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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเพ่ือ 1) ศึกษาการรับรู้ของนักศึกษาจีนเรื่องการจัดการความปลอดภัย
ในสถานการณ์ COVID-19 2) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกเรียนของนักศึกษาจีน  
ที่มหาวิทยาลัยไทย และ 3) วิเคราะห์การรับรู้การจัดการความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 และส่วน
ประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกเรียนของนักศึกษาจีนที่มหาวิทยาลัยไทย เป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากนักศึกษาจีน จ านวน 400 คน 
ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยไทย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) การวิจัย
พบว่าการรับรู้การจัดการความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และส่วน
ประสมทางการตลาดบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการรับรู้ การจัดการ
ความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 และส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อนักศึกษาจีนที่
ตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ: การจัดการความปลอดภัย ส่วนประสมทางการตลาดบริการ โควิด-19 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to study the perception towards safety 
management during COVID-19 situation of Chinese students; 2) to study service marketing 
mix in selecting study at Thai universities of Chinese students; and 3) to analyze the effect of 
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the perception towards safety management during COVID-19 situation and service marketing 
mix on selecting study at Thai universities of Chinese students. This study was a survey 
research. Data were collected through the online questionnaire from the sample of 400 
Chinese students who study in Thai universities. Data were analyzed using percentage, mean, 
and standard deviation. The hypothesis was tested by using Multiple Linear Regression 
Analysis. The results of this study found that both perception towards safety management 
during COVID-19 situation and service marketing mix were at the high level in overall. The 
results of hypothesis testing showed that the perception towards safety management during 
COVID-19 situation and service marketing mix affected the decision in selecting study at Thai 
universities of Chinese students at statistically significant level of 0.01. 
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บทน า 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกับ
ประเทศไทยมีความร่วมมือด้ านการศึกษาใน
ระดับประเทศมายาวนาน และได้ขยายความร่วมมือ
ในระดับสถาบันการศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
การที่นักศึกษาจีนเข้ามาศึกษาในประเทศไทย 
มีผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศและความก้าวหน้าของการศึกษาของไทย 
โดยส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และท าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษาในภูมิภาคต่อไป (สุขตา เกิดภู่, 2561) 

จ านวนนั กศึ กษาต่ างชาติ โดยเฉพาะ
นักศึกษาจีนที่เข้ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ
ประเทศไทยเพ่ิ มขึ้ นอย่ างมาก จากปี  2558 มี
นักศึกษาจีนมาเรียนในมหาวิทยาลัยไทย 8,255 คน 
และเพ่ิมเป็น 17,055 คน ในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 
35.4 ของจ านวนนักศึกษาต่างชาติในประเทศไทย 
ส่ วน ป ระ เท ศที่ มี จ าน วน นั กศึ กษ าม าเรี ย น 
ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยรองลงมา ได้แก่ 
เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม และกัมพูชา โดยจ านวน
นักศึกษาจากทั้ง 5 ประเทศรวมกันคิดเป็นร้อยละ 
62.5 ของนักศึกษาต่างชาติทั้ งหมด (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2563)  

ปัจจัยหลักที่ท าให้นักศึกษาจากประเทศจีน
มาศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย คือ 

อัตราการแข่งขันที่สูงในการศึกษาต่อในประเทศจีน 
และความต้องการเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต จ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาของประเทศ
จีนปี 2556 เท่ากับ 9.12 ล้านคน ในจ านวนนี้มีร้อย
ละ 87 ที่สามารถเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศจีนได้(Rujirada  Nakrung, 2019 นักศึกษา
จี น จ าน วนหนึ่ งจึ งมาศึ กษ าในประเทศ ไท ย 
ด้วยเหตุผลว่า ประเทศไทยมีระบบการศึกษาและ
โครงสร้ างพ้ืนฐานด้ านการศึกษาที่ มี คุณภาพ   
มีค่าใช้จ่ายถูก ประกอบกับมีโอกาสประกอบอาชีพ
หรือท าความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต (จิตรภณุ  
ภูมิฉัฏฐ์มงคล, 2559; ปรียานุช อินเทวา, 2556) 
ดังนั้น ประเทศไทยจึงกลายเป็นประเทศหลักที่
นักเรียนจีนเลือกมาศึกษาต่อ 

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนย้ายของนักศึกษา
ต่างชาติไปศึกษาในประเทศต่างๆ เกิดภาวะชะงักงัน
เมื่อต้นปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ท าให้ เป็นอุปสรรคในการเดินทางไป
เรียนต่อในต่างประเทศ (Mok, Xiong, Ke, and 
Cheung, 2020) มหาวิทยาลัยที่มีศึกษาต่างชาติ
จ านวนมากจึ งได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
ตั วอย่ างเช่น สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลี ย  
โดยศึกษาชาวจีนสร้างรายได้ ให้ สหรัฐอเมริกา 
14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และออสเตรเลีย 2,000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของ 
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COVID-19 จึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้งสอง
ประเทศ เนื่องจากมาตรการจ ากัดการเดินทาง ส่งผล
ให้นักศึกษาจากจีน 360,000 คน ไปสหรัฐอเมริกา
ไม่ได้ และ 106,000 คน ไปออสเตรเลีย (ประชาชาติ
ธุรกิจ, 2563)   

ส าหรับประเทศไทย ในปี 2563 ประเทศ
ไทยมีนักศึกษาจีนเกือบ 13,000 คน มาเรียนใน
มหาวิทยาลัยของรัฐมากกว่า 5,000 คน และใน
ม ห าวิ ท ย าลั ย เอ ก ช น ม าก ก ว่ า  7 ,5 00  ค น 
(ฐาน เศรษฐกิ จ , 2563) ช่ วงก่ อนสถานการณ์ 
COVID-19 ระบาด มีแนวโน้มว่าจะมีนักศึกษาจีนที่
สมัครเรียนต่อเพ่ิมมากขึ้น แต่เมื่อมีสถานการณ์ 
COVID-19 แ พ ร่ ร ะ บ า ด นั ก ศึ ก ษ า จี น ได้ รั บ
ผลกระทบจากมาตรการควบคุมการเดินทาง ซึ่งมี
ผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในประเทศไทย ดังนั้น 
หาวิทยาลัยไทยจึงให้ความส าคัญแก่การจัดการ
ความปลอดภั ยในสถานการณ์  COVID-19 โดย
ก าหนดมาตรการต่างๆ ทั้งการจัดการเรียนการสอน
และการดูแลสุขภาพของนักศึกษา เป็นต้น เพื่อให้
นักศึกษาจีนเกิดความเชื่อมั่นว่าจะปลอดภัยเมื่อมา
ศึกษาในประเทศไทย ความเชื่อเรื่องความปลอดภัย
นี้มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษาจีนใน
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Lu, Le, & Fan, 2012)   

ผู้วิจัยจึ งสนใจที่จะศึกษาการรับรู้ เรื่อง
จัดการความปลอดภัยในสถานการณ์  COVID-19 
และส่วนประสมทางการตลาดบริการในการที่
นักศึกษาจีนเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยไทย การวิจัย
นี้จะท าให้สถาบันอุดมศึกษามีข้อมูลประกอบการ
วางแผน และพัฒนาการจัดการศึกษาในสถานการณ์ 
COVID-19  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักศึกษา
จีนที่ก าลังศึกษา หรือที่จะตัดสินใจมาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยไทย 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาการรับรู้เรื่องการจัดการความ
ปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 ของนักศึกษา
จีน 

 2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาด
บริการในการที่ นั กศึ กษาจี นจะเลื อกเรี ยนที่
มหาวิทยาลัยไทย 
 3. เพ่ือวิเคราะห์การรับรู้ เรื่องการจัดการ
ความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 และส่วน
ประสมทางการตลาดบริการที่ มี ผลต่ อการที่
นักศึกษาจีนจะเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยไทย 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 สถาบันอุดมศึกษามีข้อมูลประกอบการ
ว างแผ น  แ ล ะ พั ฒ น าก ารจั ด ก ารศึ ก ษ า ใน
สถานการณ์ COVID-19  ให้แก่นักศึกษาจีน 
 

แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
การจัดการความปลอดภัย   
Waring (1995) ให้ความหมายของการ

จัดการความปลอดภัยว่า คือระบบการจัดการที่
ระบุหาสิ่งอันตรายและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาความเชื่อมั่นได้ว่าการ
ควบคุมความเสี่ ยงเหล่ านี้ ยั งมีประสิทธิภ าพ
เพียงพอต่อประสิทธิผลองค์กร มีองค์ประกอบ 4 
ด้านดังนี้ 1) นโยบายด้านความปลอดภัย (Safety 
Policy) เป็ น ก า ร ก า ห น ด น โย บ าย ขั้ น ต อ น 
วิธีด าเนินการ รวมถึงโครงสร้างภายในองค์กรเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

2) การจัดการความเสี่ยง (Safety Risk 
Management) เป็นการระบุความเสี่ยง มีการ
ป้องกันและการเฝ้าระวัง โดยสามารถควบคุมความ
เสี่ ย งและจัดการกับความเสี่ ยงนั้ นๆ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

3) การรับประกันความปลอดภัย (Safety 
Assurance) เป็นการสร้างระบบเพ่ือควบคุมความ
เสี่ยง และมีความมั่นใจว่าจะระบบนั้นมีความ
ต่อเนื่องที่จะสามารถป้องกันความเสี่ยงด้านใหม่ๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

4) การส่ ง เสริมด้ านความปลอดภั ย 
(Safety Promotion) เป็นการสร้างวัฒนธรรมและ
บรรทัดฐานความปลอดภัย เพ่ือยกระดับความ
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ปลอดภัยในองค์กรให้สูงขึ้น และลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดความเสียหายต่อตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาการรับรู้การจัดการ
ความปลอดภัยจากองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 
นโยบายด้านความปลอดภัย การจัดการความเสี่ยง 
และการส่งเสริมด้านความปลอดภัย เนื่องจาก
ผู้ ต อบแบบ สอบถาม ไม่ อ าจ รับ รู้ ข้ อมู ล การ
รับประกันความปลอดภัยที่ต้องใช้ระยะเวลา
ต่อเนื่องในการจัดการได ้

 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
Kotler and Keller (2012) ให้แนวคิดว่า 

ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ (Service 
Marketing Mix) เกี่ ยวข้องกับธุ รกิจบริการซึ่ ง
แตกต่างจากสินค้าอุปโภคและบริโภคทั่วไป จึงต้อง
ใช้ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7 
อย่ าง  ห รื อ  7P's ป ระกอบ ด้ วย  ผลิ ตภั ณ ฑ์ 

(Product) การสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
การจั ด จ าห น่ าย  (Place) ราค า (Price) การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) 
และกระบวนการ (Process)   

ส าห รับ การวิ จั ยนี้  ส่ วนป ระสมทาง
การตลาดบริการในการเลือกเรียนต่อ หมายถึง สิ่ง
ที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในด้านส่วนประสม
ทางการตลาด (Ling Yun Yang และกมลทิพย์ ค า
ใจ, 2560) ได้แก่ Product: หลักสูตรที่เปิดสอน ;  
Physical Evidence and Presentation: 
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ;  Place: ท าเลที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัย; Price: ค่าใช้จ่ายในการศึกษา; 
Promotion: การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย; 
People: ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน; 
และ Process: การจัดการเรียนการสอน 
 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
    ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
1. หลักสตูรที่เปดิสอน  
2. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   
3. ท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลยั  
4. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา  
5. การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย  
6. ความรู้ความสามารถของอาจารยผ์ู้สอน  
7. การจัดการเรยีนการสอน 

การรับรู้การจัดการความปลอดภัย 
1. นโยบายดา้นความปลอดภยั  
2. การจัดการความเสี่ยง  
3. การส่งเสริมด้านความปลอดภัย  

การตัดสินใจเลือกเรียนที่
มหาวิทยาลัยไทย 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักศึกษาจีนที่ก าลังศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ทั้งมหาวิทยาลัย
ของรัฐและเอกชน ระหว่างเดือนมกราคม – ตุลาคม 
2563 ผู้วิจัยก าหนดขนาดของตัวอย่างโดยใช้สูตรของ 
Cochran (1977) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05  
ได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 385 ตัวอย่าง ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง และใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยใช้เทคนิคสโนว์บอล  
 

เครื่องมือในการวิจัย 
งาน วิ จั ยนี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ งป ริ ม าณ 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
ออนไลน์ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน คือ  

ส่วนที่  1 ค าถามด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา  

ส่วนที่ 2 ค าถามด้านการรับรู้การจัดการ
ความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 มีจ านวน 9 
ค าถาม ประยุกต์จากแนวคิดของ (Waring, 1995) 
เป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) มีค่าความ
เชื่อมั่น Cronbach’s Alpha ระหว่าง 0.882-0.897  

ส่วนที่  3 ค าถามด้านปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ มีจ านวน 21 ค าถาม ประยุกต์
จ า ก แ น ว คิ ด  Kotler and Keller (2012) แ ล ะ
เครื่องมือของ Ling Yun Yang และกมลทิพย์ ค าใจ 
(2560) เป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) มีค่า
ความเชื่อมั่น Cronbach’s Alpha ระหว่าง 0.969-
970  

ส่วนที่ 4 ค าถามด้านการตัดสินใจเลือก
เรียนที่มหาวิทยาลัยไทย  มีจ านวน 2 ค าถาม 
ประยุกต์จากแนวคิดของ  Kotler and Keller 
(2012) เป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) มี
ค่ าความ เชื่ อมั่ น  Cronbach’s Alpha เท่ ากั บ 
0.741-0.753 
 

 การวิเคร(าะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การแจก
แจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression Analysis) 

เกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญ 
ประกอบด้วย คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง
ระดับมากที่สุด; คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง 
ระดับมาก; คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึงระดับ
ปานกลาง; คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึงระดับ
น้อย; และคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึงระดับ
น้อยที่สุด 

สรุปผลการวิจัย 
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาจีน 
จ านวน 400 คน จ าแนกตาม เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ดังนี้  เป็นเพศชาย จ านวน 201 คน 
(ร้อยละ 50.25) มีอายุ 20-25 ปี จ านวน 260 คน 
คิดเป็น (ร้อยละ 65.00) มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จ านวน 264 คน (ร้อยละ 66.00)   
 

การรับรู้การจัดการความปลอดภัยใน
สถานการณ์ COVID-19   

จากตารางที่  1 ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญแก่การรับรู้การจัดการความปลอดภัย
ในสถานการณ์ COVID-19 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ม าก  แ ล ะ เมื่ อ พิ จ า รณ าราย ด้ าน  ด้ าน ที่ มี
ความส าคัญ ในระดับมากที่ สุด ประกอบด้วย
นโยบายด้านความปลอดภัย และการส่งเสริมด้าน
ความปลอดภัย ด้านที่มีความส าคัญในระดับมาก 
ประกอบด้วย การจัดการความเสี่ยง   

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้การจัดการความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19   

การรับรู้การจัดการความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 Mean S.D. ระดับความส าคัญ 



หน้า 6 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   
 

การรับรู้การจัดการความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 Mean S.D. ระดับความส าคัญ 
นโยบายด้านความปลอดภัย 4.21 0.82 มากที่สุด 
การส่งเสริมด้านความปลอดภัย 4.21 0.83 มากที่สุด         
การจัดการความเสี่ยง 4.16 0.89 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.19 0.85 มาก        
 
 ผลวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาจีน
ให้ความส าคัญแก่การจัดการความปลอดภัยใน
สถานการณ์ COVID-19 ทั้ง 3 ด้านเป็นอย่างมาก 
นักศึกษาจีนต้องการให้มหาวิทยาลัยของไทยมี
นโยบายด้านความปลอดภัย  โดยจัดมาตรการ
ป้องกันความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที ตลอดจน
มีความร่วมมือกับภาครัฐในการก าหนดมาตรการ
ดูแลนักศึกษาต่างชาติ อันส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ของนั กศึ กษ า (Lu, Le, & Fan, 2012) ที่ มี ต่ อ
มหาวิทยาลัยและประเทศไทยในการจัดการ
สถานการณ์ COVID-19 ส่วนด้านการจัดการความ
เสี่ยง นักศึกษาจีนต้องการให้มีหน่วยงานหรือศูนย์
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือบริหารจัดการสถานการณ์ 
COVID-19 ที่ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือช่วย
ให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูล และขอความช่วยเหลือ
ต่างๆ ได้อย่างสะดวก และในด้านการส่งเสริม
ความปลอดภัย นักศึกษาจีนต้องการให้มีระบบการ
เรียนการสอนออนไลน์ที่รองรับการเรียนรู้จากพ้ืนที่
ต่างๆ โดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
ก ร ณี ที่ นั ก ศึ ก ษ า ไม่ ได้ อ ยู่ ใน ป ร ะ เท ศ ไท ย  

(มี application ที่นักศึกษาจีนสามารถใช้เรียนรู้ได้
อย่างสะดวก) และมีแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาทั้ง
ด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต โดยเฉพาะภาวะ
ความเครียด และโรคซึมเศร้าจากความกลัวโรคภัย 
ตลอดจนภาวะความห่างไกลจากครอบครัว เรื่องนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zhai and Du (2020) 
และ Mok, Xiong, Ke, and Cheung (2020) 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ   
  จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญแก่ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
รายด้าน ด้านที่มีความส าคัญในระดับมากที่สุด 
ประกอบด้วย หลักสูตรที่เปิดสอน ท าเลที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัย ความรู้ความสามารถของอาจารย์
ผู้สอน ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  และการ
จัดการเรียนการสอน ด้านที่มีความส าคัญในระดับ
มาก ประกอบด้ วย  การประชาสัม พันธ์ของ
มหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ Mean S.D. ระดับความส าคัญ 

หลักสูตรที่เปิดสอน 4.33 0.73 มากที่สุด       
ท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย                                                                                                                         4.26 0.80 มากที่สุด 
ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 4.25 0.81 มากที่สุด  
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4.23 0.77 มากที่สุด 
การจัดการเรียนการสอน 4.22 0.86 มากที่สุด   
การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 4.19 0.85 มาก 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 4.18 0.86 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.18 0.53 มาก 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการของมหาวิทยาลัย
ไทยทั้ง 7 ด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานของ Ling Yun Yang (2560), Dai Linhuan 
(2560) และจิตรภณุ  ภูมิฉัฏฐ์มงคล (2559) ที่
ศึกษาการตัดสินใจของนักศึกษาจีนในการมาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยไทย 

ผลวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาจีน
ให้ ค วามส าคัญ มากแก่ ห ลั กสู ต รที่ เปิ ดสอน 
นักศึกษามีความคาดหวังต่อหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานการศึกษา (เช่น กระทรวง 
ศึกษาธิการ) ของประเทศไทย และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาได้รับการ
จ้างงานในสถานประกอบการ หรือประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว หรืออาชีพอิสระได้ รวมทั้งบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่
สู งขึ้นไปได้  ในด้านท าเลที่ ตั้ งของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาจีนต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
สะอาด สวยงาม และการคมนาคมสะดวก ด้าน
ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาจีน
ยังค านึงถึงความหลากหลายของสัญชาติของผู้สอน
ทั้ งชาวไทย ชาวจีน หรือชาติ อ่ืนๆ และส าเร็จ

การศึ กษาจากสถาบั นการศึ กษาที่ มี ชื่ อเสี ยง 
นอกเหนือการเอาใจใส่ในการดูแลนักศึกษาของผู้สอน 
ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจีน
พิจารณาชื่อเสียงและการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
รวมทั้งสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม
ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยควรมีเทคโนโลยี
การเรียนการสอนที่ช่วยให้ เรียนได้ทุกที่  ทุกเวลา 
หรือ Any Place and Any Time (วิเชียร พันธ์เครือ
บุตร, 2562) และมีกิจกรรมพิเศษให้ที่นักศึกษาจีน 
ได้ท ากิจกรรมร่วมกับนั กศึกษาไทย เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ และเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
ด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
จีนให้ความส าคัญแก่การมีศูนย์แนะแนวการศึกษาที่
อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยควร
เผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยในโซเชียลมีเดียของ
จีนด้วย และสุดท้ายด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ต้อง
เหมาะสมกับบริการต่างๆ ที่นักศึกษาจีนได้รับ 

ผลการวิเคราะห์การรับรู้การจัดการ
ความปลอดภัยในสถานการณ์  COVID-19 ท  ี่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัย
ไทย  

   
ตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และองค์ประกอบการขยายความแปรปรวนระหว่างการรับรู้การจัดการ
ความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 และการตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยไทย  
 สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปร 
นโยบาย            
ด้านความ
ปลอดภัย 

การส่งเสริม
ด้านความ
ปลอดภัย 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

การตัดสินใจ
เลือกเรียน  

Statistic 
VIF 

นโยบายด้านความปลอดภัย 1.00 0.602 0.662 0.591 1.861 
การส่งเสริมด้านความปลอดภัย  1.00 0.754 0.629 2.425 
การจัดการความเสี่ยง   1.00 0.689 2.751 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  

จากตารางที่ 3 ไม่พบขนาดความสัมพันธ์
ของตัวแปรอิสระที่มีค่าสูงกว่า 0.80 และไม่พบค่า
องค์ประกอบการขยายความแปรปรวน (Variation 
Inflation Factor: VIF) ที่มีค่าสูงกว่า 5.0 จึงไม่มี

ปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมเชิงพหุ (Multicollinearity) 
ดั งนั้ น จึ งวิ เคราะห์ การถดถอยเชิ งเส้นพหุ คูณ 
(Multiple Linear Regression) ด้วยวิธี Enter ดังนี้ 



หน้า 8 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   
 

 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณของการรับรู้การจัดการความปลอดภัยในสถานการณ์ 
COVID-19 ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยไทย 

ตัวแปรที่ผลต่อการตัดสินใจเลือก
เรียนที่มหาวิทยาลัยไทย 

B SE. BETA t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 0.319 0.192   1.663 0.000** 
นโยบายด้านความปลอดภัย (Xa1) 0.245 0.056 0.208 4.378 0.000** 
การส่งเสริมด้านความปลอดภัย (Xa2) 0.227 0.058 0.213 3.928 0.000** 
การจัดการความเสี่ยง (Xa3) 0.447 0.067 0.386 6.689 0.000** 
R = 0.722, R2 = 0.521, SEE = 0.559, F = 143.397, Sig = 0.01 
 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัย
การรับรู้การจัดการความปลอดภัยในสถานการณ์ 
COVID-19 ทั้ ง 3 ด้าน ประกอบด้วย นโยบายด้าน
ความปลอดภัย การส่งเสริมด้านความปลอดภัย และ
การจัดการความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
เรียนที่มหาวิทยาลัยไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.01  
 ปัจจัยการรับรู้การจัดการความปลอดภัยใน
สถานการณ์ COVID-19 ทั้ง 3 ด้านสามารถอธิบายการ
ผันแปรของการตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยไทย
ได้ ร้อยละ 52.10 เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอ านาจ
ในการท านายการตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัย
ไทยเรียงตามล าดับ ได้แก่ การจัดการความเสี่ยง ( = 
0.386) การส่งเสริมด้านความปลอดภัย ( = 0.213) 
และนโยบายด้านความปลอดภัย ( = 0.208)  สมการ
วิเคราะห์การถดถอย คือ ŷ = 0.319 + 0.386 (Xa3) + 
0.213 (Xa2) + 0. 208 (Xa1)      

ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยวัฒน์ 
อุทัยแสน (2555) ที่ศึกษาองค์ประกอบกลยุทธ์การ
บริหารความปลอดภัยสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
และก าหนดว่ากลยุทธ์การบริหารความปลอดภัย

สถานศึกษา ควรประกอบด้วย 1) การก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย 2) การบริหารความเสี่ยง 3) 
การก าหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัย 4) การ
ประเมินความปลอดภัย 5) นโยบายด้านความปลอดภัย 
และ 6) การป้องกันความเสียหาย และยังสอดคล้องกับ
งานวิ จั ยของ Wang, Cheng, Yue, and McAleer 
(2020) ที่ศึกษาการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ในภาวะ COVID-19 ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ว่า มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการทั้งป้องกันและควบคุม
การแพร่ ระบาดของโรค และด าเนิ นจั ดการให้
มหาวิทยาลัยยังคงด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดย
ครอบคลุมการจัดการความปลอดภัยด้านสุขภาพของ
บุคลากรและนักศึกษา การสื่อสารทางบวก และการ
จั ดการเรี ยนการสอนแบบ  Information-Based 
Teaching   

จึงกล่าวได้ว่า ปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจ
เรียนต่อส าหรับนักศึกษาจีนคือ การรับรู้การจัดการ
ความปลอดภัยในสถานการณ์  COVID-19 ดั งนั้ น
มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญแก่การจัดการความ
ปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 และสามารถใช้
เป็นข้อมูลประกอบการรับสมัครนักศึกษาได้  

ผลการวิเคราะห์การรับรู้ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท ี่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน 
 

 
ที่มหาวิทยาลัยไทย  
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ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และองค์ประกอบการขยายความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ และการตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยไทย  
สัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร Pr

od
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VIF
 

Product 1.00 0.784 0.762 0.700 0.677 0.728 0.728 0.679 3.150 
Place   1.00 0.606 0.733 0.735 0.786 0.765 0.766 4.141 
People   1.00 0.761 0.733 0.757 0.760 0.783 3.849 
Physical 
Evidence  

   
1.00 0.606 0.774 0.603 0.759 3.925 

Process     1.00 0.601 0.603 0.765 3.941 
Promotion       1.00 0.646 0.784 4.707 
Price       1.00 0.687 4.822 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

หมายเหตุ 
Product: หลักสูตรที่เปิดสอน; Place: ท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ; People: ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน ; 
Physical Evidence: ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย; Process: การจัดการเรียนการสอน; Promotion: การประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย; Price: ค่าใช้จ่ายในการศึกษา; และ Decision: การตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยไทย 

 

จากตารางที่ 5 ไม่พบขนาดความสัมพันธ์
ของตัวแปรอิสระที่มีค่าสูงกว่า 0.80 และไม่พบค่า
องค์ประกอบการขยายความแปรปรวน (Variation 
Inflation Factor: VIF) ที่ มี ค่ าสู งกว่ า 5.0 จึ งไม่ มี

ปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมเชิงพหุ (Multicollinearity) 
ดั งนั้ นจึ งวิ เคราะห์ การถดถอยเชิ งเส้ นพหุ คูณ 
(Multiple Linear Regression) ด้ วยวิ ธี  Enter ได้
ดังนี้ 

 

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยไทย 
ตัวแปรที่ผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนที่

มหาวิทยาลัยไทย 
B SE. BETA t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 0.275 0.121  2.276 0.023* 
หลักสูตรที่เปิดสอน (Xb1) 0.122 0.047 0.099 2.620 .009* 
ท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย (Xb2)                                                                                                                         0.155 0.050 0.134 3.097 .002* 
ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 
(Xb3) 

0.257 0.048 0.223 5.333 .000** 

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Xb4) 0.005 0.046 0.004 0.106 0.916 
การจัดการเรียนการสอน (Xb5) 0.063 0.047 0.056 1.334 0.183 
การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย (Xb6) -0.025 0.054 -0.022 -0.466 0.641 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา (Xb7) 0.728 0.052 0.656 14.008 0.000** 



หน้า 10 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   
 

R = 0.907, R2 = 0.822,  SEE = 0.343, F = 258.158, Sig = 0.01 
 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัย
ส่ วน ป ระส ม ท างก ารต ล าด บ ริ ก าร  4 ด้ าน 
ประกอบด้วย หลักสูตรที่เปิดสอน ท าเลที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัย ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 
และค่าใช้จ่ายในการศึกษา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยไทย อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ี 0.01  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 4 
ด้าน จากทั้งหมด 7 ด้าน สามารถอธิบายการผันแปร
ของการตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยไทยได้ ร้อย
ละ 82.20 เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอ านาจในการ
ท านายการตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยไทยเรียง
ตามล าดับ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ( = 0.656) 
ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน ( = 0.223)  
ท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ( = 0.134) และหลักสูตร
ที่เปิดสอน ( = 0.099) สมการวิเคราะห์การถดถอย 
คื อ  ŷ = 0.275 + 0.656 (Xb7) + 0.223 (Xb3) + 
0.134 (Xb2) + 0.099 (Xb1) 

ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Songsathaphorn, Chen,and Ruangkanjanases 
(2014) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่มีต่อ
การเรียนในต่างประเทศ และธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ 
(2558) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่มีต่อ
การเรียนในประเทศไทย พบว่า มีตัวแปรเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่มีต่อการเรียน 12 
ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านหลักสูตร (ความรู้ที่ได้รับ
และเนื้อหาของวิชาที่มีความทันสมัย) 2) ด้านกิจกรรม
การเรียนการสอนและความสามารถในการถ่ายทอด
เนื้อหาของอาจารย์ 3) ด้านเอกสารประกอบการสอน 
4) ด้านความช่วยเหลือหรือค าแนะน าของอาจารย์ 5) 
ด้านความช่วยเหลือหรือค าแนะน าของเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัย 6) ด้านกฎระเบียบข้อบั งคับของ
มหาวิทยาลัย 7) ด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย 
และการบริการของหอสมุด เพ่ือการค้นคว้า/เรียนรู้
ด้วยตนเอง 8) ด้านการจัดกิจกรรมทางสังคมและ
วัฒนธรรม 9) ด้านความปลอดภัยในชีวิต 10) ด้าน

หอพั กและสิ่ งอ านวยความสะดวก 11) ด้ าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพภายในมหาวิทยาลัย และ 12) 
ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียนและการใช้ชีวิต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัย พบว่า การรับรู้การจัดการ
ความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 และส่วน
ประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของนักศึกษาจีนในการเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยไทย 
ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช ้
1) ด้านการจัดการเรื่องความปลอดภัย   
1.1) นักศึกษาจีนให้ความส าคัญแก่การ

ก าหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดการ
สถานการณ์  COVID-19 ดังนั้นมหาวิทยาลัยควร
สื่อสารถึงมาตรการของมหาวิทยาลัยต่อการจัดการ
สถานการณ์ COVID-19 อย่างเปิดเผย รวดเร็ว และ
ต่อเนื่อง เพ่ือลดความวิตกกังวลของนักศึกษา และ
สร้างความเชื่อมั่นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการ
สถานการณ์ COVID-19 ของมหาวิทยาลัย   

1.2) ในการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ควรมีหน่วยงานหรือศูนย์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือบริหาร
จัดการสถานการณ์ COVID-19 ตลอดจนอ านวยความ
สะดวกให้นักศึกษาจีนที่เดินทางมาประเทศไทย และมี
ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมถึงการเจ็บป่วยจาก 
COVID-19 ให้นักศึกษาในช่วงที่มีการแพร่ระบาด 

1.3) นักศึกษาจีนให้ความส าคัญแก่การ
ส่งเสริมด้านความปลอดภัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยควร
จัดบริการการให้ค าปรึกษาด้านจิตใจแก่นักศึกษา
ภายใต้สถานการณ์  COVID-19  ที่ เกิดจากภาวะ
ซึมเศร้า และความกลัวการแพร่ระบาดของโรค เพ่ือ
ช่วยเหลือนักศึกษาจีนที่ประสบปัญหาทางจิตใจ 
นอกเหนือจากการดูแลด้านสุขภาพร่างกาย 

2) ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ
 2.1) มหาวิ ทยาลั ยควรมี หลั กสู ตรที่
หลากหลายให้นักศึกษาเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเรียน 
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และมีใบรับรองการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานก ากับการศึกษาของทั้งสองประเทศเพ่ือ
น าไปใช้ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้      
 2.2) มหาวิทยาลัยควรมีบริการการคมนาคม
ภายในมหาวิทยาลัย และสิ่งอ านวยความสะดวก
สาธารณะส าหรับนักศึกษา  

2.3) นักศึกษาต้องการเรียนกับอาจารย์ที่
ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงใน
ประเทศต่ างๆ และมี ประสบการณ์ การสอน 
มหาวิทยาลัยจึงควรสรรหาอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษา
จากประเทศต่างๆ มีประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญ 

2.4) ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสะท้อน
จากการที่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการยอมรับจาก
สถานประกอบการและสังคม ดังนั้น มหาวิทยาลัยควร
จัดให้นักศึกษาจีนได้ฝึกงาน 

2.5) นอกจากการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน นักศึกษาจีนยังต้องการให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาจีนด้วย ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรม
ส่ งเสริมวัฒนธรรมชิ โน -ไทยให้ มากขึ้ น เพ่ื อให้
นักศึกษาจีนเข้าใจวัฒนธรรมไทย  และนักศึกษาไทย
เข้าใจวัฒนธรรมจีนมากขึ้น 

2.6) มหาวิทยาลัยควรเผยแพร่โปรไฟล์ของ
มหาวิทยาลัยบนโซเชียลมี เดียของจีน และเพ่ิม
กิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าให้มากข้ึน เพ่ือให้ศิษย์
เก่าที่มีชื่อเสียงสามารถประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ได้มากขึ้น  

2.7) นักศึกษามีมุมมองของค่าเล่าเรียนต่อ
การบริการที่นักศึกษาได้รับจากมหาวิทยาลัย ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรจัดสภาพแวดล้อมและทรัพยากรการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่นักศึกษาจีนควรได้รับ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
ผู้วิจัยให้ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง

ต่อไป ดังนี้  
1) การรับรู้การจัดการความปลอดภัย 

และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกเรียนที่ มหาวิทยาลั ยไทยใน
สถานการณ์  COVID-19 การวิจัยครั้ งต่อไป ควร
ศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและสิ่งที่ได้รับ เพ่ือ
เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับการวางแผนและพัฒนา          
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 
COVID-19   

2) เพ่ิมการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่การ
สังเกต การสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้มีข้อมูล
เชิงลึกมากขึ้น 
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