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บทคดัย่อ 
 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนกัศึกษาจีนในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ในดา้นปัจจยัความตอ้งการส่วน
บุคคลและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ นกัศึกษาจีนท่ีศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ  านวน 100 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวม
รวมข้อมูล ใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติในการทดสอบสมมุติฐาน ประกอบด้วย สถิติทดสอบที (t-test) การทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient : r) 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า   นักศึกษาชาวจีนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย    

ราชภฏัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ก าลงัศึกษาอยู่ระดบัปริญญาตรี อาศยัอยู่ในประเทศไทย 

ระหว่าง 1-2 ปี พกัอาศยัอยู่ท่ีพกัสวสัดิการของมหาวิทยาลยั มีภูมิล าเนาเดิมท่ีมณฑลกว่างซี ก าลงั

ศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจนานาชาติ และใช้ทุนส่วนตวัในการศึกษา 

ปัจจัยความต้องการส่วนบุคคลของนักศึกษาชาวจีนท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียโดยรวม 4.36 ขอ้มูลปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดของนกัศึกษาชาวจีนท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั

ราชภฏัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยรวม 4.08 ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา่ ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง เพศ อายุ หลกัสูตรท่ีศึกษา และแหล่งเงินทุน

ในการศึกษาของนกัศึกษาจีนกบัปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อนกัศึกษาจีนในการเลือก
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ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ พบว่า  ปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล ทุกดา้นไม่แตกต่าง

กนั และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคลกบัส่วนประสมทางการตลาดในการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวก   
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ABSTRACT 
 
 

  This research has a purpose as to study the factors affecting to  Chinese students 
in selecting to study at Chiangmai Rajabhat University, in terms of personal factors and marketing 
mix factors. The data were collected by using questionnaires of 100 Chinese students who study in 
Chiangmai Rajabhat University. Data were analyzed by using percentage, mean and standard 
deviation. For independent samples t-test, One-way ANOVA and Pearson product moment 
correlation coefficient were used to test the hypothesis. 

  The results showed that, the majority of the respondents were female, age between 
20-25 years old, from GuangXi province, live in university’s dormitory about 1-2 years, studying 
bachelor of business administration majoring in international business at international college, 
Chiangmai Rajabhat University with their own fund. The personal need factors that affected 
Chinese students in selecting to study at Chiangmai Rajabhat University was in a highest level, the 
average was 4.36. The marketing mix factors that affected Chinese students in selecting to study at 
Chiangmai Rajabhat University was in high level, the average was 4.08. The hypothesis testing had 
found that there was no differentiation of sex, age, curriculum, study fund with their personal need 
factors.The relationship between the personal need factors related in positive side with the 
marketing mix factors in selecting study in Chiangmai Rajabhat University was positive. 

 



จ 

 

กติติกรรมประกาศ 
 
 

การค้นคว้าอิสระเร่ือง ปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อนักศึกษาจีนในการเลือกศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผูว้ิจยัขอกราบขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์               
ดร.กมลทิพย ์ค าใจ อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระหลกั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เพ็ญศรี จนัทร์
อินทร์ ประธานสอบเคา้โครงการคน้ควา้อิสระหลกั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภฤกษ ์ธาราพิทกัษว์งค ์ 
อาจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุระ  ผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบแบบสอบถาม รวมทั้งคณาจารยผ์ู ส้อนในหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต                 
และผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน 

ขอขอบคุณเจา้หน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัยท่ีให้ความอนุเคราะห์การประสานงานและการ
ด าเนินการดา้นเอกสารใหด้ าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีให้ชีวิตอนัมีค่า ให้การศึกษาและทุกส่ิงแก่ผูว้ิจยั       
และคอยส่งเสริมเป็นก าลงัใจดว้ยดีตลอดมาจนประสบความส าเร็จในชีวติ 

ขอขอบคุณเพื่อนนกัศึกษาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตทุกท่าน ท่ีเป็นก าลงัใจและให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ มาโดยตลอดและหวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนผูส้นใจ 
 
 
            LINGYUN YANG 
 

 
 
 
 
 



ฉ 
 

 

สารบัญ 
 
 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย..................................................................................................................          ข 
บทคัดย่อภาษาองักฤษ............................................................................................................. ง 
กติติกรรมประกาศ..................................................................................................................               จ 
สารบัญ....................................................................................................................................                    ฉ 
สารบัญตาราง..........................................................................................................................                   ซ 

บทที่  
1     บทน า.....................................................................................................................            1 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา...................................................... 1 
วตัถุประสงคข์องการวจิยั............................................................................. 3 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการวจิยั...................................................................... 3 
ขอบเขตของการวจิยั.................................................................................... 4 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ......................................................................................... 5 
สมมติฐานการวิจยั....................................................................................... 6 

2     เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง..............................................................................          7 
ความหมายและประเภทของการตดัสินใจ................................................... 7 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ............. 10 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง....................................................................................... 21 
กรอบแนวคิดการวจิยั................................................................................... 24 

3 วธีิด าเนินการวจัิย...................................................................................................             27 
รูปแบบการวิจยั............................................................................................ 27 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง.......................................................................... 27 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล....................................................... 27 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล................................................................................. 28 
การวเิคราะห์ขอ้มูล...................................................................................... 28 

 



ช 
 

 

 
สารบัญ (ต่อ) 

 
 

 หน้า 
บทที่  
4      ผลการวเิคราะห์ข้อมูล..........................................................................................                31 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม.................................... 32 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล................................ 36 
ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจ ด้านส่วนประสม

ทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถาม......................................... 
 
41 

ตอนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานการวจิยั...................................................... 49 
5      สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.......................................................................                67 

สรุปผลการวจิยั............................................................................................              68 
อภิปรายผล..................................................................................................              70 
ขอ้เสนอแนะ................................................................................................              75 

บรรณานุกรม..........................................................................................................................              77 
ประวตัิผู้วจัิย...........................................................................................................................              81 
ภาคผนวก...............................................................................................................................                  82 

ภาคผนวก  ก  แบบสอบถามเพื่อการวจิยั......................................................................... 83 
ภาคผนวก  ข  หนงัสือเชิญผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ............................................... 90 
ภาคผนวก  ค  ค่าดชันีความสอดคลอ้งและความเท่ียงตรง............................................... 91 
ภาคผนวก  ง  แบบทดสอบหาความเช่ือถือ (Reliability)  และการน าไปทดลองใช ้ 
                       (Try  Out) ................................................................................................. 

 
95 

 

 
 
 
 



ซ 
 

 

 
สารบัญตาราง 

 
 

  หน้า 
ตารางที่   
2.1 งานวจิยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัตวัแปรความตอ้งการส่วนบุคคล........................................... 12 
2.2 งานวจิยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัตวัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด................................ 20 
4.1 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ....................................... 32 
4.2 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย.ุ...................................... 32 
4.3 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามก าลงัศึกษาอยูร่ะดบั............. 33 
4.4 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่น

ประเทศไทย................................................................................................. 
 
33 

4.5 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามท่ีพกัอาศยัปัจจุบนั.................... 34 
4.6 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามภูมิล าเนา.............................. 34 
4.7 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามหลกัสูตรท่ีศึกษา.................. 35 
4.8 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามแหล่งทุนท่ีศึกษา.................. 36 
4.9 จ านวน ค่าเฉล่ียรวม และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม ของระดบัปัจจยัความตอ้งการส่วน

บุคคล............................................................................................................ 
 
36 

4.10 จ านวน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัความตอ้งการส่วน
บุคคล จ าแนกตามความตอ้งการพฒันาตนเอง............................................. 

 
37 

4.11 จ านวน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัความตอ้งการส่วน
บุคคล จ าแนกตามความตอ้งการดา้นสังคม.................................................. 

 
38 

4.12 จ านวน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัความตอ้งการส่วน
บุคคล จ าแนกตามความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ........................... 

 
39 

4.13 จ านวน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัความตอ้งการส่วน
บุคคล จ าแนกตามความตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวติ....... 

 
40 

4.14 จ านวน ค่าเฉล่ียรวม และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม ของระดับปัจจัยในการ 
ตดัสินใจเลือกเรียนต่อ.................................................................................. 

 
41 

   



ฌ 
 

 

 สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 

 

  หน้า 
ตารางที่   
4.15 จ านวน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด จ าแนกตามความหลกัสูตรท่ีเปิดสอน........................................... 
 
42 

4.16 จ านวน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด จ าแนกตามภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั...................................... 

 
43 

4.17 จ านวน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด จ าแนกตามภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั...................................... 

 
44 

4.18 จ านวน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด จ าแนกตามการประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยั......................... 

 
45 

4.19 จ านวน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด จ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของมหาวทิยาลยั......................................... 

 
46 

4.20 จ านวน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด จ าแนกตามดา้นความรู้ความสามารถของอาจารยผ์ูส้อน.............. 

 
47 

4.21 จ านวน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจยัส่วนประสมทาง  
การตลาด จ าแนกตามดา้นการจดัการเรียนการสอน..................................... 

 
48 

4.22 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง เพศ อายุ หลกัสูตรท่ีศึกษา และแหล่ง
เงินทุนในการศึกษาของนกัศึกษา ท่ีมีอิทธิพลต่อนกัศึกษาจีนในการเลือก
ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่.................................................... 

 
 
50 

4.23 เกณฑก์ารประเมินระดบัความสัมพนัธ์...................................................................... 51 
4.24 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัความต้องการส่วนบุคคล ด้านความ

ตอ้งการพฒันาตนเองกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถาม..... 

 
 
52 

4.25 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัความต้องการส่วนบุคคล ด้านความ
ตอ้งการด้านสังคมกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถาม..... 

 
 
55 

   



ญ 
 

 

 สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 

 

  หน้า 
ตารางที่   
4.26 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัความต้องการส่วนบุคคล ด้านความ

ตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ของผูต้อบ
แบบสอบถาม............................................................................................... 

 
 
 
58 

4.27 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัความต้องการส่วนบุคคล ด้านความ
ตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหน้าในชีวิตกบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่
ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
 
 
61 

4.28 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคลกบัส่วนประสม
ทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่...................................................................................................... 

 
 
64 

 



 

 

 
บทที ่1 

 

บทน ำ 
 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

การพฒันาประเทศเพื่อเขา้สู่เวทีการแข่งขนัระดบันานาชาติในยุคโลกาภิวตัน์ส่งผลให้
เกิดการเปล่ียนแปลงและการแข่งขันกันสูงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการศึกษา ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นในการปรับตวัเพื่อพฒันา
ความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศในทุกๆ ด้าน เฉพาะองค์การด้านการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลกัในการสร้างคน งานวิจยัตลอดจนการสร้างนวตักรรมท่ีมีคุณภาพ
สนองตอบต่อการพฒันาศกัยภาพดา้นการแข่งขนัทุกดา้นของประเทศจึงตอ้งมีการปรับตวัใหเ้ท่าทนั
ต่อการเปล่ียนแปลง ท่ีผา่นมาระบบการบริหารจดัการศึกษาในประเทศไทยยงัขาดประสิทธิภาพ ทั้ง
ด้านโครงส ร้างการบริหารจัดการศึกษาท่ีต ่ า เป็นต้น  (จรัญญา เทพพรบัญชากิจ, 2556) 
สถาบนัอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนต่างมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาระบบการบริหารจดัการภายในของ
ตนให้มีประสิทธิภาพภายใตแ้ผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2543 -พ.ศ. 2557) เพื่อหวงัให้
การศึกษามีความเป็นอิสระ สามารถสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ มีระบบการบริหารจดัการ
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตวัมีเอกภาพเชิงนโยบาย และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ก าลงัคนของประเทศ (จรัญญา    เทพพรบญัชากิจ, 2556) 

การพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาสู่ความเป็นสากล (Internationalization) เป็นอีกทิศทาง
หน่ึงท่ีส าคญัยิ่งต่อการเป็นมหาวิทยาลยัชั้นน า สถาบนัอุดมศึกษาไทยหลายแห่งพยายามส่งเสริม
การศึกษาดว้ยการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนานาชาติเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะหลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรีท่ีมีนักศึกษาต่างชาติเขา้เรียนมากท่ีสุด (จรัญญา เทพพรบญัชากิจ, 2556) เพราะ
ตลาดแรงงานตอ้งการบุคลากรท่ีมีความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศเพิ่มข้ึนรวมถึงสนองตอบต่อ
ผู ้เรียนท่ีนิยมเรียนท่ีโรงเรียนนานาชาติท่ีใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอนเพิ่ม ข้ึน             
ซ่ึงแน่นอนว่านักเรียนไทยกลุ่มน้ีจะตอ้งแสวงหามหาวิทยาลยัท่ีเปิดหลกัสูตรนานาชาติ สอนเป็น
ภาษาองักฤษท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียง ดงันั้นมหาวิทยาลยัท่ีเปิดหลักสูตรนานาชาติจะสามารถ
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รองรับความตอ้งการของนกัเรียน อีกทั้งช่วยรักษาหรือขยายส่วนแบ่งการตลาดไปยงันกัเรียนกลุ่มน้ี
มากยิ่งข้ึน (จรัญญา เทพพรบญัชากิจ, 2556) ท าให้เกิดการพฒันาด้านการศึกษาเป็นการเปิดโลก
ทศัน์ใหม่ในการพฒันาคน ให้มีความรู้ ความสามารถให้มากยิ่งข้ึน เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่
การศึกษาเฉพาะในประเทศของตนเองเท่านั้น ผูค้นได้มีความสนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อ
ค้นหาโอกาสใหม่ๆ ให้กับตนเองและครอบครัว การไปศึกษาในต่างประเทศ ท าให้เกิดการ
แลกเปล่ียนทางด้านความรู้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี  ภาษา และ
ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยต่ีาง ๆ ได ้ซ่ึงจะเป็นโอกาสท าใหเ้กิดการพฒันาตนเอง มีโอกาสหา
งานท่ีตนเองชอบ และโอกาสในการเพิ่มเงินเดือน  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเก่าแก่ท่ีมีวฒันธรรม และความ
พร้อมในด้านการจดัการศึกษา เป็นอีกสถาบนัหน่ึงได้ลงนามขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ
มหาวิทยาลัยในจีนโดยมีการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างกันในหลักสูตร 2 + 2 คือเรียน
มหาวิทยาลัยในจีน ปี 1 – ปี 2 และมาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 3 – ปี 4 ซ่ึง
นักศึกษาท่ีมาเรียนจะตอ้งฟังและเขียนภาษาไทยได้ในระดบัเบ้ืองตน้ โดยนักศึกษาท่ีเรียนจบจะ
ได้รับปริญญา 2 ใบ คือของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยในประเทศจีนด้วย 
เพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสและทางเลือกหน่ึงท่ีนักศึกษาชาวจีน เลือกมาเรียนต่อท่ีมหาวิทยาลัย   
ราชภฏัเชียงใหม่ (มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, 2559) 

เหตุผลหลกัท่ีชาวจีนนิยมมาเรียนในไทย เพราะคนไทยโอบออ้มอารี ทั้งค่าเรียน ค่าท่ีพกั 
ค่าอาหารก็ไม่แพง เม่ือเทียบกับประเทศในแถบยุโรป ซ่ึงนักศึกษาหน่ึงคนจะใช้จ่ายประมาณ          
1- 2 แสนบาทต่อปี รวมทั้ งวฒันธรรมไทยกับจีนใกล้เคียงกัน จึงท าให้ปรับตัวได้ง่าย รวมถึง
นกัศึกษาชาวจีนท่ีจบการศึกษาจากไทยจะบอกกล่าวถึงประสบการณ์ท่ีประทบัใจของการใช้ชีวิต
ให้แก่รุ่นน้องฟัง เหมือนเป็นการบอกเล่าแบบปากต่อปากของนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา  และอีก
เหตุผลท่ีชาวจีนนิยมมาเรียนในไทย เพราะวา่เช่ือมัน่ในหลกัสูตร หลกัสูตรท่ีใชใ้นการเรียนการสอน
ไดรั้บมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ นกัศึกษาท่ีจบจากมหาวทิยาลยัในประเทศไทย สามารถสอบเขา้ศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลยัชั้นน าของโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบยุโรป 
(ผูจ้ดัการรายสัปดาห์, 2559) 

ขณะเดียวกนันกัศึกษาชาวจีนส่วนใหญ่ท่ีเรียนจบในประเทศไทยตอ้งการท่ีจะท างานใน
ประเทศไทย และต้องการใช้ภาษาไทยในการส่ือสารอย่างต่อเน่ือง อาทิ ท างานเป็นล่าม ท าการ
คา้ขายระหว่างประเทศไทย-จีน รวมทั้งยงัสามารถน าประสบการณ์การท างานในประเทศไทยไป
อา้งอิงในการสมคัรงานท่ีประเทศจีนได้อีกด้วย ซ่ึงจะท าให้ได้รับเงินเดือนท่ีสูงข้ึน  โดยเฉพาะ
นกัเรียนในเขตปกครองตนเองกวา่งซีจว้งและมลฑลยูนานจะนิยมมาเรียนท่ีประเทศไทย เน่ืองจาก
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ชาวจ้วงในกว่างซีจ้วงมีภาษาและวฒันธรรมคล้ายคลึงกับประเทศไทย ส่วนมณฑลยูนนาน 
โดยเฉพาะสิบสองปันนาจะมีชาวไทล้ือท่ีใช้ภาษาไทล้ือซ่ึงเป็นภาษาและวฒันธรรมคลา้ยกบัชาว
เหนือของประเทศไทยมาก จึงส่งผลท าให้นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ภาษาไทยไดไ้ม่ยากนกั และเม่ือ
เรียนจบยงัสามารถน าความรู้ดา้นภาษาไทยประกอบธุรกิจระหว่างประเทศจีนและไทยไดอี้กดว้ย 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศไทยกบัประเทศจีนเป็นประเทศท่ีเอ้ือกนัมาอยา่งยาวนาน มีวฒันธรรมท่ี
ใกลเ้คียงกนั มีลกัษณะประเทศท่ีเป็นบา้นพี่เมืองนอ้งกนัมาก (ผูจ้ดัการรายสัปดาห์, 2559) 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อนกัศึกษาจีนท่ี
เลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซ่ึงการวิจัยดังกล่าวน้ีสามารถน าไปปรับปรุง
มหาวิทยาลยัในด้านปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคลของนักศึกษาและปัจจยัในการติดสินใจของ
นกัศึกษาจีนเพื่อเพิ่มปริมาณนกัศึกษาจีนท่ีจะเขา้มาศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 

1. เพื่อศึกษาขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลในการศึกษาต่อของนกัศึกษาจีนในมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ 

2. เพื่อศึกษาความส าคญัของปัจจยัท่ีเป็นความตอ้งการส่วนบุคคลและปัจจยัด้านส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อนกัศึกษาจีนในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราช
ภฏัเชียงใหม่ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 
 

1. ทราบขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัศึกษาจีนท่ีศึกษาต่อมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
2. ทราบความตอ้งการส่วนบุคคลของนกัศึกษาจีนในการศึกษาต่อมหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม่  
3. ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ของ

นกัศึกษาจีน  
4. ทราบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ และน าขอ้มูลท่ี
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ได้จากการวิจยัน้ีมาปรับปรุงในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลยัทั้งของรัฐและเอกชนท่ีเปิดหลกัสูตร
นานาชาติเพื่อรองรับนกัศึกษาจีนและนกัศึกษาชาติอ่ืนๆ ตลอดจนนกัศึกษาไทยท่ีตอ้งการศึกษาต่อ
หลกัสูตรนานาชาติในมหาวทิยาลยั 

 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาจากประชากรท่ีเป็นนกัศึกษาจีนท่ีก าลงั
ศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ  านวน 100 คน ในช่วงเวลา พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 (ส านกังาน
วเิทศสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, 2559) 
 2.  ขอบเขตด้านเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ี ประกอบด้วยข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลของ
นกัศึกษาจีน และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  

3. ขอบเขตดา้นตวัแปร 
 3.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่  
 3.1.1 ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาจีน ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) 

ระดบัการศึกษา 4) ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 5) ภูมิล าเนา  6) หลกัสูตรท่ีศึกษา 8) แหล่ง
เงินทุนในการศึกษาของนกัศึกษา 

 3.1.2 ปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 1) ความตอ้งการพฒันาตนเอง        
2) ความตอ้งการดา้นสังคม 3) ความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ 4) ความตอ้งการความมัน่คง
และความกา้วหนา้ในชีวติ  

 3.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือการตดัสินใจของนักศึกษาจีนใน
การเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด             
1 ) ผ ลิ ตภัณ ฑ์  (Product)=หลัก สู ต ร ท่ี เปิ ดสอน  2 ) ราค า (Price)=ค่ าใช้ จ่ ายในการศึกษ า                      
3) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)=การประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลัย  4)  การจดัจ าหน่าย 
(Place ห รือ  Distribution) =ท าเล ท่ี ตั้ งของมหาวิท ยาลัย  5)  ด้าน บุคคล (People) =  ความ รู้
ความสามารถของอาจารย์ผูส้อน  6)  ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence and Presentation)=ภาพลกัษณ์ของสถาบนั และ 7) ด้านกระบวนการ (Process) =การจดั
เรียนการสอน 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 นักศึกษำจีน  หมายถึง นักศึกษาจีนท่ีตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ในช่วงเวลา พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 

ปัจจัยกำรตัดสินใจเลือกศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ของนักศึกษำจีน  
หมายถึง ส่ิงท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ของนกัศึกษาจีน คือ ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจดา้นส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยปัจจยั 7 ดา้น 1) หลกัสูตรท่ีเปิด
สอน 2) ค่าใช้ จ่ายในการศึกษา 3) การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 4) ท าเลท่ีตั้ งของ
มหาวิทยาลยั 5) ความรู้ความสามารถของอาจารยผ์ูส้อน 6) ภาพลกัษณ์ของสถาบนั และ 7) การ
จดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ท่ีส่งผลต่อในการตดัสินใจเลือกนกัศึกษาต่อ
ของนกัศึกษาจีน 
 หลักสูตรที่เปิดสอนของมหำวทิยำลัย หมายถึง หลกัการและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรมี
ความชดัเจนและตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน หลกัสูตรหรือสาขาวชิาท่ีเปิดสอนมีความทนัสมยั
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  และ
หลกัสูตรท่ีเรียนสามารถโอนหน่วยกิตไปมหาวทิยาลยัในต่างประเทศได ้
 ค่ำใช้ จ่ำยในกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรและ
ทุนการศึกษา รวมถึงระบบการช าระค่าเรียนส าหรับนกัศึกษาดว้ย 
 กำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลยั หมายถึง  ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารการรับสมคัร ทาง
จดหมายข่าว โบชวัร์ เวบ็ไซดแ์ละหน่อยงานต่างๆของมหาวทิยาลยั 
 ท ำเลที่ตั้ งของมหำวิทยำลัย  หมายถึง สถานท่ีตั้ ง สภาพแวดล้อมภายในภายนอกของ
มหาวทิยาลยั และส่ิงอ านวยความสะดวกใกลม้หาวทิยาลยัดว้ย 
 ควำมรู้ควำมสำมำรถของอำจำรย์ผู้สอนของมหำวิทยำลยั หมายถึง ความสามารถ ช่ือเสียง
ของอาจารยผ์ูส้อน และเทคนิค วธีิการสอนของอาจารยผ์ูส้อนในมหาวทิยาลยัดว้ย 
 ภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย  หมายถึง  มหาวิทยาลัยมี ช่ือเสียงได้รับการยอมรับ  
มหาวิทยาลยัมีความน่าเช่ือถือจากการท า MOU กบัสถาบนันานาชาติในต่างประเทศ  เป็นผูน้ าดา้น
การศึกษาในระดับท่ีมีคุณภาพ เช่น ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และอ่ืนๆ 
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวทิยำลัย หมายถึง มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั  
มีโครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหวา่งมหาวทิยาลยัในประเทศและต่างประเทศ  มีโครงการศึกษาดู
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งานในประเทศและต่างประเทศ  มีระบบการศึกษาท่ีเป็นมาตรฐานสากล  มีการจดัห้องเรียนท่ีเป็น
บรรยากาศของนกัศึกษาเชิงวชิาการ 

ควำมต้องกำรพฒันำตนเอง หมายถึง ความตอ้งการของนกัศึกษาจีนท่ีจะปรับปรุงตนเองให้
ดีข้ึนกวา่เดิม ตอ้งการไดค้วามรู้ ความสามารถจากการเรียนท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

ควำมต้องกำรด้ำนสังคม หมายถึง เป็นความตอ้งการทางจิตใจ ของนกัศึกษาจีนท่ีตอ้งการ
ด ารงชีวิตให้เป็นท่ียอมรับนับถือของอ่ืน หรือมีความเป็นอยู่ดีกว่าบุคคลอ่ืน นักศึกษาจีนจะได้รับ
เม่ือเขา้มาศึกษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

ควำมต้องกำรเรียนรู้วัฒนธรรมและต่ำงชำติ หมายถึง วฒันธรรมไทยมีความหลายหลาย
รวมถึงการด าเนินชีวิตของคนไทย ความอ่อนนอ้ยถ่อมตนท่ีท าให้นกัศึกษาจีนมีความสนใจอยากเขา้
มาเรียนรู้วิถีการด าเนินชีวิตของคนไทย รวมถึงอาหารการกินท่ีมีความสมบูรณ์ ประณีต งดงาม    
เม่ือนักศึกษาจีนเขา้มาเรียนในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ประเพณีและ
วฒันธรรมไทยควบคู่ไปกบัการเรียนดา้นวชิาการดว้ย  

ควำมต้องกำรควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำในชีวิต หมายถึง นกัศึกษาจีนตอ้งการจะเติม
เต็มศกัยภาพของตนเอง ตอ้งการความส าเร็จในส่ิงท่ีปรารถนาสูงสุดของตวัเอง ความเจริญกา้วหน้า 
การพฒันาทกัษะความสามารถให้ถึงขีดสุดยอด ซ่ึงก็คือไดรั้บวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่และโอกาสงานท่ีดีๆ จากสังคม 
 
สมมติฐำนกำรวจัิย 
 

1. ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล (เพศ อำยุ หลกัสูตรที่ศึกษำ แหล่งเงินทุนในกำรศึกษำของ
นักศึกษำ) ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจในปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล (ดา้นความตอ้งการพฒันา
ตนเอง ด้านความต้องการทางด้านสังคม ด้านความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ ด้านความ
ตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวติ) ท่ีไม่แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัในการตดัสินใจดา้นปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล มีอิทธิพลทางบวกต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 



 

 

 
บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 

การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทบทวนแนวคิดทฤษฎีจากขอ้มูลเอกสารงานวิจยัต่างๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกรอบคิดและประเด็นการวิจยั ดงัน้ี 

1. ความหมายและประเภทของการตดัสินใจ 
1.1 ความหมายของการตดัสินใจ 
1.2 ประเภทของการตดัสินใจ 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
1.1 ความตอ้งการและทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์ 

1.1.1 ความตอ้งการ (Needs) 
1.1.2 ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’ s Hierarchy of 

Human Needs) 
1.2 พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
1.3 แบบจ าลองพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
1.4 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
1.5 ทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

3.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.  กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
ความหมายและประเภทของการตัดสินใจ 

ความหมายของการตัดสินใจ 
  จากการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัความหมายของการตดัสินใจ  พบว่าไดมี้ผูศึ้กษาและให้
ความหมายของค าวา่การตดัสินใจ ดงัน้ี 
 วลัภา  ช่างทอง (2558) การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกในระหว่างทางเลือก
อยา่งนอ้ย 2 ทางเลือก ซ่ึงจะเป็นไปตามล าดบัขั้นตอนในอนัท่ีจะเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึงออกมาให้เหลือ
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เพียงทางเลือกทางเดียว ส าหรับน าไปปฏิบัติได้จริง โดยเป็นการใช้ความสามารถในการคิด 
ประกอบกบัปัจจยัทั้งภายนอกภายในต่างๆ และตดัสินใจ โดยใชห้ลกัการท่ีเป็นเหตุผล และการใช้
สัญชาตญาณเพื่อใชใ้นการตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ 
 วิลาวลัย ์แสนเผ่า (2553) การตดัสินใจ หมายถึง ความคิดหรือการกระท าต่างๆ ท่ีมีการ
พิจารณาไตร่ตรองแลว้ซ่ึงน าไปสู่การเลือกแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมในสถานการณ์นั้นและไปถึง
เป้าหมายไว ้

อาทิตย ์กอเกิดพาณิชย ์(2552) ให้ความหมายของการตดัสินใจวา่ การตดัสินใจเป็นการ
ก าหนดปัญหาและโอกาส การเสนอทางเลือก การตดัสินใจเลือกจากทางเลือกเหล่านั้น ฉะนั้นการ
ตดัสินใจ หมายถึง การเลือกระหวา่งทางเลือกซ่ึงคาดหวงัวา่จ าน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีพึงพอใจจากปัญหา
ใดปัญหาหน่ึง 
 กิตติ ภกัดีวฒันะกุล (2550) การตดัสินใจ (Decision Making) คือ กระบวนการคดัเลือก
แนวทางปฏิบติัจากทางเลือกต่างๆ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ ซ่ึงจดัเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการแกไ้ขปัญหา 

ธารินี พชัรเจริญพงศ ์(2554) นิยามของการตดัสินใจคือการตดัสินใจเป็นเทคนิควิธีท่ีท า
ให้ทางเลือกท่ีมีอยู่มากมายนั้นให้เลือกน้อยลงดงันั้นในการตดัสินใจใดๆ ส่ิงท่ีไม่สามารถจะหลีก
หนีได้ก็คือ การตดัสินใจเลือกเอาทางเลือกท่ีเหมาะสมหรือพอใจท่ีสุด นั่นหมายความว่าเลือก
ทางเลือกทางใดทางหน่ึงเท่านั้นเอง 
 ธารินี  พชัรเจริญพงศ ์(2554) การตดัสินใจเป็นกระบวนการเลือกทางเลือกท่ีมีอยูห่ลายๆ 
ทางเลือกเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน ดงันั้น เม่ือมีการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงก็คือ
วา่เกิดการตดัสินใจข้ึนแลว้อย่างไรก็ตามการตดัสินใจและลงมือกระท าก็ต่อเม่ือไดรั้บรู้ขอ้มูลหรือ
คาดวา่จะไดผ้ลส าเร็จ 

จากการศึกษ าความหมายข้างต้น  ผู ้วิ จ ัย จึ ง  ส รุปความหมาย  การตัด สิน ใจ
หมายถึง  กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีได้พิจารณา หรือ
ประเมินอยา่งดีแลว้วา่ เป็นทางใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของผูเ้ลือก  
 
 ประเภทของการตัดสินใจ 

ศิรินภา  ช่วยตรึกตรอง (2559) แบ่งประเภทการตดัสินใจได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. การตดัสินใจแบบโครงสร้าง( Structure) บางคร้ังเรียกวา่แบบก าหนดไวล่้วงหนา้แลว้

( programmed) เป็นการตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ า จึงมีมาตรฐานในการตดัสินใจ
เพื่อแก้ปัญหาอยู่แล้ว โดยวิธีการในการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุดจะถูกก าหนดไวอ้ย่างชัดเจน ตาม
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วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้เช่น การหาระดบัสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม หรือการเลือกกลยทุธ์ในการลงทุน
ท่ีเหมาะสมท่ีสุด เม่ือมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต ่าท่ีสุดหรือเพื่อให้เกิดก าไรสูงสุด การ
ตดัสินใจแบบน้ีจึงมกัใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์( Mathematical Model) หรือศาสตร์ทางด้าน
วิทยาการการจดัการ( Management Science) หรือการวิจยัด าเนินงาน( Operation Research) เขา้มา
ใช ้โดยในบางคร้ังอาจน าระบบสนบัสนุนการตดัสินใจและระบบผูเ้ช่ียวชาญเขา้มาใชร่้วมดว้ย 

ตวัอย่างของการตดัสินใจแบบโครงสร้าง ได้แก่ การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัสินคา้คง
คลัง จะต้องสั่งของเข้า( Order Entry) คร้ังละเท่าไร เม่ือใด การวิเคราะห์งบประมาณ( Budget 
Analysis) ท่ีตอ้งใช้ในการจดัการต่างๆ การตดัสินใจเร่ืองการลงทุน จะลงทุนอะไร ท่ีตั้งโกดงัเก็บ
สินค้า( Warehouse Location) ควรตั้ ง ท่ีไหน ,ระบบการจัดส่งหรือการจ าหน่าย( Distribution 
System) ควรเป็นอยา่งไร เป็นตน้ 

2. การตัดสินใจแบบไม่เป็นโครงสร้าง ( Unstructure) บางคร้ังเรียกว่า แบบไม่เคย
ก าหนดล่วงหนา้มาก่อน (Nonprogrammed) เป็นการตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาซ่ึงมีรูปแบบไม่ชดัเจน
หรือมีความซับซ้อน จึงไม่มีแนวทางในการแกปั้ญหาแน่นอน เป็นปัญหาท่ีไม่มีการระบุวิธีแกไ้ว้
อยา่งชดัเจนวา่ตอ้งท าอะไรบา้ง การตดัสินใจกบัปัญหาลกัษณะน้ี จะไม่มีเคร่ืองมืออะไรมาช่วย มกั
เป็นปัญหาของผูบ้ริหารระดบัสูง ตอ้งใชส้ัญชาตญาณ ประสบการณ์ และความรู้ของผูบ้ริหารในการ
ตดัสินใจ 

ตวัอยา่งของการตดัสินใจแบบไม่เป็นโครงสร้าง เช่น การวางแผนการบริการใหม่ การ
วา่จา้งผูบ้ริหารใหม่เพิ่ม หรือการเลือกกลุ่มของโครงงานวจิยัและพฒันาเพื่อน าไปใชใ้นปีหนา้ 

3. การตดัสินใจแบบก่ึงโครงสร้าง ( Semistructure ) เป็นการตดัสินใจแบบผสมระหวา่ง
แบบโครงสร้างและแบบไม่เป็นโครงสร้าง คือบางส่วนสามารถตดัสินใจแบบโครงสร้างได้ แต่
บางส่วนไม่สามารถท าได ้โดยปัญหาแบบก่ึงโครงสร้างน้ี จะใชว้ธีิแกปั้ญหาแบบมาตรฐานและการ
พิจารณาโดยมนุษยร์วมเขา้ไวด้้วยกนั คือมีลกัษณะเป็นก่ึงโครงสร้าง แต่มีความซับซ้อนมากข้ึน 
ขั้นตอนจึงไม่ชดัเจนว่า จะมีขั้นตอนอย่างไร ปัญหาบางส่วนเขียนเป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ได ้แต่ปัญหาบางส่วนไม่สามารถเขียนออกมาในรูปของแบบจ าลองได ้

สรุป ประเภทของการตดัสินใจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) การตัดสินใจแบบมี
โครงสร้าง คือการก าหนดไวล่้วงหนา้แลว้วา่จะตดัสินใจตามวตัถุประสงคอ์ยา่งไร  2) การตดัสินใจ
แบบไม่มีโครงสร้าง คือการตดัสินใจแบบไม่เคยก าหนดล่วงหนา้มาก่อน และ 3) การตดัสินใจแบบ
ก่ึงโครงสร้าง คือ เป็นการตดัสินใจแบบผสมระหวา่งแบบโครงสร้างและแบบไม่เป็นโครงสร้าง คือ
บางส่วนสามารถตดัสินใจแบบโครงสร้างได ้แต่บางส่วนไม่สามารถท าได ้
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แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจ 

 ความต้องการและทฤษฎลี าดับขั้นความต้องการ (Hierarchy  of  Needs Theory) 
 ความต้องการ (Needs) 
  ขั้นตอนในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคมีจุดเร่ิมตน้เม่ือเกิดความตอ้งการ (Needs) 
ผลิตภณัฑน์ั้นก่อนแลว้ความตอ้งการนั้นก็จะมากข้ึนและเปล่ียนเป็นแรงจูงใจ (Motives) ซ่ึงจะมีผล
ใหเ้กิดพฤติกรรมในการซ้ือ  
 ความตอ้งการ (Needs) เป็นสภาพท่ีบุคคลรู้ถึงปัญหาหรือความตอ้งการสามารถแบ่งได้
ดงัน้ี 

1. ความตอ้งการขั้นปฐมภูมิ (Primary Needs) เป็นความตอ้งการทางชีวภาพคือความ
ตอ้งการทางดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ความหิว ความกระหาย ร้อน หนาว 

2. ความตอ้งการขั้นทุติยภูมิ (Secondary Needs) เป็นความตอ้งการทางสังคม หรือความ
ตอ้งการท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ความตอ้งการน้ีไม่ได้เกิดจากชีวภาพแต่เกิดจากการเรียนรู้จากสังคม
จากความตอ้งการทั้งสองประเภทสรุปได้ว่าความตอ้งการขั้นปฐมภูมิท าให้เกิดความตอ้งการใช้
สินคา้และความตอ้งการขั้นทุติยภูมิท าให้เกิดการใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดตอบสนองความตอ้งการ
ของมนุษย ์

ทฤษฎลี าดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs Theory) 
สตีเฟ็น พี โรบบินส์ และมารีย ์เคาล์เตอร์  (Stephen P. Robbins and Mary Coulter อา้ง

ถึงใน วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2551 : 210-211) ทฤษฎีการจูงใจท่ีแพร่หลายท่ีสุด คือ ทฤษฎีล าดบัขั้น
ความต้องการ (Hierarchy of Needs Theory) ของอับบาราฮัม มาสโลว์ ซ่ึงแบ่งล าดับขั้นความ
ตอ้งการของมนุษยเ์ป็น 5 ล าดบั คือ  

1. Physiological Needs คือ ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย เช่น ความตอ้งการอาหารน ้ า
ด่ืม ท่ีพกัอาศยั ความตอ้งการทางเพศ ฯลฯ 

2. Safety Needs ความตอ้งการความปลอดภยั ตอ้งการความมัน่คง และความคุม้ครอง
จากอนัตรยายทั้งทางร่างการและจิตใจ รวมทั้งหลกัประกนัดว้ย 

3. Social Needs ความตอ้งการทางสังคม ตอ้งการความรัก ความใส่ใจ ความเป็นส่วน
หน่ึงของกลุ่มสังคม การยอมรับ และมิตรภาพ 

4. Esteem Needs ความต้องการเกียรติยศ ช่ือเสียง ต าแหน่ง อ านาจ การยกย่อง
สรรเสริญ 
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5. Self-Actualization Needs ความตอ้งการให้ความคิดความฝันของตนเป็นจริง ตามแต่
ละคนจะคิดฝันไว ้
 Maslow อธิบายวา่ความตอ้งการในแต่ละระดบัจะตอ้งไดรั้บการตอบสนอง ก่อนท่ีความ
ตอ้งการในล าดบัถดัไปจะเกิดข้ึน ความตอ้งการท่ีไดรั้บตอบสนองแลว้จะไม่เป็นตวัจูงใจพฤติกรรม
ของผูน้ั้นอีกต่อไป ดงันั้นผูบ้ริหารท่ีจะใชท้ฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการอยูใ่นล าดบัขั้นความตอ้งการ
ของ Maslow ไปจูงใจพนกังานจึงตอ้งทราบก่อนวา่ พนกังานผูน้ั้นมีความตอ้งการอยูใ่นล าดบัขั้นใด 
แลว้จึงจูงใจโดยจะให้การตอบสนองความตอ้งการในล าดบันั้น หรือล าดบัท่ีสูงกวา่ Maslow ยงัแบ่ง
ล าดบัขั้นความตอ้งการทั้ง 5 ระดบั ออกเป็น 2  กลุ่ม กลุ่ม แรกเป็นความตอ้งการล าดบัตน้ (Lower-
Order Needs) ประกอบด้วย Physiological และ Safety Needs ซ่ึงเป็นความต้องการท่ีต้องการ
ตอบสนองภายนอก (Satisfied Externally) เช่น การจดัสถานท่ีท างาน ชั่งโมง  การท างานอย่าง
เหมาะสม การจ่ายค่าจา้ง สวสัดิการ ความมัน่คง ปลอดภยัในการท างาน ส่วนความตอ้งการอีกกลุ่ม
หน่ึงเป็นความต้องการล าดับท่ีสูงกว่า (Higher-Order Needs)  ประกอบด้วย Social Esteem และ 
Self-Actualization Needs ซ่ึงเป็นความต้องการท่ีตอ้งการตอบสนองภายใน (Satisfied Internally) 
หรือทางจิตใจ เช่น หวัหนา้ให้ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพนกังาน การจดัให้พนกังานมีกลุ่มชมรมพบปะ
สังสรรคก์นั การยกยอ่งให้เกียรติยศ ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ให้ความเป็นอิสระในการตดัสินใจ หรือให้มี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ ใหโ้อกาสมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 ถึงแม้ว่าทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ ในแต่ละระดับจะต้องได้รับการตอบสนอง 
ก่อนท่ีความตอ้งการในล าดบัถดัไปจะเกิดข้ึน ดงันั้นจะใช้ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ ตอ้งทราบ
ก่อนว่านักศึกษาชาวจีน อยู่ในล าดบัความตอ้งการขั้นไหน แล้วจึงจูงใจโดยจะให้การตอบสนอง
ความตอ้งการในล าดบันั้น แต่ในการศึกษาถึงดา้นการเรียนการสอนจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่มี
การก าหนด ความตอ้งการส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่2.1  งานวจัิยทีศึ่กษาเกีย่วกบัตัวแปรความต้องการส่วนบุคคล 
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ความต้องการส่วนบุคคล 
1. ความตอ้งการพฒันาตนเอง 
2. ความตอ้งการดา้นสังคม 
3. ความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ 
4. ความตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวติ 

 
   
   
   
   

 
   
 
   
 

 
 
 
   
 

 
 
 
   

 
จากการศึกษาทฤษฎีล าดบัความตอ้งการ และจากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้

ปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ นั้น ผูว้ิจยัจึงได้ก าหนดปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล
ตามล าดับตามแนวคิดของธารินี พัชรเจริญพงศ์ (2554) ดังน้ี  1) ความต้องการพัฒนาตนเอง 
หมายถึง ความตอ้งการของบุคคลท่ีจะปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึนกวา่เดิมเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของตนเองท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ 2) ความตอ้งการดา้นสังคม หมายถึง ความตอ้งการท่ีอยากอยูร่่วมกนั
กบัผูอ่ื้น และความตอ้งการท่ีเป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้น ซ่ึงเร่ิมตน้จากภายในครอบครัวและแผก่ระจาย
ไปทัว่สังคม จากความตอ้งการทางด้านสังคม 3) ความตอ้งการเรียนรู้ไทยวฒันธรรมและต่างชาติ 
หมายถึง วฒันธรรมไทยมีความหลายหลายรวมถึงการด าเนินชีวิตของคนไทย ความอ่อนนอ้ยถ่อม
ตนท่ีท าให้ชาวต่างชาติมีความสนใจอยากเขา้มาเรียนรู้วิถีการด าเนินชีวิตของคนไทย รวมถึงอาหาร
การกินท่ีมีความสมบูรณ์ ประณีต งดงาม เม่ือชาวต่างชาติเขา้มาเรียนในมหาวิทยาลยั นกัศึกษาจะได้
เรียนรู้ประเพณีและวฒันธรรมไทยควบคู่ไปกบัการเรียนดา้นวิชาการดว้ย และล าดบัความตอ้งการ
สุดท้ายคือ  4) ความตอ้งการความมัน่คงและความก้าวหน้าในชีวิต หมายถึง ตอ้งการจะเติมเต็ม
ศกัยภาพของตนเอง ตอ้งการความส าเร็จในส่ิงท่ีปรารถนาสูงสุดของตวัเอง ความเจริญก้าวหน้า   
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การพฒันาทักษะความสามารถให้ถึงขีดสุดยอด มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการคิด
สร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ การกา้วสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนในอาชีพและการงาน 

 
 พฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค (คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2559)  

หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยท่ีซ้ือสินคา้และบริการไปเพื่อกินเองใชเ้อง หรือ
เพื่อกินหรือใช้ภายในครัวเรือน ผูบ้ริโภคทุกคนท่ีซ้ือสินคา้และบริการไปเพื่อวตัถุประสงค์เช่นวา่น้ี
รวมกนัเรียกวา่ตลาดผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคทัว่โลกนั้น มีความแตกต่างกนัในลกัษณะประชากรอยูห่ลาย
ประเด็น เช่น ในเร่ืองของอายุ รายได้ ระดบัการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม และ
รสนิยม เป็นต้น ท าให้พฤติกรรมการกินการใช้ การซ้ือ และความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคต่อ
ผลิตภณัฑ์แตกต่างกนัออกไป ท าให้มีการซ้ือการบริโภคสินคา้และบริการหลาย ๆ ชนิดท่ีแตกต่าง
กนัออกไป นอกจากลกัษณะประชากรดงักล่าวแลว้ ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ อีกท่ีท าใหมี้การบริโภคแตกต่างกนั 
 สรุป พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค คือ พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยท่ีซ้ือ
สินคา้และบริการไปเพื่อกินเองใช้เอง หากจะเขา้ใจพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคได ้ผูศึ้กษาตอ้ง
เขา้ใจแบบจ าลองพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ตามหวัล าดบัถดัไปน้ีดว้ย 

 
 แบบจ าลองพฤติกรรมของผู้บริโภค (Model of consumer behavior) 
ตามทฤษฎีส่ิงเร้า (Stimuli) และการตอบสนอง (Response) หรือท่ีเรียกสั้ น ๆ ว่า S-R 

theory ทฤษฎีท่ีวา่น้ีไดม้าจากผลของการสังเกตและทดลองของนกัจิตวิทยาหลายท่าน เช่น Pavlov, 
John Watson, Clark Hull และ Edward Tolmen เป็นตน้ 

ส่ิงเร้า (stimuli) ในทางการตลาดนั้น เราแบ่งส่ิงเร้าออกเป็น 2 ประเภท คือ ส่ิงเร้าทาง
การตลาดกบัส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

1. ส่ิงเร้าทางการตลาด ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีเราเรียกวา่ ส่วนประสมทางการตลาดหรือ 4'Ps อนั
ไดแ้ก่ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาดนัน่เอง 

2. ส่ิ งแวดล้อมอ่ืนๆ  ทางการตลาด ท่ีอยู่อยู่ล้อมรอบผู ้บ ริโภคได้แก่  เศรษฐกิจ 
เทคโนโลย ีสังคม การเมืองหรือกฎหมาย และวฒันธรรม ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

ส่ิงเร้าเหล่าน้ีนบัเป็นตวัน าเขา้หรือ input ท่ีจะเขา้ไปยงักล่องด าของผูบ้ริโภค และส่งผล
ใหมี้การตอบสนองออกมาเป็น output 

กล่องด า (black box) ค าน้ีเป็นนามธรรม โดยสมมติวา่กล่องด าเป็นท่ีรวมเอาปัจจยัต่างๆ 
ไดแ้ก่ วฒันธรรม สังคม ลกัษณะ ส่วนบุคคล และลกัษณะทางจิตวิทยาของผูบ้ริโภคแต่ละคนเอาไว ้
นอกไปจากน้ีในกล่องด ายงัมีกระบวนการตดัสินใจซ้ืออยูด่ว้ย ส่ิงเร้าเม่ือมาถึงกล่องด าจะถูกปัจจยั
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ต่าง ๆ ดังกล่าวตกแต่งขัดเกลาแปรรูปออกมาเป็นการตอบสนอง ถ้าการตอบสนองเป็นไปใน
ทางบวก กระบวนการตดัสินใจซ้ือท างาน จนกระทัง่มีการซ้ือเกิดข้ึนตามมา ถา้ตอบสนองเป็นไป
ในทางลบ ผูบ้ริโภคคงไม่ลงมือซ้ือ 
 การตอบสนอง (response) เป็นผลลพัธ์จากอิทธิพลของปัจจยัและกลไกการท างานของ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือท่ีอยู่ในกล่องด าของผูบ้ริโภค ถ้าการตอบสนองเป็นไปในทางบวก         
จะสังเกตเห็นผูบ้ริโภคไปเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีจะซ้ือ เลือกตราผลิตภณัฑ์ท่ีจะซ้ือเลือกร้านคา้ท่ีจะซ้ือ 
เลือกจงัหวะเวลาท่ีจะซ้ือ และเลือกจ านวนท่ีจะซ้ือ เป็นตน้ 
 ผูว้ิจยั สรุปไดว้า่ ทฤษฎีส่ิงเร้า (Stimuli) และการตอบสนอง (Response) หรือท่ีเรียกสั้น 
ๆ ว่า S-R theory  ส่ิงเร้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ส่ิงเร้าทางการตลาด และ ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ 
ทางการตลาด ส่ิงเร้าเหล่าน้ีนับเป็นตวัน าเขา้หรือ input ท่ีจะเข้าไปยงักล่องด าของผูบ้ริโภค และ
ส่งผลใหมี้การตอบสนองออกมาเป็น output  

 
ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
ฉตัยาพร  เสมอใจ (2554)  ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ ซ่ึงเป็นผล

มาจากความแตกต่างทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของบุคคลท าให้การตดัสินใจในแต่ละบุคคล
แตกต่างกนั โดยเราสามารถแบ่งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคได ้2 ประการคือ 

1. ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ได้แก่ความจ าเป็น  ความต้องการ และความ
ปรารถนา (Desires) แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทศันคติ การรับรู้ และการเรียนรู้ 

1.1 ความจ าเป็น (Needs) ความตอ้งการ (Wants) และความปรารถนา (Desires) โดย
ท่ีความตอ้งการส่ิงหน่ึงส่ิงใดของบุคคลจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของความตอ้งการในการใช้สินค้าหรือ
บริการคือเม่ือเกิดความจ าเป็นหรือความตอ้งการไม่ว่าในดา้นร่างกายหรือจิตใจบุคคลก็จะหาทาง
ตอบสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการนั้น 

1.2 แรงจูงใจ (Motive) เม่ือบุคคลเกิดปัญหาทางกายหรือทางใจข้ึน และหากปัญหา
นั้นยงัไม่รุนแรง เขาอาจปล่อยวาง ไม่คิด ไม่ใส่ใจ หรือไม่ท าการตดัสินใจใดๆ แต่หากปัญหานั้น
ขยายตวัหรือเกิดความรุนแรงยิ่งข้ึน เขาจะเกิดแรงจูงใจในการพยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น
เราจึงควรศึกษาถึงความตอ้งการและความคิดของผูบ้ริโภคเพื่อสร้างแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ 

 1.3 บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลกัษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลท่ีพฒันาข้ึนมาจาก
ความคิด ความเช่ือ อุปนิสัย และส่ิงจูงใจต่างๆ จะแสดงออกมาในดา้นต่างๆ ซ่ึงมีผลในการก าหนด
รูปแบบในการตอบสนอง ของแต่ละบุคคลแตกต่าง 
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1.4 ทศันคติ (Attitude) เป็นการประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง
ของบุคคลโดยทศันคติมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล ดงันั้นเม่ือเราตอ้งการให้บุคคลเปล่ียน
พฤติกรรม เราตอ้งเปล่ียนทศันคติของเขาก่อน แต่ในความจริงทศันคติเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดย้าก
ดังนั้ นเราจึงควรปรับพฤติกรรมให้เข้ากับผูบ้ริโภค ซ่ึงจะต้องใช้ความเข้าใจแรงพยายามและ
ระยะเวลา 

1.5 การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือ
การกระท าของบุคคลอ่ืน กา้วแรกในการเขา้สู่ความคิดในการสร้างความตอ้งการแก่ผูบ้ริโภคตอ้ง
สร้างใหเ้กิดการรับรู้ก่อนโดยการสร้างภาพพจน์ในตวัสินคา้หรือองคก์ร 

1.6 การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดจากการ
รับรู้และประสบการณ์ของบุคคล ซ่ึงจะเป็นการเปล่ียนแปลงและคงอยูใ่นระยะยาว ดงันั้นหากมีการ
รับรู้แต่ยงัไม่มีการเปล่ียนแปลง ก็ยงัไม่ถือวา่เป็นการเรียนรู้ 

2. ปัจจยัภายนอก (External Factors) ไดแ้ก่สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม วฒันธรรม 
การติดต่อธุรกิจ และสภาพแวดลอ้ม 

2.1 สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็นส่ิงท่ีก าหนดอ านาจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งในรูปตวั
เงินและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 ครอบครัว (Family) การเล้ียงดูและสภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้บุคคล
มีความแตกต่างกนั เช่นการตอบสนองต่อความตอ้งการต่อผลิตภณัฑข์องบุคคลจะไดรั้บอิทธิพลจาก
ครอบครัวซ่ึงครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลสูงกวา่สถาบนัอ่ืน 

2.3 สังคม (Social) กลุ่มสังคมรอบๆ ตวับุคคลมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของบุคคล
ให้ไปในทิศทางเดียวกนัสังคม เพื่อการยอมรับเขา้เป็นส่วนหน่ึงของสังคมเพื่อการยอมรับเขา้เป็น
ส่วนหน่ึงของสังคม หรือท่ีเรียกว่ากระบวนการขัดเกลาทางสังคม ประกอบด้วยรูปแบบการ
ด ารงชีวิต (Lifestyles) ค่านิยมสังคม (Social Values) และความเช่ือ (Believes) ท าให้นักการตลาด
ตอ้งศึกษาลกัษณะของสังคม เพื่อทราบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลของสังคมต่อการอยู่ร่วมกนัของมนุษย ์
โดยเฉพาะบรรทดัฐานท่ีสังคมก าหนด 

2.4 วฒันธรรม (Culture) เป็นวิธีการด าเนินชีวิตท่ีสังคมเช่ือว่าดีงามและยอมรับมา
ปฏิบติั บุคคลท่ีอยู่ในสังคมเดียวกนัจึงยึดถือและปฏิบติัตามวฒันธรรม เพื่อการเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคม โดยวฒันธรรมเป็นกลุ่มของค่านิยมพื้นฐาน การรับรู้ ความตอ้งการ และพฤติกรรม ซ่ึงเรียนรู้
จากการเป็นสมาชิกของสังคมในครอบครัว ชุมชน ประกอบดว้ยค่านิยมการแสดงออก ค่านิยมการ
ใชว้ตัถุส่ิงของ แมว้ธีิคิดก็เป็นวฒันธรรมดว้ย 
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2.5 ตวักระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli) โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะได้พบเห็น
และคุน้เคยกบัสินคา้และบริการนั้นๆ โดยใช้เคร่ืองมือทางการตลาด ท าให้ผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจ
และความยนิดีท่ีจะใชสิ้นคา้นั้น ดงันั้นธุรกิจจึงควรเนน้ในเร่ืองท าใหเ้กิดการพบเห็นในตวัสินคา้ ได้
รู้จกัไดส้ัมผสั เพื่อใหเ้กิดการเปิดรับ 

2.6 สภาพแวดล้อม (Environment)  ปัจจยัทางสภาพแวดล้อมมีความส าคญัและมี
อิทธิพลต่อผูบ้ริโภค ท าให้นกัการตลาดตอ้งติดตามและให้ความส าคญัโดยติดตาม ตรวจสอบ และ
วเิคราะห์ผลกระทบต่อตวัสินคา้  

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลซ้ือของผู ้บริโภค สรุปได้ว่า แบ่งเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายใน 
ประกอบดว้ย ความจ าเป็น (Needs) ความตอ้งการ (Wants) และความปรารถนา (Desires) แรงจูงใจ 
(Motive) บุ ค ลิกภาพ  (Personality)ทัศนคติ  (Attitude) การรับ รู้  (Perception) และการเรียน รู้ 
(Learning) และ ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจ (Economy) ครอบครัว (Family) 
สั งคม  (Social) ว ัฒ น ธรรม  (Culture) ตัวก ระ ตุ้น ท างก ารตล าด  (Marketing Stimuli) แล ะ
สภาพแวดล้อม (Environment)  ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่า เป็นปัจจยัท่ีครอบคลุม ด้านทฤษฎีเก่ียวกบัส่วน
ประสมทางการตลาดในตวัด้วย ซ่ึงอยู่ในส่วนของปัจจยัภายนอก ด้านตวักระตุ้นทางการตลาด 
(Marketing Stimuli)  

 
 ทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing  Mix )  
 ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler) ให้แนวคิดส่วน ประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ (Service Marketing Mix) ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงเป็นธุรกิจท่ี
แตกต่างจากสินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไป จ าเป็นจะตอ้งใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing 
Mix) 7 อยา่ง หรือ 7P's ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาด 
 ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใช้ร่วมกนั
เพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเคร่ืองมือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 
2552) ดงัต่อไปน้ี 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจดัหา การใช้
หรือการบริโภคท่ีสามารถท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยส่ิงท่ีสัมผสัได้และสัมผสั
ไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะ
เป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตน
ก็ได ้ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้
ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามค านึงถึงปัจจัย
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ต่อไปน้ี (1) ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) หรือความแตกต่างทางการ
แข่งขัน  (Competitive Differentiation) (2) องค์ประกอบ  (คุณสมบัติ ) ของผลิตภัณฑ์  (Product 
Component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เป็น
ตน้ (3) การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์(Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ของบริษทั
เพื่ อแสดงต าแห น่งท่ี แตกต่าง และมี คุณค่ าใน จิตใจของลูกค้าเป้ าหมาย  (4) การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภณัฑ์ มีลกัษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีข้ึน(New and 
Improved) ซ่ึ งต้องค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี
ยิง่ข้ึน (5) กลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลิตภณัฑ์ (Product Line) 

2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนท่ีต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์หรือบริการ หรือเป็น
คุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้เพื่อให้ไดผ้ลประโยชน์จากการใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการคุม้กบัเงินท่ีจ่าย
ไป หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึน ถดัจาก Product ราคา
เป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กับ
ราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้  าหนดกล
ยุทธ์ด้านราคาตอ้งค านึงถึง (1) คุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาการยอมรับของ
ลูกค้าใน คุณค่ าของผลิภัณฑ์ ว่าสู งกว่าผ ลิตภัณฑ์ นั้ น  (2) ต้น ทุน สินค้าและค่ าใช้ จ่ าย ท่ี
เก่ียวขอ้ง (3) การแข่งขนั(4) ปัจจยัอ่ืน ๆ 

3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพอใจต่อ
ตราสินคา้หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชจู้งใจให้เกิดความตอ้งการหรือเพื่อเตือน
ความทรงจ า (Remind) ในผลิตภณัฑ์ โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรม
การซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผูข้ายกับผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและ
พฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal selling) ท าการขาย และการ
ติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (Non personal selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ 
องค์การอาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือซ่ึงต้องใช้หลักการเลือกใช้เคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดแบบประสมประสานกนั [Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์คู่แข่งขนัโดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เคร่ืองมือการส่งเสริม
การตลาดท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

3.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองค์กร และ
ส่งเสริมการตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ ความคิด ท่ีต้องมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถัมภ์
รายการ กลยุทธ์ในการโฆษณาจะเก่ียวข้องกับ (1) กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา  (Create 
strategy) และยทุธวธีิการโฆษณา(Advertising tactics) (2) กลยทุธ์ส่ือ (Media strategy) 
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3.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลกบั
บุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการด้วยการขายแบบ
เผชิญหน้าโดยตรงหรือใช้โทรศพัท์ หรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพื่อให้เกิดการขาย 
และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า งานในข้อน้ีจะเก่ียวข้องกับ (1) กลยุทธ์การขายโดยใช้
พนกังานขาย(Personal selling strategy) (2) การบริหารหน่วยงานขาย (Sales force management) 

3.3 การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง ส่ิงจูงใจระยะสั้นท่ีกระตุน้ให้เกิด
การซ้ือหรือขายผลิตภณัฑ์หรือบริการ เป็นเคร่ืองมือกระตุน้ความตอ้งการซ้ือท่ีใช้สนับสนุนการ
โฆษณา และการขายโดยใชพ้นกังานขาย ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช ้หรือการซ้ือ
โดยลูกคา้คนสุดทา้ย หรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ 
คือ (1) การกระตุ้นผูบ้ริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค (Consumer Promotion) 
(2) การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง (Trade promotion) (3) การ
กระตุน้พนกังานขาย เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย (Sales force Promotion) 

3.4 การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์  (Publicity and Public Relations) มีความหมาย
ดงัน้ี (1) การให้ข่าวเป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการ หรือตราสินคา้หรือบริษทั
ท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบติัจริงอาจตอ้งมีการจ่ายเงิน) โดยผ่านการกระจายเสียงหรือส่ือ
ส่ิงพิมพ ์(2) ประชาสัมพนัธ์ (Public relations) หมายถึง ความพยายามในการส่ือสารท่ีมีการวางแผน
โดยองค์กรหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองค์การ ต่อผลิตภณัฑ์ หรือต่อนโยบายให้เกิดกบักลุ่มใด
กลุ่มหน่ึง มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมหรือป้องกนัภาพพจน์หรือผลิตภณัฑข์องบริษทั 

3.5 ก ารตล าดท างต รง  (Direct Marketing ห รือ  Direct response marketing) ก าร
โฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) และการตลาดเช่ือมตรง
ห รือการโฆษณ าเช่ื อมตรง  (Online advertising) มี ความหมาย ต่ างกัน ดัง น้ี  (1) การตลาด
ท า ง ต ร ง  (Direct Marketing ห รื อ  Direct response marketing) เป็ น ก า ร ติ ด ต่ อ ส่ื อ ส า ร กั บ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการต่าง ๆ ท่ีนักการตลาดใช้
ส่งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผู ้ซ้ือและ ท าให้เกิดการตอบสนองในทนัที ทั้งน้ีตอ้งอาศยัฐานขอ้มูล
ลูกคา้และใช้ส่ือต่าง ๆ เพื่อส่ือสารโดยตรงกบัลูกคา้ เช่น ใช้ส่ือโฆษณาและแคตตาล็อค (2) การ
โฆษณาเพื่อใหเ้กิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) เป็นข่าวสารการโฆษณาซ่ึง
ถามผู ้อ่าน ผู ้รับฟัง หรือผูช้ม ให้เกิดการตอบสนองกลับโดยตรงไปยงัผูส่้งข่าวสาร หรือป้าย
โฆษณา (3) การตลาดเช่ือมตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online advertising) หรือการตลาดผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic marketing หรือ E-marketing) เป็นการโฆษณาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต เพื่อส่ือสาร ส่งเสริม และขายผลิตภณัฑ์หรือบริการโดยมุ่งหวงัผล
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ก าไรและการคา้ เคร่ืองมือท่ีส าคญัในขอ้น้ีประกอบดว้ย (1) การขายทางโทรศพัท์ (2) การขายโดย
ใชจ้ดหมายตรง (3) การขายโดยใชแ้คตตาล็อค (4) การขายทางโทรศพัท ์วิทย ุหรือหนงัสือพิมพ ์ซ่ึง
จูงใจใหลู้กคา้มีกิจกรรมการตอบสนอง 

4. การจัดจ าหน่าย  (Place หรือ  Distribution) หมายถึงโครงสร้างของช่องทางซ่ึง
ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้ เพื่อเคล่ือนยา้ยสินค้าและบริการจากองค์กรไปยงัตลาด 
สถานท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจาย
ตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจ าหน่ายจึง
ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

4.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือ
ธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์หรือบริการส าหรับการใช้หรือบริโภค หรือ
หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์ และกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะ
ใช้ช่องทางตรง (Direct channel) จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผู ้ใช้ทางอุตสาหกรรม และใช้
ช่องทางออ้มจากผูผ้ลิต ผา่นคนกลางไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 

4.2 การกระจายตวัสินคา้ หรือการสนับสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด (Physical 
distribution หรือ Market logistics) หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การปฏิบติัการตามแผน 
และการควบคุมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิต และสินคา้ส าเร็จรูป จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุด
สุดท้ายในการบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งหวงัก าไร หรือหมายถึง 
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเคล่ือนย้ายตัวผลิตภัณฑ์  จากผู ้ผลิตไปยงัผู ้บริโภคหรือผู ้ใช้ทาง
อุตสาหกรรม การกระจายตวัสินคา้ท่ีส าคญัมีดงัน้ี (1) การขนส่ง (2) การเก็บรักษาสินคา้ และการ
คลงัสินคา้ (3) การบริหารสินคา้คงเหลือ 
      5. ด้านบุคคล  ( People ) หรือพนักงาน ( Employee ) ซ่ึงต้องอาศัยการคัดเลือก การ
ฝึกอบรม  การจูงใจ  เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร  เจ้าหน้าท่ีต้องมี
ความสามารถ  มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ  มีความคิดริเร่ิม  มีความสามารถใน
การแกไ้ขปัญหา  สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
 6. ด้ าน ก ารส ร้ างและน า เสน อลักษณ ะท างก ายภ าพ  (Physical  Evidence and 
Presentation )  เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้าง
คุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้  ไม่วา่จะ
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เป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน  และการให้บริการท่ีรวดเร็ว  
หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 
 7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวธีิการและงานปฏิบติั
ในดา้นการบริการ  ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว  และท า
ใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
 จากการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) จึงสรุปไดว้่า 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษาชาวจีนในการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่  มีดัง ต่อไป น้ี  1) ผลิตภัณฑ์  (Product) 2) ราคา (Price) 3) การส่ งเส ริมการตลาด 
(Promotion) 4) การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution)  5) ด้านบุคคล (People) 6) ดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และ 7) ดา้นกระบวนการ 
(Process)  
 และจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบว่า มีผู ้วิจ ัย และจาก
การศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถจดัท าเป็นตารางไดด้งัน้ี 
 

ตารางที ่2.2  งานวจัิยทีศึ่กษาเกีย่วกบัตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. หลกัสูตรท่ีเปิดสอน 
2. ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
3. ค่าใชจ่้ายในการศึกษา 
4. การประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยั 
5. ท าเลท่ีตั้งของมหาวทิยาลยั 
6. ความรู้ความสามารถของอาจารย์
ผูส้อน 
7. การจดัการเรียนการสอน 
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 จากตารางท่ี 2.2  พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อ ด้านส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ของ ธารินี  พชัรเจริญพงศ์ (2554), เมธาวี สุขปาน (2556), ฉัตราพร 
เสมอใจ (2550), พรพรรณ  ยาใจ(2550) และทรงธรรม ธีระกุล (2553)) ไดแ้ก่ 1) หลกัสูตรท่ีเปิด
สอน = Product  2) ภาพลกัษณ์ของสถาบนั = Physical Evidence and Presentation 3) ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา = Price  4) การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย = Promotion 5) ท าเล ท่ีตั้ งของ
มหาวิทยาลยั = Place หรือ Distribution  6) ความรู้ความสามารถของอาจารยผ์ูส้อน = People และ 
7) การจดัเรียนการสอน = Process   
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 พุทธิพงษ ์สุวรรณมนตรี (2549) ศึกษาถึง แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อหลกัสูตร MBA 
กรณีศึกษา หลกัสูตร MBA มหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบั
แรงจูงใจในการศึกษาต่อ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเพศชายมีแรงจูงใจในดา้นความมุ่งหวงัของตวัเองใน
ระดับมาก ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ
แตกต่างกนัจะมีแรงจูงใจในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั โดยทุกกลุ่มตวัอย่างจะมีแรงจูงใจในระดบั
มากความสัมพนัธ์ระหว่างคณะท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกบัแรงจูงใจในการศึกษาต่อ
พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีจบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและคณะอ่ืนๆ ในระดบัปริญญาตรีจะมี
แรงจูงใจในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั โดยทุกกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในระดบัมาก ความสัมพนัธ์
ระหว่างสถานภาพสมรสกบัแรงจูงใจในด้านความมุ่งหวงัของตนเองไม่แตกต่างกนัโดยทุกกลุ่ม
ตวัอย่างมีแรงจูงใจในระดบัดีมากความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพการท างานกบัแรงจูงใจในการ
เลือกศึกษาต่อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีแรงจูงในระดับมาก ยกเวน้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพเป็น
พนกังานรัฐวสิาหกิจจะมีแรงจูงใจในระดบักลาง 
  เสาวภาคย์ วฒันวิเชียร (2549) ศึกษาการวิเคราะห์อุปสงค์ของการศึกษาหลักสูตร
นานาชาติระดบัปริญญาตรีในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาท่ีศึกษาหลกัสูตรนานาชาติ
ระดบัปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการโรงแรม
และการท่องเท่ียว ในประเทศไทยร้อยละ 83.8 เป็นนักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติมีเพียง 16.2 
นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ มากท่ีสุด รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการโรงแรมและการท่องเท่ียว ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงคข์องการเลือก
เลือกศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติเรียงตามล าดับความส าคัญคือ ความมีช่ือเสียง คุณภาพและ
มาตรฐานทางการศึกษา รายไดใ้นอนาคต การสนบัสนุนของบิดามารดา ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจาก
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การศึกษาต่อหลกัสูตรนานาชาติโอกาสในการมีงานท า ค่าใชจ่้ายในการศึกษาต่อหลกัสูตรนานาชาติ 
และรายได้ของบิดา-มารดาตามล าดบั มหาวิทยาลยัส่วนใหญ่เน้นการเรียนการสอน บริการทาง
การศึกษา การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา แต่เน่ืองจากมีตน้ทุนในการจดัการสูงไม่
สามารถจดัสรรทุนการศึกษาให้เพียงพอกบัความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก จึงท าให้จ  านวน
อาจารยแ์ละนกัศึกษาชาวต่างชาติแบบค่อยเป็นค่อยไป 
 พรพรรณ ยาใจ (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจของนักศึกษา
ชาวต่างชาติในการเข้ามาเป็นนักศึกษาแลกเปล่ียน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึง
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาในดา้นวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบตัร ใบ
ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา ราคา คือ คุณค่าในรูปตวัเงิน หรือเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะ
เปรียบเทียบคุณค่ากบัผลิตภณัฑน์ั้นถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้ก็จะตดัสินใจซ้ือสถานท่ีตั้ง เปรียบได้
กบัช่องทางการจดัจ าหน่ายส าหรับมหาวิทยาลยั โดยกระจายศูนยก์ารศึกษาหรือวิทยาเขตเพื่อความ
สะดวกในการเดินทางและศึกษาต่อการประชาสัมพนัธ์ เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเขา้มาศึกษาต่อ
ในมหาวทิยาลยั เป็นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์และความเขา้ใจอนัดีของนกัศึกษา และมหาวทิยาลยั 
 วลิาวลัย ์ เปล่ียนสะอาด (2551) ศึกษาถึงแรงจูงใจของนกัศึกษาต่อการเขา้ศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า
แรงจูงใจสูงสุดของนักศึกษาในการเข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ด้าน
ทศันคติ คือ ตอ้งการแลกเปล่ียนวฒันธรรม ดา้นสถานท่ี คือ ความสะดวกในการหาท่ีพกัอาศยั ส่วน
ด้านการศึกษา คือ สาขาวิชาท่ีเปิดสอนตรงตามความต้องการของนักศึกษา และค่าใช้จ่ายใน
การศึกษามีความเหมาะสม 
  ศิริวรรณ ซ าศิริพงษ์ (2551) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีเป็นแรงจูงใจและความตอ้งการศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาโท ของผูส้นใจศึกษาต่อหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ผลการวิจยัพบว่าบุคคล
ทัว่ไปส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีวุฒิบริหารธุรกิจบณัฑิต ประกอบอาชีพเป็นพนกังาน
องค์กรธุรกิจ มีประสบการณ์การท างาน 10 ปีข้ึนไป สนใจท่ีจะศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต รูปแบบของหลกัสูตรท่ีให้ความสนใจ คือ Executive-MBA  มีความตอ้งการรูปแบบ
การสอนท่ีเนน้กิจกรรมและปฏิบติั 
 สิริลกัษณ์ กล่ินขจร (2551) ศึกษาปัจจยัในการเลือกเรียนหลกัสูตรการศึกษาพิเศษ ใน
ระดบัปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต โดยการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัในการเลือกเรียนหลกัสูตรการศึกษาพิเศษ ในระดบัปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
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ราชภฏัสวนดุสิต และเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในการเลือกเรียนหลกัสูตรการศึกษา
พิเศษ ตามตวัแปรสถานภาพทางการศึกษา ผลการเรียน และวธีิการเรียน 
 ทรงธรรม ธีระกุลและคณะ(2553) ศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบั วิเคราะห์และจดัล าดบั
ความส าคญั เปรียบเทียบความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยั
ทกัษิณ ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 234 คน ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัใน
การตดัสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยภาพรวมและด้าน
ช่องทางการให้บริการ ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร และดา้น
กายภาพอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ ดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษาและดา้นการประชาสัมพนัธ์และส่งเสริม
การตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง ล าดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ จากปัจจยัทั้ง 7 ดา้น เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
ดา้นหลกัสูตร ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอน ด้านอาจารยแ์ละบุคลากร ด้านค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านกายภาพ และด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การตลาด ส่วนด้านการมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยัทกัษิณ คือ ควรปรับค่าหน่วยกิตไม่ให้สูงเกินไป ควรก าหนดอตัราค่า
บ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายท่ีแตกต่างกันและมีความเหมาะสมในแต่ละ
สาขาวิชา ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยั น่าสนใจ และมีความหลากหลาย สอดคลอ้งตาม
ความตอ้งการของตลาดแรง ควรขยายเวลาการให้บริการของส านกัหอสมุดและส านกัคอมพิวเตอร์
ให้มากข้ึนควรมีการประชาสัมพนัธ์แนะน าหลกัสูตรให้มากข้ึนและมีช่องหลากหลายกวา่ท่ีเป็นอยู่
ควรเพิ่มอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัเอ้ือต่อการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษาและอาจารยผ์ูส้อนควรทุ่มเท
กบัการสอนและการให้ค  าปรึกษามากข้ึน เจา้หนา้ท่ีควรมีความรวดเร็วในการท างานและให้บริการ
มากข้ึน สถานท่ีจอดรถและโรงอาหารมีไม่เพียงพอ ควรปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณมหาวิทยาลยัให้
สวยงามยิง่ข้ึน 
 ธารินี  พัชรเจริญพงศ์ (2554) ศึกษาปัจจัย ท่ี ใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรนานาชาติของนักศึกษาชาวต่างชาติ ผลการศึกษาการวิเคราะห์
เปรียบเทียบขอ้มูลส่วนบุคคลกบัความตอ้งการส่วนบุคคล พบว่า นักศึกษาชาวต่างชาติท่ีมี อาย ุ
ภูมิล าเนา สถานท่ีพกัอาศยั และเงินทุนในการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคลท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิติท่ี 0.05 นอกจากน้ีนกัศึกษาชาวต่างชาติท่ีมีเพศ อายุ ภูมิล าเนา 
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คณะท่ีศึกษา สถานท่ีพกัอาศยั และเงินทุนในกรณีศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัความตอ้งการดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 เมธาวี สุขปาน (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของนกัเรียน กรณีศึกษาวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี ผล
การทดสอบแบบจ าลองโลจิทพบว่า คะแนนของความส าคญัทางด้านความพอใจกับต้นทุนมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัโอกาสในการตดัสินใจเลือกต่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนีบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง ท่ีวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี เม่ือพิจารณาระดบัความพอใจเฉล่ีย ไดแ้ก่ความชอบและความ
ถนดัส่วนตวัมากท่ีสุด รองลงมา ช่ือเสียงของสถานศึกษาท่ีเป็นท่ีรู้จกัมาอยา่งยาวนานและเป็นของ
รัฐบาล รวมทั้งการชกัชวนจากเพื่อน ตามล าดบั และเม่ือจ าแนกปัจจยัทางดา้นตน้ทุนไดแ้ก่ สะดวก
ในการเดินทางมากท่ีสุด และเสียค่าเล่าเรียนถูก ตามล าดับ ส่วนปัจจัยรายข้อท่ีนักเรียนให้
ความส าคญัน้อยท่ีสุด 3 อนัดบัในการเลือกศึกษาต่อท่ีน่ี ไดแ้ก่ อนัดบัแรก ทางดา้นห้องเรียนและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน รองลงมา ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ และกฎระเบียบขอ้บงัคบั
และแต่งกายท่ีเขม้งวด ตามล าดบั 

จากการทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีใชใ้น
การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อของนกัศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่ยงัไม่พบงานวจิยัท่ีศึกษาปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อนกัศึกษาจีนท่ีเลือกศึกษาต่อในประเทศไทยแบบเจาะจง โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
ส่วนใหญ่เป็นแบบสอบถาม งานวิจยัคร้ังน้ีมีความแตกต่างจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ศึกษาเจาะจง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อนกัศึกษาจีนท่ีเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัศึกษาความหมายและประเภทของการตดัสินใจ แนวคิดและทฤษฎี

ท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ความต้องการและทฤษฎี เก่ียวกับแรงจูงใจ 
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค แบบจ าลองพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
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จึงไดก้ าหนดกรอบและแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี   
ตัวแปรต้น (Independent Variables)                                  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในประเทศ

ไทย 
5. ภูมิล าเนา 
6. หลกัสูตรท่ีศึกษา 
7. แหล่งเงินทุนในการศึกษาของ

นกัศึกษา  
      

ปัจจัยความต้องการส่วนบุคคล 
1. ความตอ้งการพฒันาตนเอง 
2. ความตอ้งการดา้นสังคม 
3. ความต้องการเรียนรู้ว ัฒนธรรม

ต่างชาติ 
4. ความต้องการความมั่นคงและ

ความกา้วหนา้ในชีวติ 
 

         กรอบแนวคิดในการวจิยั แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
สรุปกรอบแนวคิดในการวิจยั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อนกัศึกษาจีนในการเลือกศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ประกอบดว้ยตัวแปรต้น ไดแ้ก่ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ภูมิล าเนา คณะท่ีศึกษา และแหล่งเงินทุน
ในการศึกษาของนักศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ กลุ่มปัจจัยความต้องการส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 1) ความตอ้งการพฒันาตนเอง 2) ความตอ้งการ
ดา้นสังคม 3)ความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ 4) ความตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหนา้
ในชีวติ ส่วนตัวแปรตาม คือ การตดัสินใจของนกัศึกษาชาวจีนในการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั

การตัดสินใจของนักศึกษาชาวจีนในการ
เลือกศึกษาต่อใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

1. Product=หลกัสูตรท่ีเปิดสอน 
2. Price=ค่าใชจ่้ายในการศึกษา 
3. Promotion=การป ระช าสั มพัน ธ์ ข อ ง

มหาวทิยาลยั 
4. Place=ท าเลท่ีตั้งของมหาวทิยาลยั 
5. People=ความรู้ความสามารถของอาจารย์

ผูส้อน 
6. Physical Evidence and Presentation=

ภาพลกัษข์องมหาวทิยาลยั 
7. Process=การจดัการเรียนการสอน 
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ราชภฏัเชียงใหม่ แปลเป็นกลุ่มปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 1) ผลิตภณัฑ์ (Product)=
หลกัสูตรท่ีเปิดสอน 2) ราคา (Price)=ค่าใชจ่้ายในการศึกษา  3) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)=
การประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั 4)  การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) =ท าเลท่ีตั้งของ
มหาวิทยาลยั 5)  ด้านบุคคล (People) =  ความรู้ความสามารถของอาจารยผ์ูส้อน 6) ดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)=ภาพลกัษณ์ของสถาบนั 
และ 7) ดา้นกระบวนการ (Process) =การจดัเรียนการสอน  

 



 

 

 
บทที ่3 

 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 

 
รูปแบบกำรวจัิย 
 
 งานวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  โดยท าการศึกษาส ารวจ
นักศึกษาจีนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยผู ้วิจ ัยได้แบ่งขั้นตอนการ
ด าเนินงานวจิยัดงัน้ี 

 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

ประชำกรเป้ำหมำยในกำรวจัิย 
ขอบเขตด้านประชากรการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาจากประชากรท่ีเป็นนักศึกษาจีนท่ีก าลัง

ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จ  านวน 100 คน ในช่วงเวลา พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559  
(ส านกังานวเิทศสัมพนัธ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, 2559) 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้วิธีเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงการสร้างเคร่ืองมือมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัในการตดัสินใจ
ของนกัศึกษาจีนในการเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  

2. สร้างแบบสอบถามข้ึนให้สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิด และสร้างแบบสอบถามโดย
พิจารณาถึงรายละเอียดต่างๆ เพื่อใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีก าหนดไว ้

3. น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อให้ขอ้แนะน าและน ามาปรับปรุงแกไ้ข
ให้สมบรูณ์ยิ่งข้ึน  และน าไปตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามดว้ยวิธีการ



28 

 

ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient:  ) ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ค่าความเช่ือมัน่ มากกวา่ 
0.75 จึงจะยอมรับได ้ผลการทดสอบไดค้่าความเช่ือมัน่ .967 ซ่ึง แสดงวา่มีค่าความเช่ือมัน่สูง 

4. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว น าเสนอ
ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (ContentValidity) และความเหมาะสมของ
แบบสอบถาม เพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดย อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญของมหาวทิยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ 

5. ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือแบบสอบถามโดยหาค่าดชันีความสอดคล้องและ
ความเท่ียงตรง (Item Objective Congruence Index : IOC) โดยการก าหนดความสอดคล้องท่ี 0.50 
ถึง 1.00  จึงจะมีความสอดคลอ้ง และเท่ียงตรงท่ีจะยอมรับได ้โดยในภาพรวมของเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยัมีความสอดคลอ้ง โดยมีค่า IOC เท่ากบั 0.91 

6. จดัพิมพเ์ป็นแบบสอบถามฉบบัจริงเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
นกัศึกษาจีนท่ีเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั
คร้ังน้ีจาก 2 แหล่งคือ 

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน
จากนกัศึกษาจีนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นควา้และเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ หนังสือทางราชการ บทความ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 

ผูว้ิจยัศึกษารวบรวมข้อมูลท่ีได้ จากการใช้แบบสอบถามตรวจข้อมูล และลงรหัส
ประมวลขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม น ามาประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป และใชส้ถิติในการวเิคราะห์ ดงัน้ี  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
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1.1 ขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาจีน 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ ก าลงัศึกษาอยูร่ะดบั สถานภาพ ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูป่ระเทศไทย ท่ีพกัอาศยัปัจจุบนั 
ภูมิล าเนา หลกัสูตรท่ีศึกษา และแหล่งเงินทุนในการศึกษาของนักศึกษา มาวิเคราะห์ความถ่ีและ
น าเสนอค่าร้อยละ 

1.2 ขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2 ปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล และขอ้มูลใน
แบบสอบถามตอนท่ี 3 ปัจจยัในการตดัสินใจด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาของนักศึกษาจีน โดยใช้วิธีการประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา น าขอ้มูลท่ี
รวบรวมไดม้าวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซ่ึงประกอบดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางควบคู่กบัการบรรยายและสรุปผลโดย
ก าหนดการให้คะแนนการวดัระดบัความส าคญั จะใชม้าตราวดัของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) โดยมี
เกณฑ์การให้น ้ าหนกัคะแนนและการอธิบายความหมายดงัน้ี (กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ และคณะ : 
2552) 
    เกณฑใ์นการใหค้ะแนน   

   5   หมายถึง   ความส าคญัมากท่ีสุด 
   4   หมายถึง   ความส าคญัมาก 
   3   หมายถึง  ความส าคญัปานกลาง 
   2   หมายถึง   ความส าคญันอ้ย 
   1   หมายถึง   ความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

 
ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง  ความส าคญัมากท่ีสุด 

   ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง  ความส าคญัมาก 
   ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง  ความส าคญัปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง  ความส าคญันอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00- 1.80 หมายถึง  ความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

   
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) มีรายละเอียดดงัน้ี  
ส าหรับสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของเพียรสัน 

สถิติทดสอบที (t-test) และวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  
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โดยใชท้ดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้2 ขอ้ คือ 
1. ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล (เพศ อำยุ หลกัสูตรที่ศึกษำ แหล่งเงินทุนในกำรศึกษำของ

นักศึกษำ) ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจในปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล (ดา้นความตอ้งการพฒันา
ตนเอง ดา้นความตอ้งการดา้นสังคม ดา้นความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ ดา้นความตอ้งการ
ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวติ) ท่ีไม่แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัในการตดัสินใจดา้นปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล มีอิทธิพลทางบวกต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 



 

 

 
บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 

การศึกษาค้นคว้า เร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อนักศึกษาจีนในการเลือกศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลในการศึกษา
ต่อของนกัศึกษาจีนในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่และเพื่อศึกษาความส าคญัของปัจจยัท่ีอิทธิพล
ในการตดัสินใจในการศึกษาต่อของนกัศึกษาจีนในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ในดา้นปัจจยัความ
ต้องการส่วนบุคคลและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ผู ้ศึกษาได้เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 100 ราย ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย 
สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean : x̅ หรือ 𝜇) ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD.หรือσ) ส าหรับสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน  F-test 
(One-Way ANOVA) และส าหรับสถิติท่ีใช้ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient : r) ผลการวิจยัในคร้ังน้ีได้น าเสนอตามล าดับ
ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจส่วนประสมการตลาดของนกัศึกษาชาวจีน 
ตอนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 
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ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
32 
68 

 
32.0 
68 

รวม 100 100.0 
  

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
68 และรองลงมาคือเพศชาย จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32 
 
ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ  
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
อาย ุ

ต ่ากวา่ 20 ปี 
ระหวา่ง 21-25 ปี 
ระหวา่ง 26-30 ปี 

 
1 

86 
13 

 
1.0 

86.0 
13.0 

รวม 100 100.0 
  
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ พบวา่ เม่ือพิจารณาตามอายุ ส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่งอายุ 20 – 25 ปี 
จ  านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 86 รองลงมา ระหวา่งอายุ 26-30 ปี จ  านวน   13 คน คิดเป็นร้อยละ 13 
ต ่ากวา่อาย ุ20 ปี จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 
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ตารางที ่4.3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามก าลงัศึกษาอยู่ระดับ 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
ก าลงัศึกษาอยูร่ะดบั 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

 
85 
15 

 
85 .0  
15.0 

รวม 100 100.0 
  
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามก าลงัศึกษาอยูร่ะดบั ปริญญาตรี จ านวน  85 
คิดเป็นร้อยละ 85 และรองลงมาก าลงัศึกษาอยูร่ะดบั ปริญญาโท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15 
 
ตารางที ่4.4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน

ประเทศไทย 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 
       0-1 ปี 

1-2 ปี 
2-4 ปี 
4 ปีข้ึนไป 

 
25 
38 
21 
16 

 
25 
38 
21 
16 

รวม 100 100.0 
  
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า เม่ือพิจารณาตามระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ อาศยัอยูใ่นประเทศไทย ระหวา่ง 1-2 ปี มากกวา่ท่ีสุดจ านวน 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38 รองลงมา ระหว่าง 0-1 ปี จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมา ระหว่าง 2-4 ปี 
จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21 และอยูใ่นประเทศไทยมากกวา่ 4 ปี ท่ีจ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16 
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ตารางที ่4.5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามทีพ่กัอาศัยปัจจุบัน 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
ท่ีพกัอาศยัปัจจุบนั 
      บา้นตวัเอง 
      ท่ีพกัสวสัดิการของมหาวิทยาลยั 
      บา้นเช่าห้องเช่า 
      อ่ืนๆ  

 
4 
62 
28 
6 

 
4.0 
62.0 
28.0 
6.0 

รวม 100 100.0 
  
 จากตารางท่ี 4.5 เม่ือพิจารณาตามท่ีพกัอาศยัปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า 

ส่วนใหญ่พกัอาศยัอาศยัท่ีพกัสวสัด์ิการของมหาวทิยาลยั จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมา 
พกัอาศยัอยูบ่า้นเช่าหรือห้องเช่า จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมาพกัอาศยัอยู่ท่ีพกัอ่ืนๆ 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และพกัอาศยัอยูบ่า้นตวัเอง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 
 
ตารางที ่4.6 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
ภูมิล าเนา 
     มณฑลกวา่งซี 
     มณฑลยนูนาน 
     อ่ืนๆ 

 
63 
18 
11 

 
63.0 
18.0 
11.0 

รวม 100 100.0 
  
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ เม่ือพิจารณาภูมิล าเนาของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ผูต้อบ
แบบสอบถามมาจากมณฑลกวา่งซี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาผูต้อบแบบสอบถาม
มาจากมณฑลยูนนาน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18 และมาจากมณฑลอ่ืนๆ จ านวน 19  คน คิด
เป็นร้อยละ 19  
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ตารางที ่4.7 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามหลกัสูตรทีศึ่กษา 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
หลกัสูตรท่ีศึกษา 
      หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจนานาชาติ  
      หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

ระหวา่งประเทศ  
      หลกัสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ 
      หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย  
      หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น  
      หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาขาวชิาการจดัการทัว่ไป 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 

 
65 
10 

 
5 
 

4 
1 

10 
5 

 
65.0 
10.0 

 
5.0 

 
4.0 
1.0 

10.0 
5.0 

รวม 100 100.0 
  
 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า เม่ือพิจารณาด้านหลกัสูตรท่ีศึกษา ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วน
ใหญ่ศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจนานาชาติ จ  านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
65 รองลงมาศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารระหว่างประเทศ 
และหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป หลกัสูตรละ จ านวน 10 คน คิด
เป็นหลกัสูตรละร้อยละ 10 รองลงมา คือหลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ และหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เท่ากนัท่ีหลกัสูตรละ 5 คน คิด
ร้อยละ หลกัสูตรละ 5  รองลงมา หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย จ านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 4 และสุดทา้ย หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น จ านวน 1 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 1 
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ตารางที ่4.8 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามแหล่งเงินทุนในการศึกษาของ
นักศึกษา 

 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
แหล่งเงินทุนในการศึกษาของนกัศึกษา 

ทุนรัฐบาล 
ทุนส่วนตวั 
อ่ืนๆ 

 
- 

99 
1 

 
- 

99.0 
1.0 

รวม 100 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.8 เม่ือพิจารณาดา้นแหล่งเงินทุนในการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 

พบวา่ ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม ใช้ทุนส่วนตวัในการศึกษา จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 99 
รองลงมาใชทุ้นอ่ืนๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 
 
ตอนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยความต้องการส่วนบุคคล 
 

การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล ของนกัศึกษาจีนในการเลือกศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย ความตอ้งการพฒันาตนเอง ความตอ้งการดา้น
สังคม ความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ และความตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหน้าใน
ชีวติ วเิคราะห์ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
ตารางที่ 4.9  จ านวน ค่าเฉลี่ยรวม และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม ของระดับปัจจัยความต้องการ

ส่วนบุคคล  
 

ปัจจัยความต้องการส่วนบุคคล �̅� S.D. แปลผล จัดล าดับ 
1. ความตอ้งการพฒันาตนเอง 4.38 .0 494 ส าคญัมากท่ีสุด 1 
2. ดา้นความตอ้งการดา้นสังคม 4.37 0.488 ส าคญัมากท่ีสุด 2 
3. ความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ 4.30 0.561 ส าคญัมากท่ีสุด 4 
4. ความตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวติ 4.37 .0 524 ส าคญัมากท่ีสุด 3 

รวมปัจจัยความต้องการส่วนบุคคล 4.36 0.459 ส าคัญมากทีสุ่ด  
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 จากตารางท่ี  4.9 แสดงผลการวิเคราะห์ ปัจจัยความต้องการของนักศึกษาจีนให้
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียโดยรวม 4.36 หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความ
ตอ้งการพฒันาตนเอง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.38 ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียสูงสุด และค่าเฉล่ียล าดบัรองลงมาคือ ดา้น
ความตอ้งการดา้นสังคมและดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวิต ท่ีค่าเฉล่ีย 4.37 และค่าเฉล่ีย
ท่ีต ่าสุดคือ ดา้นความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ มีค่าเฉล่ีย 4.30 
 
ตารางที่ 4.10 จ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยความต้องการส่วน

บุคคล จ าแนกตามความต้องการพฒันาตนเอง  
 

รายการ 

ระดับความส าคัญของผู้ตอบแบบสอบถาม 

�̅� S.D. มากที่สุด 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

1. ความต้องการพฒันาตนเอง 
1.1 ตอ้งการเพิ่มพูน
ความรู้และความสามารถ
ใหก้บัตนเอง 

59 
(59.0) 

38 
(38.0) 

2 
(2.0) 

1 
(1.0) 

- 4.55 .592 

1.2 ตอ้งการวฒิุการศึกษา
เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ 

52 
(52.0) 

43 
(43.0) 

5 
(5.0) 

- - 4.47 .594 

1.3 วางแนวทางให้ตนเอง
สามารถพฒันาไปสู่
เป้าหมายในชีวติเป็นการ
สร้างโอกาสและ
ความกา้วหนา้ในการ
ท างาน 

51 
(51.0) 

41 
(41.0) 

8 
(8.0) 

- - 4.43 .640 

1.4 ตอ้งการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ 

28 
(28.0) 

54 
(54.0) 

18 
(18.0) 

- - 4.10 .674 

รวมด้านความต้องการพฒันาตนเอง 4.38 0.494 
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 จากตารางท่ี 4.10 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัความต้องการส่วนบุคคล จ าแนกตาม
ความตอ้งการพฒันาตนเองของนักศึกษาจีนให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียโดยรวม
เท่ากบั 4.38 หากพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ตอ้งการเพิ่มพูนความรู้ และความสามารถให้กบัตนเอง  
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.55 และค่าเฉล่ียล าดบัรองลงมาคือ ตอ้งการวุฒิการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ และวางแนวทางให้ตนเองสามารถพฒันาไปสู่เป้าหมายในชีวติเป็นการสร้างโอกาส
และความกา้วหน้าในการท างาน มีค่าเฉล่ีย 4.47 , 4.43 ตามล าดบั และค่าเฉล่ียท่ีต ่าสุดคือ ตอ้งการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ มีค่าเฉล่ีย  4.10  
 
ตารางที่ 4.11 จ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยความต้องการส่วน

บุคคล จ าแนกตามความต้องการด้านสังคม 
 

รายการ 

ระดับความส าคัญของผู้ตอบแบบสอบถาม 

�̅� S.D. มากที่สุด 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

2. ด้านความต้องการด้านสังคม 
2.1 เม่ือจบการศึกษาแลว้
จะมีเกียรติและศกัด์ิศรีใน
สังคม 

31 
(47.3) 

53 
(28.8) 

8 
(23.8) 

- - 4.31 .615 

2.2 ตอ้งการการยอมรับ
นบัถือจากสังคมและ
บุคคลรอบขา้ง 

45 
(46.8) 

50 
(23) 

5 
(28) 

- - 4.40 .586 

2.3 ตอ้งการด าเนินชีวติ
ในสังคมในระดบัท่ีดีข้ึน 

52 
(45.5) 

46 
(14.0) 

2 
(35.5) 

- - 4.50 .541 

2.4 มีโอกาสไดพ้บเพื่อน
ใหม่ๆ หลายเช้ือชาติ 

54 
(21.3) 

37 
(49.5) 

8 
(27.3) 

1 
(1.0) 

- 4.27 .649 

รวมด้านความต้องการด้านสังคม 4.37 0.488 
 
 จากตารางท่ี  4.11 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคลจ าแนกตาม
ความตอ้งการดา้นสังคมของนกัศึกษาจีนให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 
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4.37 หากพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ตอ้งการด าเนินชีวิตในสังคมในระดบัท่ีดีข้ึน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
4.50 รองลงมา ต้องการการยอมรับนับถือจากสังคมและบุคคลรอบข้าง มีค่าเฉล่ีย 4.40 และ
รองลงมา เม่ือจบการศึกษาแลว้จะมีเกียรติและศกัด์ิศรีในสังคม มีค่าเฉล่ีย 4.31 และค่าเฉล่ียท่ีต ่าสุด
คือ มีโอกาสไดพ้บเพื่อนใหม่ๆ หลายเช้ือชาติ มีค่าเฉล่ีย 4.27  
 
ตารางที่ 4.12  จ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยความต้องการส่วน

บุคคล จ าแนกตามความต้องการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ 
 

รายการ 

ระดับความส าคัญของผู้ตอบแบบสอบถาม 

�̅� S.D. มากที่สุด 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

3. ความต้องการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ 
3.1 เขา้ใจวถีิการด าเนิน
ชีวติ ความเป็นอยูข่องคน
ไทย 

40 
(40.0) 

51 
(51.0) 

1 
(1.0) 

- - 4.31 .631 

3.2 ไดรู้้จกัเพื่อนใหม่ๆ ท่ี
มีวฒันธรรมต่างกนั 

36 
(36.0) 

52 
(52.0) 

12 
(12.0) 

- - 4.24 .653 

3.3 ตอ้งการหา
ประสบการณ์ในการ
ด าเนินชีวติในต่างแดน 

45 
(45.0) 

50 
(50.0) 

4 
(4.0) 

- - 4.31 .618 

3.4 ตอ้งการแลกเปล่ียน
วฒันธรรมกบัเพื่อน
ต่างชาติ 

35 
(35.0) 

58 
(58.0) 

6 
(6.0) 

1 
(1.0) 

- 4.27 .617 

รวมด้านความต้องการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ 4.30 .561 

 
 จากตารางท่ี  4.12  แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคลจ าแนกตาม
ด้านความต้องการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติของนักศึกษาจีนให้ความส าคญัในระดับมากท่ีสุด          
มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.30 หากพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ตอ้งการหา
ประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตในต่างแดน มีค่าเฉล่ีย 4.39 และค่าเฉล่ียรองลงมา เขา้ใจวิถีการ
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ด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่ของคนไทย มีค่าเฉล่ีย 4.31 รองลงมา  ตอ้งการแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบั
เพื่อนต่างชาติ มีค่าเฉล่ีย 4.27  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดรู้้จกัเพื่อนใหม่ๆ ท่ีมีวฒันธรรมต่างกนั    
มีค่าเฉล่ีย 4.24  
 
ตารางที่ 4.13   จ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยความต้องการส่วน

บุคคล จ าแนกตามความต้องการความมั่นคงและความก้าวหน้าในชีวติ 
 

รายการ 

ระดับความส าคัญของผู้ตอบแบบสอบถาม 

�̅� S.D. มากที่สุด 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

4. ความต้องการความมั่นคงและความก้าวหน้าในชีวติ 
4.1 ตอ้งการประสบ
ความส าเร็จในชีวติ 

38 
(40.0) 

54 
(51.0) 

8 
(23.0) 

- - 4.30 .611 

4.2 ตอ้งการอาชีพ/การ
ท างานท่ีมัน่คง 

43 
(36.0) 

52 
(52.0) 

5 
(20.3) 

- - 4.38 .582 

4.3 การเติมเตม็ศกัยภาพ
ดา้นภาษาและสามารถ
ท างานต่างประเทศ 

46 
(45.0) 

49 
(50.0) 

5 
(20.3) 

- - 4.41 .588 

4.4 ตอ้งการศึกษาใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน 

47 
(47.0) 

46 
(46.0) 

7 
(7.0) 

- - 4.40 .620 

รวมด้านความต้องการความมั่นคงและความก้าวหน้าในชีวติ 4.37 .524 
 
 จากตารางท่ี  4.13  แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคลจ าแนกตาม
ดา้นตอ้งการความมัน่คงและความก้าวหน้าในชีวิตของนักศึกษาจีนให้ความส าคญัในระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.37 หากพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การเติมเต็มศกัยภาพดา้นภาษา
และสามารถท างานต่างประเทศ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.41 รองลงมา ตอ้งการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน มี
ค่าเฉล่ีย 4.40  รองลงมา  ตอ้งการอาชีพ/การท างานท่ีมัน่คง มีค่าเฉล่ีย 4.38 และขอ้ท่ีมีเฉล่ียต ่าสุด  
ตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวติ มีค่าเฉล่ีย 4.30  
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ตอนที่ 3     ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจ ด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 
การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของนักศึกษาจีนในการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั

ราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย หลักสูตรท่ีเปิดสอน ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา การประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยั ท าเลท่ีตั้งของมหาวทิยาลยั ความรู้ความสามารถของ
อาจารยผ์ูส้อนและการจดัการเรียนการสอน วเิคราะห์ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
ตารางที่  4.14 จ านวน ค่าเฉลี่ยรวม และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม ของระดับปัจจัย ในการ 

ตัดสินใจเลือกเรียนต่อ  
 
ปัจจัยในการตัดสินใจด้านส่วนประสมการตลาด �̅� S.D. แปลผล จัดล าดับ 
1. หลกัสูตรท่ีเปิดสอน 
2. ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
3. ค่าใชจ่้ายในการศึกษา 
4. การประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยั 
5. ท าเลท่ีตั้งของมหาวทิยาลยั 
6. ความรู้ความสามารถของอาจารยผ์ูส้อน 
7. การจดัการเรียนการสอน 

4.22 
4.20 
3.63 
3.80 
4.31 
4.27 
4.12 

.539 

.508 

.775 

.667 

.498 

.479 

.511 

ส าคญัมากท่ีสุด 
ส าคญัมาก 
ส าคญัมาก 
ส าคญัมาก 

ส าคญัมากท่ีสุด 
ส าคญัมากท่ีสุด 
ส าคญัมาก 

3 
4 
7 
6 
1 
2 
5 

รวมปัจจัยส่วนประสมการตลาด 4.08 0.456 ส าคัญมาก  
 

จากตารางท่ี 4.14 แสดงผลการวิเคราะห์ ระดบัความส าคญั ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ของนักศึกษาจีนในการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยรวม 4.08 หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
ด้านท าเลท่ีตั้ งของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 4.31  ค่าเฉล่ียล าดับรองลงมาคือ ด้านความรู้
ความสามารถของอาจารยผ์ูส้อน มีค่าเฉล่ีย 4.27 ค่าเฉล่ียล าดบัรองลงมาคือ ดา้นหลกัสูตรท่ีเปิดสอน 
มีค่าเฉล่ีย 4.22  ค่าเฉล่ียล าดบัรองลงมา คือ ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั มีค่าเฉล่ีย 4.20 ค่าเฉล่ีย
ล าดบัรองลงมาคือ ดา้นการจดัการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 4.12และค่าเฉล่ียล าดบัรองลงมาคือ ดา้น
การประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั มีค่าเฉล่ีย 3.80และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือดา้นค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา มีค่าเฉล่ีย 3.63 
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ตารางที่ 4.15 จ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัย ส่วนประสมทาง
การตลาด จ าแนกตามความหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน 

 

รายการ 

ระดับความส าคัญของผู้ตอบแบบสอบถาม 

�̅� S.D. มากที่สุด 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

1. หลกัสูตรทีเ่ปิดสอน 
1.1 หลกัการและ
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร
มีความชดัเจนและตรงกบั
ความตอ้งการของผูเ้รียน 

40 
(40.0) 

51 
(51.0) 

1 
(9.0) 

- - 4.31 .631 

1.2 หลกัสูตร/สาขาวชิาท่ี
เปิดสอนมีความทนัสมยั
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ปัจจุบนั 

39 
(39.0) 

53 
(53.0) 

8 
(8.0) 

- - 4.31 .615 

1.3 หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

39 
(39.0) 

55 
(55.0) 

6 
(6.0) 

- - 4.33 .587 

1.4 สามารถโอนหน่วย     
กิตไปมหาวทิยาลยัใน
ต่างประเทศได ้

21 
(21.0) 

53 
(53.0) 

23 
(23.0) 

2 
(2.0) 

1 
(1.0) 

3.91 .539 

รวมด้านหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน 4.22 .539 

 
 จากตารางท่ี  4.15  แสดงผลการวิเคราะห์ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามดา้น
หลกัสูตรท่ีเปิดสอนของนักศึกษาจีน ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 
4.22 หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า หลกัสูตรท่ีสอดคล้องกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 4.33 รองลงมา  หลกัการและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรมีความชดัเจนและตรงกบั
ความตอ้งการของผูเ้รียน มีค่าเฉล่ีย 4.31 และหลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีเปิดสอนมีความทนัสมยั
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สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั มีค่าเฉล่ีย 4.31 และค่าเฉล่ียท่ีต ่าสุดคือ  สามารถโอนหน่วยกิตไป 
มหาวทิยาลยัในต่างประเทศได ้มีค่าเฉล่ีย 3.11 
 
ตารางที่ 4.16 จ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัย ส่วนประสมทาง

การตลาด จ าแนกตามภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
 

รายการ 

ระดับความส าคัญของผู้ตอบแบบสอบถาม 

�̅� S.D. มากที่สุด 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

2. ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
2.1 มหาวทิยาลยัมีช่ือเสียง
ไดรั้บการยอมรับ 

31 
(31.0) 

57 
(57.0) 

11 
(11.0) 

1 
(1.0) 

- 4.18 .657 

2.2 มหาวทิยาลยัมีความ
น่าเช่ือถือจากการท า MOU 
กบัสถาบนันานาชาติใน
ต่างประเทศ 

35 
(35.0) 

55 
(55.0) 

10 
(10.) 

- - 4.25 .626 

2.3 เป็นผูน้ าดา้นการศึกษา
ในระดบัท่ีมีคุณภาพ เช่น 
ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
จาก สกอ. 

31 
(31.0) 

55 
(55.0) 

6 
(6.0) 

- - 4.33 .587 

2.4 บณัฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาสามารถเขา้ศึกษา
ต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนใน
มหาวทิยาลยัชั้นน าใน
ต่างประเทศ 

19 
(11.0) 

65 
(65.0) 

15 
(15.0) 

1 
(1.0) 

- 4.02 .619 

รวมด้านภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 4.20 .539 

 
 จากตารางท่ี  4.16  แสดงผลการวิเคราะห์ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามดา้น
ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัของนกัศึกษาจีนให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 
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4.20 หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เป็นผูน้ าด้านการศึกษาในระดบัท่ีมีคุณภาพ เช่น ได้รับการ
รับรองมาตรฐานจาก สกอ. มีค่าเฉล่ีย 4.33 ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา  มหาวิทยาลยัมีความ
น่าเช่ือถือจากการท า MOU กับสถาบันนานาชาติในต่างประเทศ  ค่าเฉ ล่ีย 4.25 รองลงมา 
มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงได้รับการยอมรับ มีค่าเฉล่ีย 4.18 และค่าเฉล่ียท่ีต ่ าสุด บัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาสามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนในมหาวทิยาลยัชั้นน าในต่างประเทศ มีค่าเฉล่ีย 4.02  
 
ตารางที่ 4.17 จ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัย ส่วนประสมทาง

การตลาด จ าแนกตามภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
 

รายการ 

ระดับความส าคัญของผู้ตอบแบบสอบถาม 

�̅� S.D. มากที่สุด 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

3. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
3.1 ค่าใชจ่้ายตลอด
หลกัสูตรมีความเหมาะสม 

48 
(48.0) 

42 
(42.0) 

8 
(8.0) 

2 
(2.0) 

- 4.36 .718 

3.2 มีทุนการศึกษาให้
นกัศึกษาชาวต่างชาติ 

16 
(16.0) 

23 
(23.0) 

39 
(39.0) 

19 
(19.0) 

3 
(3) 

3.30 1.041 

3.3 มีระบบการผอ่นช าระ
ค่าเรียนส าหรับนกัศึกษา
ชาวต่างชาติ 

13 
(13.0) 

24 
(24.0) 

40 
(40.0) 

18 
(18.0) 

5 
(5.0) 

3.22 1.050 

รวมด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา 3.63 .775 

 
 จากตารางท่ี  4.17  แสดงผลการวิเคราะห์ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามดา้น
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนกัศึกษาจีนให้ความส าคญัในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.63 
หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตรมีความเหมาะสม  มีความส าคญัมากท่ีสุด  
มีค่าเฉล่ีย 4.36  มีทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติ และมีระบบการผ่อนช าระค่าเรียนส าหรับ
นกัศึกษาชาวต่างชาติ มีความส าคญัในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.30 และ 3.22 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.18 จ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัย ส่วนประสมทาง
การตลาด จ าแนกตามการประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยั 

 

รายการ 

ระดับความส าคัญของผู้ตอบแบบสอบถาม 

�̅� S.D. มากที่สุด 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

4.  การประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลัย 
4.1 ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
การรับสมคัรไปยงั
สถานศึกษาในต่างประเทศ 
เช่น จดหมายข่าว,  โบชวัร์ 

14 
(14.0) 

47 
(47.0) 

38 
(38.0) 

38 
(38.0) 

 

1 
(1.0) 

 

3.74 .705 

4.2 มีเวบ็ไซตแ์จง้ข่าวสาร
การรับสมคัร/หลกัสูตรท่ี
เปิดสอน/ค่าใชจ่้าย 

26 
(26.0) 

47 
(47.0) 

27 
(27.0) 

- - 3.11 .732 

4.3 มีศูนยแ์นะแนว
การศึกษาต่อในต่างประเทศ 

16 
(16.0) 

41 
(41.0) 

39 
(39.0) 

4 
(4) 

- 3.61 .787 

4.4 มหาวทิยาลยัมีกิจกรรม
เพื่อช่วยเหลือสังคม 

17 
(17.0) 

44 
(44.0) 

38 
(38.0) 

1 
(1.0) 

- 3.77 .737 

รวมด้านการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั 3.80 .667 

 
 จากตารางท่ี  4.18  แสดงผลการวิเคราะห์ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามดา้น
การประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยัของนกัศึกษาจีนใหค้วามส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยรวม
เท่ากบั 3.80 หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีเวบ็ไซตแ์จง้ข่าวสารการรับสมคัรหรือหลกัสูตรท่ีเปิด
สอน/ค่าใช้จ่าย มีค่าเฉล่ีย 3.99  ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียท่ีสูงสุด รองลงมา มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือสังคม มีค่าเฉล่ีย 3.77 รองลงมา ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารการรับสมคัรไปยงัสถานศึกษาใน
ต่างประเทศ เช่น จดหมายข่าว โบชวัร์ มีค่าเฉล่ีย 3.74 ค่าเฉล่ียต ่าสุด  มีศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อใน
ต่างประเทศ มีค่าเฉล่ีย 3.69 
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ตารางที่ 4.19 จ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัย ส่วนประสมทาง
การตลาด จ าแนกตามท าเลทีต่ั้งของมหาวทิยาลยั 

 

รายการ 

ระดับความส าคัญของผู้ตอบแบบสอบถาม 

�̅� S.D. มากที่สุด 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

5.  ท าเลทีต่ั้งของมหาวทิยาลัย 
5.1 สถานท่ีตั้งอยูใ่นเมืองมี
ความสะดวกสบาย 

37 
(37.0) 

60 
(60.0) 

3 
(3.0) 

- - 4.34 .536 

5.2 มีสภาพแวดลอ้มภายใน
มหาวทิยาลยัท่ีเอ้ือต่อการ
เรียน เช่น การวางผงัอาคาร
เรียนท่ีสะดวกต่อการศึกษา 

33 
(33.0) 

62 
(62.0) 

5 
(5.0) 

- - 4.28 .552 

5.3 มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกใกลม้หาวทิยาลยั 

35 
(35.0) 

62 
(62.0) 

3 
(3.0) 

- - 4.32 .530 

5.4 มีระบบรักษาความ
ปลอดภยัท่ีดี 

34 
(34.0) 

62 
(62.0) 

4 
(4.0) 

- - 4.30 .541 

รวมด้านท าเลทีต่ั้งของมหาวิทยาลยั 4.31 .498 

 
 จากตารางท่ี  4.11  แสดงผลการวิเคราะห์ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามดา้น
ท าเลท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัของนักศึกษาจีนให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียโดยรวม
เท่ากบั 4.31 หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สถานท่ีตั้งอยู่ในเมืองมีความสะดวกสบาย มีค่าเฉล่ีย 
4.34 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด รองลงมา มีส่ิงอ านวยความสะดวกใกล้มหาวิทยาลยั มีค่าเฉล่ีย 4.32 
รองลงมา  มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี มีค่าเฉล่ีย 4.30 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด มีสภาพแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลยัท่ีเอ้ือต่อการเรียน เช่น การวางผงัอาคารเรียนท่ีสะดวกต่อการศึกษา มีค่าเฉล่ีย 
4.28 
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ตารางที่ 4.20 จ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัย ส่วนประสมทาง

การตลาด จ าแนกตามด้านความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 
 

รายการ 

ระดับความส าคัญของผู้ตอบแบบสอบถาม 

�̅� S.D. มากที่สุด 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

6. ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 
6.1 อาจารยผ์ูส้อนมีทั้ง
อาจารยช์าวไทยและ
ชาวต่างชาติท่ีมาจาก
สถาบนัการศึกษาท่ีมี
ช่ือเสียง 

31 
(31.0) 

66 
(66.0) 

3 
(3.0) 

- - 4.28 .514 

6.2 อาจารยผ์ูส้อนมีความรู้
ความช านาญและเช่ียวชาญ
ในวชิาชีพ 

33 
(33.0) 

64 
(64.0) 

3 
(3.0) 

- - 4.30 .522 

6.3 อาจารยมี์ความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยมีา
ประยกุตใ์ชใ้นการสอน 

29 
(29.0) 

65 
(65.0) 

6 
(6.0) 

- - 4.23 .548 

6.4 อาจารยผ์ูส้อนมีเทคนิค
และวธีิการสอนท่ีเขา้ใจง่าย 

31 
(31.0) 

63 
(63.0) 

6 
(6.0) 

- - 4.25 .557 

รวมด้านความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 4.27 .479 

 
 จากตารางท่ี  4.20  แสดงผลการวิเคราะห์ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามดา้น
ความรู้ความสามารถของอาจารยผ์ูส้อน ของนกัศึกษาจีนใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมเท่ากับ 4.27 หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ผูส้อนมีความรู้ความช านาญและ
เช่ียวชาญในวชิาชีพ มีค่าเฉล่ีย 4.30 ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา  อาจารยผ์ูส้อนมีทั้งอาจารยช์าว
ไทยและชาวต่างชาติท่ีมาจากสถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง มีค่าเฉล่ีย 4.28  รองลงมา  อาจารยผ์ูส้อน
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มีเทคนิคและวธีิการสอนท่ีเขา้ใจง่าย  มีค่าเฉล่ีย 4.25 ค่าเฉล่ียท่ีต ่าสุด  อาจารยมี์ความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นการสอน มีค่าเฉล่ีย 4.23 
 
ตารางที่ 4.21   แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยส่วนประสมทาง  

การตลาด จ าแนกตามด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

รายการ 

ระดับความส าคัญของผู้ตอบแบบสอบถาม 

�̅� S.D. มากที่สุด 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

7. การจัดการเรียนการสอน 
7.1 มีอุปกรณ์การเรียนการ
สอนท่ีทนัสมยั 

31 
(31.0) 

62 
(62.0) 

7 
(7.0) 

- - 4.24 .571 

7.2 มีโครงการแลกเปล่ียน
นกัศึกษาระหวา่ง
มหาวทิยาลยัในประเทศ
และต่างประเทศ 

37 
(37.0) 

53 
(53.0) 

10 
(10.0) 

- - 4.27 .633 

7.3 มีโครงการศึกษาดูงาน
ในประเทศและต่างประเทศ 

24 
(24.0) 

50 
(50.0) 

25 
(25.0) 

1 
(1.0) 

- 3.17 .731 

7.4 มีระบบการศึกษาท่ีเป็น
มาตรฐานสากล 

31 
(31.0) 

60 
(60.0) 

9 
(9.0) 

- - 4.22 .721 

7.5 มีการจดัห้องเรียนท่ีมี
บรรยากาศนกัศึกษาเชิง
วชิาการ 

21 
(21.0) 

46 
(46.0) 

33 
(33.0) 

- - 3.88 .721 

รวมด้านการจัดการเรียนการสอน   4.12 .511 
  
 จากตารางท่ี  4.21  แสดงผลการวิเคราะห์ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามดา้น
การจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาจีนใหค้วามส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.12
หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  มีโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลยัในประเทศ
และต่างประเทศ มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั  มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมัย         
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มีความส าคัญท่ีระดับมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ีย 4.27 4.24 และ 4.22 ตามล าดับ รองลงมามีระดับ
ความส าคญัมาก ไดแ้ก่ มีโครงการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ และมีการจดัหอ้งเรียนท่ีมี
บรรยากาศนกัศึกษาเชิงวชิาการ มีค่าเฉล่ีย 3.97 และ 3.88 ตามล าดบั 
 
ตอนที ่4 การทดสอบสมมติฐานการวจัิย 
 
  

 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดต้ั้งสมมติฐานทางการศึกษาไว ้2 ขอ้คือ 
1. ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล (เพศ อายุ หลักสูตรที่ศึกษา แหล่งเงินทุนในการศึกษาของ

นักศึกษา) ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจในปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล (ดา้นความตอ้งการพฒันา
ตนเอง ดา้นความตอ้งการดา้นสังคม ดา้นความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ ดา้นความตอ้งการ
ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวติ) ท่ีไม่แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัในการตดัสินใจดา้นความตอ้งการส่วนบุคคล มีอิทธิพลทางบวกต่อการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 

    สมติฐาน ข้อที ่1  ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล (เพศ อายุ หลกัสูตรทีศึ่กษา แหล่งเงินทุนใน
การศึกษาของนักศึกษา) ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจในปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล (ดา้นความ
ตอ้งการพฒันาตนเอง ดา้นความตอ้งการดา้นสังคม ดา้นความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ 
ดา้นความตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวติ) ท่ีไม่แตกต่างกนั 
                จากสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1 สามารถจ าแนกเป็นสมมติฐานดงัน้ี 
 Ho :  นกัศึกษาจีนท่ีมีขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล (เพศ อาย ุหลกัสูตรท่ีศึกษา แหล่งเงินทุน
ในการศึกษาของนักศึกษา) ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจในปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล (ด้าน
ความต้องการพฒันาตนเอง ด้านความต้องการด้านสังคม ด้านความต้องการเรียนรู้วฒันธรรม
ต่างชาติ ดา้นความตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวติ) ท่ีไม่แตกต่างกนั 
 H1  :  นกัศึกษาจีนท่ีมีขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล (เพศ อายุ หลกัสูตรท่ีศึกษา แหล่งเงินทุน
ในการศึกษาของนักศึกษา) ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจในปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล (ด้าน
ความต้องการพฒันาตนเอง ด้านความต้องการด้านสังคม ด้านความต้องการเรียนรู้วฒันธรรม
ต่างชาติ ดา้นความตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวติ) แตกต่างกนั 
 ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ จะใชท้ดสอบ
ด้วยค่าที (t-test) ส่วนข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล จ าแนกตาม หลักสูตรท่ีศึกษา แหล่งเงินทุนใน
การศึกษาของนักศึกษาจะใช้การทดสอบดว้ยค่าความแปรปรวนทางเดียว ( One Way Analysis of 
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Variance  :  One  Way  Anova)  และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั  (Ho)  และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) 1 ก็ต่อเม่ือมีค่าเฉล่ียอยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ท่ี
แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน ( Multiple Comparison)  โดยใช้ทดสอบแบบ Least 
Significant Difference  (LSD)  เพื่อหาวา่ค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

ผลการวเิคราะห์ปรากฏในตารางท่ี 4.22 
 

ตารางที่ 4.22  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง เพศ อายุ หลักสูตรที่ศึกษา และแหล่ง

เงินทุนในการศึกษาของนักศึกษา ทีม่ีอิทธิพลต่อนักศึกษาจีนในการเลือกศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  

 

ปัจจัยความต้องการส่วนบุคคล 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ อายุ 
หลกัสูตรที่
ศึกษา 

แหล่งเงินทุนในการศึกษา
ของนักศึกษา 

1. ความตอ้งการพฒันาตนเอง 0.742 0.323 0.574 0.433 
2. ความตอ้งการดา้นสังคม 0.143 0.435 0.750 0.073 
3. ความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรม
ต่างชาติ 

0.083 0.455 0.333 0.590 

4. ความตอ้งการความมัน่คงและ
ความกา้วหนา้ในชีวิต 

0.109 0.970 0.373 0.234 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.22  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์กบั

ปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อนกัศึกษาจีนในการเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราช

ภฏัเชียงใหม่ พบว่า  ปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล ทุกด้านไม่แตกต่างกนั จึงไม่ท าการทดสอบ

ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิของ Least Significant Difference : LSD 

 
สมมติฐานข้อที ่2 
ผูศึ้กษาใช้สถิติทดสอบความสัมพันธ์แบบ Pearson Correlation Coefficient ส าหรับ

ทดสอบว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความต้องการส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทาง
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การตลาด มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่
โดยมีเกณฑก์ารประเมินระดบัความสัมพนัธ์  ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.23 เกณฑ์การประเมินระดับความสัมพนัธ์ 
 

 

ช่วงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระดับความสัมพนัธ์ 
0.80 ถึง 1.00 บวกระดบัสูงมาก 
0.60 ถึง 0.79 บวกระดบัสูง 
0.40 ถึง 0.59 บวกระดบัปานกลาง 
0.20 ถึง 0.39 บวกระดบัต ่า 
0.00 ถึง 0.19 บวกระดบัต ่ามาก 
0.00  ถึง  -0.11 ลบระดบัต ่ามาก 
-0.20  ถึง  -0.31 ลบระดบัต ่า 
-0.40  ถึง  -0.51 ลบระดบัปานกลาง 
-0.60  ถึง  -0.71 ลบระดบัสูง 
-0.80  ถึง  -1.00 ลบระดบัสูงมาก 

 
ทีม่า: ยทุธไกยวรรณ์ และกุสุมา ผลาพรม,2553 
 

สมมติฐานข้อที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความต้องการส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด มีอิทธิพลทางบวกต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่แตกต่างกนั  

ส าหรับการทดสอบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคลกบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลทางบวกต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่แตกต่างกนั โดยมีการก าหนดสมมุติฐานแบ่งออกเป็นสมมติฐานยอ่ย 5 ขอ้ยอ่ยดงัน้ี 

H0 ：ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ความตอ้งการพฒันา
ตนเอง ความตอ้งการดา้นสังคม ความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ และความตอ้งการความ
มัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวติ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อนกัศึกษา
ชาวจีนต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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H1.1 ：ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล ดา้นความตอ้งการพฒันา
ตนเอง มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อนกัศึกษาชาวจีนต่อการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

H1.2 ：ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล ดา้นความตอ้งการดา้น
สังคม มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อนกัศึกษาชาวจีนต่อการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

H1.3 ：ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล ดา้นความตอ้งการเรียนรู้
วฒันธรรมต่างชาติ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อนักศึกษาชาวจีนต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

H1.4 ：ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล ดา้นความตอ้งการความ
มัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวติ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อนกัศึกษาชาว
จีนต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

ผลการวเิคราะห์ปรากฏในตารางท่ี 4.24 
 

ตารางที ่4.24  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยความต้องการส่วนบุคคล ด้านความต้องการ
พัฒนาตนเองกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตัวแปร r Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพนัธ์ 
ทศิทาง 

1 หลกัสูตรท่ีเปิดสอน .680** .000 สูง เดียวกนั 
2 ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั .664** .000 สูง เดียวกนั 
3 ค่าใชจ่้ายในการศึกษา .316** .001 ต ่า เดียวกนั 
4 การประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั .399** .000 ต ่า เดียวกนั 
5 ท าเลท่ีตั้งของมหาวทิยาลยั  .503** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
6 ความรู้ความสามารถของอาจารย ์ .632** .000 สูง เดียวกนั 
7 การจดัการเรียนการสอน  .490** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

ด้านความต้องการพฒันาตนเอง .526** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
** Sig (2-tailed) < .01, * Sig (2-tailed) < .05 
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จากตารางท่ี 4.24 ผลของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดกบัปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล  ดา้นความตอ้งการพฒันาตนเอง โดยใช้การทดสอบ
ค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson  Product  Moment  Correlation Coefficient) 
พบวา่โดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล  ดา้นความตอ้งการ
พฒันาตนเอง มีความสัมพนัธ์ต่อการใช้บริการ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.526 นั่นคือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปาน
กลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล ดา้นความตอ้งการ
พฒันาตนเอง สูงข้ึน ตอ้งท าให้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง โดยจ าแนกไดเ้ป็นรายขอ้ ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างหลักสูตรท่ีเปิดสอนกับความต้องการพฒันา
ตนเอง โดยใช้การทดสอบค่าสถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson  Product  Moment  
Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า หลกัสูตรท่ีเปิดสอน
สัมพนัธ์กบัความตอ้งการพฒันาตนเองอยูใ่นระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r)  เท่ากบั .680 นัน่คือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ดั้ งนั้ น หากหลักสูตรท่ีเปิดสอนมีความน่าสนใจมากข้ึนความ
ตอ้งการพฒันาตนเองก็จะเพิ่มข้ึนดว้ย 

2. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยักบัความตอ้งการ
พัฒนาตนเอง โดยใช้การทดสอบค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson  Product  
Moment  Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 
นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ภาพลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัสัมพนัธ์กบัความตอ้งการพฒันาตนเองอยูใ่นระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r)  เท่ากบั .664 นัน่คือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัใน
ระดบัสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ดงันั้น หากภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั มีความน่าสนใจ
มากข้ึนความตอ้งการพฒันาตนเองก็จะเพิ่มข้ึนดว้ย 

3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการศึกษากบัความตอ้งการพฒันา
ตนเอง โดยใช้การทดสอบค่าสถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson  Product  Moment  
Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.001 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
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ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
สัมพนัธ์กบัความตอ้งการพฒันาตนเองอยูใ่นระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r)  เท่ากบั .316 นั่นคือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ดั้งนั้น หากค่าใช้จ่ายในการศึกษามีความเหมาะสมจะท าให้ความ
ตอ้งการพฒันาตนเองก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัต ่า 

4. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยักบัความ
ต้องการพัฒนาตนเอง  โดยใช้การทดสอบค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson  
Product  Moment  Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อย
กว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสัมพนัธ์กบัความตอ้งการพฒันาตนเองอยู่ในระดบัต ่า อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .399 นั่นคือตัวแปรทั้ งสองมี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ดั้ งนั้น หากการประชาสัมพนัธ์ของ
มหาวทิยาลยัเพิ่มข้ึน จะท าใหค้วามตอ้งการพฒันาตนเองก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัต ่า 

5.  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างท าเลท่ีตั้งของมหาวิทยาลยักบัความตอ้งการ
พัฒนาตนเอง โดยใช้การทดสอบค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson  Product  
Moment  Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 
นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ท าเลท่ีตั้งของ
มหาวิทยาลยักบัความตอ้งการพฒันาตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r)  เท่ากบั .503 นัน่คือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัใน
ระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ดั้งนั้น หากพฒันาท าเลท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัให้มี
ความเหมาะสม จะท าใหค้วามตอ้งการพฒันาตนเองก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 

6.  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความสามารถของอาจารยก์ับความ
ต้องการพัฒนาตนเอง  โดยใช้การทดสอบค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson  
Product  Moment  Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อย
กวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ความรู้
ความสามารถของอาจารยก์บัความตอ้งการพฒันาตนเองอยูใ่นระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r)  เท่ากบั .632 นัน่คือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์
กนัในระดบัสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ดั้งนั้น หากความรู้ความสามารถของอาจารยมี์มากข้ึน 
จะท าใหค้วามตอ้งการพฒันาตนเองก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัสูง 
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7.  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการเรียนการสอนกับความต้องการ
พัฒนาตนเอง โดยใช้การทดสอบค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson  Product  
Moment  Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 
นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ การจดัการเรียน
การสอนกบัความตอ้งการพฒันาตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r)  เท่ากบั .490 นัน่คือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบั
ปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ดงันั้น หากมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมมากข้ึน 
จะท าใหค้วามตอ้งการพฒันาตนเองเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 

 
ตารางที ่4.25 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความต้องการส่วนบุคคล ด้านความต้องการ

ด้านสังคมกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตัวแปร r Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพนัธ์ 
ทศิทาง 

1 หลกัสูตรท่ีเปิดสอน .631** .000 สูง เดียวกนั 
2 ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั .582** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
3 ค่าใชจ่้ายในการศึกษา .164 .102 ต ่ามาก ไม่ 
4 การประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั .234* .019 ต ่า ไม่ 
5 ท าเลท่ีตั้งของมหาวทิยาลยั  .430** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
6 ความรู้ความสามารถของอาจารย ์ .504** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
7 การจดัการเรียนการสอน  .470** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

ด้านความต้องการด้านสังคม .430** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
** Sig (2-tailed) < .01, * Sig (2-tailed) < .05 
 

จากตารางท่ี 4.25 ผลของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดกับปัจจยัความต้องการส่วนบุคคล  ด้านความต้องการด้านสังคม โดยใช้การทดสอบ
ค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson  Product  Moment  Correlation Coefficient) 
พบวา่โดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล  ดา้นความตอ้งการ
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ดา้นสังคม มีความสัมพนัธ์ต่อการใช้บริการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.430 นั่นคือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปาน
กลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล ดา้นความตอ้งการ
ด้านสังคม สูงข้ึน ต้องท าให้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง โดยจ าแนกไดเ้ป็นรายขอ้ ดงัน้ี 

1.  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างหลักสูตรท่ีเปิดสอนกับความต้องการด้าน
สังคม โดยใช้การทดสอบค่าสถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson  Product  Moment  
Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า หลกัสูตรท่ีเปิดสอน
สัมพนัธ์กบัความตอ้งการด้านสังคมอยู่ในระดบัสูง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r)  เท่ากบั .631 นัน่คือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้ น หากหลักสูตรท่ีเปิดสอนมีความน่าสนใจมากข้ึนความ
ตอ้งการดา้นสังคมก็จะเพิ่มข้ึนดว้ย 

2. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยักบัความตอ้งการ
ดา้นสังคม โดยใชก้ารทดสอบค่าสถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson  Product  Moment  
Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัสัมพนัธ์กบัความตอ้งการดา้นสังคมอยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r)  เท่ากบั .582 นัน่คือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์
กนัในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้ น หากภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย         
มีความน่าสนใจมากข้ึนความตอ้งการดา้นสังคมก็จะเพิ่มข้ึนดว้ยในระดบัปานกลาง 

3. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าใชจ่้ายในการศึกษากบัความตอ้งการดา้นสังคม
โดยใช้การทดสอบค่าส ถิ ติสหสัมพัน ธ์อย่างง่ายของเพี ยร์สัน  (Pearson  Product  Moment  
Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.102 ซ่ึงมากกว่า 0.01 นั่นคือ  
ไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) แต่ไม่ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาไม่สัมพนัธ์กบัความตอ้งการดา้นสังคม อยู่ในระดบัต ่ามาก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r)  เท่ากบั .164 นัน่คือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์
กนัในระดบัต ่ามาก แต่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ดงันั้น ค่าใช้จ่ายในการศึกษามีความสัมพนัธ์
กบัความตอ้งการดา้นสังคมในระดบัต ่ามาก แต่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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4. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยักบัความ
ตอ้งการดา้นสังคม โดยใชก้ารทดสอบค่าสถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson  Product  
Moment  Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.019 ซ่ึงมากกว่า 0.01 
นั่นคือ ไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และไม่ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การ
ประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลัยไม่สัมพนัธ์กับความต้องการด้านสังคมอยู่ในระดับต ่า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r)  เท่ากบั .234 นัน่คือตวัแปรทั้ง
สองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า แต่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้น การประชาสัมพนัธ์ของ
มหาวทิยาลยัมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการดา้นสังคมในระดบัต ่า แต่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

5.  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างท าเลท่ีตั้งของมหาวิทยาลยักบัความตอ้งการ
ดา้นสังคม โดยใชก้ารทดสอบค่าสถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson  Product  Moment  
Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ท าเลท่ีตั้ งของ
มหาวิทยาลยักบัความตอ้งการด้านสังคมอยู่ในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r)  เท่ากบั .430 นัน่คือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัใน
ระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ดงันั้น หากพฒันาท าเลท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัให้มี
ความเหมาะสม จะท าใหค้วามตอ้งการดา้นสังคมก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 

6.  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความสามารถของอาจารยก์ับความ
ตอ้งการดา้นสังคม โดยใชก้ารทดสอบค่าสถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson  Product  
Moment  Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความรู้
ความสามารถของอาจารย์กบัความตอ้งการดา้นสังคมอยู่ในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r)  เท่ากับ .504 นั่นคือตัวแปรทั้ งสองมี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ดงันั้น หากความรู้ความสามารถ
ของอาจารยมี์มากข้ึน จะท าใหค้วามตอ้งการสังคมก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 

7.  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการเรียนการสอนกบัความตอ้งการดา้น
สังคม โดยใช้การทดสอบค่าสถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson  Product  Moment  
Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ การจดัการเรียนการสอน
กบัความตอ้งการด้านสังคม อยู่ในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r)  เท่ากบั .470 นัน่คือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปาน
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กลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ดงันั้น หากมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมมากข้ึน จะท า
ใหค้วามตอ้งการดา้นสังคมก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 
 
ตารางที่ 4.26   แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความต้องการส่วนบุคคล ด้านความ

ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตัวแปร r Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพนัธ์ 
ทศิทาง 

1 หลกัสูตรท่ีเปิดสอน .616** .000 สูง เดียวกนั 
2 ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั .628** .000 สูง เดียวกนั 
3 ค่าใชจ่้ายในการศึกษา .288** .004 ต ่า เดียวกนั 
4 การประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั .283** .000 ต ่า เดียวกนั 
5 ท าเลท่ีตั้งของมหาวทิยาลยั  .477** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
6 ความรู้ความสามารถของอาจารย ์ .559** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
7 การจดัการเรียนการสอน  .414** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
ด้านความต้องการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ .466** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
** Sig (2-tailed) < .01, * Sig (2-tailed) < .05 
 

จากตารางท่ี 4.26 ผลของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดกบัปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล  ดา้นความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ โดยใชก้าร
ทดสอบค่ าส ถิ ติสหสัมพัน ธ์อย่างง่ายของเพี ยร์สัน  (Pearson  Product  Moment  Correlation 
Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ ากับ 0.000 ซ่ึ งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล  
ดา้นความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ มีความสัมพนัธ์ต่อการใชบ้ริการปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.466 นัน่คือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์
กนัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล 
ดา้นความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ สูงข้ึน ตอ้งท าให้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
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การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง โดยจ าแนก
ไดเ้ป็นรายขอ้ ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างหลักสูตรท่ีเปิดสอนกับความต้องการเรียนรู้
วฒันธรรมต่างชาติ โดยใชก้ารทดสอบค่าสถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson  Product  
Moment  Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 
นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า หลกัสูตรท่ีเปิด
สอนสัมพนัธ์กบัความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ อยูใ่นระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r)  เท่ากบั .616 นัน่คือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์
กนัในระดบัสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ดงันั้น หากหลกัสูตรท่ีเปิดสอนมีความน่าสนใจมาก
ข้ึนความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ ก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัสูงดว้ย 

2. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยักบัความตอ้งการ
เรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ โดยใช้การทดสอบค่าสถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson  
Product  Moment  Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อย
กว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัสัมพนัธ์กบัความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ อยู่ในระดบัสูง 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r)  เท่ากบั .628 นัน่คือตวั
แปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ดงันั้น หากภาพลกัษณ์
ของมหาวิทยาลยั มีความน่าสนใจมากข้ึนความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ ก็จะเพิ่มข้ึนใน
ระดบัสูงดว้ย 

3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการศึกษากบัความตอ้งการเรียนรู้
วฒันธรรมต่างชาติ โดยใชก้ารทดสอบค่าสถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson  Product  
Moment  Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.004 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาสัมพนัธ์กบัความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ อยู่ในระดบัต ่า อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r)  เท่ากับ .288 นั่นคือตัวแปรทั้ งสองมี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ดงันั้น หากค่าใช้จ่ายในการศึกษามี
ความเหมาะสมจะท าใหค้วามตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ ก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัต ่า 

4. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยักบัความ
ตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ โดยใช้การทดสอบค่าสถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson  Product  Moment  Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่ า Sig.(2-tailed) เท่ ากับ 
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0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสัมพนัธ์กบัความตอ้งการพฒันาตนเองอยู่ในระดบัต ่า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r)  เท่ากบั .283 นัน่คือตวัแปรทั้ง
สองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ดงันั้น หากการประชาสัมพนัธ์
ของมหาวทิยาลยัเพิ่มข้ึน จะท าใหค้วามตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ ก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัต ่า 

5.  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างท าเลท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยกบัความตอ้งการ
เรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ โดยใช้การทดสอบค่าสถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson  
Product  Moment  Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อย
กว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ท าเล
ท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยกับความต้องการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r)  เท่ากบั .477 นัน่คือตวัแปรทั้ง
สองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ดงันั้น หากพฒันาท าเล
ท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัให้มีความเหมาะสม จะท าให้ความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ ก็จะ
เพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 

6.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความสามารถของอาจารย์กับความ
ตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ โดยใช้การทดสอบค่าสถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson  Product  Moment  Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่ า Sig.(2-tailed) เท่ ากับ 
0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความรู้ความสามารถของอาจารย์กบัความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ อยู่ใน
ระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r)  เท่ากบั 
.551 นั่นคือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กันในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ดงันั้ น หากความรู้ความสามารถของอาจารย์มีมากข้ึน จะท าให้ความต้องการเรียนรู้วฒันธรรม
ต่างชาติ ก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 

7.  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการเรียนการสอนกบัความตอ้งการเรียนรู้
วฒันธรรมต่างชาติ โดยใชก้ารทดสอบค่าสถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson  Product  
Moment  Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 
นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ การจดัการเรียน
การสอนกบัความตอ้งการพฒันาตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r)  เท่ากบั .414 นัน่คือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบั
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ปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ดงันั้น หากมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมมากข้ึน 
จะท าใหค้วามตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ ก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 
 
ตารางที่ 4.27   แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความต้องการส่วนบุคคล ด้านความ

ต้องการความมั่นคงและความก้าวหน้าในชีวติกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตัวแปร r Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพนัธ์ 
ทศิทาง 

1 หลกัสูตรท่ีเปิดสอน .724** .000 สูง เดียวกนั 
2 ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั .722** .000 สูง เดียวกนั 
3 ค่าใชจ่้ายในการศึกษา .271** .006 ต ่า เดียวกนั 
4 การประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั .382** .000 ต ่า เดียวกนั 
5 ท าเลท่ีตั้งของมหาวทิยาลยั  .577** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
6 ความรู้ความสามารถของอาจารย ์ .667** .000 สูง เดียวกนั 
7 การจดัการเรียนการสอน  .631** .000 สูง เดียวกนั 
ด้านความต้องการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ .568** .000 ปานกลาง เดียวกนั 
** Sig (2-tailed) < .01, * Sig (2-tailed) < .05 
 

จากตารางท่ี 4.26 ผลของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดกบัปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล ดา้นความตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหน้าใน
ชีวิตโดยใช้การทดสอบค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson  Product  Moment  
Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปัจจยัความตอ้งการส่วน
บุคคล  ด้านความตอ้งการความมัน่คงและความก้าวหน้าในชีวิตมีความสัมพนัธ์ต่อการใช้บริการ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .568 นัน่คือตวั
แปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือปัจจยั
ความตอ้งการส่วนบุคคล ดา้นความตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวิตสูงข้ึน ตอ้งท าให้
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
เพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง โดยจ าแนกไดเ้ป็นรายขอ้ ดงัน้ี 

1.  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งหลกัสูตรท่ีเปิดสอนกบัดา้นความตอ้งการความ
มัน่คงและความก้าวหน้าในชีวิต โดยใช้การทดสอบค่าสถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson  Product  Moment  Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่ า Sig.(2-tailed) เท่ ากับ 
0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า หลักสูตรท่ีเปิดสอนสัมพันธ์กับความต้องการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ อยู่ใน
ระดบัสูง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r)  เท่ากบั .724 
นั่นคือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ดังนั้น หาก
หลกัสูตรท่ีเปิดสอนมีความน่าสนใจมากข้ึนดา้นความตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวิต
ก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัสูงดว้ย 

2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกับด้านความ
ตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวิต โดยใชก้ารทดสอบค่าสถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของ
เพียร์สัน (Pearson  Product  Moment  Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสัมพันธ์กับด้านความต้องการความมั่นคงและ
ความกา้วหน้าในชีวิตอยู่ในระดบัสูง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ (r)  เท่ากบั .722 นั่นคือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั  ดงันั้น หากภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั มีความน่าสนใจมากข้ึนดา้นความตอ้งการ
ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวติก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัสูงดว้ย 

3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าใชจ่้ายในการศึกษากบัดา้นความตอ้งการความ
มัน่คงและความก้าวหน้าในชีวิตโดยใช้การทดสอบค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson  Product  Moment  Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่ า Sig.(2-tailed) เท่ ากับ 
0.006 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ ค่าใชจ่้ายในการศึกษาสัมพนัธ์กบัดา้นความตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหนา้ใน
ชีวิตอยู่ในระดับต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r)  
เท่ากับ .271 นั่นคือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน     
ดงันั้น หากค่าใช้จ่ายในการศึกษามีความเหมาะสมข้ึนจะท าให้ดา้นความตอ้งการความมัน่คงและ
ความกา้วหนา้ในชีวติก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัต ่าดว้ย 
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4. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยักับด้าน
ความตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวติ โดยใชก้ารทดสอบค่าสถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่าย
ของเพียร์สัน (Pearson  Product  Moment  Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสัมพนัธ์กบัดา้นความตอ้งการความมัน่คงและ
ความก้าวหน้าในชีวิตอยูใ่นระดบัต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ (r)  เท่ากบั .271 นั่นคือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั  ดงันั้น หากการประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยัเพิ่มข้ึน จะท าให้ดา้นความตอ้งการ
ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวติ ก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัต ่าดว้ย 

5.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างท าเลท่ีตั้ งของมหาวิทยาลัยกับด้านความ
ตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวิต โดยใชก้ารทดสอบค่าสถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของ
เพียร์สัน (Pearson  Product  Moment  Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ท าเลท่ีตั้งของมหาวิทยาลยักบัดา้นความตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหน้าใน
ชีวติอยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ 
(r)  เท่ากบั .577 นัน่คือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  ดงันั้น หากพฒันาท าเลท่ีตั้ งของมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสม จะท าให้ด้านความ
ตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวติ ก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลางดว้ย 

6.  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความสามารถของอาจารยก์บัดา้นความ
ตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหน้าในชีวิตโดยใชก้ารทดสอบค่าสถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สัน (Pearson  Product  Moment  Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ความรู้ความสามารถของอาจารยก์บัความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ อยู่ใน
ระดบัสูง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r)  เท่ากบั .667 
นั่นคือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กันในระดบัสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น หาก
ความรู้ความสามารถของอาจารยมี์มากข้ึน จะท าใหด้า้นความตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหนา้
ในชีวติก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัสูงดว้ย 

7.  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการเรียนการสอนกบัดา้นความตอ้งการ
ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวิตโดยใช้การทดสอบค่าสถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson  Product  Moment  Correlation Coefficient) พบว่าโดยรวมมีค่ า Sig.(2-tailed) เท่ ากับ 
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0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ การจดัการเรียนการสอนกบัดา้นความตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวิต
อยูใ่นระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r)  เท่ากบั 
.631 นัน่คือตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ดงันั้น หาก
มีการจัดการเรียนการสอนท่ี เหมาะสมมากข้ึน จะท าให้ด้านความต้องการความมั่นคงและ
ความกา้วหนา้ในชีวติ ก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัสูงดว้ย 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า  ยอมรับสมมติฐานท่ีว่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความตอ้งการ
ส่วนบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา
ต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคลกบัส่วน
ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โดยใช้การ
ทดสอบค่ าส ถิ ติสหสัมพัน ธ์อย่างง่ายของเพี ยร์สัน  (Pearson  Product  Moment  Correlation 
Coefficient) พบวา่ปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล ดา้นความตอ้งพฒันาตนเอง มีความสัมพนัธ์ต่อ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
 

ตารางที่ 4.28  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยความต้องการส่วนบุคคลกับส่วนประสม
ทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

 

สมมติฐาน 
Pearson Correlation 

ผลการ
ทดสอบ r 

Sig.  
(2-tailed) 

H1  ปัจจยัดา้นความตอ้งการส่วนบุคคลดา้นความตอ้งการ
พฒันาตนเองกบัส่วนประสมทางการตลาด  

H2  ปัจจยัดา้นความตอ้งการส่วนบุคคลดา้นความตอ้งการ
ดา้นสังคมกบัส่วนประสมทางการตลาด  

H3  ปัจจยัดา้นความตอ้งการส่วนบุคคลดา้นความตอ้งการ
เรียน รู้ว ัฒนธรรมต่างชาติกับ ส่วนประสมทาง
การตลาด 

H4 ปัจจยัดา้นความตอ้งการส่วนบุคคลดา้นความตอ้งการ
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในชีวิตกับส่วน
ประสมทางการตลาด 

.526** 
 

.430** 
 

.466** 
 
 

.568** 
 

0.000 
 

0.000 
 

0.000 
 
 

0.000 
 

ยอมรับ 
 

ยอมรับ 
 

ยอมรับ 
 
 

ยอมรับ 
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 จากตารางท่ี 4.28 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคลกบัส่วนประสม
ทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่  ทุกด้านมี
ความสัมพันธ์ทางบวก และมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
 สมมติฐาน H1 ปัจจยัด้านความตอ้งการส่วนบุคคลดา้นความตอ้งการพฒันาตนเองกบั
ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีระดบั .526 ซ่ึงมีผลเป็นบวก โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั 0.000 ซ่ึง
น้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ดงันั้นจึง ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) สรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นความตอ้งการส่วนบุคคลดา้นความตอ้งการพฒันาตนเองกบัส่วน
ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ในทิศทาง
เดียวกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
 สมมติฐาน H2 ปัจจยัดา้นความตอ้งการส่วนบุคคลดา้นดา้นความตอ้งการดา้นสังคมกบั
ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีระดบั .430 ซ่ึงมีผลเป็นบวก โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั 0.000 ซ่ึง
น้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ดงันั้นจึง ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H2) สรุปไดว้่าปัจจยัด้านความตอ้งการส่วนบุคคลดา้นความตอ้งการด้านสังคมกบัส่วน
ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ในทิศทาง
เดียวกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01  
 สมมติฐาน H3 ปัจจยัดา้นความตอ้งการส่วนบุคคลดา้นความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรม
ต่างชาติกับส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีระดบั .466 ซ่ึงมีผลเป็นบวก โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ี
ระดบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ดงันั้นจึง ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H3) สรุปไดว้่าปัจจยัดา้นความตอ้งการส่วนบุคคลดา้นความตอ้งการเรียนรู้
วฒันธรรมต่างชาติกบัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราช
ภฏัเชียงใหม่ ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
 สมมติฐาน H4 ปัจจยัด้านความตอ้งการส่วนบุคคลดา้นความตอ้งการความมัน่คงและ
ความกา้วหน้าในชีวิตกบัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีระดบั .568 ซ่ึงมีผลเป็นบวก โดยมีค่าความคลาด
เคล่ือนท่ีระดบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ดงันั้นจึง ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H4) สรุปได้ว่าปัจจยัด้านความต้องการส่วนบุคคลด้านความ



66 
 

 

ตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหน้าในชีวิตกบัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
 สรุปผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน พบวา่ ปัจจยัความตอ้งการส่วน
บุคคลทั้ ง ความต้องการพฒันาตนเอง ความต้องการด้านสังคม ความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรม
ต่างชาติ และความตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหน้าในชีวิต มีความสัมพนัธ์ต่อส่วนประสม
ทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 



 

 

 
บทที ่5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 

การคน้ควา้อิสระ เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อนักศึกษาจีนท่ีเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลในการศึกษาต่อของนกัศึกษาจีน
ในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาความส าคญัของปัจจยัท่ีอิทธิพลในการตดัสินใจใน
การศึกษาต่อของนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ในด้านปัจจยัความต้องการส่วน
บุคคลและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยผูศึ้กษาไดต้ั้งสมมติฐานของการศึกษาไว ้ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล (เพศ อายุ หลกัสูตรที่ศึกษา แหล่งเงินทุนในการศึกษาของ
นักศึกษา) ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจในปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล (ดา้นความตอ้งการพฒันา
ตนเอง ดา้นความตอ้งการดา้นสังคม ดา้นความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ ดา้นความตอ้งการ
ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวติ) ท่ีไม่แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัในการตดัสินใจดา้นปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล มีอิทธิพลทางบวกต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นนกัศึกษาชาวจีนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ  านวน 100 คน (ส านักงาน
วิเทศสัมพนัธ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, 2559) และเก็บขอ้มูลตามจ านวนประชากรทั้งหมด 
โดยวิธีแจกแบบสอบถาม ประกอบดว้ยค าถามปลายปิด และค าถามแบบเลือกตอบโดยใชม้าตรวดั
ของลิเคร์ิท (Likert Scale) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD.) และทดสอบสมมติฐานโดยส าหรับสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน  F-test (One-Way ANOVA) 
และส าหรับสถิติท่ีใช้ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient : r) น าข้อมูลทั้ งหมดมาวิเคราะห์และสรุปเน้ือหาเชิงบรรยาย สรุปผล
การศึกษาดงัต่อไปน้ี  
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สรุปผลการวจัิย 
 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาชาวจีนที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ นักศึกษาชาวจีนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็น
เพศ หญิง จ านวน 68 คน (ร้อยละ 68) มีอายุอยูร่ะหวา่งอายุ 20 – 25 ปี จ  านวน 86 คน  (ร้อยละ 68) 
ก าลงัศึกษาอยูร่ะดบัปริญญาตรี จ านวน  82  คน (ร้อยละ 82) อาศยัอยูใ่นประเทศไทย ระหวา่ง 1-2 ปี 
จ  านวน 38 คน (ร้อยละ 38) พกัอาศยัอยูท่ี่พกัสวสัดิการของมหาวิทยาลยั จ านวน 62 คน (ร้อยละ 62) 
มีภูมิล าเนา จากมณฑลกว่างซี จ  านวน 63 คน (ร้อยละ 63) ก าลังศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจดัการธุรกิจนานาชาติ จ  านวน 65 คน (ร้อยละ 65) และใช้ทุนส่วนตวัในการศึกษา 
มากถึง จ านวน 99 คน (ร้อยละ 99) 

 
2.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยความต้องการส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ขอ้มูล

ปัจจัยความต้องการส่วนบุคคลของนักศึกษาชาวจีนท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียโดยรวม 4.36 หาก
พิจารณาเป็นรายดา้น ก็พบว่าทุกดา้นมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เช่นกนั ไดแ้ก่ ดา้นความ
ตอ้งการพฒันาตนเอง ด้านตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหน้าในชีวิต ดา้นความตอ้งการด้าน
สังคม และด้านความต้องการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.39 4.373 4.37 และ 4.30 
ตามล าดบั 

 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม ขอ้มูล

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของนักศึกษาชาวจีนท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยรวม 4.08  

หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มี 3 ด้าน ได้แก่ 
ดา้นท าเลท่ีตั้งของมหาวทิยาลยั ดา้นความรู้ความสามารถของอาจารยผ์ูส้อนและดา้นหลกัสูตรท่ีเปิด
สอน มีค่าเฉล่ีย 4.31 4.27 และ 4.22 ตามล าดบั  

ให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก มี  4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ดา้น
การจดัการเรียนการสอน ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั และดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษา  
มีค่าเฉล่ีย 4.20 4.12 3.80 และ 3.63 ตามล าดบั 
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4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบสมมติฐาน 
สมมุติฐานข้อที่  1  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหวา่งหลกัสูตรท่ีศึกษากบัปัจจยั

ในการตดัสินใจด้านส่วนประสมการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อนักศึกษาจีนในการเลือกศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่โดยรวมและรายดา้นพบว่า โดยรวม หลกัสูตรท่ีศึกษาต่างกนัมีระดบั
การตดัสินใจของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเชียงใหม่ ไม่แตกต่างกัน (F=0.947, Sig= 0.457) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า         
ไม่แตกต่างกนั  

  
 สมมุติฐานข้อที่ 2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคลกบัส่วนประสม
ทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่  ทุกด้านมี
ความสัมพันธ์ทางบวก และมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
 สมมติฐาน H1 ปัจจยัด้านความตอ้งการส่วนบุคคลดา้นความตอ้งการพฒันาตนเองกบั
ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีระดบั .526 ซ่ึงมีผลเป็นบวก โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั 0.000 ซ่ึง
น้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ดงันั้นจึง ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) สรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นความตอ้งการส่วนบุคคลดา้นความตอ้งการพฒันาตนเองกบัส่วน
ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ในทิศทาง
เดียวกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
 สมมติฐาน H2 ปัจจยัดา้นความตอ้งการส่วนบุคคลดา้นดา้นความตอ้งการดา้นสังคมกบั
ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีระดบั .430 ซ่ึงมีผลเป็นบวก โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั 0.000 ซ่ึง
น้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ดงันั้นจึง ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H2) สรุปไดว้่าปัจจยัด้านความตอ้งการส่วนบุคคลดา้นความตอ้งการด้านสังคมกบัส่วน
ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ในทิศทาง
เดียวกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01  
 สมมติฐาน H3 ปัจจยัดา้นความตอ้งการส่วนบุคคลดา้นความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรม
ต่างชาติกับส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีระดบั .466 ซ่ึงมีผลเป็นบวก โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ี
ระดบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ดงันั้นจึง ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
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ยอมรับสมมติฐานรอง (H3) สรุปไดว้่าปัจจยัดา้นความตอ้งการส่วนบุคคลดา้นความตอ้งการเรียนรู้
วฒันธรรมต่างชาติกบัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราช
ภฏัเชียงใหม่ ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
 สมมติฐาน H4 ปัจจยัด้านความตอ้งการส่วนบุคคลดา้นความตอ้งการความมัน่คงและ
ความกา้วหน้าในชีวิตกบัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีระดบั .568 ซ่ึงมีผลเป็นบวก โดยมีค่าความคลาด
เคล่ือนท่ีระดบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ดงันั้นจึง ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H4) สรุปได้ว่าปัจจยัด้านความต้องการส่วนบุคคลด้านความ
ตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหน้าในชีวิตกบัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ในทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

สรุปผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน พบว่า ปัจจยัความตอ้งการส่วน
บุคคลทั้ งความต้องการพฒันาตนเอง ความต้องการด้านสังคม ความต้องการเรียนรู้วฒันธรรม
ต่างชาติ และความตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหน้าในชีวิต มีความสัมพนัธ์ต่อส่วนประสม
ทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01  
 
อภิปรายผล 
 
  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อนกัศึกษาจีนท่ีเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ สามารถ
อภิปรายผลไดด้งัน้ี  

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของนักศึกษาชาวจีน นักศึกษาชาวจีนท่ีก าลงั
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 – 25 ปี ด้านหลกัสูตรท่ี
ศึกษา ส่วนใหญ่ศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจนานาชาติ ดา้นแหล่งเงินทุน
ในการศึกษาของนกัศึกษาชาวจีน พบว่า ใช้ทุนส่วนตวัในการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
พรพรรณ ยาใจ (2550) พบวา่กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาชาวต่างชาติระดบัปริญญาตรีท่ีเลือกศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-25 ปี นกัศึกษาอาศยัอยูใ่นประเทศ
ออสเตรเลีย คณะท่ีเลือกศึกษามากท่ีสุดคือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ส่วนใหญ่เป็น
นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี  

ตอนที่ 2 ปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคลประกอบดว้ย ความตอ้งการพฒันาตนเอง ความ
ตอ้งการด้านสังคม ความต้องการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ และความต้องการความมัน่คงและ
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ความกา้วหนา้ในชีวิต ปัจจยัท่ีนกัศึกษาชาวจีนให้ความส าคญั โดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุด 
เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายดา้นพบวา่  
 ความตอ้งการพฒันาตนเอง นักศึกษาชาวจีนให้ความส าคญัมากท่ีสุด ด้านการพฒันา
ตนเองและเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นกัศึกษาชาวจีนให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัความตอ้งการ
เพิ่มพูนความรู้และความสามารถให้กบัตนเอง ความตอ้งการวุฒิการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ วางแนวทางใหต้นเองสามารถพฒันาไปสู่เป้าหมายในชีวิตเป็นการสร้างโอกาสและ
ความกา้วหนา้ในการท างาน และตอ้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีล าดบั
ขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(ธงชยั สันติวงศ ์,2554) วา่มนุษยมี์ความตอ้งการหลายประการและมี
ความตอ้งการท่ีไม่ส้ินสุด เม่ือไดอ้ยา่งหน่ึงแลว้จะแสวงหาความตอ้งการขั้นต่อไป เม่ือบุคคลไดส่ิ้ง
นั้นมาบ าบดัความตอ้งการของตนแลว้ความจ าเป็นในส่ิงนั้นจะหมดไปบุคคลจะเร่ิมสนใจในความ
ตอ้งการอยา่งอ่ืนต่อไป 
 ดา้นความตอ้งการดา้นสังคม นกัศึกษาชาวจีนให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัความตอ้งการ
ดา้นสังคม และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ นกัศึกษาชาวจีนตอ้งการด าเนินชีวติในสังคมในระดบั
ท่ีดีข้ึน  ตอ้งการการยอมรับนบัถือจากสังคมและบุคคลรอบขา้ง เม่ือจบการศึกษาแลว้จะมีเกียรติและ
ศกัด์ิศรีในสังคม มีโอกาสไดพ้บเพื่อนใหม่ๆ หลายเช้ือชาติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีล าดบัขั้นความ
ตอ้งการของมาสโลว ์(ธงชยั สันติวงศ ์,2554) ความตอ้งการดา้นสังคม ความรู้สึกท่ีดี ความเป็นมิตร 
การยอมรับ ซ่ึงบางคร้ังความตอ้งการสังคมอาจท าให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ เช่นการใช้สินคา้ท่ีมียี่ห้อ
ดงัๆ  
 ความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ นักศึกษาชาวจีนให้ความส าคญัมากท่ีสุดกับ
ความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ นกัศึกษาชาวจีนตอ้งการ
หาประสบการณ์ในการด าเนินชีวติในต่างแดน ตอ้งการเขา้ใจวถีิการด าเนินชีวิตความเป็นอยูข่องคน
ไทย ต้องการแลกเปล่ียนวฒันธรรมกับเพื่อนต่างชาติ และความต้องได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ท่ีมี
วฒันธรรมต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธารินี  พชัรเจริญพงศ ์ (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา หลกัสูตรนานาชาติของนกัศึกษาต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาชาวต่างชาติตอ้งการหาประสบการณ์ในการด าเนินชีวิต
ในต่างแดน ตอ้งการไดรู้้จกัเพื่อนใหม่ๆ ท่ีมีวฒันธรรมต่างกนั และตอ้งการความเขา้ใจวถีิการด าเนิน
ชีวติ ความเป็นอยูข่องคนไทย 
 ความตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวติ นกัศึกษาชาวจีนให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุดกบัความมัน่คงและความกา้วหน้าในชีวิต และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ นกัศึกษาชาวจีน
ตอ้งการเติมเต็มศกัยภาพดา้นภาษาและสามารถท างานต่างประเทศ ตอ้งการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน 
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ตอ้งการอาชีพและการท างานท่ีมัน่คง และตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวิต จากขอ้มูลดงักล่าว
ขา้งตน้สอดคลอ้งกบัทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(ธงชยั สันติวงศ์ ,2554) ท่ีกล่าวว่า
มนุษย์มีความต้องการหลายประการและมีความต้องการท่ีไม่ส้ินสุด เม่ือได้อย่างหน่ึงแล้วจะ
แสวงหาความตอ้งการขั้นต่อไป เม่ือบุคคลไดส่ิ้งนั้นมาบ าบดัความตอ้งการของตนแลว้ความจ าเป็น
ในส่ิงนั้นก็จะหมดไปบุคคลจะเร่ิมสนใจในความตอ้งการส าคญัอยา่งอ่ืนต่อไป และยงัสอดคลอ้งกบั 
ธารินี  พชัรเจริญพงศ์  (2554) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา 
หลกัสูตรนานาชาติของนกัศึกษาต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา่ 
นกัศึกษาชาวต่างชาติตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวิต ตอ้งการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน การเติม
เตม็ศกัยภาพของตนเอง และตอ้งการหนา้ท่ีการงานท่ีมัน่คง ในการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 
 ตอนที ่3 ปัจจยัในการตดัสินใจดา้นส่วนประสมการตลาด ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อนกัศึกษา
จีนในการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย หลักสูตรท่ีเปิดสอน 
ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั ค่าใชจ่้ายในการศึกษา การประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั ท าเลท่ีตั้ง
ของมหาวทิยาลยั ความรู้ความสามารถของอาจารยผ์ูส้อน และการจดัการเรียนการสอน โดยรวมอยู่
ในระดบัส าคญัท่ีสุด เม่ือพิจารณาแยกเป็นแต่ละดา้นพบวา่  
 ดา้นหลกัสูตรท่ีเปิดสอน พบวา่ นกัศึกษาจีน ให้ความส าคญัดา้นหลกัสูตรท่ีเปิดสอนใน
ระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่านักศึกษาชาวจีนให้ความส าคญักบั หลกัสูตรท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน หลกัการและวตัถุประสงค์ของหลักสูตรมีความ
ชัดเจนและตรงกับความต้องการของผูเ้รียน หลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีเปิดสอนมีความทนัสมัย
สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และสามารถโอนหน่วยกิจไปมหาวิทยาลยัในต่างประเทศได ้
ขอ้มูลดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทรงธรรม ธีระกุลและคณะ(2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ โดยภาพรวมและ
ดา้นช่องทางการให้บริการ ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร และ
ดา้นกายภาพอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาและดา้นการประชาสัมพนัธ์และ
ส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั พบวา่ นกัศึกษาจีนให้ความส าคญักบัดา้นภาพลกัษณ์
มหาวิทยาลยัในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่นกัศึกษาจีนใหค้วามส าคญักบั การเป็น
ผูน้ าดา้นการศึกษาในระดบัท่ีมีคุณภาพ เช่นไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากส านกังานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัมีความน่าเช่ือถือจากการท า MOU กบัสถาบนันานาชาติในต่างประเทศ  

มหาวทิยาลยัมีช่ือเสียงไดรั้บการยอมรับ และบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบั
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ท่ีสูงข้ึนในมหาวิทยาลยัชั้นน าในต่างประเทศ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธารินี  พชัรเจริญพงศ ์ 
(2554) ศึกษาปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา หลกัสูตรนานาชาติของ
นกัศึกษาต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา่ นักศึกษาต่างชาติให้
ความส าคญักบัดา้นภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัในระดบัมาก  นกัศึกษาชาวต่างชาติให้ความส าคญักบั 
บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาความสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนในมหาวิทยาลัยชั้ นน าใน
ต่างประเทศ เป็นผูน้ าด้านการศึกษาในระดับท่ีมีคุณภาพ เช่น การได้รับรางวลัด้านการประกัน
คุณภาพจาก ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการลงนามความร่วมมือกบัสถาบนันานาชาติใน
ต่างประเทศ และมหาวทิยาลยัมีช่ือเสียงจากการจดัอนัดบัของมหาวทิยาลยัโลก  
 ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา พบว่า นักศึกษาจีนให้ความส าคัญกับด้านค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษาจีนให้ความส าคัญกับ
ค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตรมีความเหมาะสม มีทุนการศึกษาให้นกัศึกษาชาวต่างชาติ และมีระบบการ
ผอ่นช าระค่าเรียนส าหรับนกัศึกษาชาวต่างชาติ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเมธาว ีสุขปาน (2556) 
ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ของนกัเรียน กรณีศึกษาวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี ผลการทดสอบแบบจ าลองโลจิท
พบว่า  พบว่า คะแนนของความส าคญัทางด้านความพอใจกบัตน้ทุนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
โอกาสในการตดัสินใจเลือกต่อในหลกัสูตรระดบัประกาศนีบตัรวชิาชีพชั้นสูง ท่ีวิทยาลยัพณิชยการ
ธนบุรี เม่ือพิจารณาระดับความพอใจเฉล่ีย ได้แก่ความชอบและความถนัดส่วนตัวมากท่ีสุด 
รองลงมา ช่ือเสียงของสถานศึกษาท่ีเป็นท่ีรู้จกัมาอย่างยาวนานและเป็นของรัฐบาล รวมทั้งการ
ชกัชวนจากเพื่อน ตามล าดบั และเม่ือจ าแนกปัจจยัทางดา้นตน้ทุนไดแ้ก่ สะดวกในการเดินทางมาก
ท่ีสุด และเสียค่าเล่าเรียนถูก ตามล าดับ ส่วนปัจจยัรายข้อท่ีนักเรียนให้ความส าคญัน้อยท่ีสุด 3 
อนัดบัในการเลือกศึกษาต่อท่ีน่ี ไดแ้ก่ อนัดบัแรก ทางดา้นห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
รองลงมา ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ และกฎระเบียบขอ้บงัคบัและแต่งกายท่ีเขม้งวด 
ตามล าดบั และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธารินี  พชัรเจริญพงศ์  (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา หลักสูตรนานาชาติของนักศึกษาต่างชาติ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาชาวต่างชาติให้ความส าคญักบัด้าน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา อยู่ในระดบัมาก นักศึกษาชาวต่างชาติให้ความส าคญักบัค่าใช้จ่ายมีความ
เหมาะสมกับหลักสูตร มีระบบการผ่อนช าระค่าเรียนส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติและมี
ทุนการศึกษาใหน้กัศึกษาชาวต่างชาติ 
 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยั พบวา่ นกัศึกษาจีนให้ความส าคญักบัดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยั อยูใ่นระดบัส าคญัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นกัศึกษา
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จีนให้ความส าคญักบัการมีเวบ็ไซต์แจง้ข่าวสารการรับสมคัร หลกัสูตรท่ีเปิดสอนและค่าใช้จ่าย 
มหาวิทยาลยัมีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารการรับสมคัรไปยงัสถานศึกษา
ในต่างประเทศ เช่น จดหมายข่าว โบชัวร์ และมีศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อในต่างประเทศ ซ่ึง
สอดคล้องกับ ธารินี  พัชรเจริญพงศ์  (2554) ศึกษาปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ระดบัอุดมศึกษา หลกัสูตรนานาชาติของนกัศึกษาต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาชาวต่างชาติให้ความส าคญักบัการมีเวบ็ไซตแ์จง้ข่าวสารการรับสมคัร
หลกัสูตรท่ีเปิดสอนและค่าใช้จ่าย การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารการรับสมคัรไปยงัสถานศึกษาใน
ต่างประเทศ เช่นจดหมายข่าว โบชวัร์ มีศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อในต่างประเทศ และมหาวิทยาลยั
มีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 
 ดา้นท าเลท่ีตั้งของมหาวิทยาลยั พบว่า นกัศึกษาจีนให้ความส าคญักบัดา้นท าเลท่ีตั้งของ
มหาวิทยาลยั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ สถานท่ีตั้งอยูใ่นเมืองมีความ
สะดวกสบาย มีส่ิงอ านวยความสะดวกใกล้มหาวิทยาลยั มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี และมี
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยท่ีเอ้ือต่อการเรียน เช่น การวางผงัอาคารเรียนท่ีสะดวกต่อ
การศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของวิลาวลัย์  เปล่ียนสะอาด (2551) ศึกษาถึงแรงจูงใจของ
นกัศึกษาต่อการเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธัญบุรี ซ่ึงผลการวิจยัพบว่าแรงจูงใจสูงสุดของนักศึกษาในการเขา้มาศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี 
หลกัสูตรนานาชาติ ดา้นทศันคติ คือ ตอ้งการแลกเปล่ียนวฒันธรรม ดา้นสถานท่ี คือ ความสะดวก
ในการหาท่ีพกัอาศยั ส่วนดา้นการศึกษา คือ สาขาวชิาท่ีเปิดสอนตรงตามความตอ้งการของนกัศึกษา 
และค่าใชจ่้ายในการศึกษามีความเหมาะสม 
 ดา้นความรู้ความสามารถของอาจารยผ์ูส้อน นกัศึกษาจีนให้ความส าคญักบัดา้นความรู้
ความสามารถของอาจารยผ์ูส้อน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด อาจารยผ์ูส้อนมีความรู้ความช านาญและ
เช่ียวชาญในวชิาชีพ อาจารยผ์ูส้อนมีทั้งอาจารยช์าวไทยและชาวต่างชาติท่ีมาจากสถาบนัการศึกษาท่ี
มีช่ือเสียง อาจารยผ์ูส้อนมีเทคนิคและวิธีการสอนท่ีเขา้ใจง่าย และอาจารยมี์ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้ในการสอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรพรรณ ยาใจ (2550) ศึกษา
เร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจของนักศึกษาชาวต่างชาติในการเขา้มาเป็นนักศึกษา
แลกเปล่ียน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด หมายถึง สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาในดา้นวิชาการและวชิาชีพชั้นสูง
หลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบตัร ใบปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา ราคา คือ คุณค่าในรูป
ตวัเงิน หรือเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบคุณค่ากบัผลิตภณัฑ์นั้นถา้คุณค่าสูงกว่า
ราคาลูกคา้ก็จะตดัสินใจซ้ือสถานท่ีตั้ง เปรียบไดก้บัช่องทางการจดัจ าหน่ายส าหรับมหาวิทยาลยั 
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โดยกระจายศูนย์การศึกษาหรือวิทยาเขตเพื่อความสะดวกในการ เดินทางและศึกษาต่อการ
ประชาสัมพนัธ์ เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเขา้มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั เป็นการเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์และความเขา้ใจอนัดีของนกัศึกษา และมหาวทิยาลยั 
 ดา้นการจดัการเรียนการสอน นกัศึกษาชาวจีนให้ความส าคญักบัดา้นการเรียนการสอน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่านักศึกษาชาวจีนให้ความส าคัญกับ               
โครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหวา่งมหาวิทยาลยัในประเทศและต่างประเทศ  มีอุปกรณ์การเรียน
การสอนท่ีทันสมัย มีระบบการศึกษาท่ีเป็นมาตรฐานสากล อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนข้อท่ีมี
โครงการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ และมีการจดัห้องเรียนท่ีมีบรรยากาศนกัศึกษาเชิง
วิชาการอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทรงธรรม ธีระกุลและคณะ(2553) ไดศึ้กษา
เร่ืองปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบั วิเคราะห์และจดัล าดบัความส าคญั เปรียบเทียบความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเข้าศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทกัษิณ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 234 คน ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยภาพรวมและด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน
กระบวนการจดัการเรียนการสอน ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร และดา้นกายภาพอยูใ่นระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

 

 ข้อเสนอของการวจัิยคร้ังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพนัธ์หลักสูตรท่ีเปิดสอนในต่างประเทศโดยเฉพาะ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีการลงนามความร่วมมือกบัสถาบนันานาชาติในต่างประเทศ
ให้เพิ่มมากยิ่งข้ึนเพื่อประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข่าวสารการรับสมคัร ในหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิด
สอน 

2. มหาวทิยาลยัควรจดัอบรมปรับพื้นฐานดา้นภาษา ทั้งภาษาองักฤษและภาษาไทยท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวนัให้กับนักศึกษาจีน ก่อนเร่ิมเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาจีน
สามารถส่ือสารกบัเพื่อนๆชาวต่างชาติได ้

3. มหาวิทยาลยัควรจดัโครงการเพื่อนอาสา (Buddy Volunteers) เพื่อเป็นเพื่อนค่อยให้
ค  าแนะน าการใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย แนะน าวฒันธรรมต่างๆ ท่ีดีงามของท้องถ่ินจังหวดั
เชียงใหม่ และประเทศไทย 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 
 การท าวิจยัคร้ังน้ีศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อนักศึกษาจีนในการเลือกศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โดยประชากรท่ีใช้เป็นนกัศึกษาจีนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ ควรศึกษาจากประชากรท่ีเป็นนกัศึกษาชาวต่างชาติท่ีมาจากทุกประเทศ เพิ่มเติม 
เพื่อจะไดท้ราบขอ้มูลและสามารถน ามาเปรียบเทียบ ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ขอ้มูลจากนกัศึกษาท่ีมาจากคนละประเทศจะมีความแตกต่างกนัอยา่งไร เพื่อจะน าไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร พฒันาระบบการจดัการเรียนการสอน กลไกต่างๆ เพื่อเป็น
ประโยชน์อยา่งสูงสุดต่อสถาบนั และต่อประเทศชาติต่อไป 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 
 
ช่ือ-สกุล Miss. LINGYUN YANG 
 
วนัเดือนปีเกดิ 14 เมษายน 2533  
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 140/58 หมู่ 10 ต าบลป่าแดด อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ประวตัิการศึกษา  2556     จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต  

 (การบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ) 
  จากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

 
แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 

เร่ือง  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อนักศึกษาจีนในการเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
 

 
ค าช้ีแจง    แบบสอบถามน้ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาการวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อนกัศึกษาจีนในการเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ซ่ึงผลการศึกษาใน
คร้ังน้ีผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั โดยมีค าถาม   แบ่งออกเป็น 3 ตอน  มีรายละเอียดดงัน้ี   

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัศึกษาชาวจีน 
ตอนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัความตอ้งการส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจส่วนประสมการตลาดของนกัศึกษาชาว

จีนในการเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
โปรดตอบแบบสอบถามตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด และขอขอบพระคุณท่ีให้

ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 

 

                                                                                                       LINGYUN YANG 
                                                                                          นกัศึกษาปริญญาโท   
                                                           หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ 
                                                                                                     ผู้วจัิย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เลขท่ีแบบสอบถาม.................. 
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ตอนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ค าช้ีแจง  :   กรุณาท าเคร่ืองหมายถูก   ลงใน            ช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
 

1. เพศ      1. ชาย          2.  หญิง 
 

2. อาย ุ      1. ต ่ากวา่ 20 ปี         2.  ระหวา่ง 20-25  ปี 
      3. ระหวา่ง 26-30 ปี  4.  มากกวา่ 30  ปี   
 

3. ก าลงัศึกษาอยูร่ะดบั    1.  ปริญญาตรี                      2. ปริญญาโท   3. ปริญญาเอก 
 

4. ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 
      1.  0-1 ปี   2. 1-2 ปี 
      3. 2-4 ปี   4. มากกวา่ 4 ปี 
   
5. ท่ีพกัอาศยัปัจจุบนั    1.  บา้นตวัเอง    2. ท่ีพกัสวสัดิการของมหาวิทยาลยั 
                   3.  บา้นเช่า, ห้องเช่า  4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................. 
 
6. ภูมิล าเนา     1.  มณฑลกวา่งซี   2. มณฑลยนูนาน 
                   3.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................. 
 

7. หลกัสูตรท่ีศึกษา        1.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจนานาชาติ 
          2.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารระหวา่งประเทศ 
      3.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจระหวา่งประเทศ 
      4.  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 
      5.  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น 
      6.  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ 
      7.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป 
      8.  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 
                      
 8. แหล่งเงินทุนในการศึกษาของนกัศึกษา           

                 1.  ทุนรัฐบาล                         2. ทุนส่วนตวั 
   3.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................ 
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ตอนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความต้องการส่วนบุคคล ในการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเชียงใหม่ 

 

ค าช้ีแจง   5   หมายถึง  ระดบัความส าคญั มากท่ีสุด 
 4   หมายถึง  ระดบัความส าคญั มาก 
 3   หมายถึง  ระดบัความส าคญั ปานกลาง 
 2   หมายถึง  ระดบัความส าคญั  นอ้ย 
 1   หมายถึง  ระดบัความส าคญั นอ้ยท่ีสุด 

 

โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด 
 

ปัจจัยความต้องการส่วนบุคคล 
ระดับความส าคัญ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

1. ความต้องการพฒันาตนเอง     
1.1 ตอ้งการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถ

ใหก้บัตนเอง 
     

1.2 ตอ้งการวฒิุการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ 

     

1.3 วางแนวทางให้ตนเองสามารถพฒันาไปสู่
เป้าหมายในชีวติ เป็นการสร้างโอกาสและ
ความกา้วหนา้ในการท างาน 

     

1.4 ตอ้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต      

2. ความต้องการด้านสังคม     
2.1 เม่ือจบการศึกษาแลว้จะมีเกียรติและศกัด์ิศรี

ในสังคม 
     

2.2 ตอ้งการการยอมรับนบัถือจากสังคมและ
บุคคลรอบขา้ง 

     

2.3 ตอ้งการด าเนินชีวติในสังคมในระดบัท่ีดีข้ึน      
2.4 มีโอกาสไดพ้บเพื่อนใหม่ๆ หลายเช้ือชาติ      
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ปัจจัยความต้องการส่วนบุคคล 
ระดับความส าคัญ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

3. ความต้องการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ     
3.1 เขา้ใจวถีิการด าเนินชีวิต ความเป็นอยูข่อง

คนไทย 
     

3.2 ไดรู้้จกัเพื่อนใหม่ๆ ท่ีมีวฒันธรรมต่างกนั      
3.3 ตอ้งการหาประสบการณ์ในการด าเนินชีวิต

ในต่างแดน 
     

3.4 ตอ้งการแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัเพื่อน
ต่างชาติ 

     

4. ความต้องการความมั่นคงและความก้าวหน้าในชีวติ     
4.1 ตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวิต      
4.2 ตอ้งการอาชีพ/การท างานท่ีมัน่คง      
4.3 การเติมเตม็ศกัยภาพดา้นภาษาและสามารถ

ท างานต่างประเทศ 
     

4.4 ตอ้งการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน      
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ตอนที ่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจัยในการตัดสินใจ ด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 

ค าช้ีแจง   5   หมายถึง  ระดบัความส าคญั มากท่ีสุด 
 4   หมายถึง  ระดบัความส าคญั มาก 
 3   หมายถึง  ระดบัความส าคญั ปานกลาง 
 2   หมายถึง  ระดบัความส าคญั  นอ้ย 
 1   หมายถึง  ระดบัความส าคญั นอ้ยท่ีสุด 

 
โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด 
 

ปัจจัยในการตัดสินใจด้านส่วนประสมการตลาด ระดับความส าคัญ 
มากท่ีสุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

1. หลกัสูตรทีเ่ปิดสอน     
1.1 หลกัการและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรมี

ความชดัเจนและตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
     

1.2 หลกัสูตร/สาขาวชิาท่ีเปิดสอนมีความ
ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

     

1.3 หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน 

     

1.4 สามารถโอนหน่วยกิตไปมหาวทิยาลยัใน
ต่างประเทศได ้

     

2. ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั     
2.1 มหาวทิยาลยัมีช่ือเสียงไดรั้บการยอมรับ      
2.2 มหาวทิยาลยัมีความน่าเช่ือถือจากการท า 

MOU กบัสถาบนันานาชาติในต่างประเทศ 
     

2.3 เป็นผูน้ าดา้นการศึกษาในระดบัท่ีมี
คุณภาพ เช่น ไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากจาก 
สกอ. 
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ปัจจัยในการตัดสินใจด้านส่วนประสมการตลาด ระดับความส าคัญ 
มากท่ีสุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

2.4 บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถเขา้ศึกษา
ต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนในมหาวิทยาลยัชั้นน าใน
ต่างประเทศ 

     

3. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา     
3.1 ค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตรมีความเหมาะสม      
3.2 มีทุนการศึกษาใหน้กัศึกษาชาวต่างชาติ      
3.3 มีระบบการผอ่นช าระค่าเรียนส าหรับ

นกัศึกษาชาวต่างชาติ 
     

4. การประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยั     
4.1 ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารการรับสมคัรไปยงั

สถานศึกษาในต่างประเทศ เช่น จดหมายข่าว,  
โบชวัร์ 

     

4.2 มีเวบ็ไซดแ์จง้ข่าวสารการรับสมคัร/
หลกัสูตรท่ีเปิดสอน/ค่าใชจ่้าย 

     

4.3 มีศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อใน
ต่างประเทศ 

     

4.4 มหาวทิยาลยัมีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ
สังคม 

     

5. ท าเลทีต่ั้งของมหาวทิยาลัย     
5.1 สถานท่ีตั้งอยูใ่นเมืองมีความสะดวกสบาย      
5.2 มีสภาพแวดลอ้มภายในมหาวทิยาลยัท่ีเอ้ือ

ต่อการเรียน เช่น การวางผงัอาคารเรียนท่ีสะดวก
ต่อการศึกษา 

     

5.3 มีส่ิงอ านวยความสะดวกใกลม้หาวทิยาลยั      
5.4 มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี      
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ปัจจัยในการตัดสินใจด้านส่วนประสมการตลาด ระดับความส าคัญ 
มากท่ีสุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

6. ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน     
6.1 อาจารยผ์ูส้อนมีทั้งอาจารยช์าวไทยและ

ชาวต่างชาติท่ีมาจากสถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง 
     

6.2 อาจารยผ์ูส้อนมีความรู้ความช านาญและ
เช่ียวชาญในวชิาชีพ 

     

6.3 อาจารยมี์ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นการสอน 

     

6.4 อาจารยผ์ูส้อนมีเทคนิคและวธีิการสอนท่ี
เขา้ใจง่าย 

     

7. การจัดการเรียนการสอน     
7.1 มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั      
7.2 มีโครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหวา่ง

มหาวทิยาลยัในประเทศและต่างประเทศ 
     

7.3 มีโครงการศึกษาดูงานในประเทศและ
ต่างประเทศ 

     

7.4 มีระบบการศึกษาท่ีเป็นมาตรฐานสากล      
7.5 มีการจดัห้องเรียนท่ีมีบรรยากาศนกัศึกษา

เชิงวชิาการ 
     

 

****************************************************************************** 
### ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี ้ ทีไ่ด้กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ### 

                                        LINGYUN YANG 
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ภาคผนวก ข 
 
 

หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก ค 
 
 

ค่าดัชนีความสอดคล้องและความเทีย่งตรง 
ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อนักศึกษาจีนในการเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
การประเมินหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั (Content Validity) 

ใชเ้กณฑก์ารประเมินความสอดคลอ้งก าหนดจากค่าตวัเลข ดงัน้ี 
ค่า +  1 หมายถึง   สอดคลอ้ง 
ค่า     0      หมายถึง    ไม่แน่ใจ 
ค่า  - 1      หมายถึง    ไม่สอดคลอ้ง 

ในการแปลงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (index of item objective congruence) พิจารณาจาก
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง มากกวา่ หรือเท่ากบั 0.5  มีความสอดคลอ้งกนั 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง นอ้ยกวา่ 0.5 ไม่มีความสอดคลอ้งกนั 

 

ด้าน/ 
ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของผู้เช่ียวชาญ ผลรวมการให้ค่า
คะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC  
ทีไ่ด้ 

ผลดัชนี 
ความ

สอดคล้อง 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที ่3 

 

ตอนที ่ 2  ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยความต้องการส่วนบุคคล ในการเลือกศึกษาต่อในม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

1. ด้านความต้องการพฒันาตนเอง 
ขอ้ท่ี 1 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 3 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 4 +1 0 +1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ 
ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของผู้เช่ียวชาญ ผลรวมการให้ค่า
คะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC  
ทีไ่ด้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที ่3 

   

2. ด้านความต้องการด้านสังคม 
ขอ้ท่ี 1 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 3 +1 0 +1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 4 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
3. ด้านความต้องการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาต ิ
ขอ้ท่ี 1 +1 -1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 3 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 4 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
4. ด้านความต้องการความมั่นคงและความก้าวหน้าในชีวติ 
ขอ้ท่ี 1 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 3 0 0 +1 1/3 0.34 ไม่สอดคลอ้ง 

ขอ้ท่ี 4 +1 0 +1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ 
ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของผู้เช่ียวชาญ ผลรวมการให้ค่า
คะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า IOC  
ทีไ่ด้ 

ผลดัชนีความ
สอดคล้อง 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที ่3 

   

ตอนที ่ 3  แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจัยในการตัดสินใจ ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

1. หลกัสูตรทีเ่ปิดสอน 
ขอ้ท่ี 1 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 3 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 4 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2. ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
ขอ้ท่ี 1 +1 +1 0 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 3 +1 +1 0 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 4 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
3. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
ขอ้ท่ี 1 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 3 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
4. การประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยั 
ขอ้ท่ี 1 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 3 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 4 +1 0 +1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ 
ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของผู้เช่ียวชาญ ผลรวมการให้ค่า
คะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า IOC  
ทีไ่ด้ 

ผลดัชนีความ
สอดคล้อง 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที ่3 

   

5. ท าเลทีต่ั้งของมหาวทิยาลัย/ปัจจยัทางดา้นกายภาพ 
ขอ้ท่ี 1 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 3 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 4 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
6. ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 
ขอ้ท่ี 1 0 +1 +1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 3 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 4 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
7. การจัดการเรียนการสอน 
ขอ้ท่ี 1 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 3 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
ขอ้ท่ี 4 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 

 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง =  ผลรวมของค่า IOC ท่ีได ้
            จ  านวนขอ้ทั้งหมด 
 = 39.03 
    43 
 = 0.91 
ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ ในภาพรวมของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีความสอดคลอ้ง โดยมีค่า 

IOC เท่ากบั 0.91 
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ภาคผนวก ง 
 
 

แบบทดสอบหาความเช่ือถือ (Reliability)  และการน าไปทดลองใช้ (Try  Out) 
 

สูตรของครอนบาค (Cronbach, 1970 : 161)  ซ่ึงเรียกว่า  “สหสัมประสิทธ์ิแอลฟา”       
(-Coefficient) ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อใหไ้ดค้่าความเช่ือมัน่ใหใ้กลเ้คียงกบั 1  
 

จากสูตร   = ]1[
1 2

2

t

i

S

S

n

n 



 

 
เม่ือ   = ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 

  n = จ านวนขอ้ของค าถาม 

   S2
I = ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ค าถาม 

  S2
t = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

ผลความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยัไดจ้ากการทดสอบมีค่าดงัน้ี 
 

ปัจจัยความต้องการส่วนบุคคล ผลความเช่ือมั่น 

ตอนที ่2 
ดา้นความตอ้งการพฒันาตนเอง .798 
ดา้นความตอ้งการดา้นสังคม .831 
ดา้นความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมต่างชาติ .913 
ดา้นตอ้งการความมัน่คงและความกา้วหนา้ในชีวิต .896 
ตอนที ่ 3 ปัจจัยในการตัดสินใจ ด้านส่วนประสมทางการตลาด 
หลกัสูตรท่ีเปิดสอน .837 
ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั .833 
ค่าใชจ่้ายในการศึกษา .745 
การประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั .923 



96 
 

 

ตอนที ่ 3 ปัจจัยในการตัดสินใจ ด้านส่วนประสมทางการตลาด (ต่อ) 
ท าเลท่ีตั้งของมหาวทิยาลยั .941 
ความรู้ความสามารถของอาจารยผ์ูส้อน .917 
การจดัการเรียนการสอน .839 

รวม .967 
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