะการศึกษาคร้ังตอไป 

ศึ กษา เ รื่ อ ง  คุณภาพกา ร ให บ ริ ก า ร ขอ ง
มหาวิทยาลัยเอกชนในทัศนะของนักศึกษาจีน 
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