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Abstract
	 The	purposes	of	this	research	were:	1)	to	study	Chinese	students’	satisfaction	with	learning
at	Dhurakij	Pundit	University;	and	2)	to	study	factors	relating	to	their	satisfaction.	A	survey	was
conducted	by	means	of	questionnaires	given	to	147	Chinese	undergraduate	students	at	the	Faculty
of	Business	Administration	(Thai	Program),	Dhurakij	Pundit	University	in	the	first	semester	of	the
academic	year	2014.	Descriptive	statistics	and	Chi-square	test	were	used	to	analyze	the	data	collected.
	 The	results	revealed	that:	1)	their	overall	satisfaction	with	learning	at	Dhurakij	Pundit	University
were	at	high	levels	(µ=	3.53,	σ=	0.64).	When	considering	each	item,	it	was	found	that	the	three
items	that	received	the	highest	satisfaction	levels	were	physical	environment	on	campus	(µ=	3.95,
σ=	0.93),	services	of	library	and	study	rooms	(µ=	3.90,	σ=	0.87),	and	learning	activities/	instructors’
ability	to	convey	knowledge	of	the	subject	(µ=	3.85,	σ=	0.81).	The	three	items	that	received	the
lowest	satisfaction	levels	were	IT	services	on	campus	such	as	computers	and	Wi-Fi	(µ=	3.20,
σ=	1.17),	daily	expenditures	(µ=	2.95,	σ=	1.01),	and	tuition	fee	(µ=	2.82,	σ=	1.16).	2)	Factors
relating	to	their	overall	satisfaction	were	their	learning	experiences	from	the	university,	image	of	the
university,	and	preparation	before	studying	abroad.
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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ	1)	ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่มีต่อการเรียนในมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์	และ	2)	ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่มีต่อการเรียนในมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์	โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจจากนักศึกษาจีนที่ก�าลังเรียนในระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ	(หลักสูตรภาษาไทย)	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	ภาคการศึกษาที่	1/2557	จ�านวน	147	คน
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา	และการทดสอบไคสแควร์				
	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	นักศึกษาจีนมีความพึงพอใจต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในภาพรวมที่
ระดับมาก	(µ=	3.53,	σ=	0.64)		เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ระดับความพึงพอใจสูงสุด	3	ล�าดับแรก	ได้แก่
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพในมหาวิทยาลัย	(µ=	3.95,	σ=	0.93)	การบริการด้านห้องสมุดและห้องท�างานเพื่อให้
นักศึกษาใช้ในการค้นคว้าหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง	(µ=	3.90,	σ=	0.87)	และกิจกรรมการเรียนการสอน/ความสามารถ
ในการถ่ายทอดเน้ือหาของอาจารย์	(µ=	3.85,	σ=	0.81)	ส�าหรับความพึงพอใจที่ต�่าสุด	3	ล�าดับ	ได้แก่	การบริการ
ด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย	เช่น	คอมพิวเตอร์	และ	Wi-Fi	(µ=	3.20,	σ=	1.17)	ด้านค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน
(µ=	2.95,	σ=	1.01)	และด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน	(µ=	2.82,	σ=	1.16)		2)	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ของนักศึกษาจีน	ได้แก่	ประสบการณ์ที่ได้รับขณะเรียนในมหาวิทยาลัย
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	และการเตรียมความพร้อมก่อนมาเรียนในประเทศไทย	

คำาสำาคัญ:	ความพึงพอใจ	การเรียน	นักศึกษาจีน	มหาวิทยาลัย
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บทนำา
	 ในแต่ละปีมีนักศึกษาต่างชาติเดินทางไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก	จากข้อมูลในปี	พ.ศ.2553
ของ	UNESCO	Institute	for	Statistics	(2012)	พบว่า
มีนักศึกษาจ�านวน	3.6	ล้านคน	ได้ลงทะเบียนเรียนระดับ
อุดมศึกษาในต่างประเทศโดยเพิ่มข้ึนจากจ�านวน	2	ล้านคน
ในปี	พ.ศ.2543	ทั้งน้ี	นักศึกษาท่ีเดินทางไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศมากที่สุด	3	ล�าดับแรก	ได้แก่	นักศึกษาจีน
นักศึกษาอินเดีย	และนักศึกษาเกาหลีใต้	ส�าหรับกรณี
นักศึกษาจีนซึ่งเป็นกลุ่มท่ีไปศึกษาต่อต่างประเทศมากท่ีสุด
นั้น	(562,889	คน)	พบว่า	ประเทศปลายทางท่ีเดินทาง
ไปศึกษาต่อ	3	ล�าดับแรก	ได้แก่	สหรัฐอเมริกา	(126,468
คน)	รองลงมา	คือ	ออสเตรเลีย	(87,588	คน)	และญ่ีปุ่น
(86,553	คน)	ทั้งนี้นักศึกษาจีนส่วนหนึ่งได้เดินทางมา
ศึกษาต่อในประเทศไทย	(8,993	คน)	โดยนักศึกษาจีน
ถือได้ว่าเป็นกลุ ่มนักศึกษาต่างชาติท่ีเข้ามาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของไทยมากที่สุด	(ส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา,	2556)	
	 จากการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาจีนที่ไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ		จึงท�าให้มีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษาจีน
ที่ศึกษาต่อในต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก	ซึ่ง	Henze	&
Zhu	(2012)	ได้รวบรวมงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบว่า	มีการ
ศึกษาในประเด็นต่างๆ	ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการ
ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนเรียน	ระหว่างเรียน	และภายหลัง
จากการส�าเร็จการศึกษาของนักศึกษาจีน	เช่น	การศึกษา
เกี่ยวกับประสบการณ์การเรียน	ความสามารถทางวิชาการ
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ	การใช้ชีวิตใน
ต่างประเทศ	การปรับตัวทางจิตวิทยา	การปรับตัวทาง
การเรียน	ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนในต่างประเทศ
การปรับตัวเมื่อเดินทางกลับประเทศจีน	และการอยู่พ�านัก
ต่อในต่างประเทศ	
	 ส�าหรับงานวิจัยในครั้งนี้	ผู้วิจัยมุ่งศึกษาประเด็น
ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนของนักศึกษาจีนในบริบท
สังคมไทย	โดยศึกษากับนักศึกษาจีนที่ก�าลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรี	คณะบริหารธุรกิจ	(หลักสูตรภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์	มีโครงการความร่วมมือในการจัดท�าหลักสูตร
ร ่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ	ในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	เช่น	มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี	(Guangxi
University	for	Nationalities)	มหาวิทยาลัยผู่เอ่อร์

(Pu	Er	University)	และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
กวางสี	(ตงฟาน)	(Guangxi	University	of	Foreign
Languages)
	 จากการศึกษาแนวคิดเรื่องความพึงพอใจของ
นักศึกษา	(Student	Satisfaction)	อธิบายได้ว่า	ความ
พึงพอใจของนักศึกษา	(Maringe	&	Gibbs,	2009;
Stoltenberg,	2011)		คือ	การประเมินของนักศึกษาต่อ
การบริการของมหาวิทยาลัย	ตลอดจนสภาวะแวดล้อม
และประสบการณ์การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	โดยส่วนใหญ่
ความพึงพอใจของนักศึกษามักถูกศึกษาในมิติกลยุทธ์ด้าน
คุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษาในฐานะที่เป็นลูกค้า	และเพื่อ
การแข่งขัน	อย่างไรก็ดี	งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาจีนท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เพื่อที่จะ
สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกพอใจ/ความชอบ	และปัญหา
ต่างๆ	ที่นักศึกษาจีนได้รับ	และเพื่อที่จะให้ข้อเสนอแนะ
ต่อการพัฒนาหรือช่วยเหลือในเรื่องที่นักศึกษาจีนต้องการ		
	 ผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง	(Arambewela
&	Hall,	2008;	Douglas,	Douglas	&	Barnes,	2006;
Ho,	Li,	Cooper	&	Holmes,	2007;	Maringe	&	Gibbs,
2009;	Songsathaphorn,	Chen	&	Ruangkanjanases,
2014;	Wang,	Taplin	&	Brown,	2011;	Yang,	Li	&	Sligo,
2008)	เพื่อน�ามาใช้เป็นกรอบในการศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ของนักศึกษาจีน
ในครั้งน้ี	ทั้งน้ีผู้วิจัยได้ก�าหนดปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจต่อการเรียนของนักศึกษาจีน	โดยศึกษา
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	(วิชชุดา	คัมภีร์เวช	และ	ปรีชา
วิจิตรธรรมรส,	2557;	Zhou,	คุณวุฒิ	คนฉลาด	และ
สิทธิพร	นิยมศรีสมศักดิ์,	2556;	Arambewela,	Hall,	&
Zuhair,	2004;	British	Columbia	Ministry	of
Advanced	Education,	2003;	Clemes,	Cohen,	&
Wang,	2013;	DeShields	Jr.,	Kara,	Kaynak,	2005;
Songsathaphorn,	Chen	&	Ruangkanjanases,	2014;
Tessema,	Ready	&	Malone,	2012;	Wang,	Taplin
&	Brown,	2011;	Yang,	Li,	&	Sligo,	2008)	ได้แก่	ปัจจัย
ส่วนบุคคล	(เพศ	ช้ันปี)	ประสบการณ์ที่ได้รับขณะเรียน
ในมหาวิทยาลัย	ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	และการ
เตรียมความพร้อมก่อนมาเรียนในประเทศไทย	ซ่ึงผู้วิจัย
จะน�าข้อค้นพบที่ได้ไปสู่การให้ข้อเสนอแนะเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่นักศึกษาจีนต่อไป		
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วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
จีน	ที่มีต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจของนักศึกษาจีนที่มีต่อการเรียนในมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
	
นิยามศัพท์
	 1.	 ความพึงพอใจ	หมายถึง	ความรู้สึกพึงพอใจ/
ความชอบของนักศึกษาจีนที่มีต่อประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการเรียนท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย	์ซึ่งวัดได้จาก
แบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างข้ึน	ความพึงพอใจดังกล่าว
แบ่งออกเป็น	12	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านหลักสูตร	(ความรู้
ที่ได้รับและเนื้อหาของวิชาที่มีความทันสมัย)	2)	ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอนและความสามารถในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาของอาจารย์	3)	ด้านเอกสารประกอบการ
สอน	4)	ด้านความช่วยเหลือ/ค�าแนะน�าของอาจารย์
5)	ด้านความช่วยเหลือ/ค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
6)	ด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	7)	ด้าน
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย	และการบริการของหอสมุด
เพื่อการค้นคว้า/เรียนรู้ด้วยตนเอง	8)	ด้านการจัดกิจกรรม
ทางสังคมและวัฒนธรรม	9)	ด้านความปลอดภัยในชีวิต
10)		ด้านหอพักและสิ่งอ�านวยความสะดวก	11)	ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพภายในมหาวิทยาลัย		และ
12)	ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียนและการใช้ชีวิต
	 2.	 การเตรียมความพร้อมก่อนมาเรียนในประเทศ
ไทย	หมายถึง	การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาจีน
ก่อนที่จะมาเรียนที่ประเทศไทยประกอบด้วยด้านภาษาไทย
ด้านการเรียน	และด้านการใช้ชีวิต	
	 3.	 ประสบการณ์ที่ได้รับขณะเรียนในมหาวิทยาลัย
หมายถึง	การประเมินประสบการณ์ท่ีนักศึกษาจีนได้รับ
ในขณะที่เรียนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	ได้แก่
(1)	การเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ช่วยพัฒนาความรู้และ
สามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไปใช้แก้ปัญหาได้จริง	(2)	การเรียน
ที่มหาวิทยาลัยแห่งน้ีจะช่วยให้มีความก้าวหน้าไปสู่อาชีพ
ที่วางแผนไว้		และ	(3)	การเรียนท่ีมหาวิทยาลัยแห่งนี้
จะช่วยพัฒนาทักษะทางธุรกิจจนประสบความส�าเร็จ
ในการท�าธุรกิจในอนาคต
	 4.	 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	หมายถึง	การ
รับรู้ของนักศึกษาจีนเกี่ยวกับภาพลักษณ์และช่ือเสียงของ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ท้ังในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน	และความประทับใจของนักศึกษา
ที่มีต่อมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ขอบเขตการวิจัย
	 1.	 ด้านประชากร:	งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูล
จากนักศึกษาจีนทุกคนที่ก�าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ	(หลักสูตรภาษาไทย)	มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์	ภาคการศึกษาที่	1/2557
	 2.	 ด้านตัวแปร:	ตัวแปรอิสระ	คือ	ปัจจัยส่วนบุคคล
(เพศ	ชั้นปี)	ประสบการณ์ที่ได้รับขณะเรียนในมหาวิทยาลัย
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	และการเตรียมความพร้อม
ก่อนมาเรียนในประเทศไทย	ส่วนตัวแปรตาม	คือ	ความ
พึงพอใจที่มีต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ซึ่งประกอบด้วย	12	ด้าน	ได้แก่		1)	ด้านหลักสูตร	(ความรู้
ที่ได้รับและเนื้อหาของวิชาที่มีความทันสมัย)		2)	ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอนและความสามารถในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาของอาจารย์		3)	ด้านเอกสารประกอบ
การสอน		4)	ด้านความช่วยเหลือ/ค�าแนะน�าของอาจารย์
5)	ด้านความช่วยเหลือ/ค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
6)	ด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย		7)	ด้าน
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย	และการบริการของหอสมุด
เพื่อการค้นคว้า/เรียนรู้ด้วยตนเอง		8)	ด้านการจัดกิจกรรม
ทางสังคมและวัฒนธรรม		9)	ด้านความปลอดภัยในชีวิต
10)	ด้านหอพักและส่ิงอ�านวยความสะดวก		11)	ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพภายในมหาวิทยาลัย		และ
12)	ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียนและการใช้ชีวิต

ประชากร
	 ประชากรในงานวิจัย	คือ	นักศึกษาจีนที่ลงทะเบียน
เรียนในระดับปริญญาตรีของคณะบริหารธุรกิจ	(หลักสูตร
ภาษาไทย)	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	ซึ่งเป็นนักศึกษา
ในโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
และมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจ�าภาคการศึกษาท่ี	1/2557	ซึ่งพบว่า	มีจ�านวน	154
คน	เนื่องจากมีจ�านวนประชากรไม่มาก	ดังน้ัน	ผู้วิจัยจึง
เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทุกคน	อย่างไรก็ดี	ผู้วิจัย
ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นจ�านวน	147	คน	หรือคิดเป็นอัตราการตอบกลับ
ร้อยละ	95.5	โดยประกอบด้วยนักศึกษาจีนที่มาจาก
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มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี	(Guangxi	University	for
Nationalities)	จ�านวน	95	คน	รองลงมา	คือ	นักศึกษาจีน
จากมหาวิทยาลัยผู่เอ่อร์	(Pu	Er	University)	27	คน
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี	(ตงฟาน)	(Guangxi
University	of	Foreign	Languages)	12	คน	มหาวิทยาลัย
อื่นๆ	เช่น	มหาวิทยาลัยเป่ยหัง	(Beihang	University)
และมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน	(Yunnan	Agricultural
University)	9	คน	และมหาวิทยาลัยคุนหมิง	(Kunming
University)	4	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	แบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ซึ่งแปลเป็นภาษาจีน	ส�าหรับขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ
ดังกล่าว	มีดังนี้
	 1.	 ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างแบบสอบถาม	ซ่ึงประกอบด้วย	5	ตอน	ได้แก่
ตอนที่	1	ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักศึกษาจีน	ตอนที่	2
การเตรียมความพร ้อมของนักศึกษาจีน	ตอนท่ี	3
ประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	ตอนท่ี	4	ภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย	และตอนที่	5	ความพึงพอใจ	โดยค�าถาม
ในตอนที่	2-5	มีลักษณะเป็นค�าถามให้แสดงความคิดเห็น
5	ระดับ	ได้แก่	มากที่สุด	(5)		มาก	(4)		ปานกลาง	(3)
น้อย	(2)		และน้อยที่สุด	(1)		
	 2.	 ให้ผู้เชี่ยวชาญ	3	ท่าน	ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา	(IOC)	ของแบบสอบถาม	ซึ่งพบว่ามีค่า	IOC
อยู่ระหว่าง	0.67-1.00	แสดงว่า	ข้อค�าถามในแบบสอบถาม
นี้สามารถวัดได้ครอบคลุมตามเนื้อหา	
	 3.	 น�าแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านภาษา
แปลเป็นภาษาจีน	ซึ่งมีขั้นตอน	คือ	ให้ผู้เช่ียวชาญคนไทย
แปลแบบสอบถามเป็นภาษาจีน	และหลังจากน้ัน	จึงน�า
แบบสอบถามที่แปลเป็นภาษาจีนแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญ
คนจีนที่ทราบภาษาไทยตรวจสอบเนื้อหาซ�้าอีกครั้ง	
	 4.	 หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
โดยน�าไปทดสอบกับนักศึกษาจีน	35	คน	พบว่า	มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคที่ระดับ	0.94	แสดงว่า
เป็นแบบสอบถามที่ให้ผลการวัดท่ีเชื่อม่ันได้และเหมาะสม
ที่จะน�าไปใช้เก็บข้อมูล		

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน
ในมหาวิทยาลัย	ประสบการณ์ที่ได้รับในขณะเรียนใน
มหาวิทยาลัย	ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	และการเตรียม
ความพร้อมก่อนมาเรียนในประเทศไทยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่	ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	โดยก�าหนด
เกณฑ์ประเมินและความหมาย	ดังนี้	1.00-3.50	(น้อย)
และ	3.51-5.00	(มาก)		ส�าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่มีต่อ
การเรียนในมหาวิทยาลัยใช้การทดสอบไคสแควร์

ผลการวิจัย
 1. ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่มีต่อการ
เรียนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
	 จากการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
จีน	ท่ีมีต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	พบว่า
นักศึกษาจีนมีความพึงพอใจในภาพรวมที่ระดับมาก
(µ=	3.53,	σ=	0.64)	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	สรุปได้ว่า
นักศึกษาจีนมีความพึงพอใจสูงสุด	3	ล�าดับแรกซ่ึงอยู่ใน
ระดับมาก	ได ้แก ่	ด ้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพใน
มหาวิทยาลัย	(µ=	3.95,	σ=	0.93)		ด้านการบริการด้าน
ห้องสมุดและห้องท�างานเพื่อให้นักศึกษาใช้ในการค้นคว้า
หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง	(µ=	3.90,	σ=	0.87)	และด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอนและความสามารถในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาของอาจารย์	(µ=	3.85,	σ=	0.81)	ใน
ขณะท่ีความพึงพอใจท่ีต�่าสุด	3	ล�าดับซึ่งอยู่ในระดับน้อย
ได้แก่	ด้านการบริการด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
เช่น	คอมพิวเตอร์	และ	Wi-Fi	(µ=	3.20,	σ=	1.17)
ด้านค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน	(µ=	2.95,	σ=	1.01)
และด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน	(µ=	2.82,	σ=	1.16)		
 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาจีนท่ีมีต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
	 จากการทดสอบไคสแควร์	ดังที่ได้แสดงไว้ใน
ตาราง	1	พบว่า		
	 1)		เพศไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่มี
ต่อการเรียนในมหาวิทยาลัย	โดยนักศึกษาจีนเพศชายและ
หญิง	มีความพึงพอใจในระดับมากที่ใกล้เคียงกัน	คือ
ร้อยละ	59.4	และ	ร้อยละ	56.5	ตามล�าดับ	
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	 2)		ชั้นปีไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่มี
ต่อการเรียนในมหาวิทยาลัย	โดยนักศึกษาจีนชั้นปีที่	1-2
และชั้นปีที่	3-4	มีความพึงพอใจในระดับมากที่ใกล้เคียงกัน
คือ	ร้อยละ	56.7	และ	ร้อยละ	60.0	ตามล�าดับ
	 3)		ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.001	โดยนักศึกษาจีนที่มีความ
พึงพอใจในระดับมาก	ส่วนใหญ่มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในระดับมาก	(ร้อยละ	74.7)	
	 4)		ประสบการณ์ที่ได้รับขณะเรียนในมหาวิทยาลัย

มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่มีต ่อการเรียนใน
มหาวิทยาลัย	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.001
โดยนักศึกษาจีนที่มีความพึงพอใจในระดับมาก	ส่วนใหญ่
มีประสบการณ์ดังกล่าวในระดับมาก	(ร้อยละ	85.7)	
	 5)		การเตรียมความพร ้อมก ่อนมาเรียนใน
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
เรียนในมหาวิทยาลัย	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001	โดยนักศึกษาจีนที่มีความพึงพอใจในระดับมาก
ส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมก่อนมาเรียนในประเทศ
ไทย	ในระดับมาก	(ร้อยละ	91.7)	

ปัจจัย

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาจีน χ2 p-value

น้อย มาก
เพศ
  ชาย
  หญิง

40.6
43.5

59.4
56.5

0.083 0.773

ชั้นปี
  1-2
  3-4

43.3
40.0

56.7
60.0

0.077 0.781

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
  น้อย
  มาก

65.6
25.3

34.4
74.7

23.993 0.000

ประสบการณ์ที่ได้รับขณะเรียนใน
มหาวิทยาลัย
  น้อย
  มาก

64.3
14.3

35.7
85.7

36.750 0.000

การเตรียมความพร้อมก่อนมาเรียนใน
ประเทศไทย
  น้อย
  มาก

49.6
8.3

50.4
91.7

13.960 0.000

ตาราง 1	ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่มีต่อการเรียนในมหาวิทยาลัย	จ�าแนกตามปัจจัยต่างๆ



วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี38 ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558

อภิปรายผล
 1.	 จากผลการวิจัยพบว่า	นักศึกษาจีนมีความ
พึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมากที่สุด	รองลงมา
คือ	การให้บริการด้านห้องสมุดและห้องท�างานเพื่อการ
ค้นคว้า	และความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาของ
อาจารย์	สะท้อนให้เห็นว่า	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ได ้ด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ ์เพื่อน�าไปสู ่การเป็น
มหาวิทยาลัยก้าวหน้า	(Progressive	University)	ท้ังใน
ด้านกายภาพและด้านการเรียนการสอน	กล่าวคือ
มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในให้มี
บรรยากาศหรือทัศนียภาพที่ดีเพื่อสร้างเสริมบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้	ซึ่งมหาวิทยาลัยเคยได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดโครงการ	“แมกไม้มิ่งเมือง	ระดับหน้าบ้าน
น่ามอง”	ประเภทมหาวิทยาลัยในสวน	ในส่วนของการ
บริการของห้องสมุดนั้น	ได้ด�าเนินการตามกลยุทธ์ในการ
เป็นมหาวิทยาลัยก้าวหน้าโดยได้ปรับพื้นที่การให้บริการ
เพื่อเป็นห้องสมุดส�าหรับคนรุ่นใหม่ในลักษณะอเนกประสงค์
เช่น	การอ่าน	การใช้อินเทอร์เน็ต	การท�างานกลุ่ม	การฝึก
อบรมทักษะทางสารสนเทศเพื่อให้นักศึกษามีทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง	การจัดกิจกรรมทางวิชาการ	การ
พบปะสนทนา	และมีการบริการมุมกาแฟ				
	 นอกจากนี้	ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การถ่ายทอดเนื้อหาของอาจารย์น้ัน	พบว่า	การเรียน
การสอนส�าหรับนักศึกษาจีนในแต่ละกลุ ่มเรียนน้ันมี
นักศึกษาจีนที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยหลาย
ระดับ	และมีปัญหาในการสื่อสารหรือน�าเสนองานด้วย
ภาษาไทยในชั้นเรียน	ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงใส่ใจนักศึกษา
จีนทุกคนในการท่ีจะอธิบายเนื้อหาเพื่อให้นักศึกษาจีนได้
เรียนรู้อย่างเข้าใจและท่ัวถึง	ประกอบกับการมีเอกสาร
ประกอบการสอนหรือต�าราของแต่ละวิชาที่ครบถ้วน
เพื่อช่วยให้นักศึกษาจีนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้มากขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	Ho,	Li,	Cooper	&	Holmes
(2007)	ที่พบว่า	นักศึกษาจีนในประเทศนิวซีแลนด์มีความ
พึงพอใจต่อการเรียนและคุณภาพของอาจารย์	อย่างไรก็ดี
งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบที่แตกต่างจากงานวิจัยในต่างประเทศ
กล่าวคือ	งานวิจัยที่เก็บข้อมูลจากนักศึกษาจีนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา	อังกฤษ	และออสเตรเลีย	(Douglas,
Douglas	&	Barnes,	2006;	Lu,	Le	&	Fan,	2012;	Yuan,
2011)	พบว่า	นักศึกษาจีนมีความพึงพอใจต�่าต่อวิธีการ
สอนหรือการถ่ายทอดเนื้อหาของอาจารย์	อันเนื่องมาจาก

การมีปัญหาในด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นหลัก
ประกอบกับบรรยากาศในชั้นเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกา
อังกฤษ	และออสเตรเลียนั้นมีนักศึกษาที่มาจากหลากหลาย
ชาติ	รวมถึงมีนักศึกษาที่เป็นเจ้าของภาษาด้วย	ซึ่งแตกต่าง
ไปจากการเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	ที่มีการ
แยกกลุ่มเรียนให้นักศึกษาจีนโดยเฉพาะหรือไม่ให้นักศึกษา
จีนเรียนร่วมกับนักศึกษาคนไทย	ซึ่งท�าให้อาจารย์สามารถ
ดูแลและถ่ายทอดเน้ือหาให้นักศึกษาจีนเข้าใจได้อย่าง
ทั่วถึง	ดังนั้นจึงส่งผลให้นักศึกษาจีนพึงพอใจในระดับ
ค่อนข้างสูงต่อการถ่ายทอดเนื้อหาของอาจารย์
	 ในด้านความพึงพอใจของนักศึกษาจีน	3	ล�าดับ
ที่ต�่าสุด	ได้แก่	การบริการด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะ	Wi-Fi		ทั้งนี้เน่ืองจากการให้บริการเครือข่าย
Wi-Fi	ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันยังไม่ทั่วถึงทุกอาคารเรียน
และในด้านค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน	รวมถึงด้านค่าใช้จ่าย
ในการเรียน	อาจเนื่องมาจากการเรียนในประเทศไทยนั้น
จ�าเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่าย	เช่น	ค่าเล่าเรียน	และค่าหอพัก
ที่สูงกว่าการเรียนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน		
	 2.		งานวิจัยน้ี	พบว่า	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ของนักศึกษาจีนมี	3	ปัจจัย	ได้แก่	ประสบการณ์ที่ได้รับ
ขณะเรียนในมหาวิทยาลัย	ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
และการเตรียมความพร้อมก่อนมาเรียนในประเทศไทย
สามารถน�ามาอภิปรายผลตามแต่ละปัจจัยได้ดังนี้
	 	 2.1	ประสบการณ์ท่ีได้รับในขณะเรียนใน
มหาวิทยาลัย:	นักศึกษาจีนเห็นว่า	การเรียนที่มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์จะมีส่วนช่วยพัฒนาความรู้และสามารถน�า
ความรู ้ที่ได ้รับไปใช้แก้ปัญหาได้จริง	รวมถึงเห็นว่า
ประสบการณ์การเรียนที่ผ่านมานั้นสามารถที่จะน�าความรู้
และทักษะทางธุรกิจที่ได้รับไปใช้ได้ในอนาคต	ดังนั้น
นักศึกษาจึงมีความพึงพอใจต่อการเรียนที่มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์	ซ่ึงข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
DeShields	Jr.,	Kara	&	Kaynak		(2005)	ที่พบว่า
ประสบการณ์ที่ได้รับในขณะเรียนในมหาวิทยาลัยของ
นักศึกษา	ท้ังท่ีได้รับจากอาจารย์	เจ้าหน้าที่	และในชั้นเรียน
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการเรียนในมหาวิทยาลัย
	 	 2.2	ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย:	การรับรู้
ของนักศึกษาจีนเกี่ยวกับภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทั้งในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและประเทศไทย	รวมถึงความรู้สึกประทับใจ
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ที่มีต่อมหาวิทยาลัย	ส่งผลให้นักศึกษารู้สึกพึงพอใจหรือ
ชอบในการเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้	ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ	Songsathaphorn,	Chen	&	Ruangkan
janases	(2014)	ที่เก็บรวมรวมข้อมูลจากนักศึกษาจีน
ในประเทศไทย	พบว่า	ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความ
พึงพอใจในภาพรวมต่อมหาวิทยาลัย		เช่นเดียวกับงาน
วิจัยของ	Clemes,	Cohen	&	Wang	(2013)	ที่พบว่า
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ต่อการเรียนของนักศึกษาจีน					
	 	 2.3	การเตรียมความพร้อมก่อนมาเรียนใน
ประเทศไทย:	การที่นักศึกษาจีนมีการเตรียมความพร้อม
ก่อนมาเรียนในประเทศไทยทั้งทางด้านภาษาไทย	ด้าน
การเรียน	และด้านการใช้ชีวิต	ได้ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งน้ี	สอดคล้องกับงานวิจัย
ที่ผ่านมา	(Clemes,	Cohen	&	Wang,	2013;	Wang,
Taplin	&	Brown,	2011)	ซึ่งพบว่า	ปัจจัยด้านการเตรียม
ความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนต่างประเทศของนักศึกษา
จีนได้ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการเรียนต่างประเทศ
	 3.	 งานวิจัยนี้พบว่า	ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ของนักศึกษาจีน	ได้แก่	เพศ	และช้ันปี	แม้ว่าปัจจัยเหล่านี้
จะมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของนักศึกษาตามที่
ผู้วิจัยได้ทบทวนจากงานวิจัยที่ผ่านมา	(วิชชุดา	คัมภีร์เวช
และ	ปรีชา		วิจิตรธรรมรส,	2557;	Arambewela,
Hall	&	Zuhair,	2004;	British	Columbia	Ministry	of
Advanced	Education,	2003;	Tessema,	Ready	&
Malone,	2012)		ดังนั้น	จึงสะท้อนให้เห็นว่า	การที่
นักศึกษาจีนจะมีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับใด
ก็ตามนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล	เนื่องจากความ
พึงพอใจดังกล่าวน้ันได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก
เป็นหลัก	เช่น	ประสบการณ์ท่ีได้รับในขณะเรียนใน
มหาวิทยาลัย	และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	อย่างไร
ก็ดี	ข้อค้นพบจากงานวิจัยในครั้งน้ีมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาจีนในประเทศไทย
ของ	Zhou,	คุณวุฒิ		คนฉลาด	และสิทธิพร		นิยมศรีสมศักด์ิ
(2556)	ซึ่งพบว่า	ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนไม่
แตกต่างกันเมื่อจ�าแนกตามเพศและชั้นปี	

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะต่อการน�าผลการวิจัยไปใช้	
	 	 1.1	จากข้อค้นพบว่า	นักศึกษาจีนมีความ
พึงพอใจในระดับมาก	3	ล�าดับแรก	ได้แก่	ส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพภายในมหาวิทยาลัย	การบริการของห้องสมุด
และห้องท�างานเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าหรือเรียนรู้ด้วย
ตนเอง	และกิจกรรมการเรียนการสอน/ความสามารถ
ในการถ่ายทอดเนื้อหาของอาจารย์	รวมถึงมีความพึงพอใจ
ในประเด็นที่น้อยสุดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเรียน	ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรพัฒนา/ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	การเรียนการสอนและการให้ค�า
ปรึกษา	หอพัก	การจัดกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม
และการให้บริการในด้านต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	เช่น
ห้องสมุด	และเจ้าหน้าที่อ�านวยความสะดวกในการลง
ทะเบียนและพาไปต่ออายุวีซ่า	ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาจีน
มีความรู้สึกคุ้มค่ากับการมาเรียนในประเทศไทย	
	 	 1.2	จากข้อค้นพบว่า	นักศึกษาจีนมีความ
พึงพอใจน้อยในประเด็นเกี่ยวกับการบริการด้านเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัย	ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบ
Wi-Fi	ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ	
	 	 1.3	จากข้อค้นพบว่า	ประสบการณ์ที่ได้รับ
ในขณะเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจของนักศึกษาจีน	ดังน้ันมหาวิทยาลัย
ควรพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ ่งสร้างประสบการณ์
โดยเน้นการน�าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ	หรือเน้นให้นักศึกษา
จีนสามารถน�าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาจริง	รวมถึง
น�าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต	
	 	 1.4	จากข ้อค ้นพบว ่า	ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาจีน	ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์หรือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ไปสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยก้าวหน้า	(Progressive
University)	ให้เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทย
และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
	 	 1.5	นักศึกษาจีนควรเตรียมความพร้อมก่อน
มาเรียนในประเทศไทยทั้งในด้านภาษาไทย	การเรียน
และด้านการใช้ชีวิตในประเทศไทย
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 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
	 	 2.1	ควรท�าวิจัยโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักศึกษาจีนที่ก�าลังศึกษาในหลักสูตรภาษาจีน	ของวิทยาลัย
นานาชาติจีน	รวมถึงนักศึกษาจีนในระดับบัณฑิตศึกษา
ท่ีก�าลังศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ
ทั้งนี้เพื่อท�าความเข้าใจหรือเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ระหว่างนักศึกษาจีนที่เรียนในหลักสูตรต่างๆ	

	 	 2.2	ควรท�าวิจัยในชั้นเรียนส�าหรับวิชาที่
เปิดสอนให้กลุ่มนักศึกษาจีน	ทั้งนี้เพื่อพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนให้เหมาะสม
	 	 2.3	ควรท�าวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อท�าความเข้าใจ
ในเชิงลึกกับกลุ ่มนักศึกษาจีน	ในประเด็นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์	สภาพปัญหา	และการปรับตัวของนักศึกษา
จีน	เกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศไทย	
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