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กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเบื้องต้นว่าด้วยนักศึกษาจีนในไทย” ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 ซึ่งดำเนินการสำเร็จ
ลุล่วงด้วยดีได้ด้วยความอนุเคราะห์ของ ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานบริหารแผนงานฯ ที่กรุณาให้โอกาส
และคำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นวิจัยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งไว้ ณ 
ที่นี้  

ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ และผู้อำนวยการศูนย์จีน
ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ที่ให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำต่างๆ แก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาการวิจัย 
วิจัยชิ้นนี้จะเสร็จสิ้นไม่ได้หากมิได้การรับสนุนจากอาจารย์อาร์ม     

 ผู้วิจัยขอขอบคุณ อาจารย์จักรี เตจ๊ะวารี และคุณเจนจินรา ขมิ้นเขียว  ในการให้คำแนะนำในการ
ดำเนินงานและประสานงานในระหว่างดำเนินการวิจัย  

ขอขอบคุณ คุณณัฐเสกข์ นาคสิทธิ ์ ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ในการช่วยติดต่อ
ประสานงาน นัดหมายผู้ให้ข้อมูล ทำให้งานวิจัยชิ้นนี้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังขอขอบคุณ คุณสิรีธร 
โกวิทวีรธรรม ที่ช่วยสืบค้นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ผู้วิจัย  

 เหนือสิ่งอื่นใดที่ขาดไปไม่ได้ ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลแก่งานวิจัยชิ้นนี้อันประกอบไปด้วย นักศึกษา
จีนในไทยจำนวน 25 ราย และผู้แทนสถานศึกษาจำนวน 3 ราย ซึ่งไม่สามารถเอ่ยนามในที่นี้ได้ด้วยข้อจำกัดของ
จริยธรรมการวิจัยในคน งานวิจัยชิ้นนี้จะสำเร็จมิได้หากขาดความอนุเคราะห์จากท่านทั้งหลายเหล่านี้ 

สุดท้าย ผู้วิจัยขอขอบคุณแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 และ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่สนับสนุนเงินทุนวิจัย ทำให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อวงการจีนศึกษาและสังคมไทย 

 

        กุลนรี นุกิจรังสรรค์ 

กรองจันทน์ จันทรพาหา 
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นับแต่จีนปฏิรูปและเปิดประเทศเศรษฐกิจจีนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
จีนดีขึ้น ครอบครัวชาวจีนยุคใหม่นอกจากให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตแล้วยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
การศึกษาของลูกหลานด้วยโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีลูกคนเดียว การส่งลูกไปศึกษาต่อยังต่างประเทศกลายเป็น
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ท่ัวไปในตามเมืองใหญ่ของจีน ที่ผ่านมานักศึกษาจีนนิยมเดินทางไปศึกษาต่อในประเทศที่
เจริญแล้ว อาทิ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา ฮ่องกง ออสเตรเลีย เป็นต้น แต่ทว่าตั้งแต่ปี 
2011 เป็นต้นมา การเคลื่อนย้ายของนักศึกษาจีนมีทิศทางเบนมายังแถบเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกมากขึ้น 
ในปี 2019 มีนักศึกษาจีนเลือกศึกษาต่อในอาเซียนมากกว่า 90,000 คน ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในสิงคโปร์  
ไทย อินโดนีเซียและเวียดนาม  

ภาพที่ 1 จำนวนนักศึกษาจีนที่ออกไปศึกษายังต่างประเทศปี 2010-2019 

 
 ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการจีน, 2020 
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สำหรับประเทศไทย นักศึกษาจีนเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีจำนวนมากที่สุดและมีการเคลื่อนไหวที่
โดดเด่นในสังคม การเพิ่มขึ้นของนักศึกษาจีนในไทยเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น การที่ที่นั่งในมหาวิทยาลัย
ของจีนมีจำกัด การศึกษาต่อในไทยมีค่าใช้จ่ายไม่สูง กฎระเบียบเรื่องวีซ่าของไทยไม่เข้มงวดนั ก อีกทั้งความ
ร่วมมือไทย-จีนภายใต้ข้อริเริ ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ยังอาจเป็นโอกาสให้กับนักศึกษาจีนในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตด้วย เมื ่อกระแสการมาศึกษาต่อในไทยได้ร ับความนิยมจากนักศึกษาจีน 
สถาบันอุดมศึกษาของไทยหลายแห่งจึงหันมาปรับหลักสูตรและทำการตลาดเพื่อดึ งนักศึกษาจีนให้เข้ามา
ศึกษาเพ่ิมขึ้น โดยอาศัยเอเจนซี่จีนและมหาวิทยาลัยภาคีในจีนเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
เข้าศึกษา กระแสความนิยมมาศึกษาต่อในไทยของนักศึกษาจีนดังที่กล่าวมา นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่
หลายฝ่ายต่างให้ความสนใจ เพราะการขยายตัวของนักศึกษาจีนเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อไทยได้ทั้งในเชิง
บวกและเชิงลบ 

งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

(1) สำรวจสถานการณ์ของนักศึกษาจีนในไทย ได้แก่ จำนวนนักศึกษาจีนในไทย แรงจูงใจในการมา
ศึกษาต่อในไทย แรงจูงใจในการอยู่ไทยต่อหลังสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน  

(2) ศึกษาการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการรองรับนักศึกษาจีน รวมถึงปัญหาและ
ข้อกังวลต่อการเข้ามาของนักศึกษาจีน  

อนึ่ง งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการทบทวนเอกสาร สนทนากลุ่ม  (focus 
group) และสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาจีนที่
กำลังศึกษาอยู่ในไทยจำนวน 18 ราย นักศึกษาจีนที่จบการศึกษาในไทยแล้วอยู่ไทยต่อจำนวน 7 ราย  และ
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาของไทยจำนวน 3 ราย โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการศึกษาทั้งสิ้น 6 เดือน ตั้งแต่เดือน
กรกฏาคม-เดือนธันวาคม 2021 ผลการศึกษาของโครงการแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

1. สถานการณ์ของนักศึกษาจีนในไทย  

การศึกษาพบว่านักศึกษาจีนในไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนมากเกือบครึ่งหนึ่ง
ของจำนวนนักศึกษาต่างชาติในไทย ข้อมูลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) เปิดเผยว่าในปี 2020 นักศึกษาจีนที่ศึกษาระดับอุดมศึกษาในไทยมีจำนวน 14,423 คน ดังตารางที่
ปรากฎด้านล่าง  
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ภาพที่ 2 จำนวนนักศึกษาสัญชาติจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทย ปีการศึกษา 2010-2020 

 
ที่มา: รวบรวมจากข้อมูลสถิติของระบบเผยแพรส่ารสนเทศอุดมศึกษา ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา, 2021 
หมายเหตุ: ข้อมูลจำแนกจำนวนนกัศึกษาจีนของปีการศึกษา 2010 และ 2012 ไม่ปรากฏในฐานข้อมลู พบเพียงแต่
ยอดรวมนักศึกษาจีนเท่านั้น 

ขณะที่ข้อมูลจากสถานเอกอัคราชทูตจีนประจำประเทศไทยระบุว่านักศึกษาจีนในไทย (ทุกระดับชั้น) 
อาจมีจำนวนรวมมากถึง 50,000 คน จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่านักศึกษาจีนในไทยส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ทาง
ตอนใต้ของจีน เช่น ยูนนาน กวางสี เป็นต้น ส่วนนักศึกษาจีนที่มาจากพื้นที่อื่นๆ มีเป็นส่วนน้อย แต่ก็มีจำนวน
เพ่ิมข้ึนและหลากหลายขึ้นกว่าในอดีต  

มูลเหตุที่นักศึกษาจีนเลือกไปศึกษาต่อต่างประเทศมีสองปัจจัยสำคัญ ได้แก่ 

• การขาดโอกาสในการศึกษาในประเทศ เนื่องจากไม่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้ แต่ละปีจะมี
นักศึกษาจีนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ประมาณ 2 ล้านคน  

• ต้องการหลีกหนีสภาพสังคมที่กดดัน ไม่ว่าจะเป็นความกดดันจากการสอบแข่งขัน ความกดดันใน
ระหว่างศึกษา ความกดดันจากการใช้ชีวิตในสังคมจีน เป็นต้น 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ปริญญาตรี - 4,115 - 3,142 3,426 4,460 5,029 6,125 7,993 8,219 8,352

ปริญญาโท - 639 - 895 900 1,190 1,898 1,809 2,193 2,744 4,056

ปริญญาเอก - 77 - 125 217 288 268 524 424 1,020 2,000

อื่นๆ - 46 - 66 - 27 210 211 7 10 15

รวม 2,315 4,877 4,240 4,228 4,543 6,165 7,405 8,669 10,617 11,993 14,423
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 ส่วนปัจจัยสำคัญท่ีทำให้ตัดสินใจมาศึกษาต่อในไทย ได้แก่  

• ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง การศึกษาในไทยมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ (โดยประมาณ) เพียงปีละ 30,000 หยวนขึ้นไป 
ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ชนชั้นกลางในจีนสามารถแบกรับได้อย่างไม่ลำบาก   

• หลักสูตรมีความหลากหลายและยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์นักศึกษาจีนได้ ทั้งในแง่ของสาขาวิชา
และภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน  

• ชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยว สังคมวัฒนธรรม อาหาร หรือดาราและภาพยนตร์ไทย  

• เชื ่อมั่นในศักยภาพของประเทศ ทั้งในด้านการศึกษา ความปลอดภัย ความมั่นคง คุณภาพชีวิต 
รวมถึงความสัมพันธ์ไทย-จีน ทั้งนี้ นักศึกษาจีนส่วนใหญ่ไดรับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี   

จากข้อมูลของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ยังพบว่าในปี 2020 มีนักศึกษาจีนกระจายตัวอยู่ใน
ภูมิภาคต่างๆ ของไทย ดังนี้  

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนนักศึกษาจีนในภูมิภาคต่างๆ ปี 2020  

ภูมิภาค จำนวนนักศึกษาจีน 
(คน) 

กทม.และปริมณฑล 11,515 

ภาคเหนือ 2,067 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 305 

ภาคตะวันออก 305 

ภาคกลาง 148 

ภาคใต้ 83 

รวม 14,423 

ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.), 2021 

นักศึกษาจีนที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลางจะศึกษาอยู่ในสถาบันเอกชนเป็นส่วน
ใหญ่ ขณะที่นักศึกษาจีนในภูมิภาคอื่นๆ กลับเลือกศึกษาในสถาบันของรัฐมากกว่า โดยนักศึกษาจีนเลือก
ศึกษาโดยพิจารณาจากชื่อเสียงของสถาบัน หลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน โอกาสในการส ำเร็จ
การศึกษา และจังหวัดที่ตั้งของมหาลัยเป็นสำคัญ ซึ่งนักศึกษาจีนรับรู้ข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อในไทยจาก
มหาวิทยาลัยในจีน เอเจนซี่จีน และการบอกเล่าแบบปากต่อปากจากคนรู้จัก เช่น เพื่อน ญาติ เป็นต้น ซึ่ง
การบอกเล่าแบบปากต่อปากนั้นมีอิทธิพลมากที่สุด สามารถสร้างแรงจูงใจและโน้มน้าวใจนักศึกษาจีนได้เป็น
อย่างดี 
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สาขาวิชาที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาจีนปรากฏชัดด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การค้าระหว่าง
ประเทศ การตลาด และภาษาไทย ขณะที่สาขาอื่นๆ ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเช่นกัน อาทิ นิเทศศาสตร์ 
ศิลปกรรม ดนตรี วิศวกรรม การโรงแรม การท่องเที่ยว การบริหารการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ ผลการศึกษา
ยังพบว่าสาขาวิชาที่เปิดเพื่อรองรับนักศึกษาจีนและความนิยมต่อสาขาวิชาต่างๆ ของนักศึกษาจีนมีความ
สอดคล้องกับตลาดการจ้างงานทางตอนใต้ของจีนด้วยเหตุผลสองประการ คือ  

• พื้นที่ทางตอนใต้ของจีน เช่น ยูนนานและกวางสีเป็นพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับไทย ทั้งในแง่
ของการค้าการลงทุนและประวัติศาสตร์วัฒนธรรม จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะภาษาไทยมากกว่าพื้นที่
อ่ืนๆ  

• นักศึกษาจีนในไทยส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ทางตอนใต้ของจีน การเลือกศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทย 
การค้า ธุรกิจ การตัดการ การตลาด ฯลฯ ไทยจะทำให้ได้เปรียบในการหางานและนำมาซึ่งโอกาสที่มากกว่าเมื่อ
กลับไปตั้งถิ่นฐานในภูมิลำเนาของตน 

ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาจากไทยเป็นที่ยอมรับในสังคมจีนแต่อาจจะไม่ได้สร้างความโดดเด่นหรือทำให้
ได้เปรียบกว่าผู้อื่นในตลาดแรงงานนัก ยกเว้นตลาดแรงงานทางตอนใต้ของจีนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทย
และอาเซียน  

ด้านวิถีชีวิตในไทย นักศึกษาจีนส่วนใหญ่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมไทยได้ มีการคบหากับเพื่อนคน
ไทยบ้าง แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มเพื่อนสนิทยังเป็นเพื่อนชาวจีน จากการศึกษาพบว่าถึงแม้นักศึกษาจีนจะชื่นชอบ
และสามารถปรับตัวเข้ากับวิถีสังคมไทยได้ดีเพียงใด แต่สุดท้ายก็ยังคงยึดมั่นในวิถีสังคมจีนของตนมากกว่า เช่น 
ถึงแม้นักศึกษาจีนจะชื ่นชอบอาหารไทย แต่ก็เลือกรับประทานอาหารจีนมากกว่า ทำให้มีร้านค้าจีนและ
ร้านอาหารจีนกำเนิดข้ึนในสถานศึกษาและบริเวณที่นักศึกษาจีนรวมตัวอาศัยอยู่ นอกจากนี้ นักศึกษาจีนบางส่วน
ยังประกอบอาชีพเสริมด้วย อาทิ รับสอนภาษาจีน รับแปลภาษา รับหิ้วสินค้าไทยและจีน เปิดร้านอาหาร เปิด
บริษัทโดยมีผู้ปกครองลงทุนให้ เป็นต้น  

ปลายทางหลังสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจีนจำนวนมากต้องการอยู่ไทยต่อและมีความคาดหวั งจะได้
ทำงานในไทย ส่วนหนึ่งเพราะรายได้เป็นที่พอใจ กอปรกับเคยชินกับวิถีชีวิตในไทยแล้ว รู้สึกว่าไม่กดดันเหมือน
สังคมจีน โดยส่วนใหญ่ได้งานในบริษัทลงทุนร่วมไทย-จีน เป็นล่าม สอนภาษา หรือลงทุนดำเนินธุรกิจของตัวเอง 
นักศึกษาจีนบางส่วนมีคนรักเป็นคนไทย จึงมีความต้องการตั้งรกรากหรือลงหลักปักฐานในไทยระยะยาว มี
นักศึกษาจีนเพียงส่วนน้อยที่ต้องการกลับจีน ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเป็นความต้องการของผู้ปกครอง ซึ่งอาจมี
ธุรกิจให้กลับไปสืบทอดหรืออาจเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวจึงต้องการให้ลูกกลับไปอยู่ใกล้ๆ อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวเร่งรัดให้นักศึกษาจีนไม่สามารถหางานในไทยได้และผลักดันให้ต้องเดินทางกลับจีน
เร็วขึ้น 
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2. การบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาไทย  

ผลการศึกษาพบว่าสถาบันการศึกษาของไทยหันมาเปิดรับนักศึกษาจีนเพิ ่มขึ้น ในปี  2020 ไทยมี
สถาบันอุดมศึกษาที่รับนักศึกษาจีนจำนวน 102 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นสถาบันในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 50 
แห่ง ภาคกลาง 7 แห่ง ภาคเหนือ 19 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 แห่ง ภาคตะวันออก 5 แห่ง ภาคใต้ 5 
แห่ง  โดยร้อยละ 70 ของนักศึกษาจีน (10,083 คน) เลือกศึกษาในสถาบันเอกชน ส่วนร้อยละ 30 (4,340 คน) 
เลือกศึกษาในสถาบันของรัฐ มหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษาจีนมากที่สุด 10 อันดับแรก ในปีการศึกษา 2020 
สามารถจัดอันดับได้ดังนี้   

ภาพที่ 3 มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาจีนมากที่สุด 10 อันดับแรก ปีการศึกษา 2020 (รวมทั้งรัฐและเอกชน) 

 
ที่มา: สรุปจากข้อมูลของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)  

สาเหตุที่สถาบันการศึกษาจำนวนมากหันมาให้ความสำคัญและเปิดรับนักศึกษาจีนเพิ่มขึ้นสามารถสรุป
ได้ดังนี้  

• ปัจจัยด้านรายได้เป็นปัจจัยสำคัญอันดับหนึ่ง เนื่องจากนักศึกษาไทยมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องจน
ส่งผลต่อรายได้ของสถาบัน ยกตัวอย่างในปี 2020 มีนักศึกษาสมัครสอบ TCAS รวมทั้ง 5 รอบจำนวนเพียง 
205,912 คน ขณะที่มหาวิทยาลัยมีมีอัตราการรับนักศึกษาใหม่ถึง 561,269 อัตรา ทำให้มีที่นั่งว่างเกินครึ่งของ
จำนวนที่รับ ซึ่งหากสถาบันการศึกษาปล่อยให้ที่นั่งเหลือจนเกิดภาวะขาดทุน หลักสูตรหรือสถาบันการศึกษา
นั้นๆ จะต้องปิดตัวหรือขายกิจการในท้ายที่สุด การดึงนักศึกษาจีนมาทดแทนนักศึกษาไทยที่ลดลงจึงกลายเป็น
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ทางออกสำคัญที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านการเงินได้ ที่ผ่านมาแต่ละปีนักศึกษาจีนสร้างรายได้ให้กับไทยประมาณ
ได้เป็นจำนวนเงินนับพันล้านบาท 

• เหตุผลรองลงมา ได้แก่ การต้องการยกระดับสถานศึกษาให้มีความเป็นนานาชาติมากขึ้นและสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดึข้ึนเพื่อให้แข่งขันกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ได้  

สถาบันหลายแห่งต้องการเพิ่มจำนวนนักศึกษาจีนจึงมีการออกแบบและปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักศึกษาจีน ทั้งด้านภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนและสาขาวิชา อีกท้ังยังเพ่ิมความยืดหยุ่นใน
การเรียนการสอนเพื่อเอื้อให้นักศึกษาจีนที่มีพื้นฐานอ่อนสามารถเรียนร่วมกันได้และมีโอกาสสำเ ร็จการศึกษา
มากขึ้น การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาไทยส่วนใหญ่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในจีนและเอเจนซี่จีน
ในการช่วยประชาสัมพันธ์ รับสมัครและจัดหานักศึกษาจีนมาไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยในจีนและเอเจนซี่จีนมีบทบาท
สำคัญอย่างยิ่งต่อการรับนักศึกษาจีนในไทย แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของเอเจนซี่จีนนั้นก็มีปัญหาในเรื่อง
ของการมุ่งเน้นแต่ตัวเงินและปริมาณนักศึกษา ทำให้นักศึกษาจีนในไทยหลายรายรู้สึกผิดหวังหรือไม่ประสบ
ความสำเร็จในการเรียนเพราะคำแนะนำของเอเจนซี่จีน 

3. ปัญหาและข้อกังวลต่อการขยายตัวของนักศึกษาจีนในไทย 

 จากที่กล่าวมาสะท้อนให้เห็นว่าตลาดนักศึกษาจีนในไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น ไทยสามารถรองรับการ
ขยายตัวของนักศึกษาจีนได้มากขึ้นและครอบคลุมได้ทุกความต้องการ ทำให้นักศึกษาจีนในไทยจึงมีจำนวน
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และยังมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนอีก ซึ่งการขยายตัวของนักศึกษาจีนในไทยเช่นนี้ส่งผลดีต่อไทย
ในเรื่องรายได้ จากการศึกษาสามารถประมาณการได้ว่านักศึกษาจีนในไทยสร้างรายได้ให้กับไทยเป็นจำนวนเงิน
หลักพันล้านบาทต่อปี และยังส่งผลดีต่อไทยในเรื ่องการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทย การกระชับ
ความสัมพันธ์ไทย-จีน รวมถึงการเพิ่มบทบาทของไทยในในภูมิภาคอาเซียน แต่ขณะเดียวกันปรากฏการณ์
ดังกล่าวก็สร้างความกังวลใจหลายประการ อาทิ  

• ปัญหาคุณภาพการเรียนการสอน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าปัญหาคุณภาพการเรียนการสอนเกิดจาก
สองเหตุปัจจัยร่วมกับคือ 1) ผู้เรียนพื้นความรู้อ่อน มีอุปสรรคด้านภาษาไม่สามารถสื่อสารกับผู้สอนได้ หรือขาด
ความตั้งใจในการเรียน ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการเรียน และ 2) สถาบันการศึกษามีการผ่อนปรนหรือ
หย่อนความเข้มงวดเกินไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาจีน เช่น การรับนักศึกษาจีนของสถาบันส่วน
ใหญ่ดำเนินการโดยเอเจนซี่ซึ่งมิได้มีการคัดกรองคุณภาพของนักศึกษา สถาบันหลายแห่งไม่มีการสอบวัดระดับ
ภาษาก่อนเข้าเรียน ทำให้เมื่อนักศึกษาจีนเกิดปัญหาเรื่องการสื่อสาร สถาบันการศึกษาหลายแห่งแก้ปัญหาโดย
การจัดให้มีล่ามแปลภาษาในชั้นเรียน เพิ่มความยืดหยุ่นเรื่องภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน การสอบ การเขียน
วิทยานิพนธ์หรือรายงาน และจัดให้มีการอบรมภาษาเพิ่มเติม แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังวนเวียนอยู่จากรุ่นสู่รุ่นไม่
หมดไป อีกท้ังบางสถาบันยังอนุญาตให้นักศึกษาจีนเรียนออนไลน์จากในประเทศจีนได้ตลอดหลักสูตรโดยไม่ต้อง
มาไทย เป็นต้น ทำให้นักศึกษาจีนจำนวนหนึ่งผิดหวัง จบการศึกษาไปอย่างไม่มีคุณภาพ ส่งผลเชิงลบต่อ
ภาพลักษณ์การศึกษาของไทย   
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• อิทธิพลจีนที่แฝงเข้ามาผ่านทางการศึกษา โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทในการออกแบบและ
กำหนดหลักสูตร ตลอดจนการเข้ามาซื้อสถาบันการศึกษาในไทย ที่ผ่านมานักศึกษาจีนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่อง
ภาษา กล่าวคือไม่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ทางออกที่สถาบันหลายแห่งใช้ในการแก้ไข
ปัญหานี้คือ การเปิดหลักสูตรที่ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอน 100% วิธีนี้นอกจากจะทำให้ปัญหาเรื่องการ
สื่อสารหมดไปแล้วยังดึงดูดใจนักศึกษาจีนให้มาศึกษาต่อเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้ระยะหลังสถาบันการศึกษาจำนวน
มากหันมาเปิดหลักสูตรจีนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับนักศึกษาจีนโดยเฉพาะ ซึ่งสถาบันหลายแห่งเปิดสูตรขึ้นโดยไม่มี
ความพร้อม โดยเฉพาะด้านอาจารย์ผ ู ้สอน จึงมีการนำเข้าคณาจารย์ชาวจีนมาจากประเทศจีน และ
ออกแบบสร้างหลักสูตรโดยภาคีหรือผู้ร่วมทุนฝ่ายจีน การนำนักศึกษาจีนเข้ามาเรียนแต่อาศัยอาคารสถานที่และ
ทรัพยากรของไทยเช่นนี้ทำให้เกิดความกังวลว่าสถานศึกษาไทยจะถูกครอบและกำหนดทิศทางโดยฝ่ายจีนหรือไม่ 
คล้ายกับกรณีที่เกิดในภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่เรียกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญ ในกรณีนี้อาจบานปลายกลายเป็นการศึกษา
ศูนย์เหรียญได้ โดยผู้เรียนจ่ายเงินน้อย ได้รับการศึกษาคุณภาพต่ำ ส่วนกำไรกลับเข้ากระเป๋านายทุนจีน ที่ผ่านมา
ฝ่ายการศึกษาของสถานเอกอัคราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้มีการออกประกาศเตือนนักศึกษาจีนที่จะมา
ศึกษาต่อในไทยหลายครั้งถึงเรื ่องการเลือกหลักสูตรและสถานศึกษาในไทย โดยทางสถานทูตฯ มีการจัดทำ
เว็บไซต์ให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในไทยขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา
จีนในไทย 

 4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 กระแสการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาจีนในไทยที่เกิดขึ้นถือเป็นโอกาสดีที่ไทยควรให้ความสำคัญและส่งเสริม
อย่างจริงจังควบคู่ไปกับการมีแผนการจัดการและการรองรับที่ เหมาะสม เพื่อให้การเข้ามาของนักศึกษาจีนเป็น
ประโยชน์ ไม่กระทบกับความมั่นคงและมีความยั่งยืน มิใช่เป็นเพียงกระแสความนิยมเพียงชั่วคราว ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนของหลักสูตรที่เปิดขึ้นมาเพ่ือ
รองรับนักศึกษาจีนอย่างสม่ำเสมอและจริงจัง ทั้งเรื่องความเหมาะสมของหลักสูตร รายวิชา เอกสารประกอบการ
สอน ตลอดจนรูปแบบการเรียนการสอน โดยเฉพาะหลักสูตรที่ดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
เพ่ือให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ  

• หากในอนาคตจำนวนนักศึกษาจีนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการกำหนด
กรอบและนโยบายกลางในการรับนักศึกษาจีนสำหรับบังคับใช้ทั้งกับสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ที่
สำคัญหากจำนวนนักศึกษาจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาการจำกัดจำนวน
นักศึกษาจีนในแต่ละสถาบัน โดยอาจพิจารณาให้นักศึกษาจีนในแต่ละสถาบันมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละเท่าไหร่ของ
นักศึกษาทั้งหมด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการซื้อกิจการสถานศึกษา แล้วนำอาจารย์จีนและนักศึกษาจีนที่ไม่มี
คุณภาพเข้ามา อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเข้าใจว่าในประเด็นนี้คงยากที่จะดำเนินการได้   

• ควรมีการตรวจสอบจำนวน คุณวุฒิและผลงานวิชาการของคณาจารย์ประจำหลักสูตรต่างๆ ว่ามี
จำนวนครบตามที่กำหนด มีคุณวุฒิและมีผลงานวิชาการท่ีเหมาะสมหรือไม่อย่างสม่ำเสมอ มิใช่สุ่มตรวจแบบนาน
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ปีทีหน โดยเฉพาะในสถาบันเอกชนและในหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาจีน ด้วยที่ผ่านมาอาจารย์ประจำ
หลักสูตรในหลายสถาบันยังขาดผลงานทางวิชาการ ขาดคุณวุฒิที่เหมาะสม และสถาบันบางแห่งไม่มีอาจารย์
ประจำหรืออาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรครบตามที่กำหนด แต่กลับจ้างอาจารย์พิเศษหรือนำอาจารย์ชาวจีนเข้า
มาปฏิบัติหน้าที่แทน ขณะที่สถาบันบางแห่ง สัดส่วนอาจารย์มีจำนวนน้อยกว่านักศึกษามาก ทำให้อาจารย์ต้อง
รับภาระหนัก ไม่สามารถดำเนินการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพได้   

• กระแสการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาจีนในไทยเป็นสิ่งที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องควรให้การ
สนับสนุน แต่ขณะเดียวกันก็ควรให้ความสำคัญกับการเพิ่มจำนวนหรือเปิดตลาดนักศึกษาชาติอื่นๆ ด้วย ซึ่งอาจ
ดำเนินการได้โดยการสนับสนุนทุนการศึกษา การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากร การส่งเสริมการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา การสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
เป็นต้น เช่นนี้เพื่อมิให้เป็นการผูกขาดหรือพึ่งพิงนักศึกษาจีนมากเกินไป โดยนักศึกษาต่างชาติกลุ่มที่น่าสนใจ 
ได้แก่ นักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียน (เวียดนาม กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย) ภูฎาน เนปาล เป็นต้น  

• หน่วยงานภาครัฐควรมีการจัดทำศูนย์ข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 
โดยอาจจัดตั้งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ดำเนินกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลด้านการศึกษาต่อไทย
สำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ ซึ่งอาจเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ เพื่อให้การเข้า
มาศึกษาต่อในไทยของนักศึกษาต่างชาติเป็นไปอย่างราบรื่นและลดโอกาสที่จะโดนหลอกหรือได้รับข้อมูลผิดๆ 
จากหน่วยงานที่แสวงหาผลกำไร   

• หน่วยงานภาครัฐของไทยที่ประจำการในต่างประเทศ อาทิ ฝ่ายการศึกษาของสถานเอกอัคราชทูต
ไทย (หรือสถานกงสุลใหญ่ไทย) ประจำประเทศ/มณฑลต่างๆ ตลอดจนผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ที่
ประจำการในต่างประเทศควรมีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศที่
ประจำการอยู่ในเชิงรุก  โดยเฉพาะในประเทศจีน ควรมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาต่อใน
ไทยแก่นักศึกษาจีนด้วย ที่ผ่านมาการดำเนินงานด้านการศึกษาของหน่วยงาน เหล่านี้ในประเทศจีนส่วนใหญ่
ดำเนินการในรูปแบบของการดูแลนักศึกษาไทยในจีนและส่งเสริมให้นักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาต่อในจีนผ่าน
การแนะนำทุนการศึกษา หลักสูตร สถาบันการศึกษา เส้นทางการประกอบอาชีพ แต่การแนะแนวให้ข้อมูลแก่
นักศึกษาจีนเพื่อมาศึกษาต่อในไทยยังไม่ปรากฎให้เห็นมากนัก  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื ่อง “การศึกษาเบื ้องต้นว่าด้วยนักศึกษาจีนในไทย (A preliminary study on Chinese 
students in Thailand)” มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สำรวจสถานการณ์ของนักศึกษาจีนในไทย ได้แก่ จำนวน
นักศึกษาจีนในไทย แรงจูงใจในการมาศึกษาต่อในไทย แรงจูงใจในการอยู่ไทยต่อหลังสำเร็จการศึกษา ความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอน และ (2) ศึกษาการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการรองรับนักศึกษา
จีน รวมถึงปัญหาและข้อกังวลต่อการเข้ามาของนักศึกษาจีน งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูล
โดยการทบทวนเอกสาร สนทนากลุ่ม (focus group) และสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาจีนที่กำลังศึกษาอยู่ในไทยจำนวน 18 ราย นักศึกษาจีนที่จบการศึกษาในไทย
แล้วอยู่ไทยต่อจำนวน 7 ราย  และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาของไทยจำนวน 3 ราย 

 ผลการศึกษาพบว่าในปี 2020 นักศึกษาจีนที่ศึกษาระดับอุดมศึกษาในไทยมีจำนวน 14,423 คน ส่วน
ใหญ่เป็นนักศึกษาที่มาจากพื้นที่ทางตอนใต้ของจีน มูลเหตุที่นักศึกษาจีนเลือกศึกษาต่อต่างประเทศมีสองปัจจัย
สำคัญ ได้แก่ การขาดโอกาสในการศึกษาในประเทศ และต้องการหลีกหนีสภาพสังคมท่ีกดดัน ส่วนปัจจัยสำคัญท่ี
ทำให้ตัดสินใจมาศึกษาต่อในไทย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง และมีหลักสูตรหลากหลายสามารถตอบโจทย์นักศึกษา
จีนได้ นักศึกษาจีนส่วนใหญ่นิยมศึกษาด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ และภาษาไทย 
ขณะที่สาขาอ่ืนๆ ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ ้น อาทิ นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรม ดนตรี เป็นต้น ทั้งนี้ การสำเร็จ
การศึกษาจากไทยเป็นที่ยอมรับในสังคมจีน แต่อาจจะไม่ได้สร้างความโดดเด่นหรือทำให้ได้เปรียบกว่าผู้อื ่นใน
ตลาดแรงงานนัก ยกเว้นในตลาดแรงงานทางตอนใต้ของจีนที ่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับไทยและอาเซียน 
นักศึกษาจีนจำนวนมากมีความคาดหวังที่จะได้ทำงานในไทยหลังสำเร็จการศึกษา แต่ทว่าสถานการณ์โควิด -19 
เป็นตัวเร่งรัดให้นักศึกษาจีนไม่สามารถหางานในไทยได้และเดินทางกลับจีนเร็วขึ้น ด้านการบริหารจัดการของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ผลการศึกษาพบว่าสถาบันการศึกษาจำนวนมากต้องการรับนักศึกษาจีนเนื่องจากเหตุผล
ด้านรายได้เป็นสำคัญ สถาบันหลายแห่งมีการออกแบบและปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษาจีนทั้งด้านภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนและสาขาวิชา อีกท้ังยังเพ่ิมความยืดหยุ่นในการเรียนการสอน
เพ่ือเอ้ือต่อนักศึกษาจีนในการสำเร็จการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาไทยส่วนใหญ่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
จีนและเอเจนซี่ในการช่วยประชาสัมพันธ์ รับสมัครและจัดหานักศึกษาจีนมาไทย การขยายตัวของนักศึกษาจีนใน
ไทยส่งผลดีต่อสถาบันการศึกษาในเรื่องรายได้และส่งผลดีต่อไทยในเรื่องการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทย แต่
ขณะเดียวกันปรากฏการณ์ดังกล่าวก็สร้างความกังวลใจต่อคุณภาพการเรียนการสอนและอิทธิพลจีนที่แฝงเข้ามา
ผ่านทางการศึกษา  

 

คำสำคัญ  นักศึกษาจีน การเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ อุดมศึกษา ความสัมพันธ์ไทย-จีน 
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Abstract 

The primary objectives of this research, “A Preliminary Study on Chinese Students in 
Thailand” are:  

(1) to explore the current situation of Chinese students in Thailand. The focus is on the 
number of Chinese students in Thailand, their motivation for studying in Thailand, their 
motivation for staying on in Thailand after their graduation, and their satisfaction level with the 
teaching process.  

(2) to study the management of Thai higher education institutions in accommodating 
Chinese students, including issues and concerns about the influx of Chinese students. This 
research is qualitative research, whereby the data were consolidated through document reviews, 
discussions with a focus group, and in-depth interviews. The sample group consisted of 18 
Chinese students who are currently studying in Thailand, seven Chinese students who have 
completed their studies in Thailand, and three Thai representatives from higher education 
institutions. 

The results of the study found that in 2020, 14,423 Chinese students were pursuing 
higher education in Thailand, most of whom originated from southern China. There are two 
main reasons why Chinese students choose to study abroad: the lack of study opportunities in 
their own country; and the need to escape stressful social conditions. The most significant factor 
that led to the decision to study in Thailand is the country’s low cost, as well as the availability 
of several courses that can meet the needs of Chinese students. Most Chinese students prefer 
to study management, business administration, international trade, and the Thai language, while 
other popular fields include communication, arts, music, etc. Graduating from Thailand is also 
generally accepted in Chinese society. Although it may not make them more outstanding than 
others in the labor market, it is sufficient for the labor market in southern China which has long 
held close ties with Thailand and other ASEAN countries. Many Chinese students harbor the 
expectation of working in Thailand after graduation. However, the COVID-19 pandemic has been 
a major obstacle for Chinese students in Thailand and has accelerated their return to China.  

In terms of the management of Thai higher education institutions, the study found that 
several institutions prefer to accept Chinese students primarily for income reasons. Many 
institutions would design and adapt their courses to meet the needs of Chinese students in 
terms of the language of instruction and the courses offered. The curriculum also increases the 
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flexibility of teaching and facilitates Chinese students to complete their studies successfully. 
Most Thai higher education institutions have co-operated with several Chinese universities and 
agencies to help publicize, recruit, and acquire Chinese students in coming to Thailand. The 
growth of Chinese students in Thailand has a positive effect on educational institutions in terms 
of income and positively affects Thailand in propagating the Thai language and culture. 
Simultaneously, the phenomenon has also raised concerns about the quality of teaching and 
the latent Chinese influence through their educational attendance. 

Keywords: Chinese student, international mobility, higher education, China-Thailand relations 
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บทที่ 1 บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญ 

นับแต่จีนปฏิรูปและเปิดประเทศเศรษฐกิจจีนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
จีนดีขึ้น ครอบครัวชาวจีนยุคใหม่นอกจากให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตแล้วยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
การศึกษาของลูกหลานด้วยโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีลูกคนเดียว การส่งลูกไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ
กลายเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้ทั่วไปในตามเมืองใหญ่ของจีน หากย้อนมองอดีตจะพบว่านักศึกษาจีนมีการไป
ศึกษาต่อยังต่างประเทศตั้งแต่ยุคเหมา เจ๋อตง (Mao Zedong) นักศึกษาจีนที่ออกไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ
ในยุคนั้นเป็นนักศึกษาจีนระดับหัวกะทิที่ได้รับทุนจากรัฐบาลจีนให้ไปศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และภาษาศาสตร์ ส่วนใหญ่ไปศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้วทางตะวันตกเพื่อนำความรู้และวิทยาการกลับมา
พัฒนาประเทศ เนื่องจากขณะนั้นจีนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักเป็นอย่างมากภายใต้
นโยบายก้าวกระโดดไกล (The Great Leap Forward) ยุคนั้นการเคลื่อนย้ายและการอพยพของชาวจีนถูก
ควบคุมอย่างเข้มงวด ชาวจีนไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้อย่างอิสระ กระทั่งเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม
ในปี 1966 นักศึกษาจีนที่กลับมาจากต่างประเทศโดนตีตราว่าบูชาชนชั้นทุนนิยม ทำให้นัก ศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศต้องหาทางอพยพออกจากจีน ทำให้การส่งนักศึกษาจีนไปศึกษายังต่างประเทศชะงัก
ลง (Ma, 2015)  

กระทั่งเข้าสู่สมัยของผู้นำคนที่ 2 เติ้ง เสี่ยวผิง (Deng Xiaoping) ได้ประกาศใช้นโยบาย 4 ทันสมัย 
(Four Modernizations) ประกอบด้วยนโยบายด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การป้องกันประเทศ และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และมีการเปิดประเทศในปี 1978 พร้อมกับส่งเสริมให้ชาวจีนออกไปลงทุนยัง
ต่างประเทศผ่านนโยบายก้าวออกไป หลังจากนั้นสถานการณ์ต่างๆ ในประเทศจีนจึงเริ่มดีขึ้น ทั้งในแง่เศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ของผู้คน ด้านการศึกษาของจีนก็ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากนายเติ้งเสี่ยวผิงมีแนวคิด
ว่ากุญแจดอกสำคัญที่จะพาจีนก้าวสู่ความทันสมัยได้สำเร็จคือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ ่งต้องอาศัย
พัฒนาการด้านการศึกษาเป็นรากฐาน หากคนยังไม่มีความรู้ ความสามารถของคนก็ไม่เกิด ดังนั้น รัฐบาลจีน
ส่งเสริมให้นักศึกษาจีนออกไปศึกษายังต่างประเทศและมีการผ่อนคลายนโยบายการอพยพออกนอกประเทศ 
ทำให้จำนวนนักศึกษาจีนที่ออกไปศึกษาต่อยังต่างประเทศมีเพิ่มขึ้น และสามารถเดินทางไปศึกษาต่อได้อย่าง
อิสระ  

 ปัจจุบัน รัฐบาลจีนภายใต้การนำของสี จิ ้นผิง (Xi Jinping) ยังคงให้ความสำคัญกับการศึกษาและ
ส่งเสริมให้นักศึกษาจีนออกไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเพื่อให้นำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด จากข้อมูลของ
กระทรวงศึกษาธิการจีนรายงานว่า นักศึกษาจีนเดินทางออกไปศึกษายังต่างประเทศมากที่สุดในโลก ในปี 
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20191 มีนักศึกษาจีนออกไปศึกษาต่อยังต่างประเทศจำนวน 703,500 คน (กระทรวงศึกษาธิการจีน 中华人民

共和国教育部, 2020) หากพิจารณาตั้งแต่จีนเปิดประเทศในปี 1978 ถึงปี 2019 จะพบว่านักศึกษาจีนออกไป
ศึกษายังต่างประเทศมากถึง 6,560,600 คน ในจำนวนนี้มีนักศึกษาจีนสำเร็จการศึกษาจำนวน 4,904,400 คน 
และมีจำนวน 4,231,700 คนที่สำเร็จการศึกษาแล้วกลับมาพัฒนาประเทศ คิดเป็นจำนวนถึง  86.28% ของ
จำนวนนักศึกษาจีนที่สำเร็จการศึกษาในต่างประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการจีน 中华人民共和国教育部, 
2020) 

ภาพที่ 1 จำนวนนักศึกษาจีนที่ออกไปศึกษายังต่างประเทศปี 2010-2019 

 

 ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการจีน 

ที่ผ่านมานักศึกษาจีนนิยมเดินทางไปศึกษาต่อในประเทศที่เจริญแล้ว จากการสำรวจเชิงสถิติของ New 
Oriental และ Kantar Millward Brown ที่เผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม 2021 พบว่า ประเทศที่ได้รับความ
นิยมจากนักศึกษาจีนในการไปศึกษาต่อ 10 อันดับแรก ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา 
ฮ่องกง ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เยอรมนี ฝรั่งเศส และนิวซีแลนด์ตามลำดับ ดังแผนภาพที่ปรากฏด้านล่ าง  

 

 

 

1 สถิติล่าสุดก่อนเกดิการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  
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ภาพที่ 2 ประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาจีน 10 อันดับแรก ปี 2021 

 

 ที่มา: Statista (C. Textor, 2021) 

ที่ผ่านมาประเทศเป้าหมายที่เป็นที่นิยมในการเดินทางไปศึกษาต่างประเทศของจีนมักเป็นประเทศแถบ
อเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก แต่ทว่าตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมาจะเห็นว่าการเคลื่อนย้ายของนักศึกษาจีนมี
ทิศทางเบนมายังแถบเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกมากขึ ้น มีจำนวนประมาณ 280,000 คนต่อปี (Kuroda, 
Sugimura, Kitamura & Asada, 2018: 17) นอกจากนี้ จากข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการจีนยังพบว่ามีนักศึกษา
จีนบางส่วนเลือกไปศึกษาต่อในประเทศที่อยู่ในข้อริเริ่มเส้นทางหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative: 
BRI) ด้วย 

Vision Overseas บริษัทเอเจนซี ่ด้านการศึกษารายใหญ่ของจีนได้เผยแพร่ “รายงานแนวโน้มของ
การศึกษาต่อในยุโรปและเอเชียปี 2019” พบว่านักศึกษาจีนมีแนวโน้มเดินทางไปศึกษาต่อในกลุ่มประเทศที่ใช้
ภาษารองเพิ่มมากขึ้น โดยเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในประเทศสิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ และ
ไอร์แลนด์ รายงานระบุว่านักศึกษาที่เลือกอยู่ในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ พิจารณาถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ
หลังสำเร็จการศึกษาเป็นสำคัญ ส่วนนักศึกษาท่ีเลือกศึกษาในเมืองชั้นรองให้ความสำคัญกับเรื่องค่าครองชีพ ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมากกว่า รายงานของ Vision Overseas สอดคล้องกับบทความเรื่อง “สถานการณ์
การศึกษาต่อในอเมริกาปี 2019” ของ Bailitop บริษัทเอเจนซี่ด้านการศึกษาอีกแห่งที่ระบุว่านักศึกษาจีนเลือกไป
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ศึกษาต่อในสหรัฐฯ ลดลง เนื่องจากสหรัฐพยายามจะกดดันจีน ควบคุมการออกวีซ่าทำงาน นักศึกษาจีนจึงหันเหไป
ศึกษาต่อที่อ่ืน ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการศึกษาในสหรัฐฯ 

สำหรับอาเซียนถึงแม้จะไม่ใช่จุดหมายปลายทางหลักของนักศึกษาจีน แต่ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ในปี 
2019 มีนักศึกษาจีนมาศึกษาต่อในอาเซียนมากกว่า 90,000 คน (China News, 2019) ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใน
สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซียและเวียดนาม โดยสิงคโปร์เป็นประเทศอันดับต้นๆ ที่ถูกกล่าวถึงบนหลายเว็บไซต์ที่ให้
ข้อมูลด้านการศึกษาต่อต่างประเทศของจีน มีข้อมูลระบุว่ามีนักเรียนและนักศึกษาจีนในสิงคโปร์มากถึง 20,000 
คน (Kate, 2020) ซึ่งปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาจีนเลือกไปศึกษาต่อที่สิงคโปร์ ได้แก่ ชื ่อเสียงและคุณภาพด้าน
การศึกษา จากการจัดอันดับของ QS ปี 2021 สิงคโปร์มีมหาวิทยาลัยที ่ต ิดอันดับสองแห่งคือ National 
University of Singapore (NUS) ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของเอเชียและอันดับ 11 ของโลก และ 
Nanyang Technological University (NTU) ได้รับการจัดอยู่ในอันดับ 2 ของเอเชียและอันดับ 13 ของโลก 
ประการต่อมา สิงคโปร์มีทุนการศึกษาจำนวนมาก ในจำนวนนักเรียนและนักศึกษาจีนในสิงโปร์ทั้งหมด 20,000 คน 
มีนักเรียนและนักศึกษาจีนที่ได้รับทุนการศึกษาถึง 2,000 คน ประการที่สาม สังคมมีวัฒนธรรมจีนผสมผสาน 
เนื่องจากมีคนจีนโพ้นทะเลเข้ามาตั้งถิ่นฐานในสิงคโปร์จำนวนมาก มีการใช้ภาษาควบคู่กับภาษาอังกฤษ ทำให้เอ้ือ
ต่อการปรับตัวของนักเรียนและนักศึกษา และประการสุดท้ายสิงคโปร์มีสังคมแบบพหุวัฒนธรรมที่ถึงแม้ในสังคมจะ
มีวัฒนธรรมจีนผสมอยู่ แต่ก็มีอัตลักษณ์และมีความเป็นเป็นสากลอยู่ในขณะเดียวกัน อีกทั้งยังมีความปลอดภัย มี
กฏระเบียบที่เข้มงวดและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี สิงคโปร์จึงเหมาะที่จะเป็นจุดหมายปลายทางของนักเรียนนักศึกษาจีน 

รายงานของ Internationalization of Higher Education and Student Mobility in Japan and Asia 
ปี 2018 ระบุว่ามาเลเซียและไทยเป็นสองประเทศที่กำลังได้รับความนิยมเพิ ่มขึ ้นในฐานะสถานที่ศึกษาต่อ
ต่างประเทศ สำหรับมาเลเซีย นักเรียนและนักศึกษาต่างชาติจากประเทศในเอเชียและกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน
มีจำนวนกว่า 44,380 คนจากท้ังหมด 60,244 คนหรือร้อยละ 73.67 ในปี 2015 นับว่าเป็นสัดส่วนที่เยอะที่สุดจาก
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั ้งหมดในปีดังกล่าว  และในจำนวนนั้นมีนักศึกษาจากจีนอยู ่ประมาณ 5,000 คน 
(Kuroda, Sugimura, Kitamura & Asada, 2018: 21) 

Shinyway Education บริษัทเอเจนซี ่ด้านการศึกษาอีกรายได้เผยแพร่ “เอกสารวิเคราะห์แนวโน้ม
การศึกษาต่อต่างประเทศปี 2019” โดยได้ทำการวิเคราะห์ด้านอายุของนักศึกษาจีนที่ออกไปศึกษายังต่างประเทศ
พบว่า อัตราการเพ่ิมขึ้นของนักศึกษาจีนระดับปริญญาโทลดลง อัตราการเพ่ิมขึ้นของนักศึกษาจีนระดับปริญญาตรี
คงที่ ส่วนอัตราการเพิ่มขึ้นของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั้นเพิ่มสูงขึ้น จะเห็นได้ว่าพลวัตด้าน
อายุของการออกไปศึกษาต่อยังต่างประเทศของนักศึกษาจีนนั้นลดลงเรื่อยๆ สะท้อนให้เห็นว่าครอบครัวชาวจีนรุ่น
ใหม่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการศึกษาและการออกไปแสวงหาประสบการณ์
ภายนอก (Chen, 2019) สอดคล้องกับงานศึกษาของ Yanqing Ping เรื ่อง “ผู้อพยพทางการศึกษา: การ
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เคลื่อนย้ายรูปแบบใหม่ของครอบครัวชาวจีน กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่” ที่กล่าวว่านักศึกษาจีนนิยมไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศในระดับปริญญาตรีมากที่สุด แต่จำนวนนักเรียนจีนที่ไปศึกษายังต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษาก็มี
จำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ปกครองต้องการให้ลูกหลานมีทักษะด้านภาษาตั้งแต่อายุน้อย เพ่ือปูทางสำหรับการเรียน
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  (Ping, 2020)  

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการออกไปศึกษาต่อยังต่างประเทศของนักศึกษาจีนมีพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งในเรื่องจำนวน ประเทศเป้าหมายปลายทาง กลุ่มอายุของผู้เรียน ความสนใจต่อสาขาวิชา ฯลฯ ซึ่งพลวัตที่
เกิดข้ึนเป็นผลมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจจีน การเปลี่ยนแปลงของสังคมและแนวคิดของชาวจีนรุ่นใหม่ รวมถึง
นโยบายสนับสนุนของประเทศต้นทางและประเทศปลายทางด้วย อย่างไรก็ตาม นักศึกษาจีนที่ออกไปศึกษายัง
ต่างประเทศส่วนใหญ่มีแรงจูงใจหลักไม่ต่างกันนัก อาทิ ต้องการเพิ่มทักษะด้านภาษา ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ 
หลีกหนีความกดดันด้านการเรียนในประเทศ สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ เป็นต้น  

สำหรับประเทศไทย นักศึกษาจีนเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีจำนวนมากที่สุดและมีการเคลื่อนไหวที่โดดเด่น
ในสังคม การเพิ่มขึ้นของนักศึกษาจีนในไทยเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น การที่ที่นั่งในมหาวิทยาลัยของจีนมีจำกัด 
การศึกษาต่อในไทยมีค่าใช้จ่ายไม่สูง กฎระเบียบเรื่องวีซ่าของไทยไม่เข้มงวดนัก อีกท้ังความร่วมมือไทย-จีนภายใต้
ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ยังอาจเป็นโอกาสให้กับนักศึกษาจีนในการประกอบอาชีพในอนาคตด้วย เมื่อ
กระแสการมาศึกษาต่อในไทยได้รับความนิยมจากนักศึกษาจีน สถาบันอุดมศึกษาของไทยหลายแห่งจึงหันมาปรับ
หลักสูตรและทำการตลาดเพื่อดึงนักศึกษาจีนให้เข้ามาศึกษาเพิ่มขึ้น โดยสถาบันส่วนใหญ่อาศัยเอเจนซี่จีนและ
มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนในจีนเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์และรับสมัครเข้าศึกษา กระแสความนิยมมาศึกษาต่อ
ในไทยของนักศึกษาจีนดังที ่กล่าวมา นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่หลายฝ่ายต่างให้ความสนใจ เพราะจำนวน
นักศึกษาจีนในไทยเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและการเคลื่อนไหวของชาวจีนกลุ่มนี้อาจส่ งผลกระทบต่อไทยได้
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย  

1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในไทยของนักศึกษาจีน 

 2) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจที่ทำให้นักศึกษาจีนอยู่ไทยต่อหลังจบการศึกษา 

 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการบริหารจัดการของของสถานศึกษาที่เปิดรับนักศึกษาจีน 
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1.3 คำถามการวิจัย 

 1) นักศึกษาจีนมีแนวคิดและแรงจูงใจอย่างไรต่อการมาศึกษาต่อในไทย  

2) นักศึกษาจีนในไทยมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในไทยหรือไม่ อย่างไร  

3) นักศึกษาจีนมีแรงจูงใจอย่างไรต่อการตัดสินใจอยู่ไทยต่อหลังจบการศึกษา 

4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสบปัญหาและมีแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อรองรับนักศึกษา

จีนในไทยอย่างไร 

1.4 ข้อจำกัดการวิจัย  

 (1) งานวิจัยนี้ดำเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ผู้วิจัยไม่สามารถลงพ้ืนที่เพ่ือสำรวจสถานการณ์จริงได้ กิจกรรมการวิจัยทั้งหมดต้อง
ดำเนินในรูปแบบออนไลน์แทน 

 (2) การสนทนากลุ่มแบบออนไลน์ให้ประสิทธิผลไม่เท่ากับการสนทนากลุ่มแบบปกติ เนื่องจากการควบคุม
และการสร้างบรรยากาศในการสนทนาดำเนินการได้ยากกว่า นอกจากนี้ผู้วิจัยยังไม่สามารถสังเกตอากัปกิริยาของ
ผู้ให้ข้อมูลได้  

 (3) สถานศึกษาหลายแห่งปฏิเสธการให้ข้อมูลกับผู้วิจัย เนื่องด้วยเห็นว่าบางประเด็นเป็นเรื่องการบริหาร
จัดการภายในสถาบัน 
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บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

สืบเนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน์ที่นำพาโลกเข้าสู่สภาวะไร้พรมแดน การเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่าง
ประเทศเป็นไปด้วยความสะดวกและง่ายดายมากขึ้น กอปรกับความต้องการของปัจเจกบุคคลที่ล้วนแสวงหา
สิ่งใหม่ๆ เพื่อความเบิกบานใจส่วนตัวก็ดี เพื่อการเรียนรู้ศึกษาก็ดี หรือเพื่อหาช่ องทางในการเติบโตทั้งในเชิง
อาชีพและเชิงวิชาการ สภาวการณ์เช่นว่านี้ส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนเคลื่อนย้ายทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกัน
อย่างปฏิเสธมิได้  (Tacoli and Okali, 2001) แต่ทว่าเมื ่อพูดถึงเรื ่องการเคลื ่อนย้ายทรัพยากรมนุษย์ 
(mobility) หรือการย้ายถิ่นฐาน (migration) แล้ว โดยส่วนมากสังคมมักเข้าใจไปในมิติของการเคลื่อนย้าย
ของแรงงาน (labour movement) หรือมิติของการเคลื่อนย้ายอันเกิดจากการสมรสหรือครอบครัว (family-
linked migration) แต่ยังมีอีกหนึ่งในรูปแบบของการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนที่กำลังได้รับความสนใจมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ ในทศวรรษที่ผ่านมาคือ “การย้ายถิ่นฐานเพื่อการศึกษา ( student mobility)” (Quinn and 
Rubb, 2005)   

รายงานบทนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอบททบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 5 ส่วนหลัก ส่วนที ่หนึ่งจะกล่าวถึงกรอบทฤษฎีระดับจุลภาค (micro level approach) อาทิ 
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) และทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอย่างมี
เหตุผล (Rational Choice Theory: RCT) ที่มุ่งศึกษาปัจเจกบุคคลหรือตัวแสดงเป็นหลัก (agent-based 
approach) ส่วนที ่สองจะกล่าวถึงกรอบทฤษฎีระดับมหภาค (macro level approach) อาทิ ทฤษฎี
แรงจูงใจปัจจัยผลัก-ปัจจัยดึง (push and pull theory) ซึ่งมุ่งศึกษาไปยังโครงสร้างสภาพแวดล้อมเป็นหลัก 
(structure-based) ส่วนที ่สามจะเสนอกรอบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและตัวการกระทำ 
(structuration) ที่สร้างขึ้นโดย แอนโทนี กิดเดนส์ (Anthony Giddens) เพ่ือแก้ไขข้อจำกัดของทฤษฎีระดับ
จุลภาคและทฤษฎีระดับมหภาคที่ ได้กล่าวถึงไปก่อนหน้า ส่ วนที ่สี ่อธิบายถึงกรอบแนวคิดทฤษฎีที ่ ใช้
ประกอบการศึกษาวิจัยของงานชิ้นนี้ และในส่วนสุดท้ายจะอภิปรายถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นไปที่
งานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศของนักศึกษาชาวจีนและงานวิจัยที่เน้นศึกษา
พฤติกรรมการเดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยของนักศึกษาชาวจีน 

2.1 กรอบทฤษฎีระดับจุลภาค (Micro Level Theory) 

 หากกล่าวถึงกรอบทฤษฎีระดับจุลภาคแล้ว ทฤษฎีที่เป็นที่นิยมและมักถูกหยิบยกมาใช้เพื่อทำความ
เข้าใจและอธิบายแบบแผนการดำเนินชีวิตและตัดสินใจของมนุษย์ในฐานะที่ เป็นตัวแสดงที ่มี เหตุผล 
( rational actor)  น ั ้นม ีด ้ วยกัน 2 ทฤษฎีหล ักคือ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned 
Behavior: TPB) และทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล (Rational Choice Theory)  
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 2.1.1 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) เป็นทฤษฎีที่พัฒนาขึ้น
มาจากทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ในช่วงต้นศตวรรษ 1990 โดย Icek 
Ajzen ที่ตั้งต้นหลักคิดไว้ว่าการกระทำใด ๆ ของปัจเจกบุคคลล้วนเกิดขึ้นมาจากการวางแผนและความตั้งใจ
ที่จะกระทำสิ่งนั้นเป็นหลัก ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบุคคลนั้นมีความสามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้ ( ability) โดยหลัก
วิเคราะห์ของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนจะตั้งต้นจากสมมติฐานที่ว่า ความเชื่อ (belief) จะนำพาไปสู่ความ
ตั้งใจกระทำและความตั้งใจกระทำจะนำไปสู่พฤติกรรม โดยความเชื่อจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
(Ajzen, 1991) 

1) ความเชื ่อว่าด้วยพฤติกรรม (behavioral beliefs) ที ่ เป็นตัวกำหนดทัศนคติต่อพฤติกรรม 
(attitudes toward the behavior)  หากทัศนคติ เป็นบวกจะเกิด เจตนาหรือความตั ้ ง ใจที ่จะกระทำ 
(intention) ในทางตรงกันข้ามหากทัศนคติเป็นลบจะไม่เกิดเจตนาหรือความตั้งใจที่จะกระทำ  

2) ความเชื่อว่าด้วยปทัสถาน (normative beliefs) ที่เป็นตัวกำหนดการตีความปทัสถานให้เข้ากับ
หลักอัตนิยม (subjective norm) หากบุคคลรับรู ้ว่าประชากรคนอื่นในสังคมที่มีความสำคัญต่อเขาทำ
พฤติกรรมหนึ่งใด หรือต้องการให้ทำพฤติกรรมใด บุคคลนั้นจะเกิดเจตนาหรือความตั ้งใจที ่จะกระทำ
พฤติกรรมนั้นตามไปด้วย 

3) ความเชื่อว่าด้วยความสามารถในการควบคุม (control beliefs) ที่เป็นตัวกำหนดหลักเกณฑ์ของ
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองของปัจเจกบุคคล (perceived behavioral control) ถ้าบุคคล
เชื่อว่ามีความสามารถที่จะกระทำพฤติกรรมในสภาพการณ์ที่เผชิญอยู่ได้ และสามารถควบคุมผลที่เกิดขึ้น
เป็นไปตามความปรารถนา บุคคลนั้นจะเกิดเจตนาหรือความตั้งใจที่จะกระทำพฤติกรรมนั้น  
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ภาพที่ 3 ตรรกะของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

 
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Ajzen, 1991: 182) 

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการอธิบายและคาดการณ์พฤติกรรมของปัจเจกบุคคล
ในภาพกว้าง ดังนั้นจึงสามารถนำมาประยุกต์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางมาเรียนที่ประเทศไทยของนักศึกษา
ชาวจีนได้ โดยกรอบทฤษฎีนี้สามารถฉายภาพให้เห็นความเชื่อของนักศึกษาจีนรายบุคคล ว่าเขาหรือเธอเห็นว่า
การศึกษาที่ประเทศไทยสามารถตอบโจทย์ความต้องการส่วนตัวได้อย่างไร รวมทั้งความเชื่อด้านปทัสถานและความ
เชื่อในการควบคุมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ก็ล้วนเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างความตั้งใจภายในตัวของบุคคล
นั้นๆ และนำไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายคือ พฤติกรรมการเดินทางมาศึกษาที่ประเทศไทย 

อย่างไรก็ดีทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ เป็นต้นว่า ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนตั้ง
ต้นว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีโอกาสและทรัพยากรในการกระทำพฤติกรรมใดให้สอดคล้องกับความต้องการให้เป็น
ผลสำเร็จ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วโอกาสและทรัพยากรนั้นแตกต่างกันไปตามสภาพบุคคล การตีคลุมเช่นนี้จึงไม่
สามารถสะท้อนแบบแผนพฤติกรรมรายบุคคลได้อย่างแม่นยำนัก นอกจากนี้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนไม่พิจารณาถึง
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ตัวแปรที่สำคัญต่อการกำหนดความตั้งใจหรือแรงจูงใจ เช่น ความกลัว อารมณ์ ณ ขณะนั้น หรือประสบการณ์ที่ผ่าน
มาในอดีต โดยตัวแปรเหล่านี้หากนำมาพิจารณา อาจจะทำให้แบบแผนพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลนั้นๆ แตกต่าง
ออกไปจากเดิม และที่สำคัญทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนบอกว่ากระบวนการตัดสินใจของมนุษย์เป็นกระบวนการแบบ
เส้นตรง (linear process) ทั้งที่ในทางปฏิบัติแล้วกระบวนการตัดสินใจสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา   

2.1.2 ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล (Rational Choice Theory: RCT) เป็นทฤษฎีที่เน้นศึกษา
มนุษย์ระดับปัจเจกบุคคลโดยอิงสมมติฐานทางสังคมวิทยาว่าด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ ที่ตั้งต้นเอาไว้ว่ามนุษย์ทุกคน
ล้วนมีจุดหมายที่แน่ชัด และจะออกแบบการกระทำใดๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้เสมอ 
นอกจากนี้มนุษย์จะใช้ความชื่นชอบ คุณค่า และอรรถประโยชน์มาจัดเรียงลำดับความสำคัญของเป้าหมายนั้น ๆ ซึ่งแบบ
แผนพฤติกรรมเหล่านี้ต่างหลอมรวมให้มนุษย์มีลักษณะเป็นตัวแสดงที่มีเหตุผล (rational) เพราะมนุษย์จะทำในสิ่งที่จะ
เกิดประโยชน์แก่ตนเองสูงสุดโดยใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุด ผ่านการคัดเลือกจากตัวเลือกทั้งหมดที่มี (Green and Shapiro, 
1994)  

ในขณะเดียวกัน มนุษย์เองก็มีข้อจำกัดหลักในการตัดสินใจอยู่ 2 ประการ (Friedman and Hechter, 1988) 
ข้อจำกัดประการแรกคือ ข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรที่มีจำกัด ถึงแม้ว่ามนุษย์แต่ละคนอาจจะมีเป้าหมายเดียวกัน แต่การ
กระทำของมนุษย์นั้นล้วนถูกจำกัดด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ รวมทั้งความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้น มนุษย์
จึงอาจจะเลือกเป้าหมายที่ต่ำลงมาจากเป้าหมายสูงสุด หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการไปสู่เป้าหมายที่สูงสุดนั้นมิอาจทำ
ได้เนื่องจากเงื่อนไขด้านทรัพยากรและการเข้าถึงทรัพยากร ข้อจำกัดประการที่สองคือ ข้อจำกัดทางโครงสร้างสังคม 
ประกอบด้วย ปทัสถานทางสังคม กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบาย เป็นต้น ข้อจำกัดประเภทที่สองนี้อาจจะส่งผล
ทั้งทางบวก (สนับสนุนให้เกิดการกระทำ) และส่งผลทางลบ (จำกัดไม่ให้กระทำ) ต่อปัจเจกบุคคล ดังนั้นการตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผลนั้นจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ปัจเจกบุคคลมีอยู่ 

ภาพที่ 4 ตรรกะของทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล 

 
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Friedman and Hechter, 1988: 202) 
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  กรอบทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล มีประโยชน์ในการอธิบายและคาดเดาแบบแผนการ
ตัดสินใจของมนุษย์ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยสามารถประเมินแนวโน้มพฤติกรรมจากการสังเกตต้นทุน
และผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แต่ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผลไม่พิจารณาในเรื่องของความเชื่อ 
(belief) ที่นับว่าเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจของมนุษย์  ถึงแม้ว่าโดยปกติทั่วไปแล้ว
ทฤษฎีนี้จะมองว่ามนุษย์กระทำการใด ๆ ล้วนเป็นไปตามหลักแห่งเหตุผล แต่การให้เหตุผลเหล่านั้นส่วนมากมัก
ประกอบขึ้นบนความเชื่อส่วนบุคคลที่สามารถแปรเปลี่ยนไปได้ในรายบุคคล (Boudon, 2003)   

เมื่อนำกรอบคิดทฤษฎีนี้มาประกอบเข้ากับบริบทของนักศึกษาชาวจีนที่เดินทางมาศึกษาที่ประเทศไทย 
จะช่วยแสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ทางความคิดเรื่องต้นทุนและผลลัพธ์ของนักศึกษาเหล่านี้ ต้นทุนของนักศึกษา
จีน ยกตัวอย่างเช่น ต้นทุนที่จะต้องพลัดพรากจากครอบครัว และปัญหาที่ต้องเผชิญกับการปรับตัวเข้ากับ
ประเทศไทย รวมถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสในการเดินทางไปเรียนที่ประเทศอ่ืน ส่วนผลลัพธ์ที่คาดหวัง ยกตัวอย่าง
เช่น ข้อได้เปรียบทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่จะได้รับการพัฒนาเมื่อเดินทางมาศึกษา เป็นต้น     

2.2 กรอบทฤษฎีระดับมหภาค (Macro Level Theory) 

 งานศึกษาส่วนมากที่ใช้ทฤษฎีระดับมหภาคเป็นกรอบในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์หรือนำมาใช้
ศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายของบุคคลจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง มักจะใช้ทฤษฎีแรงจูงใจปัจจัย
ผลักและปัจจัยดึง (Push and Pull Factors Theory) 

 2.2.1 ทฤษฎีแรงจูงใจปัจจัยผลักและปัจจัยดึง (Push and Pull Factors Theory) เป็นทฤษฎีที่
มุ ่งศึกษาที่ปัจจัยผลักดันเชิงโครงสร้างที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในสองระดับ คือ ปัจจัยผลัก ( push 
factor) และปัจจัยดึง (pull factor) โดยทั้งสองปัจจัย จะพิจารณาถึงบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และสังคม
ระหว่างสองสถานที่ ปัจเจกบุคคลจะเปรียบเทียบถึงข้อได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างตัวเลือกทั้งสอง โดยปัจจัย
ผลักจะแสดงถึงข้อเสียเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (relative disadvantage, -) ของสถานที่อยู่เดิม และปัจจัยดึง
จะแสดงถึงข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ( relative advantage, +) ของสถานที่ใหม่ นอกจากนี้บุคคลจะนำ
อุปสรรคต่อการย้ายถิ ่นฐาน ( intervening obstacles)  และปัจจัยส่วนบุคคล (personal factor) มา
ประกอบการพิจารณาด้วย กล่าวโดยสรุป คือ การตัดสินใจเคลื่อนย้ายของมนุษย์แต่ละคนจะตัดสินจาก
แรงผลักดันของถิ่นที่อยู่เดิม หรือ แรงดึงดูดของสถานที่อยู่ใหม่ ควบคู่ไปกับความพึงพอใจส่วนบุคคลและความ
ยากลำบากต่อการย้ายถิ่นฐาน  (Lee, 1966)  
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ภาพที่ 5 ตรรกะของทฤษฎีแรงจูงใจปัจจัยผลักและปัจจัยดึง 

 
ที่มา: ปรับปรุงจาก (Lee, 1966: 50) 

  งานศึกษาส่วนมากที่ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจปัจจัยผลักและปัจจัยดึงมักจะให้ความสำคัญกับปัจจัยเชิงลบ
ภายในประเทศต้นทางเช่นรายได้ต่ำ คุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิตที่ด้อยกว่า และความไม่มีเสถียรภาพทาง
การเมือง เป็นปัจจัยผลักให้นักศึกษาย้ายออกจากประเทศตนเองไปศึกษายังต่างประ เทศ รวมทั้งปัจจัยบวก
ภายในประเทศเป้าหมายเช่นโอกาสทางเศรษฐกิจและเสรีภาพทางการเมืองเป็นปัจจัยดึงดูดให้เข้าสู่ประเทศ
ปลายทาง (Chao, Hegarty, Angelidis, and Lu, 2017) แต่ทว่าทฤษฎีแรงจูงใจปัจจัยผลักและปัจจัยดึงนั้นไม่
สามารถอธิบายขนาดและทิศทางของการเคลื่อนย้ายอย่างแน่ชัดนัก ว่าทำไมในหลายกรณีนักศึกษาจากประเทศ
ที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่ดีกว่า จึงเลือกเดินทางไปยังประเทศที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองที่ด้อยกว่า ข้อจำกัดอีกประการหนึ่งของทฤษฎีแรงจูงใจปัจจัยผลักและปัจจัยดึง คือไม่
สามารถอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใด กลุ่มประชากรที่มีถิ่นพำนักอยู่ในบริเวณเดียวกันหรือมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่ใกล้เคียงกันแต่มีพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายเพื่อการศึกษาที่แตกต่างกัน และที่สำคัญที่สุดคือทฤษฎี
แรงจูงใจปัจจัยผลักและปัจจัยดึง ไม่พิจารณาถึงกระบวนการตัดสินใจในระดับปัจเจกบุคคล  

2.3 กรอบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและตัวการกระทำ (Structuration Theory) 

 เพื่อแก้ไขข้อจำกัดของทฤษฎีระดับจุลภาค และทฤษฎีมหภาคดังที่แสดงมาแล้วนี้ นักสังคมวิทยาจึง
พยายามคิดหาแนวคิดทฤษฎีที่จะสามารถอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้าง ( structure) และตัวการ
กระทำ (agent) ได้อย่างครอบคลุม จึงเป็นที่มาของทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและตัวการกระทำ 
(Structuration Theory) ทฤษฎีที่ว่านี้นำเสนอโดยแอนโทนี กิดเดนส์ (Anthony Giddens) เพื่อเน้นศึกษาที่
คู่ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและตัวการกระทำ (structure - agent duality) โดยใช้แนวคิดแบบวิภาษวิธี 
(dialectical approach) กล่าวคือ ในขณะที่ความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ได้รับอิทธิพลมาจากโครงสร้าง
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ที่ครอบงำอยู่ โครงสร้างนั้นก็จะดำรงอยู่ได้และปรับเปลี่ยนไปตามการกระทำของมนุษย์ในสังคมเช่นเดียวกัน  
(Giddens, 1984) 

กิดเดนส์สร้างทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและตัวการกระทำขึ้นมาเพื่อพยายามชี้แจงว่า
โครงสร้างและตัวการแสดง หรือแนวคิดแบบมหภาคและแบบจุลภาค ไม่จำเป็นที่จะต้อ งเกิดขึ้นอย่างเอกเทศ
และแยกจากกันเสมอ กิดเดนส์เสนอว่ามนุษย์ในฐานะตัวการกระทำและโครงสร้างที่มนุษย์นั้นมีความสัมพันธ์
ต่อกันและกัน และโครงสร้างที่ว่านี้ก็เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ที่เกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาจนก่อให้เกิดเป็นแบบ
แผนปฏิบัติ อาทิ จารีตประเพณี สถาบัน หลักศีลธรรม เป็นต้น (Giddens, 1984: 21) กิดเดนส์อธิบายต่อไปว่า
โครงสร้างเหล่านี้เรียกโดยรวมได้ว่า ‘กฎเกณฑ์’ (rules) ซึ่งทำหน้าที่ตีกรอบพฤติกรรมของมนุษย์ กฎเกณฑ์มี
อยู่ 2 ประเภท คือ กฎว่าด้วยความหมาย (semantic rules) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่มนุษย์จะใช้อ้างอิงเวลา
ตีความหมายของสภาพความเป็นจริง (Reality) เพื่อพิสูจน์ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญหรือไม่สำคัญ ควรค่าแก่การ
กระทำหรือไม่ควรค่าแก่การกระทำ (structure of signification) และกฎว่าด้วยศีลธรรม (moral rules) ซึ่ง
เป็นปทัสถานทางสังคมที่กำหนดกฎเกณฑ์แห่งการกระทำให้มนุษย์ เพื่อพิสูจน์ว่าพฤติกรรมนั้นสามารถกระทำ
ได้หรือไม่ หรือมีความชอบธรรมในการกระทำอย่างนั้นหรือไม่ (structure of legitimation)  

ในอีกด้านหนึ่งการที่มนุษย์สามารถกระทำสิ่งใดได้นั ้น ก็เพราะว่ามนุษย์มีทรัพยากร ( resource) และ
ทรัพยากรจะทำหน้าที่กำหนดขีดความสามารถในการเลือกสรรการกระทำของตนเช่นเดียวกัน กิดเดนส์แบ่ง
ทรัพยากรออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ทรัพยากรเชิงอำนาจ (authoritative resources) หรือ ทรัพยากรที่ทำให้ปัจเจก
บุคคลหนึ่งสามารถใช้อำนาจทางการเมืองเหนือผู้อื่นได้ และทรัพยากรอีกประเภทหนึ่ง คือ ทรัพยากรเชิงจั ดสรร 
(allocative resources) หรือ ทรัพยากรที่ทำให้ปัจเจกบุคคลสามารถควบคุมวัตถุที่มีอยู่ในระบบได้  (Giddens, 
1984: 15-16) เมื่อเป็นเช่นนี้จะสามารถสรุปได้ว่าแบบแผนพฤติกรรมของมนุษย์จะตอบสนองต่อโครงสร้างได้
หลากหลายรูปแบบและไม่จำเป็นจะต้องถูกกำหนดโดยโครงสร้างเสมอไป  

2.4 กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

สำหรับงานวิจัยชิ ้นนี ้ได้นำกรอบแนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและตัวการกระทำ 
(Structuration Theory) ของกิดเดนส์มาประกอบใช้กับบริบทของการศึกษาว่าด้วยการเดินทางมาศึกษาที่
ประเทศไทยของนักศึกษาจีน  

  โครงสร้างจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก คือ โครงสร้างระดับมหภาค ที่มองในภาพรวมในบริบทใหญ่ 
เช่น บริบทโลก บริบทของประเทศต้นทาง (ประเทศจีน) และบริบทประเทศปลายทาง (ประเทศไทย) และ
โครงสร้างระดับจุลภาค ที่มองในรายละเอียดระดับย่อย เช่น ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยทางสังคมคนใกล้ ชิด 
โดยทั้งสองโครงสร้างนี้จะเข้าสู่กระบวนการรับรู้และตีความหมายโดยปัจเจกบุคคล โดยปัจเจกบุคคลก็จะพิจารณา
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ประกอบไปกับลักษณะเฉพาะตนเอง เช่น ความรู้เกี่ยวกับสังคมต้นทาง -ปลายทาง ความสามารถในการปรับตัว 
โอกาสในอนาคต เป็นต้น  

 สำหรับแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้สามารถสร้างแผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรออกมา
ได้ดังต่อไปนี้ 

ภาพที่ 6 กรอบแนวคิดของงานวิจัยนี้ 

 

2.5 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 ประเทศจีนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ก้าวกระโดดตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้ประชากรชาวจีนมี
ความกินดีอยู่ดีมากขึ้นและมีรายได้ทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นกว่าที่ผ่านมา แต่ทว่าในช่วงเวลาแห่งการพัฒนา มีชาวจีน
อพยพออกจากแผ่นดินจีนเพื่อเดินทางไปยังดินแดนอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องไม่ลดละ การเดินทาง



15 
 

ไปศึกษาต่อต่างประเทศของนักศึกษาจีนเป็นที่จับตามองของบรรดาผู้กำหนดนโยบายและบรรดาผู้ประกอบการ
สถานศึกษาของประเทศต่างๆ รวมทั้งรัฐบาลจีนเองด้วย ประชาชนจีนมีฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจที่ดีมากขึ้น 
การเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศของนักศึกษาจีนจึงเปรียบเสมือนแหล่งรายได้ที่สำคัญประการหนึ่ง นักนโยบาย
และนักวิชาการจึงสนใจที่จะศึกษาแบบแผนพฤติกรรมของนักศึกษาจีนเหล่านี้ เพ่ือทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และ
แรงจูงใจที่พวกเขาออกเดินทาง   

 งานวิจัยที่สนใจศึกษาในประเด็นวัตถุประสงค์และแรงจูงใจเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศของนักศึกษา
จีนทั้งที่เดินทางไปยังประเทศต่างๆ และเดินทางมายังประเทศไทย ให้ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันโดยมองว่าพฤติกรรม
การเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศของนักศึกษาจีนมักเกิดจากการรับรู้และเปรียบเทียบประเทศต้นทาง (ประเทศ
จีน) และประเทศปลายทางในหลากหลายมิติ เช่นมิติทางสังคม-วัฒนธรรม มิติทางการเมือง มิติทางการศึกษา มิติ
ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ก่อนจะตัดสินใจเดินทางไปศึกษา ทุกมิติล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาชาวจีน  

 Lo et. al (2019) ศึกษานักศึกษาจีนที่เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ ่นระบุว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของนักศึกษาจีนที่สำคัญประกอบด้วยปัจจัยครอบครัว ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยเรื่องการงานในอนาคต 
และปัจจัยด้านการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล นักศึกษาชาวจีนนำเอาคำแนะนำจากครอบครัวและเพื่อนหรือคน
รู้จักมาเป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อช่วยในการตัดสินใจ นอกจากนี้นักศึกษาจีนยังมองในเรื่องของโอกาสในการทำงาน
ภายใต้วีซ่านักเรียนและเรื่องของค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน  

 ในทางตรงกันข้าม Chao et. al (2017) ชี ้ให้เห็นว่าปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจของนักศึกษาจีนที่
เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาส่วนมากคือ เรื่องการเปิดโลกทัศน์จากการศึกษาที่ต่างประเทศ และมองว่าสหรัฐฯ มี
ระบบการศึกษาที่ดีกว่าประเทศจีน ทั้งนักศึกษาชาวจีนและผู้ปกครองต่างมองว่าการศึกษาของประเทศจีนเน้นที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามากกว่ากระบวนการเรียนรู้ กล่าวคือในขณะที่การศึกษาจีนเน้นระบบการสอบและทำ
คะแนนสูง ระบบสหรัฐเปิดโอกาสให้คุณค่าแก่นักศึกษาที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ประเด็นเรื่องการเปิดโลก
ทัศน์และคุณภาพทางการศึกษาที่เหนือกว่ามหาวิทยาลัยของจีนที่ Chao et. al (2017) ได้ชี้ให้เห็นสอดคล้องกับ
งานวิจัยจำนวนมาก เช่น Li (2007) และ Qiang (2017) ที่ศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษาจีนที่เดินทางไปศึกษาที่เขต
บริหารพิเศษฮ่องกง Lu (2006) ที่ศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษาจีนที่เดินทางไปศึกษาที ่ประเทศแคนาดา  Wu 
(2014) ที่ศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษาจีนที่เดินทางไปศึกษาที่ประเทศสหราชอาณาจักร และ Zhou & Zhang 
(2018) ที่ศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษาจีนที่เดินทางไปศึกษาที่ประเทศสวีเดน ในทำนองเดียวกันแรงจูงใจในการ
เดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยของนักศึกษาจีนไม่แตกต่างจากข้อเสนอของงานวิจัยที่ศึกษาในบริบทของ
ต่างประเทศ กล่าวคือ นักศึกษาจีนได้รับแรงจูงใจในการเรียนที่ประเทศไทยจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น ปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง และปัจจัยทางสังคม (Yang and Kamchai, 2017)  
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การศึกษาของ Lingyun Yang (2017) ได้ทำการสำรวจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาจีน
เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยการทำแบบสอบถามนักศึ กษาจีนที่กำลังศึกษา ณ ขณะนั้น 
จำนวน 100 คนและพบว่าแรงดึงดูดให้นักศึกษาจีนเหล่านี้มาเรียนที่ไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
หลัก ได้แก่ ปัจจัยความต้องการส่วนบุคคลของนักศึกษาชาวจีน และ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ความ
ต้องการส่วนบุคคลประกอบด้วยความต้องการพัฒนาตนเอง ความต้องการความมั่นคงและความก้าวหน้า 
ความต้องการด้านสังคมและความต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ  ส่วนส่วนประสมทางการตลาดที่เป็น
แรงจูงใจได้แก่ การจัดการของมหาวิทยาลัยและการจัดการด้านบุคลากรและการสอน ซึ ่งส อดคล้องกับ
การศึกษาของ Li yang และวราภรณ์ ไทยมา (2021) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจของนักศึกษาจีนในไทยว่าอาจมีแรง
กระตุ้นบางอย่างทำให้นักศึกษาจีนเลือกออกไปศึกษายังต่างประเทศมากขึ้น เช่น ลักษณะทางสังคมหรือข้อจำกัด
บางอย่างในจีน ในขณะเดียวกันก็มีแรงดึงดูดจากภายนอกจีนที่จูงใจให้คนเหล่านั้นอยากที่จะออกจากจากประเทศ
บ้านเกิดเพื่อไปศึกษา ณ ต่างแดน เช่น การพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะกับนักเรียนนานาชาติในสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ เป็นต้น การที่ในช่วงสิบปีที่ผ่านมานี้ไทยประสบกับสถานการณ์การเข้ามาของนักศึกษาจีนจำนวนมาก
อย่างต่อเนื ่องน่าจะเป็นผลมาจาก “ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด (Push and Pull Factors)” (Castles & 
Miller, 2009 อ้างถึงใน Li yang และวราภรณ์ ไทยมา, 2021, 334) 

ปัจจัยผลักดัน (Push Factor) ที่กระตุ้นให้ชาวจีนออกมาศึกษายังต่างประเทศหนึ่งคือสถานการณ์ภายใน
ของจีน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องการศึกษาของจีนหรือสภาพสังคมที่ค่อนข้างกดดันและมีความเครียดสูง ปัจจัย
ผลักหลักประการหนึ่งแน่นอนว่าคือระบบการสอบแข่งขันเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของจีน หรือ “เกา
เข่า” ที่จัดสอบในช่วงกลางปีของทุกปี การสอบนี้ถือว่าเป็นการคัดเลือกที่มีอัตราการแข่งขันสูงมาก อันเป็นผลมา
จากจำนวนที่นั่งในมหาวิทยาลัยรัฐที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในจีนนั้นมีจำกัด ซึ่งถึงแม้ว่ารัฐบาลจีนจะพยายาม
จัดการให้มีสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กระนั้นก็ยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของนักศึกษาในจีน (C. Textor, 2021) ทำให้การสอบคัดเลือกประจำปีอย่าง “เกาเข่า” เป็นเพียงวิธี
ที่เหลืออยู่สำหรับเยาวชนจีนเพ่ือที่จะได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน นักเรียนที่พ่ึงจบการศึกษาระดับ
มัธยมปลายชาวจีนจึงต้องเผชิญหน้ากับความเครียด ความกดดัน และความกังวลเพียงเพราะต้องการที่จะได้รับ
การศึกษาที่ดี ด้วยเหตุนี้ นักเรียนจำนวนหนึ่งจึงเลือกที่จะไปเรียนต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการสอบระดับชาติที่
กดดันสูงและเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างชาติที่อาจมีอันดับดีกว่า ซึ่งในบางหลักสูตรหรือบางสาขาวิชา 
สถาบันในต่างประเทศมีความพร้อมและสามารถจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางวิชาการที่เป็นสากลได้ ดีกว่า (C. 
Textor, 2021) นอกจากนี้ นโยบายเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 หรือ Belt and Road Initiative (BRI) ยัง
เป็นอีกแรงผลักที่เสริมให้นักศึกษาจีนอยากออกไปหาความรู้ในต่างแดนเพื่อเอาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
กลับไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในบ้านเกิด (Li yang และวราภรณ์ ไทยมา, 2021: 335)  
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ปัจจัยดึงดูด (Pull Factor) ที่จูงใจให้นักศึกษาจีนอยากที่จะมาศึกษาในไทยสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ ประเด็นทางภูมิศาสตร์ ประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคม และภาวการณ์เปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล (Digital 
disruption) ประเด็นทางภูมิศาสตร์เป็นเรื่องที่สามัญและสำคัญในการตัดสินที่จะเดินทางมายังไทย เนื่องจากที่ตั้ง
ของประเทศไทยอยู่ไม่ห่างจากประเทศจีนมากนัก การเดินทางจึงไม่ลำบาก อีกทั้งสภาพภูมิอากาศของไทยใน
ภาคเหนือมีความคล้ายกับประเทศจีนตอนล่าง (Li yang และวราภรณ์ ไทยมา, 2021: 335) ประเด็นทางภูมิศาสตร์
จึงทำให้นักศึกษาจีนเลือกที่จะเดินทางมาศึกษาที่ไทย จุดนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Lingyun Yang (2017) 
ที่พบว่านักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี 2017 จำนวน 100 คนที่ร่วมทำการสำรวจ กว่าร้อย
ละ 63 เป็นคนที่มีภูมิลำเนาจากมณฑลกว่างซีซึ่งตั้งอยู่แถบจีนตอนล่างที่มีภาษาและวัฒนธรรมบางอย่างที่คล้ายกับ
ของประเทศไทย (Lingyun Yang, 2017:3) 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมมักเป็นสิ่งที่คนนึกถึงเป็นอันดับแรกเมื่อถูกถามถึงเหตุผลว่าทำไมถึงอยากมา
เรียนต่อต่างประเทศ ประการแรกคือความต้องการที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างชาติ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
ความสำคัญมากทางการค้าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากกล่าวได้ว่าเป็นศูนย์กลางอาเซียนในด้าน
ภูมิศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีกับจีนมาอย่างอย่างนาน (Li yang และวราภรณ์ 
ไทยมา, 2021: 335) การเรียนภาษาไทยหรือการมาเรียนที่เมืองไทยจึงเป้นที่นิยมในหมู่นักศึกษาจีน ดังปรากฏใน
บทสัมภาษณ์ของ Voice Online เมื่อปี 2018 ที่ทำการพูดคุยนักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาการจัดการระหว่างประเทศ 
วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 3 คนผู้เป็นชาวจีนที่เดินทางมาจากมณฑลยูนนาน ‘จาง 
หลี่เหวิน’ หนึ่งในนักศึกษาที่ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงเหตุผลที่มาเรียนการจัดการธุรกิจที่ ไทยว่าตนเล็งเห็นว่าการค้า
ระหว่างไทยและจีนจะสามารถโตขึ้นได้อีกในอนาคต อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนจีนชอบที่จะ
มาเยี่ยมเยือน จึงคิดว่าการมาเรียนที่ไทยจะสามารถต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้ ในขณะที่ 'เหยียน หลี่เกอ' เล่าถึง
เหตุผลที่มาเรียนที่ไทยว่าครอบครัวของเธอเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาไทยจึงคิดว่าการเรียนรู้และเข้าภาษา 
รวมถึงวัฒนธรรมและเรื่องราวในเมืองไทยจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต (Voice Online, 
2018)  

นอกจากนี้ ในเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม “นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้าน
การศึกษา” และ “การร่วมลงทุน (Take Over) ของชาวจีนในมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย” (Li yang 
และวราภรณ์ ไทยมา, 2021: 335) ก็สามารถกระตุ้นให้นักศึกษาจีนอยากที่จะมาเรียนต่อในไทยได้ เมื่อกล่าวถึง
การร่วมลงทุน ประเด็นนี้เกิดจากการที่กลุ่มทุนจีนเห็นข้อจำกัดทางการศึกษาในประเทศตนเองประกอบกับจังหวะ
ที่ประเทศไทยได้กลายเป็นประเทศเป้าหมายยอดนิยมในการศึกษาต่อของนักศึกษาจีน กลุ่มทุนจีนจึงเห็นโอกาส
ทางธุรกิจและเข้ามาลงทุนในจุดนี ้ กอปรกับการที ่ประเทศไทยประสบกับปรากฏการณ์จำนวนนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยลดน้อยลงจากการที่มีอัตราการเกิดน้อยลงอันเป็นผลจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Li 
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yang และวราภรณ์ ไทยมา, 2021: 344)  ปัญหานี ้ส ่งผลต่อสถานการณ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยไทย 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีรายได้มาจากค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักศึกษา ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัย
เอกชนในไทยจึงเริ่มให้กลุ่มทุนจีนเข้ามาร่วมลงทุนเพื่อที่จะได้ดึงดูดนักศึกษาจีนมาทดแทนนักศึกษาไทยที่ลดลง 
เช่น มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นต้น (ผู้จัดการออนไลน์, 
2019) 

 ภาวการณ์เปลี ่ยนฉับพลันทางดิจิทัล (Digital disruption) เป็นอีกปัจจัยดึงดูดหนึ ่งที ่ Li yang และ 
วราภรณ์ ไทยมา (2021) กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทำให้การดำเนิน
ชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลงไปได้ส่งผลกระทบต่องานด้านการศึกษาเช่นเดียวกับงานด้านธุรกิจ เทคโนโลยีและการ
เชื่อมต่อของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วในปัจจุบันทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลและการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง 
อันเป็นการท้าทายการเรียนในห้องเรียนหรือในสถาบันการศึกษาแบบเดิม สถานการณ์นี้เป็นผลทำให้นักศึกษาไทย
ลดลง สถานศึกษาต่างๆ จึงตื่นตัวที่จะพัฒนาและสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับนักเรียนต่างชาติ โดยเฉพาะ
นักศึกษาจีนเป็นสำคัญ เพ่ือรองรับนักศึกษาจากภายนอกเข้ามาทดแทนนักศึกษาภายในที่ลดลง (Li yang และวรา
ภรณ์ ไทยมา, 2021: 333)   
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ครอบคลุมการศึกษาสองประเด็นคือ สถานการณ์นักศึกษาจีนในไทย 
และการบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีรับนักศึกษาจีน โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้  

3.1 วิธีการดำเนินการวิจัย  

 ผู้วิจัยดำเนินการวิจัย 4 วิธี ดังนี้  

 1) การศึกษาเอกสาร เป็นการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) จากเอกสาร หนังสือ บทความ 
รายงาน ข่าวสาร สถิติ ทั้งของไทย จีน และต่างประเทศ ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับสถานการณ์นักศึกษาจีน 
แรงจูงใจในการศึกษาต่อต่างประเทศ และปัญหาจากการเข้ามาของนักศึกษาจีนในไทย  

 2) การสนทนากลุ่ม (Focus group)  เป็นการเก็บข้อมูลโดยการเชิญผู้ให้ข้อมูลมาร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และอภิปรายในประเด็นต่างๆ ที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ ได้แก่ แรงจูงใจในการมาศึกษาต่อในไทย ความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอนและการใช้ชีวิต และแผนการในอนาคต ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ผู้วิจัยจึงดำเนินการสนทนากลุ่มในรูปแบบออนไลน์แทน 

 3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลแบบตัวต่อ
ตัวตามคำถามที่ผู ้วิจัยตั้งไว้ ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของสถานศึกษาและปัญหาจากการรับ
นักศึกษาจีน  

 4) การรวบรวมข้อมูลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในประเด็นเกี่ยวกับทัศนคติของนักศึกษาจีนที่มีต่อไทย 
นอกเหนือจากการศึกษาเอกสารและการเก็บข้อมูลจากตัวบุคคลที่เกี ่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยยังรวบรวมข้อมูลบน
แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ทั้งในรูปแบบคลิปวีดีโอ บล็อก (blog) และกระดานสนทนา โดยเฉพาะข้อมูลบน
แพลตฟอร์มของจีน เช่น Xiaohongshu, Douyin, Wechat moment เป็นต้น แพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นสื่อใหม่ที่มี

บทบาทส าคัญในการเผยแพร่ข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล รูปภาพ และคลิปวีดีโอ  ที่มีอิทธิพลต่อชาวจีนรุ่นใหม่เป็น

อย่างมาก   

3.2 ขั้นตอนการวิจัย  

 งานวิจัยนี้มีข้ันตอนการดำเนินงานห้าขั้นตอน ดังนี้  

 1) ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง – ผู้วิจัยสืบค้น รวบรวมข้อมูล และทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสองส่วน ส่วนแรกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการออกไปศึกษาต่อยังต่างประเทศของนักศึกษาจีน 
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สถานการณ์ของนักศึกษาจีนในไทย และปัญหาจากการเข้ามาของนักศึกษาจีนในไทย ส่วนที่สองเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง เช่น แรงจูงใจ พฤติกรรม การตัดสินใจ เป็นต้น  

 2) กำหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการศึกษา – หลังจากผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
แล้ว ผู้วิจัยจึงนำข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดเบื้องต้น และกำหนดขอบเขตของการศึกษาและทฤษฎีที่
จะใช้ 

 3) สร้างเครื่องมือวิจัย – ผู้วิจัยเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แนวคำถามในการสนทนากลุ่ม 
และ (2) แนวคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดที่กำหนดไว้  

 4) เก็บรวบรวมข้อมูล – หลังจากสร้างเครื่องมือวิจัยเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ทำการนัดหมายผู้ให้ข้อมูล โดย
มีการชี้แจงถึงที่มาและวัตถุประสงค์การศึกษาอย่างชัดเจนก่อนดำเนินกิจกรรมวิจัย 

 5) วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนผลการศึกษา – หลังจากเก็บข้อมูลเสร็จสิ้น ผู้วิจัยจึงนำผลการศึกษามา
ประมวล วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิและเขียนผลการศึกษา ในรูปแบบการพรรณา (descriptive)  

3.3 ประชากรวิจัยและผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก 

 เนื่องจากงานวิจัยนี้ดำเนินการวิจัยโดยการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนั้น ผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัยนี้
จึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ นักศึกษาจีนในไทย และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาของไทย  

 3.3.1 การสนทนากลุ่ม มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 25 คน ประกอบด้วยนักศึกษาจีน 2 กลุ่ม ได้แก่  

(1) กลุ่ม 1 นักศึกษาจีนที่กำลังศึกษาอยู่ในไทยจำนวน 18 คน2 ผู้วิจัยได้กำหนดคุณสมบัติของ
ผู้เข้าร่วมไว้ ดังนี้  

- เป็นนักศึกษาจากจีนแผ่นดินใหญ่ (ไม่รวมมาเก๊า ฮ่องกงและไต้หวัน)  

- กำลังศึกษาอยู่ในไทยระดับอุดมศึกษาข้ึนไป มีสถานภาพเป็นนักศึกษา  

- ไม่จำกัดอายุ สถาบัน สาขาวิชา และชั้นปี 

 (2) กลุ่ม 2 นักศึกษาจีนที่สำเร็จการศึกษาแล้วอยู่ไทยต่อจำนวน 7 คน โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

- เป็นนักศึกษาจากจีนแผ่นดินใหญ่ (ไม่รวมมาเก๊า ฮ่องกงและไต้หวัน)  

 
2 เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลกลุ่ม 1 มีจำนวนท้ังหมด 18 คน ซึ่งมีจำนวนมากเกินไป ผู้วิจยัจึงแบ่งการสนทนากลุ่มออกเป็นสองครั้ง และ
แบ่งผู้ให้ข้อมูลกลุม่ 1 ออกเป็นสองกลุ่มย่อย กลุม่แรกจำนวน 8 คน กลุ่มที่สองจำนวน 10 คน โดยทำการสนทนากลุ่มแยกกัน 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสนทนาทุกคนได้มโีอกาสร่วมอภิปรายและเสนอความเห็น    
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- สำเร็จการศึกษาจากในประเทศไทย ไม่จำกัดสถาบัน สาขาวิชา และปีที่จบ 

- ปัจจุบันยังพำนักอยู่ในไทย 

วิธีการเข้าถึงผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสุ่มแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) โดยยึดจำนวนนักศึกษา
จีนเป็นเกณฑ์ว่าต้องมีอย่างน้อย 25 คน ผู้วิจัยเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลโดยการแนะนำปากต่อปากจากนักศึกษาจีนด้วยกัน 
ดังนั้น ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มจึงเป็นการสุ่ม ผู้วิจัยไม่มีการกำหนดคุณสมบัติพิเศษเพ่ือคัดกรองใดๆ  

ผู้วิจัยได้ดำเนินการสนทนากลุ่มแบบออนไลน์กับนักศึกษาจีนทั้งสองกลุ่มในเดือนกันยายน 2021 โดย
ผู้วิจัยเป็นผู้ควบคุมและดำเนินรายการ ใช้เวลาดำเนินการสนทนากลุ่มละ 1.5-2 ชั่วโมงบนโปรแกรม ZOOM 
ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มทั้ง 25 ราย มีข้อมูลปรากฏดังตารางด้านล่าง ทั้งนี้ เพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัย
จึงไม่อาจระบุชื่อจริงและข้อมูลเฉพาะอ่ืนๆ อันจะชี้นำไปถึงตัวบุคคลนั้นๆ ได้  

ตารางที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (กลุ่ม 1) จำนวน 18 คน 

ลำดับ นามสมมติ สถาบันการศึกษา สาขาวิชา 

1 นักศึกษาจีนรายที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Global Communication 

2 นักศึกษาจีนรายที่ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เศรษฐศาสตร์และการลงทุน 

3 นักศึกษาจีนรายที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจ 

4 นักศึกษาจีนรายที่ 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจ 

5 นักศึกษาจีนรายที่ 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
การสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

6 นักศึกษาจีนรายที่ 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
การสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

7 นักศึกษาจีนรายที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาษาไทย 

8 นักศึกษาจีนรายที่ 8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกษตร 
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ลำดับ นามสมมติ สถาบันการศึกษา สาขาวิชา 

9 นักศึกษาจีนรายที่ 9 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริหารธุรกิจ 

10 นักศึกษาจีนรายที่ 10 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การสอนภาษาไทย 

11 นักศึกษาจีนรายที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การค้าระหว่างประเทศ 

12 นักศึกษาจีนรายที่ 12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาษาอังกฤษ 

13 นักศึกษาจีนรายที่ 13 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การค้าระหว่างประเทศ 

14 นักศึกษาจีนรายที่ 14 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วัฒนธรรม 

15 นักศึกษาจีนรายที่ 15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริหารธุรกิจ 

16 นักศึกษาจีนรายที่ 16 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริหารธุรกิจ 

17 นักศึกษาจีนรายที่ 17 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การค้าระหว่างประเทศ 

18 นักศึกษาจีนรายที่ 18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาษาไทย 

ตารางที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (กลุ่ม 2) จำนวน 7 คน 

ลำดับ นามสมมติ สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

จบการศึกษา
แล้ว 

อ่ืนๆ 
ศึกษาต่อ
ในไทย 

ทำงาน
ในไทย 

1 นักศึกษาจีนรายที่ 19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ✓  

2 นักศึกษาจีนรายที่ 20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ✓  
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ลำดับ นามสมมติ สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

จบการศึกษา
แล้ว 

อ่ืนๆ 
ศึกษาต่อ
ในไทย 

ทำงาน
ในไทย 

3 นักศึกษาจีนรายที่ 21 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ✓  

4 นักศึกษาจีนรายที่ 22 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ✓ สมรสกับคนไทย 

5 นักศึกษาจีนรายที่ 23 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ✓ ✓ สมรสกับคนไทย 

6 นักศึกษาจีนรายที่ 24 มหาวิทยาลัยศิลปากร  ✓  

7 นักศึกษาจีนรายที่ 25 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ✓  

 3.3.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก มีผู้ให้ข้อมูลจำนวนทั้งหมด 3 ราย ประกอบด้วยผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ 1 ราย ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2 ราย ผู้วิจัยคัดเลือกสถาบันที่จะให้ข้อมูลโดยการพิจารณาจากจำนวน
นักศึกษาจีนในสถานศึกษาเป็นสำคัญ ซึ่งสถาบันทั้ง 3 แห่งมิได้มีจำนวนนักศึกษาจีนมากที่สุด แต่ก็มีนักศึกษาจีน
ศึกษาอยู่กลุ่มใหญ่ มีการเคลื่อนไหวที่เด่นชัด และที่สำคัญคือยินดีที่จะให้ข้อมูลในเชิงลึกแก่ผู้วิจัย อย่างไรก็ตาม 
ผู้ให้ข้อมูลบางรายไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อสถาบันในรายงานวิจัยเนื่องจากอาจมีข้อมูลบางประเด็นที่เป็นเรื่อง
เปราะบาง ดังนั้น ในรายงานวิจัยนี้จึงไม่มีการระบุชื่อของสถาบันทั้ง 3 แห่ง โดยรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลมีดังนี้  

 ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 1 เป็นผู้แทนผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ สถาบันแห่งนี้
เพ่ิงเปิดรับนักศึกษาจีนได้ไม่นาน ปัจจุบันมีนักศึกษาจีนประมาณ 1,600 คน 

 ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 2 เป็นผู้บริหารหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งสถาบันแห่งนี้เปิด
สอนและมีชื่อเสียงด้านศาสตร์เกี่ยวกับจีนหลายแขนง มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในจีนหลายแห่ง ได้รับความ
นิยมจากนักศึกษาจีนมานาน  

 ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 3 เป็นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐระดับภูมิภาคแห่งหนึ่ง สถาบันแห่งนี้มี
นักศึกษาจีนเข้ามาศึกษาเป็นเวลานานแล้วผ่านการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในจีน แต่ทว่าระยะ 2-3 ปีที่
ผ่านมาจำนวนนักศึกษาจีนได้เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันสถาบันแห่งนี้มีนักศึกษาจีนจำนวนเกือบ 700 คน   



24 
 

 ผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทั้งสามรายทีละคนแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม  ZOOM ใช้เวลา
สัมภาษณ์ครั้งละประมาณ 1.5-2 ชั่วโมง โดยดำเนินการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2021 

3.4 ขอบเขตการศึกษา  

 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาสถานการณ์นักศึกษาจีนในไทยทั่ว
ประเทศ โดยใช้ข้อมูลเอกสารร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม เนื่องจากการการศึกษาครั้งนี้เป็น
เพียงการศึกษาเบื้องต้น ใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบสุ่มโดยยึดตามความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูลเป็นหลัก 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หรือสนทนากลุ่มจึงไม่อาจเป็นตัวแทนของนักศึกษาจีนทั้งหมดได้  

3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยหัวข้อในการสนทนากลุ่มและแนวคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้  

 3.5.1 หัวข้อในการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย  

(1) ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมสนทนา เช่น ภูมิลำเนา ฐานะทางเศรษฐกิจ ความสามารถทาง
ภาษา สาขาที่ศึกษา ฯลฯ 

(2) แรงจูงใจในการมาศึกษาต่อในไทย  

(3) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการเรียนการสอน 

(4) วิถีชีวิตในไทย  

(5) ความคาดหวังในอนาคต  

(6) แรงจูงใจในการอยู่ไทยต่อ  

(7) แรงจูงใจในการกลับจีน  

3.5.2 แนวคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสถานศึกษา 

(1) สถานการณ์นักศึกษาจีน 

(2) การปรับตัวของมหาวิทยาลัยในการรับนักศึกษาจีน 

(3) ปัญหาจากการรับนักศึกษาจีน  

(4) แนวทางการรักษาคุณภาพการเรียนการสอน  
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(5) นโยบายในการรับนักศึกษาจีน  

(6) แนวโน้มของนักศึกษาจีน 

3.6 การรักษาข้อมูล 

- งานวิจัยนี้ให้ความสำคัญกับการปกป้องสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ดังนั้นในงานวิจัยนี้
จะไม่มีการระบุชื่อจริงของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 

- ก่อนดำเนินการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์การวิจัยและทำความเข้าใจกับผู้ให้ข้อมูล
อย่างละเอียดถึงประโยชน์จากการสนับสนุนข้อมูล ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มและผู้ให้สัมภาษณ์ยนิดี
ให้ข้อมูลโดยสมัครใจ และสามารถถอนตัวหรือยุติการให้ข้อมูลได้ทุกเมื่อหากรู้สึกอึดอัดหรือไม่สบาย
ใจ  

- ผู้วิจัยได้มีการขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลในการบันทึกเสียง และจะทำลายไฟล์เสียงภายในสามเดือนหลัง
งานวิจัยเสร็จสิ้น  

- ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์จะถูกรักษาเป็นความลับ ไม่นำไปเผยแพร่ต่อหรือ
นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์  
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บทที่ 4  สถานการณ์นักศึกษาจีนในไทย 

4.1 พัฒนาการของนักศึกษาจีนในไทย 

การเข้ามาของนักศึกษาจีนในไทยมีมานานแล้ว หลังจากจีนเปิดประเทศในปี 1978 รัฐบาลจีนสนับสนุนให้
นักศึกษาจีนออกไปศึกษายังต่างประเทศ โดยการผ่อนปรนนโยบายเกี่ยวกับการอพยพออกจากประเทศ ครอบครัว
ชาวจีนที่มีทุนทรัพย์เริ่มส่งลูกหลานไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ส่วนมากเลือกไปศึกษาต่อในประเทศที่พัฒนาแล้ว
ในทวีปอเมริกาหรือยุโรป ขณะที่นักศึกษาจีนที่มาไทยยังมีจำนวนน้อย ชาวจีนที่อพยพมาไทยในขณะนั้นจะพึ่งพา
อาศัยเครือข่ายญาติพ่ีน้องในการเข้ามาอยู่อาศัย โดยอ้างเหตุผลว่าต้องการเข้ามาเยี่ยมญาติพ่ีน้อง (Ping, 2020)  

กระทั่งในปี 2000 จีนประกาศนโยบายก้าวออกไป (Going out policy) ซึ่งเป็นนโยบายที่สนับสนุนด้าน
การเงินให้กับนักลงทุนจีนที่ต้องการออกไปลงทุนในต่างประเทศ และในปี  2001 จีนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กร
การค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ส่งผลให้จีนมีการติดต่อกับนานาประเทศมากขึ้น และเกิดการ
เคลื่อนย้ายของประชากรจีนออกไปทั่วโลก รัฐบาลจีนสนับสนุนให้ชาวจีนออกไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเพ่ือขยาย
ความรู้วิทยาการด้านต่างๆ รวมถึงการเชื่อมสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายรูปแบบใหม่คือ “การ
เคลื่อนย้ายของเยาวชนจีน” เพื่อแสวงหาโอกาสทางการศึกษาและโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศไปพร้อมๆ  กัน 
(Ping, 2020) นักศึกษาจีนจึงเข้ามาศึกษาต่อในไทยเพ่ิมข้ึน  

สืบเนื่องจากนโยบายเปิดประเทศ นโยบายก้าวออกไป และการเข้าร่วมเป็นสมาชิก WTO ดังที่กล่าวไปทำ
ให้เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
การผลิตและการกระจายสินค้าของจีน ทำให้จีนเปิดประเทศสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทางมณฑลยูนนานและ
เขตปกครองตนเองกวางสีเพื่อรองรับเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน มณฑลยูนนานและเขตปกครองตนเองกวางสีจงึมี
บทบาทสำคัญขึ้นเพราะเปรียบเสมือนเป็นประตูสู ่อาเซียนของจีน รัฐบาลจีนได้มีการดำเนินนโยบายเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างมณฑลยูนนาน ลาว ไทย และเวียดนาม โดยมีการส่งเสริมความร่วมมือในหลายด้าน ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มณฑลยูนนานจึงเริ่มมีการเรียนการสอนภาษาของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้  มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากถึง 56 หลักสูตร มีนักศึกษาจีนเข้าเรยีน
กว่า 7,300 คน (Ping, 2020) และมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่าร้อยแห่ง ซึ่ง
ภาษาไทยเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจำนวนภาษาของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจาก
ไทยตั้งอยู่บนภูมิศาสตร์ที่ไม่ไกลจากมณฑลยูนนาน และการค้าการลงทุนข้ามพรมแดนไทย-จีนมีบทบาทที่โดดเด่น
กว่าประเทศอื่น นักศึกษาจีนในไทยจึงเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ โดยส่วนใหญ่มาจากมณฑลยูนนานและ เขตปกครอง
ตนเองกวางสี   
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โดยในสมัยก่อนนักศึกษาจีนนิยมศึกษาต่อในสาขาด้านการค้า บริหารธุรกิจ ภาษาไทย เป็นต้น ส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษาที่มากจากมณฑลตอนใต้ของจีนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทย ส่วนใหญ่เลือกศึกษาในหลักสูตร
นานาชาติ ยกเว้นนักศึกษาจีนที่ศึกษาสาขาภาษาไทย  

4.2 จำนวนนักศึกษาจีนในไทย  

อย่างไรก็ตาม ระยะ 10 ปีที่ผ่านมานักศึกษาจีนในไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจ จากข้อมูลของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ของไทยระบุว่า นักศึกษาจีนมีจำนวนมากที่สุดใน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในไทย หากพิจารณาสถิติจำนวนนักศึกษาจีนในไทยย้อนหลัง 10 ปี จะพบว่า
จำนวนนักศึกษาจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จำนวนนักศึกษาจีนเติบโตขึ้นถึง 6.23 เท่า กล่าวคือ ในปีการศึกษา 
2010 มีนักศึกษาชาวจีนในสถาบันอุดมศึกษา 2,315 คน และเม่ือผ่านไป 10 ปี ในปีการศึกษา 2020 ยอดนักศึกษา
จีนได้เพ่ิมข้ึนเป็น 14,423 คน โดยแต่ละปีมีนักศึกษาจีนครองสัดส่วนถึงเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนนักศึกษาต่างชาติ
ทั้งหมด ดังแผนภูมิที่ปรากฏด้านล่าง  

ภาพที่ 7 จำนวนนักศึกษาจีนในไทยย้อนหลัง 10 ปี (ปี 2011-2020) 

 

ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

หากพิจารณาในเชิงพื้นที่จะพบว่านักศึกษาจีนกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที่สุด 
รองลงมาเป็นภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม 
ผู้วิจัยพบว่าจำนวนนักศึกษาจีนที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำรวจไว้นั้น 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
จ านวนนักศึกษาจีนในไทย 4,877 4,240 4,228 4,543 6,165 7,405 8,669 10,617 11,993 14,423

จ านวนนักศึกษาต่างชาติในไทย 10,726 10,686 23,545 13,610 16,654 18,729 21,360 23,429 25,110 27,574
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บางส่วนไม่ตรงกับข้อมูลที่ผู ้วิจัยได้รับจากผู้บริหารสถานศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก สันนิษฐานว่าความ
คลาดเคลื่อนดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากการที่ข้อมูลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) ยังไม่อัพเดท หรือตัวเลขดังกล่าวอาจจะยังไม่รวมนักศึกษาจีนที่มาแลกเปลี่ยน นักศึกษาจีนที่มาศึกษาระยะ
สั้น หรือ non-degree เป็นต้น  

ภาพที่ 8 จำนวนนักศึกษาจีนในภูมิภาคต่างๆ ในปี 2020 

 

จากข้อมูลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะเห็นได้ว่านักศึกษาจีน
กระจุกตัวอยู่เพียงบางพื้นที่เท่านั้นโดยเฉพาะภาคเหนือและกรุงเทพฯ ซึ่งสามารถพิจารณาปัจจัยดึงดูด ของแต่ละ
พ้ืนทีไ่ด้ดังนี้  

ภาคเหนือ ได้รับความนิยมจากนักศึกษาจีนเนื่องจากอยู่ใกล้จีน สามารถเดินทางได้สะดวกหลายช่องทาง 
ทั้งทางบกและทางอากาศ นอกจากนี้ยังมีสภาพอากาศดี เย็นสบาย สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเงียบสงบ ค่าครอง
ชีพไม่สูงมาก อาหารการกินถูกปาก มีสถานที่ท่องเที ่ยวมากมาย และมีชุมชนชาวจีนอพยพตั้งรกรากอยู่ใน
ภาคเหนือด้วย สถาบันการศึกษาหลายแห่งในภาคเหนือมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในจีน ทำให้หลายจังหวัดใน
ภาคเหนือ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากนักศึกษาจีนเพ่ิมข้ึน  

กทม.และปริมณฑล 11,515 คน 

ภาคเหนือ 2,067 คน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

305 คน 

ภาคตะวันออก 305 คน 

ภาคใต้ 83 คน 

ภาคกลาง 148 คน 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาคอีสานมีบทบาทสำคัญขึ้นจากการเป็น
ประตูสู ่อาเซียน มีรถไฟเชื ่อมไทย จีนและอาเซียน ถึงแม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะไม่มีปัจจัยดึงดูดด้าน
สิ่งแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยวดังเช่นภาคอื่นๆ แต่วิถีชีวิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีความปลอดภัย เงียบ
สงบ ค่าครองชีพต่ำ ทำให้นักศึกษาจีนที่ไม่ได้มีความต้องการสูงหันไปให้ความสนใจภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพิ่มขึ้น นักศึกษาจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนมากเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาที่ได้รับคำแนะนำชักชวนจาก
คนรู้จัก หรือมาเรียนผ่านความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในจีน  

ภาคใต้ ถึงแม้จะมีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีชาวจีนโพ้นทะเลตั้งถิ่น
ฐานอยู ่มาก แต่ภาคใต้กลับไม่ได้ร ับความนิยมจากนักศึกษาจีนเท่าใดนัก ส่วนหนึ ่งเป็นเพราะภาคใต้มี
สถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงเพียงไม่กี่แห่ง อีกทั้งยังไกลจากจีน ไม่สะดวกต่อการเดินทาง สภาพอากาศร้อน ที่
สำคัญยังมีปัญหาความไม่สงบและภัยก่อการร้าย ทำให้ผู้ปกครองและนักศึกษาจีนรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย นักศึกษาจีน
ในภาคใต้จึงน้อยกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ  

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นพื้นที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาจีนมากที่สุด เนื่องจากที่ตั ้งตั ้งอยู่ใน
ศูนย์กลางของประเทศ ซึ่งมีทั้งความเจริญ ความสะดวกสบายทั้งในแง่ของการเดินทางและวิถีชีวิต นอกจากนี้ 
กรุงเทพฯ ยังเป็นที่รู้จักของชาวจีน มีสถาบันการศึกษาให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของ
นักศึกษาทุกกลุ่ม อีกท้ังยังมีโอกาสในการประกอบอาชีพระหว่างศึกษาและหลังจบการศึกษาด้วย  

 4.2.1 จำนวนนักศึกษาจีนในไทยหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

ในปี 2019 ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไทยมีนักศึกษาจีนในระดับอุดมศึกษาจำนวน 
11,983 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ,219 คน ระดับปริญญาโท 2,744 คน และระดับปริญญาเอก 
1,020 คน หลังจากนั้นในปี 2020 หลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นักศึกษาจีนในไทยมีจำนวน 
14,423 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 8,352 คน ระดับปริญญาโท 4,056 คน และระดับปริญญาเอก 
2,000 คน ซึ่งการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษาจีนในระดับปริญญาตรี ทำ
ให้มีจำนวนลดลงเล็กน้อย เนื่องจากหลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การเรียนการสอนต้อง
ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ 100% ทำให้นักศึกษาใหม่ชะลอการสมัครเรียนเพราะไม่สามารถเดินทางมาใช้
ชีวิตและหาประสบการณ์ในไทยได้ แต่ในส่วนระดับปริญญาโทและเอกนั้นกลับมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นเกือบ
หนึ่งเท่าตัว เนื่องจากเป็นการศึกษาในระดับสูง ผู้เรียนมีเป้าหมายในการปรับวุฒิและให้ความสำคัญกับการ
เรียนมากกว่าการได้มาใช้ชีวิตและหาประสบการณ์ในไทย อีกทั้งการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกในจีนนั้น
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ยากและการแข่งขันสูงไม่ต่างจากระดับปริญญาตรี ทั้งยังใช้เวลาศึกษานานกว่า3 อย่างไรก็ตาม การระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษาจีนในไทยในภาพรวม จำนวนนักศึกษาจีนในไทย
ยังคงเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีก ถึงแม้ว่าทั้งจีนหรือไทยจะยังคงมาตรการปิดประเทศเพื่อควบคุมและ
ป้องกันการแพร่ระบาดต่อไปก็ตาม  

ภาพที่ 9 จำนวนนักศึกษาสัญชาติจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทย ปีการศึกษา 2010-2020 

 

ที่มา: รวบรวมจากข้อมูลสถิติของระบบเผยแพรส่ารสนเทศอุดมศึกษา ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา 
หมายเหตุ: ข้อมูลจำแนกจำนวนนกัศึกษาจีนของปีการศึกษา 2010 และ 2012 ไม่ปรากฏในฐานข้อมลู พบเพียงแต่ยอด
รวมนักศึกษาเท่านั้น) 

 

 
3 หลักสูตรปรญิญาโทในจีนส่วนใหญ่เป็นหลักสูตร 3 ปี  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ปริญญาตรี - 4,115 - 3,142 3,426 4,460 5,029 6,125 7,993 8,219 8,352

ปริญญาโท - 639 - 895 900 1,190 1,898 1,809 2,193 2,744 4,056

ปริญญาเอก - 77 - 125 217 288 268 524 424 1,020 2,000

อื่นๆ - 46 - 66 - 27 210 211 7 10 15

รวม 2,315 4,877 4,240 4,228 4,543 6,165 7,405 8,669 10,617 11,993 14,423
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4.3 ลักษณะเฉพาะของนักศึกษาจีนในไทย   

 4.3.1 ด้านภูมิลำเนา 

นักศึกษาจีนในไทยส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ทางตอนใต้ของจีน โดยเฉพาะมณฑลยูนนานและ เขต
ปกครองตนเองกวางสี เนื่องจากมณฑลยูนนานและเขตปกครองตนเองกวางสีมีพรมแดนติดกับอาเซียน มณฑล
ยูนนานเป็นมณฑลจีนที่อยู่ใกล้ไทยมากที่สุด จากชายแดนยูนนานถึงจังหวั ดเชียงรายมีระยะทางเพียง 247 
กิโลเมตร ทำให้ชาวจีนยูนนานมีความคุ้นเคยกับไทยและมีการติดต่อค้าขายกันมานาน มณฑลยูนนานบางพื้นที่ 
เช่น สิบสองปันนา มีการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างแพร่หลาย ขณะที่เขตปกครองตนเองกวางสีถูกจัดให้เป็น
ประตูสู่อาเซียน เนื่องจากสามารถเดินทางสู่อาเซียนได้ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ และเป็นข้อต่อสำคัญ
ในการทำการค้าและการขนส่งสินค้าจีน-อาเซียน ถึงแม้เขตปกครองตนเองกวางสีจะไม่มีอาณาเขตติดต่อกับไทย 
แต่ไทยก็ถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในอาเซียน อีกทั้งเขตปกครองตนเองกวางสียังมีชนกลุ่มน้อยชน
ชาติจ้วงที่มีภาษาใกล้เคียงกับภาษาไทย ทำให้ภาษาไทยเป็นที่นิยมและมีการเรียนการสอนกันอย่างแพร่หลาย
เช่นเดียวกับมณฑลยูนนาน 

อย่างไรก็ดี ระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานักศึกษาจีนจากมณฑลอ่ืนๆ เช่น เจียงซู กุ้ยโจว เจียงซี เหอหนาน เสฉ
วน ฯลฯ เริ่มมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่นักศึกษาจีนจากเมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้หรือปักกิ่งยังมีปรากฏน้อย เนื่องจาก
นักศึกษาจากเมืองใหญ่เหล่านั้นมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่า  พื้นฐานครอบครัวของนักศึกษาจีนในไทยส่วนใหญ่มี
ฐานะปานกลางขึ้นไป ส่วนน้อยมีฐานะค่อนข้างยากจน  

4.3.2 ด้านนิสัยและพฤติกรรม  

นักศึกษาจีนในไทยมีนิสัยและพฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะต่างจากนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาติอื่น 
สามารถอธิบายได้ดังนี้  

1) กล้าแสดงออก – นักศึกษาชาวจีนส่วนใหญ่มีนิสัยกล้าแสดงออก ในห้องเรียนนักศึกษาจีนสามารถ
นำเสนองานได้ดี กล้าแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งจะมีลักษณะต่างจากนักศึกษาไทยบางส่วนที่ไม่
กล้าซักถามหรือไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน  

2) ขยัน เอาจริงเอาจัง  – สืบเนื่องจากระบบสังคมและระบบการเรียนการสอนในจีนมีการแข่งขันสูง 
สร้างความกดดันมาก ทำให้นักศึกษาจีนมีนิสัยหากสนใจหรือตั้งใจทำอะไรแล้วจะทำอย่างจริงจัง เพื่อจะได้
นำพาตัวเองไปแข่งขันกับผู้อื่นได้ นักศึกษาจีนที่มาศึกษาต่อในไทยจึงมีความขยัน เห็นได้จากนักศึกษาจีนที่
เรียนเอกภาษาไทย จำนวนมากสามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วทั้งที่เพิ่งอยู่ไทยได้ เพียงแค่ 1-2 ปี 
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อย่างไรก็ตาม นักศึกษาจีนในไทยอาจจะไม่ได้ขยันเรียนทั้งหมด แต่อาจจะขยันในสิ่งอ่ืนที่ตนเองสนใจ เช่น ขยัน
ทำการค้า ขยันทำงานพิเศษ เป็นต้น  

3) ตรงต่อเวลา – นักศึกษาจีนเกือบทั้งหมดมักจะแปลกใจกับนิสัยคนไทยที่ไม่ค่อยตรงต่อเวลา ไม่ว่าจะ
นัดเพื่อน เข้าเรียน นัดอาจารย์ นักศึกษาไทยมักมาสายเป็นประจำ ต่างจากนักศึกษาจีนที่มาตรงเวลา ซึ่ง
นักศึกษาจีนส่วนใหญ่มองว่าคนไทยเป็นคนสบายๆ ทำอะไรใจเย็นๆ จึงมาสายกันเป็นประจำและไม่มีใครโกรธ
ใคร สร้างความประหลาดใจให้กับนักศึกษาจีนในช่วงแรก แต่เมื่ออยู่ไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งจึงเข้าใจและ
ปรับตัวได้ 

4) มีหัวการค้า – ลักษณะเด่นของนักศึกษาจีนในไทยคือการมีหัวการค้า ถ้าเปรียบเทียบกับนักศึกษา
ไทยหรือนักศึกษาชาติอื่น หากนักศึกษาเหล่านี้ไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยส่วนใหญ่ จะศึกษาเล่าเรียนเพียง
อย่างเดียว หรืออาจทำงานพิเศษเสริมเล็กน้อย แต่สำหรับนักศึกษาจีน เมื่อมาไทยได้ไม่นานก็เริ ่มมองหา
ช่องทางหารายได้พิเศษ เริ่มตั้งแต่การทำธุรกิจเล็กอย่างการขายของออนไลน์ การรับพรีออเดอร์ (pre-order) 
สินค้าไทยส่งกลับไปขายในจีน การรับเป็นติวเตอร์สอนภาษาจีนให้แก่คนไทย การรับจ้างเป็นล่ามอิสระ หรือ
แม้กระทั่งการทำอาหารขายในหมู่นักศึกษาจีนด้วยกันเอง บางรายได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากผู้ปกครองใน
การดำเนินธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น การเข้ามาซื้อโรงงานผลิตหมอนยางพาราของคนไทย นักศึกษาจีนบาง
รายวางแผนหาลู่ทางประกอบอาชีพตั้งแต่อยู่จีน บางรายมองไปถึงการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในไทยอย่างถาวร
ด้วย การการเก็บข้อมูลมีนักศึกษาจีนรายหนึ่งในขอนแก่นเล่าว่าอาศัยช่วงเวลาว่างจากการเรียนในการขายของ
ออนไลน์ โดยเธอได้โพสขายสินค้าจำพวกเครื่องสำอางยี่ห้อมิสทีน ครีมบำรุงผิว หมอนยางพารา ยาดม ฯลฯ 
บทแพลตฟอร์ม Wechat Moment ลูกค้าของเธอเป็นเพ่ือนชาวจีนที่อยู่ในเมืองจีน เมื่อมีลูกค้าสั่งของเธอจึงไป
ซื ้อและส่งกลับไปให้ลูกค้า รายได้จากการขายของทำให้เธอสามารถส่งตัวเองเรียนได้โดยไม่ต้องรบกวน
ผู้ปกครอง แล้วยังมีเงินเหลือเก็บด้วย  

5) มีความสามารถในการปรับตัว – นักศึกษาจีนในไทยมีทักษะในการปรับตัวค่อนข้างดี ถึงแม้ ใน
ช่วงแรกที่มาไทยนักศึกษาจีนนั้นจะไม่คุ้นชินกับวัฒนธรรมท้องถิ่น สภาพอากาศและอาหาร แต่นักศึกษาจีนโดย
ส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้เร็ว และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมไทยได้อย่างกลมกลืน นัก 

6) ชอบรวมตัวเป็นกลุ่ม – นักศึกษาจีนในไทยให้ความสำคัญกับระบบกวนซี (Guanxi) หรือระบบพวก
พ้อง เมื่อมาอยู่ในไทยจึงนิยมคบหากับชาวจีนด้วยกัน มีการรวมตัวกัน และที่สำคัญมีการให้คว ามช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ซึ ่งต่างจากนักศึกษาชาติอื ่น โดยเฉพาะนักศึกษาจากตะวันตกซึ ่งอาจมีบุคลิกที ่ชอบเก็บตัว 
(Introvert) หรือใช้ชีวิตลำพังมากกว่า 
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4.4 แรงจูงใจในการมาศึกษาต่อในไทย 

จำนวนนักศึกษาจีนในไทยเติบโตขึ้นอย่างมากในระยะเวลาไม่ก่ีปีที่ผ่านมา การตัดสินใจมาศึกษาต่อในไทย
ของนักศึกษาจีนหากพิจารณาจากปัจจัยผลักดันในประเทศต้นทางและปัจจัยดึงดูดในประเทศปลายทางจะพบว่ามี
ปัจจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 

4.4.1 ปัจจัยผลักดันในการออกนอกประเทศจีน 

 1) ความเหลื่อมล้ำและความกดดันจากสภาพสังคมและการเรียนในจีน สภาพสังคมจีนมีความกดดัน
มาก เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากถึง 1,400 ล้านคน ในด้านการศึกษาถึงแม้ว่าประชาชนจะได้รับ
การศึกษาภาคบังคับฟรีเป็นเวลา 9 ปี แต่ผู้ปกครองชาวจีนจำนวนมากก็ยังประสบปัญหาเรื่องการเงินและความ
เหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ชนบทที่มีการเรียกเก็บค่าน้ำร้อนน้ำชาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ สถานศึกษาแต่ละ
แห่งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกและคุณภาพการเรียนการสอนไม่เท่าเทียมกัน นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะ
ถือว่ามีต้นทุนที่ดีกว่า สามารถเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านสุขภาพอนามัย โภชนาการและความพร้อมทาง
วิชาการได้อย่างเต็มที่ อีกท้ังยังได้เปรียบในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้วย (Gold, 2011) ความเหลื่อมล้ำ
เช่นนี้ทำให้ชาวจีนมีความกดดันและทำให้เกิดการแข่งขันกันในทุกภาคส่วน ตั้งแต่เกิดเยาวชนจีนต้องเผชิญกับ
ความกดดันด้านการเรียน การเรียนกวดวิชา การสอบแข่งขัน และแบกรับความหวังของผู้ปกครอง เมื่อเริ่มโต
ขึ้นหนุ่มสาวชาวจีนต้องเผชิญกับความกดดันครั้งใหญ่ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เมื่อสอบเข้าไปได้แล้วยังต้อง
แข่งขันกันเรียนเพื่อโอกาสในการทำงานที่ดี ส่วนกลุ่มที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้จะต้องออกจากระบบ
การศึกษาไปประกอบอาชีพที่ใช้แรงงาน  ขณะที่ค่าครองชีพในจีนพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ความเหลื่อมล้ำและ
ความกดดันดังกล่าวเป็นปัจจัยผลักดันสำคัญให้ชาวจีนรุ่นใหม่แสวงหาชีวิตที่ ดีกว่า การได้ออกมาใช้ชีวิตอยู่
ต่างประเทศโดยเฉพาะในไทยซึ่งเป็นประเทศที่ค่าครองชีพไม่สูง ผู้คนเป็นมิตร จึงเป็นทางเลือกสำคัญในหมู่ชาว
จีนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่ง  

2) สอบเข้ามหาวิทยาลัยในจีนไม่ได้ การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในจีนหรือที่รู้จักกันในชื่อทั่วไปว่า “เกา
เข่า (高考)” เป็นการสอบที ่จะชี ้ว ัดว่าจะได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที ่ เลือกไว้หรือไม่ ปัจจุบันจีนมี
สถาบันอุดมศึกษาจำนวนทั้งหมด 2,740 แห่ง (Daxue Bibei 大学生必备网 , 2020) ชื่อเสียงของสถาบัน
แต่ละแห่งจะเป็นตัวชี้วัดโอกาสในการทำงานในอนาคต การสอบเกาเข่าจึงเป็นการสอบที่สำคัญที่สุดในระบบ
การศึกษาของจีน ความสำคัญของการสอบเกาเข่ามิได้เป็นแค่การสอบวัดความสามารถทางด้านวิชาการเท่านั้น 
แต่ยังเป็นการสอบที่กำหนดชะตาชีวิต เป็นใบเบิกทางสู่ความสำเร็จในอนาคต เป็นโอกาสในการขยับสถานะ
ทางสังคมให้สูงขึ้น และทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ในอดีตชาวจีนเคยมีประสบการณ์อันเลวร้าย ต้องเผชิญกับภาวะ
สงครามและความล้มเหลวจากการบริหารงานของรัฐ ทำให้ประชาชนอดอยากล้มตายจำนวนมาก โดยเฉพาะ
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ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม (Great Cultural Revolution) มีการล้มล้างภูมิปัญญาทั้งหมดที่ยึดโยงกับระบบเก่า 
ศิลปวัตถุที่ล้ำค่าทางประวัติศาสตร์จำนวนมากถูกทำลายอย่างไม่มีชิ้นดี ส่งผลให้ชาวจีนในยุคนั้นกลายเป็นคนที่
ไม่มีรากและไม่มีวัฒนธรรมในแบบจีนผู ้ดี (Noble Chinese) กระทั ่งเข้าสู ่สมัยของเติ ้ง เสี ่ยวผิง จีนได้
ดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศ โดยนายเติ้ง เสี่ยวผิงมีแนวคิดว่ากุญแจดอกสำคัญที่จะพาจีนก้าวสู่ความ
ทันสมัยได้สำเร็จคือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ ่งต้องอาศัยการศึกษาเป็นรากฐาน ทำให้ชาวจีนให้
ความสำคัญกับการศึกษามาก  

การสอบเกาเข่าจะถูกจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปี หากพลาดการสอบหรือสอบไม่ติดจะต้องรอ
สอบในปีถัดไป ครอบครัวชาวจีนส่วนใหญ่มีลูกเพียงหนึ่งคน ลูกจึงเป็นความหวังสำคัญของทุกคนในครอบครัว
รวมถึงปู่ย่าตายาย ในครอบครัวที่มีฐานะผู้ปกครองจะวางแผนเตรียมตัวล่วงหน้าหลายปี โดยการส่งเสริมให้
ลูกหลานเรียนกวดวิชาและอ่านหนังสืออย่างหนัก ดังนั้น การสอบเกาเข่าจึงมีความกดดันอย่างมากทั้งต่อ
นักเรียนและผู้ปกครอง  

จากการสำรวจสถิติพบว่าจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าสอบเกาเข่าของจีนมีจำนวนเฉลี่ยอยู่ที่ 9 ล้านคนต่อ
ปี โดยในช่วงปี 2012-2018 มีจำนวนผู้สมัครสอบปีละมากกว่า 9 ล้านคน และตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมามีจำนวน
ผู้สมัครสอบมากถึง 10 ล้านคนต่อปีและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2019 มีผู้สมัครสอบ 10.31 ล้านคน 
ปี 2020 มี 10.71 ล้านคนและล่าสุดในปี 2021 มี 10.78 ล้านคน (เจี่ยเจีย 嘉嘉, 2021)  

สำหรับอัตราการรับนักศึกษาใหม่ในจีน ผู้วิจัยพบว่าจีนสามารถรับนักศึกษาใหม่ได้ประมาณ 8 ล้านคนต่อ
ปี โดยมีเพียงปี 2019 เท่านั้นที่มอัีตราการรับอยู่ที่ 8.2 ล้านคน ในขณะที่ปีก่อนหน้าไม่เคยมีการรับถึง 8 ล้านคนมา
ก่อน4  (เจี่ยเจีย 嘉嘉, 2019) ทั้งนี้ อัตราการรับนักศึกษาใหม่ของปี 2020 และปี 2021 ยังไม่มีข้อมูลทางการที่สืบค้นได้ แต่
อย่างไรก็ตาม จำนวนรับเข้าเรียนกับจำนวนผู้สมัครสอบยังต่างกันประมาณ 1-2 ล้านคนทุกปี ดังรูปภาพด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 
4 ปี 2018 รับ 7.9 ล้านคน ปี 2017 รับ 7 ล้านคน และปี 2016 รับ 7.05 ล้านคน  
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ภาพที่ 10 อัตราการรับนักศึกษาใหม่ในจีน ปี 2015-2019 

 

ที่มา: เจี่ยเจีย 嘉嘉, 2019 

ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาจีนบางส่วนเมื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ จึงเลือกออกไปศึกษายังต่างประเทศ 
เพราะอย่างน้อยก็ได้พัฒนาภาษา ได้เปิดหูเปิดตาและเรียนรู้วัฒนธรรมที่ต่างออกไป ที่สำคัญยังดูมีหน้ามีตาว่า
อย่างน้อยก็จบการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งเรื่องหน้าตาในสังคมถือเป็นเรื่องสำคัญของชาวจีนส่วนใหญ่ 

3) เศรษฐกิจของจีนดีขึ้นทำให้ชนชั้นกลางในจีนเพิ่มขึ้น ปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาด
ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) กว่า 101.5986 ล้านล้านหยวน 
(เว็บไซต์รัฐบาลจีน 中国政府网, n.d.) การเติบโตของเศรษฐกิจจีนทำให้ชาวจีนจำนวนมากหลุดพ้นจาก
สภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนแร้นแค้น และก้าวสู่การเป็นชนชั้นกลางที่มีรายได้ต่อปีเพิ่มมากขึ้น ทำให้จีนเป็น
ชาติที่มีประชากรผู้มีรายได้ปานกลางหรือชนชั้นกลางเกิดใหม่เพ่ิมสูงสุดในโลก ยิ่งไปกว่านั้นชนชั้นกลางเกิดใหม่
ในจีนเป็นผู้ที่มีความต้องการด้านบริโภคและอุปโภคอย่างสูงในแทบทุกด้าน (Ittichai, 2020)  
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ภาพที่ 11 รายได้เฉลี่ยต่อปีของชาวจีนช่วงปี 2016-2020 

 

 ที่มา: The State Council, The People’s Republic of China (The State Council 中华人民共和国中央人

民政府, n.d.)  

จากการสำรวจสำมะโนครัวประชากรครั ้งที ่ 7 เมื ่อเดือนพฤศจิกายน 2020 พบว่าจีนมีจำนวน
ประชากรทั้งสิ้น 1,411 ล้านคน (Nation Bureua of Statistics, 2021) ภาพรวมของรายได้เฉลี่ยของชาวจีน
ในปี 2020 มีรายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 32,189 หยวน รายได้เฉลี่ยต่อปีของชาวจีนในเขตเมืองอยู่ที่ 43,834 หยวน 
รายได้เฉลี่ยต่อปีของชาวจีนในชนบทอยู่ที่ 17,131 หยวน ชนชั้นกลางในจีนมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 70,000-
200,000 หยวนต่อป ีสำหรับชนชั้นกลางในประเทศจีนนั้นได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจจีนที่เติบโตขึ้นทำให้ชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวจีนเหล่านี้ดีขึ้น (Aec10news, 2019) มากกว่าร้อยละ 60 ของคนชั้นกลางล้วนมีบ้านและมากกว่า
ครึ่งหนึ่งมีรถยนต์เป็นของตัวเอง (MGR Online, 2015)  

ทั้งนี้ กลุ่มชนชั้นกลางเกือบทุกประเทศทั่วโลกมีแนวความคิดที่คล้ายคลึงกันคือ มีความเข้าใจต่อความ
ยากลำบาก การดิ้นรนต่อสู้ของชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีสุขสบาย และมีความมั่นใจว่าการศึกษาจะเป็นการสร้าง
โอกาสในชีวิต เป็นบันไดก้าวไปสู่ความมั่งคั่ง อำนาจ เกียรติยศและชื่อเสียง ดังนั้น กลุ่มคนเหล่านี้จึงพยายามทุ่มเท
ทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ให้ลูกหลานได้มีโอกาสทางการศึกษา (เชียงใหม่นิวส์, 2561) นักศึกษาจีนในไทยส่วนใหญ่มา
จากครอบครัวของชนชั้นกลาง เพราะชาวจีนให้ความสำคัญต่อการศึกษามาก ผู้ปกครองต่างยอมลงทุนให้ลูกหลาน
ได้รับการศึกษาระดับสูง (cri, 2018) ผู้ปกครองชาวจีนบางรายยินดีจ่ายเงินปีละกว่า 100,000 หยวน (ประมาณ 
500,000 บาท) เพ่ือให้ลูกหลานได้เรียนพิเศษแบบตัวต่อตัวเพ่ือสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำ (กองบัญชาการกองทัพบก, 

2016 2017 2018 2019 2020
รายได้เฉลี่ยต่อปี 23,821 25,974 28,228 30,733 32,189
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2018) หลายปีที่ผ่านมามีชาวจีนรุ่นใหม่ส่งลูกไปศึกษาต่อต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะในไทย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายใน
การเรียนและค่าครองชีพที่ไม่สูง ครอบครัวชาวจีนที่ทำงานกินเงินเดือนสามารถเอ้ือมถึงได้โดยไม่ลำบากจนเกินไป  

4) การสนับสนุนของผู้ปกครอง ในอดีตจีนเคยมีนโยบายควบคุมจำนวนประชากรที่เข้มงวด อนุญาตให้ชาว
จีนสามารถมีลูกได้เพียงครอบครัวละหนึ่งคน จนทำให้โครงสร้างทางสังคมของจีนเปลี่ยน จีนกำลังกลายเป็น
ประเทศท่ีขาดแคลนแรงงานและมุ่งหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ถึงแม้จีนมีการผ่อนปรนนโยบายและส่งเสริมให้ชาวจีน
มีลูกเพ่ิมข้ึนในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา แต่ชาวจีนรุ่นใหม่ก็ไม่นิยมการมีลูกเยอะ ด้วยเห็นว่าสังคมจีนมีความกดดันสูงและ
ชาวจีนรุ่นใหม่มองว่าการมีลูกคือภาระที่ต้องรับผิดชอบ เมื่อสังคมจีนไม่นิยมมีลูกเยอะ ลูกที่เกิดมาจึงกลายเป็น
แก้วตาดวงใจของครอบครัวและเป็นความหวังของผู้ปกครอง ผู้ปกครองชาวจีนจึงทุ่มเทแรงกายแรงใจในการเลี้ยงดู
ลูกอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นบันไดสำคัญที่จะนำพาลูกไปสู่อนาคตที่ดีได้ ครอบครัวชาวจีนรุ่น
ใหม่มีแนวคิดส่งเสริมให้ลูกหลานออกไปศึกษายังต่างประเทศเพื่อพัฒนาภาษาและสร้างประวัติการศึกษาให้โดด
เด่นกว่าผู้อ่ืน เพ่ือความได้เปรียบในการประกอบอาชีพในอนาคต  

สำหรับกรณีของนักศึกษาจีนในไทย ผู้ปกครองส่วนใหญ่ส่งเสริมและเห็นด้วยกับการมาศึกษาต่อในไทย 
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไทยเป็นประเทศท่ีมีภาพลักษณ์ดีในสายตาชาวจีน ผู้ปกครองบางส่วนเคยมาท่องเที่ยวไทยและ
เห็นว่าไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมเหมาะกับการเรียน ค่าครองชีพไม่สูง อีกท้ังยังอยู่ใกล้กับจีน ใช้
เวลาเดินทางไม่นาน โดยเฉพาะนักศึกษาจีนบางรายที่หัวไม่ดี เรียนไม่เก่ง สื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้ ถึ งแม้จะมี
ฐานะดีแต่การจะไปศึกษาในประเทศอ่ืนก็เป็นไปได้ยาก ผู้ปกครองของนักศึกษาเหล่านั้นจึงสนับสนุนให้ลูกหลานมา
ศึกษาต่อในไทย ด้วยเห็นว่าอย่างไรก็ดีกว่าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ไม่มีชื่อเสียงในจีน   

5) การสนับสนุนของรัฐบาลจีน สี จิ้นผิง (Xi Jinping) ประธานาธิบดีของจีนมีแนวคิดที่ต้องการยกระดับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคาดหวังให้นักศึกษาจีนรุ่นใหม่นำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศ โดยจีนมีแนวคิด
เพ่ิมอีกว่า การส่งนักศึกษาจีนออกไปทั่วโลกยังถือเป็นการส่งออกอำนาจละมุน (Soft power) และถือเป็นการสร้าง
เครือข่ายชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ในอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่เหล่านี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญของ
จีนในการขยายอิทธิพลจีนนอกประเทศ ในปี 2016 กระทรวงศึกษาธิการจีนประกาศนโยบายเพิ่มความรักชาติใน
ระบบการศึกษาจีน โดยการสนับสนุนให้นักศึกษาจีนออกไปศึกษายังต่างประเทศแล้วนำความรู้กลับมาพัฒนาบ้าน
เกิด นักศึกษาจีนที่ออกไปศึกษายังต่างประเทศกลุ่มนี้ถูกจัดให้เป็น “ทูตระดับประชาชน  (people to people 
ambassador)” ของจีน (Bislev, 2017: 82)  

นอกจากนี้ ในงานประชุมการศึกษานานาชาติของจีนครั้งที่ 22 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21-24 ตุลาคม 2021 ณ 
กรุงปักกิ่ง นายฮว๋าย จิ้นเผิง (Huai Jinpeng) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจีนกล่าวว่า  
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“จีนยอมรับว่าการศึกษาต้องพัฒนาไปพร้อมกับโลกและนานาชาติ ต้องเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับนานาชาติ ยกระดับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางด้านการศึกษา สนับสนุน
การศึกษาต่อในต่างประเทศ เพิ่มคุณภาพในการมาเรียนที่จีน ปรับปรุงบริการและ
นโยบายต่อนักศึกษาจีนในต่างประเทศและเพิ่มพูนทรัพยากรทางการศึกษา” (Foreign 
Daily, 2021) 

สารดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวทางและความชัดเจนของจีนในการเปิดกว้างทางการศึกษาและการ
สนับสนุนการออกไปศึกษายังต่างประเทศ โดยจีนพยายามอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษาจีนที่
ออกไปศึกษายังต่างประเทศ เช่น การติดตามข้อมูล จัดทำสถิติ การให้ความช่วยเหลือในการจัดหางานหลังสำเร็จ
การศึกษา เป็นต้น นอกจากที่กล่าวมา ในการถามตอบข้อแนะนำที่ 5337 ในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ
คร ั ้ งท ี ่  13 (对十三届全国人大三次会议第 5337 号建议的答复)”  (中华人民共和国教育部 , 2020) 
กระทรวงศึกษาธิการจีนได้ประกาศหลักการ “สนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ส่งเสริมการกลับจีน ไปมาอย่าง
อิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุด (支持留学、鼓励回国、来去自由、发挥作用)” และจีนยังมีการติดตามข้อมูลผู้
ไปศึกษาต่อต่างประเทศผ่านการสรุปเป็น “สมุดปกฟ้าเรื่องการหางานของผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ (中国

留学回国就业蓝皮书)” ด้วย (UFEIC 诺加学友会, 2016)  

อย่างไรก็ดี หลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การเดินทางระหว่างประเทศหยุดชะงัก 
กระทบต่อผู้ที่จะออกไปศึกษายังต่างประเทศ  แต่กระทรวงศึกษาธิการจีนยังคงยึดแนวทางการพัฒนาทรัพยการ
มนุษย์ด้วยการสนับสนุนให้นักศึกษาจีนออกไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเช่นเดิม โดยกระทรวงศึกษาธิการจีนมองว่า
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้นเป็นวิกฤตที่เกิดขึ ้นชั่วคราวเท่านั ้น ในขณะนี้กระทรวงฯ กำลัง
ดำเนินการในการเพิ ่มช่องทางความร่วมมือด้านทรัพยากรการศึกษาและจะขยายพื้นที ่ในการศึกษาต่อใน
ต่างประเทศอีกด้วย5 (กระทรวงศึกษาธิการจีน 中华人民共和国教育部, 2020)  

4.4.2 ปัจจัยดึงดูดให้ตัดสินใจมาไทย 

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยดึงดูดในประเทศปลายทาง เหตุใดนักศึกษาจีนจึงเลือกมาศึกษาที่ไทยแทนที่จะไป
ประเทศอ่ืน ผู้วิจัยพบว่าไทยมีปัจจัยดึงดูดที่สำคัญดังต่อไปนี้  

 

5 ประเด็นนี้ถูกกล่าวถึงใน “บันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับการเร่งเปดิระบบการศึกษากับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการและอีก 
8 หน่วยงาน” โดยมีเนื้อหาเกีย่วข้องกับการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาต่างๆ ท้ังนวัตกรรมการศึกษา การเปิดสอนนอกพ้ืนท่ีและการ
สนับสนุนนักเรียนจีนใหไ้ปเรียนต่างประเทศและการให้นักเรียนต่างชาติมาเรียนท่ีจีน  
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1) ค่าใช้จ่ายไม่ต่างจากศึกษาในประเทศและถูกกว่าไปศึกษาที่ประเทศอื่น  หากนักศึกษาจีนไปศึกษาที่
ประเทศแถบยุโรปหรืออเมริกาจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 300,000 หยวนขึ้นไปต่อปี (ประมาณ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป) 
หากไปศึกษาต่อยังสิงคโปร์จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000 หยวนขึ้นไปต่อปี (ประมาณ 2.5 แสนบาท) แต่หากมา
ศึกษาในไทยจะมีค่าใช้จ่าย 30,000-50,000 หยวนต่อปี (ประมาณ 1.5-2.5 แสนบาท) ซึ่งค่าใช้จ่ายจำนวนนี้เป็น
ราคาที่ครอบครัวชาวจีนทั่วไปสามารถแบกรับได้ และหากเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ 
ค่าใช้จ่ายเท่านี้ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในสายตาชาวจีน นอกจากนี้ การทำวีซ่าของไทยก็ไม่ยุ่งยากและข้อกำหนด
ไม่เยอะเท่ากับประเทศทางตะวันตก 

ภาพที่ 12 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อต่างประเทศ 

 

2) มีประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับไทย นักศึกษาชาวจีนจำนวนมากตัดสินใจมาศึกษาต่อในไทยเพราะมีความ
ประทับใจในบางอย่างของไทย เช่น  

• ประทับใจสถานที่ท่องเที่ยว นักศึกษาจีนจำนวนมากเคยมาท่องเที่ยวเมืองไทยแล้วเกิดความ
ประทับใจ ชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร วัฒนธรรม สินค้า หรือวิถีชีวิตของผู้คน จึงอยากกลับมาเมืองไทยอีก 
ซึ่งการมาศึกษาต่อในไทยนอกจากจะมาเรียนแล้ว ยังได้ท่องเที่ยวและใช้ชีวิตในไทยเป็นผลพวงตามไปด้วย  

• ประทับใจสภาพสังคมวัฒนธรรม นักศึกษาจีนที่เคยมาไทยบางส่วนมีความประทับใจต่อสภาพ
สังคมไทยที่ไม่เร่งรีบ ไม่กดดัน เป็นสังคมสบายๆ ผู้คนทำอะไรอย่างใจเย็น อีกทั้งยัง เอื้อเฟื้อมีน้ำใจ ทำให้
นักศึกษาจีนรู้สึกดีและอยากลองมาใช้ชีวิตอยู่ในไทย 

• ประทับใจดารา นักร้อง หรือละครไทย อุตสาหกรรมบันเทิงไทยได้รับความนิยมในจีนพอสมควร 
มีนักศึกษาจีนบางส่วนเลือกมาศึกษาต่อในไทยเพราะมีความหลงใหลในดารา นักร้องหรือละครไทย จึงอยากมา
ศึกษาภาษาไทย เพ่ือจะได้ติดตามผลงานของดารา นักร้องได้สะดวกยิ่งขึ้น  

30,000

50,000

300,000

ไทย

สิงคโปร์

สหรัฐอเมริกา

ไทย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (หยวน) 30,000 50,000 300,000
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3) มีความเชื่อมั่นและมีทัศนติต่อไทยในเชิงบวก นอกจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงแล้ว ไทยยังเป็นประเทศที่มี
ภาพลักษณ์ดีในสายตาชาวจีน กล่าวคือ ตั้งแต่อดีตมาไทยไม่เคยมีเรื่องบาดหมางหรือขุ่นข้องหมองใจกับจีน 
ความสัมพันธ์ไทย-จีนที่ผ่านมาเป็นไปแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดังคำกล่าวที่ชาวจีนมักพูดว่า “จีน-ไทยใช่อื่นไกล
พ่ีน้องกัน (中泰一家亲)” อีกทั้งไทยยังเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยจากภัยก่อการร้าย ไม่เหยียดเชื้อชาติ เปิด
กว้างทางความคิดและความหลากหลายทางเพศ ไม่กีดกันคนต่างชาติ มีระบบการรักษาพยาบาลที่ดีกว่าในจีน ทำ
ให้ชาวจีนมีภาพจำที่ดีต่อไทย ถึงแม้ชาวจีนบางส่วนไม่เคยมาไทยมาก่อน แต่ก็เชื่อถือในข้อมูลที่ตนได้รับรู้มา ซึ่งมี
ทั้งมาจากการบอกเล่า การสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต การรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะบนโซเซียลมีเดียจีน ซึ่งระยะ
ไม่กี่ปีมานี้การทำคลิปวิดีโอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับไทยได้รับความนิยมและมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก ทั้งคลิป
ท่องเที่ยว คลิปแนะนำอาหาร คลิปพาชมมหาวิทยาลัย คลิปชีวิตประจำวันของคนจีนในไทย ฯลฯ  

ภาพที่ 13 คลิป (vlog) แนะนำมหาวิทยาลัยและชีวิตการเรียนในไทยที่จัดทำโดยนักศึกษาจีนบน Douyin 

 

 สาเหตุที่ไทยมีภาพจำที่ดีในสายตาชาวต่างชาติ ส่วนหนึ่งอาจะเป็นเพราะความเป็น “รัฐนานาวิสาสะ 
(cosmopolitan state)” ของไทย ซึ่งรัฐนานาวิสาสะในบริบทนี้หมายถึง การที่ไทยมีความรู้สึกต้อนรับ ยอมรับ
การเข้ามาของต่างชาติ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าสนิทสนมเหมือนเป็นญาติ ซึ่งเป็นลักษณะที่ไทยเป็นมาตั้งแต่
ในอดีต (วรศักดิ์ มหัทธโนบล, 2019)  

4) ความสัมพันธ์ไทย-จีนและนโยบายต่างประเทศของจีน นับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยและ
ประเทศจีนมีความสัมพันธ์ระหว่างกันมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
การศึกษา สังคมและเทคโนโลยี หรือแม้แต่การติดต่อค้าขายทำธุรกิจร่วมกัน ทำให้นักศึกษาจีนมองว่าการศึกษา
ต่อในไทยจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานหรือการประกอบธุรกิจในอนาคต  โดยเฉพาะการทำงานใน
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องค์กรระหว่างประเทศที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยและจีนควบคู่กัน หรือการ
ทำงานในภาคเอกชนจีนที่ขยายสาขาหรือเข้ามาลงทุนในไทย ปัจจุบันมีธุรกิจจีนจำนวนมากเข้ามาลงทุนในไทย
และต้องการบุคลากรที่ใช้ภาษาจีนและภาษาไทยได้ดี ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับนักศึกษาจีนที่มาศึกษาต่อในไทย 

(Wealth Me Up, 2020)   

4.5 การพิจารณาเลือกสถานศึกษา 

ปัจจุบันนักศึกษาจีนกระจายตัวอยู่ในหลายสถาบันและศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา การเลือก
สถานศึกษาและสาขาวิชามีหลายปัจจัยที่นักศึกษาจีนใช้พิจารณาประกอบ อาทิ  

1) ขื่อเสียงของสถาบัน แต่เดิมนักศึกษาจีนนิยมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ แต่ด้วยความยุ่งยากของ
กฎระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ทำให้นักศึกษาจีนหันไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนมากกว่า โดยที่ไม่สนใจ
ชื่อเสียงของสถาบันนัก แต่ระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานักศึกษาจีนในไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้มี ความต้องการที่
หลากหลายขึ้น นักศึกษาจีนที่มีคุณภาพเริ่มให้ความสำคัญกับชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา มีการพิจารณาถึง
ความน่าเชื่อถือและเลือกที่จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันของรัฐก่อน6 ทำให้นักศึกษาจีนในสถาบันของรัฐมี
จำนวนเพิ่มขึ้น เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีนักศึกษาจีนจำนวนมากเข้าศึกษาในสถาบันของรัฐแล้วไม่สามารถจบ
การศึกษาได้ตามกำหนด หลายรายลาออกกลางคัน เนื่องด้วยความเข้มงวดของการเรียนการสอน มีนักศึกษา
จีนอีกจำนวนมากที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับชื่อเสียงของสถาบันแต่เลือกศึกษาตามคำแนะนำของเพื่ อน คน
ใกล้ชิด หรือเอเจนซี่ (Agency) โดยให้ความสำคัญกับหลักสูตรและโอกาสในการสำเร็จการศึกษามากกว่า  

2) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เป็นสิ่งที่นักศึกษาจีนให้ความสำคัญ โดยเฉพาะภาษาที่ใช้ใน
การเรียนการสอน ในยุคก่อนนักศึกษาจีนที่เข้ามาศึกษาต่อในไทยจะศึกษาในหลักสูตรนานาชาติที่เปิดสำหรับ
นักศึกษาต่างชาติ แต่ระยะหลังมานี้นักศึกษาจีนเริ่มนิยมเลือกศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยตามคณะต่างๆ ทั่วไป 
โดยเข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาไทยเป็นภาษาไทย แต่ก็มีนักศึกษาจีนบางส่วนไม่มีพื้นฐานภาษาไทยและพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษอ่อน จึงเลือกในหลักสูตรที่ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอนซึ่งส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรในสถาบัน
เอกชน ทำให้ระยะไม่กี่ปีมานี้มีหลักสูตรที่ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอนเปิดเพ่ิมขึ้นเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็
ตาม ผู้วิจัยพบว่าสถาบันการศึกษาหลายแห่งไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เรียนว่าจะต้องมีผลการสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ ทำให้นักศึกษาจีนจำนวนหนึ่งเมื่อเข้ามาศึกษาแล้วประสบปัญหาเรื่องภาษา อนึ่ง มีนักศึกษาจีน
เพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับคุณวุฒิของคณาจารย์และเนื้อหาของสาขาวิชาที่เรียน  

 
6 สถาบันการศึกษาของรัฐในบทความนี้มีความหมายรวมถึงสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐด้วย  
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3) โอกาสในการสำเร็จการศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญที่นักศึกษาจีนจำนวนไม่น้อยคำนึงถึง นักศึกษาจีน
จำนวนไม่น้อยเลือกศึกษาในสถาบันเอกชนเนื่องจากการเรียนการสอนและกฎระเบียบต่างๆ มีความยืดหยุ่น
กว่า ทำให้โอกาสในการสำเร็จการศึกษามีมากกว่า ซึ่งนักศึกษาจีนรับรู้ ข้อมูลเหล่านี้จากการบอกเล่าของเพื่อน
ฝูง รุ่นพี่และจากคำแนะนำของเอเจนซี่ ผู้วิจัยพบว่าที่ผ่านมาหลายสถาบันมีนักศึกษาจีนกว่า 50% ลาออก
กลางคัน เพราะไม่สนใจการเรียน 

4) จังหวัดที่ตั้งของมหาวิทยาลัย มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาไม่น้อย นักศึกษาจีน
จำนวนมากเลือกศึกษาในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร เพราะเป็นศูนย์รวมความเจริญและเป็นศูนย์กลาง
ของประเทศ การเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีความสะดวกสบาย มีโอกาสฝึกงานในหน่วยงาน
ที่มีชื่อเสียง และมีโอกาสในการทำงานพิเศษ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้นักศึกษาจีนส่วนใหญ่จะกร ะจุกตัวอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร แต่ยังมีนักศึกษาจีนอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่ชอบความวุ่นวายพลุกพล่านจึงเลือกไปศึกษาใน
จังหวัดอ่ืนๆ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา มหาสารคาม ฯลฯ  

จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่าปัจจุบันนักศึกษาจีนรุ่นใหม่ในไทยให้ความสำคัญกับชื่อเสียงและความ
น่าเชื่อถือของสถาบันการศึกษามากขึ้น โดยมีการพิจารณาว่าเป็นสถาบันของรัฐหรือไม่ รวมถึงพิจารณารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน ความมีชื่อเสียงของสาขาวิชา มีการเปรียบเทียบกันระหว่างสถานศึกษาหลายแห่ง  

จากข้อมูลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พบว่าสถาบันการศึกษา
ที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาจีนในปีการศึกษา 2020 สิบอันดับแรกมีดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

ตารางที่ 3 รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาจีนในไทย ปีการศึกษา 2020 

อันดับ มหาวิทยาลัย (รัฐบาล) มหาวิทยาลัย (เอกชน) 

1 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

2 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกริก 

4 มหาวิทยาลยับูรพา มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอรด์ 

5 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลยัชินวัตร 

6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

7 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ

8 มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ี

9 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ สถาบันการจดัการปญัญาภิวัฒน ์

10 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

4.6 หลักสูตรและสาขาวิชายอดนิยม  

สำหรับการเลือกสาขาวิชา นักศึกษาจีนพิจารณาจากความสนใจและโอกาสในการประกอบอาชีพเป็น
สำคัญ จากข้อมูลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ปรากฏว่าหลักสูตรที่ได้รับ
ความนิยมจากนักศึกษาจีนนั้นมีหลากหลาย ได้แก่ บริหารธุรกิจ บริหารการศึกษา การโรงแรม ภาษาไทย เป็นต้น  
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ตารางที่ 4 รายชื่อสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาจีน ปี 2020 

อันดับ สาขาวิชา (สถาบันรฐับาล) สาขาวิชา (สถาบันเอกชน) 

1 
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  

(หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสตูรภาษาจีน) 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2 
ภาษาและวัฒนธรรมไทย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
การเงินและการบัญชี (หลักสูตรภาษาจีน) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

3 
การจัดการ (หลักสตูรนานาชาติ-มหาบัณฑติ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

การบริหารการศึกษา  
(หลักสูตรภาษาจีน-มหาบณัฑิต) 

มหาวิทยาลยัเกริก 

4 
เศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
บริหารธรุกิจ (หลักสูตรภาษาจีน-มหาบัณฑิต) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

5 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
การตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

6 
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  

(หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

บริหารธรุกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) 
มหาวิทยาลยัเกริก 

7 
การจัดการ (หลักสตูรนานาชาติ-ดษุฎีบัณฑติ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
การจัดการ (หลักสตูรนานาชาติ-ดษุฎีบัณฑติ) 

มหาวิทยาลยัชินวัตร 

8 
นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

การบริหารการศึกษา  
(หลักสูตรนานาชาติ-มหาบัณฑิต) 

มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอรด์ 

9 
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
บริหารธรุกิจ (หลักสูตรภาษาจีน-ดุษฎีบัณฑิต) 

สถาบันการจดัการปญัญาภิวัฒน ์

10 
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ 

(มหาบัณฑติ) 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

การจัดการการศึกษา  
(หลักสูตรภาษาจีน-มหาบณัฑิต) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

ทั้งนี้ หากพิจารณาให้ละเอียดขึ้นจะพบว่าหลักสูตรที่ได้รับความนิยมและมีนักศึกษาจีนศึกษาอยู่มากที่สุด
คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการค้า การจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด บัญชี เป็นต้น ดังที่ปรากฏ
รายละเอียดในตาราง 
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ตารางที่ 5 ตัวอย่างหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาจีน 

หลักสูตร สถาบัน 
จำนวนนักศึกษาจีน 

(คน) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวชิาธุรกิจระหว่างประเทศ  (ภาษาจนี) 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์ 1,019 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวชิาการเงนิและการบัญชี   

(หลักสูตรภาษาจนี) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์ 580 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวชิาการตลาด    
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 301 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวชิาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ    

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

286 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
(หลักสูตรภาษาจนี) 

มหาวิทยาลยัเกริก 277 

 หลักสูตรที ่ได้รับความนิยมรองลงมาเป็นหลักสูตรด้านการบริหารการศึกษาหรือการจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้รับความนิยมมากกว่าระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาจีน
ส่วนใหญ่เป็นครู อาจารย์ที่ประกอบอาชีพในจีนแต่ต้องการปรับวุฒิ จึงมาศึกษาต่อในไทย  

ตารางที่ 6 ตัวอย่างหลักสูตรด้านการบริหารการศึกษาที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาจีน 

หลักสูตร สถาบัน 
จำนวนนักศึกษาจีน 

(คน) 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

การบริหารการศึกษา  (หลักสูตรภาษาจีน) 
มหาวิทยาลยัเกริก 452 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 205 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการศึกษา    
(หลักสูตรภาษาจนี)   

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์ 167 

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการศึกษา    
(หลักสูตรภาษาจนี)   

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์ 77 

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา      

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ี 27 



46 
 

นอกจากนี้ หลักสูตรเกี่ยวกับภาษาไทยหรือการสอนภาษาไทยก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ได้รับความนิยมจาก
นักศึกษาจีนเช่นเดียวกัน โดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังตารางที่ปรากฏด้านล่าง 

ตารางที่ 7 ตัวอย่างหลักสูตรเกี่ยวกับภาษาไทยที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาจีน 

หลักสูตร สถาบัน 
จำนวนนักศึกษาจีน 

(คน) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมไทย  
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 203 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาทีส่อง  

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 156 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ   

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 98 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      

มหาวิทยาลยัพายัพ 74 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 56 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาว
ต่างประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 55 

อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยพบว่าสาขาวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาจีนและความนิยมต่อสาขาวิชาต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับตลาดการจ้างงานทางตอนใต้ของจีน เนื่องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1) พื้นที่ทางตอนใต้ของจีน เช่น มณฑลยูนนานและเขตปกครองตนเองกวางสี เป็นพื้นที่ที่มีความใกล้ชิด
สนิทสนมกับไทย ทั้งในแง่ของการค้าการลงทุน และประวัติศาสตร์วัฒนธรรม จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะ
ภาษาไทยเป็นพิเศษ 

2) นักศึกษาจีนในไทยส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ทางตอนใต้ของจีน การเลือกศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทย 
การค้า ธุรกิจ การตัดการ การตลาด ฯลฯ ไทยจะทำให้ได้เปรียบในการหางานและนำมาซึ่งโอกาสที่มากกว่าเมื่อ
กลับไปตั้งถิ่นฐานในภูมิลำเนาของตน 
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อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่านักศึกษาจีนรุ่นใหม่มีความสนใจที่หลากหลายขึ้นและเริ่มศึกษาในสาขาวิชาที่
แปลกออกไป เช่น สาขาศิลปกรรม ดนตรี การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ เป็นต้น โดยนักศึกษาจีนรุ่นใหม่เริ่มมองว่า
การเรียนวิชาเอกภาษา เช่น ภาษาไทยเพียงอย่างเดียวนั้นยากและมีความเข้มข้นเกินความจำเป็น การรู้ศาสตร์
แขนงอื่นๆ ควบคู่ไปกับการมีทักษะภาษาด้วยจะทำให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากกว่า โดยเฉพาะในโลก
ยุคปัจจุบันที่จีนมีอิทธิพลและขยายความร่วมมือกับอาเซียนในหลายด้าน   

ตารางที่ 8 ตัวอย่างหลักสูตรที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาจีนในระยะหลัง 

หลักสูตร สถาบัน 
จำนวนนักศึกษาจีน 

(คน) 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา
ศิลปะและการออกแบบ (หลักสตูรภาษาจนี)  

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์ 142 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวชิาการจัดการการท่องเที่ยว   

(หลักสูตรภาษาจนี)   

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์ 141 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์    

(หลักสูตรนานาชาต)ิ  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 102 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  
สาขาวชิาการสื่อสารด้านศิลปะการแสดง 

มหาวิทยาลยัชนิวัตร 76 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  
สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์    

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ี 58 

4.7 ความพึงพอใจ ชีวิตในไทยและปลายทางของนักศึกษาจีน  

4.7.1 ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน 

 การมาศึกษาต่อในไทยสร้างความพึงพอใจให้กับนักศึกษาจีนทั้งในแง่ของการเรียนการสอนและวิถีชีวิต 
ด้านการเรียนการสอน สถาบันหลายแห่งจัดการเรียนการสอนขนาดเล็กและมีการดูแลติดตามนักศึกษาจีนอย่าง
สม่ำเสมอ ทำให้นักศึกษาจีน อาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด อีกทั้งการเรียนการสอน
ของไทยจะเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ทำให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ นอกจากนี้ ระหว่างเรียน
นักศึกษาจีนยังมีโอกาสทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งกีฬา ทัศนศึกษา ไหว้ครู การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลงานวจิัย 
ฯลฯ ทำให้นักศึกษาจีนได้มีโอกาสสัมผัสสังคมไทย ได้เรียนรู้และปรับตัว การศึกษาต่อในไทยจึงถือเป็นการสร้าง
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ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่และเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาจีนให้กว้างขึ้น  และสร้างความพึงพอใจให้กับนักศึกษาจีน
เป็นอย่างมาก กระทัง่มีการชักชวนเพื่อนฝูงหรือรุ่นน้องให้มาศึกษาต่อในไทยด้วย  

 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้เปิดประเด็นสนทนากับนักศึกษาจีนว่าการเรียนในไทยยากหรือง่ายแค่ไหน นักศึกษาจีนเกือบ
ทั้งหมดให้ความเห็นว่าการเรียนในไทยยาก ต้องติดตามงานและส่งงานตามที่อาจารย์สั่ง ถึงแม้ว่าตนเองจะเป็น
นักศึกษาต่างชาติเพียงคนเดียวในชั้นแต่ก็ไม่ได้รับการยืดหยุ่นหรือยกเว้นใดๆ อย่างไรก็ตาม มีนักศึกษาจีนส่วนน้อย
รู ้สึกไม่พอใจต่อการเรียนการสอน โดยให้เหตุผลว่าคุณภาพการเรียนการสอนอ่อนเกินไป  ไม่ค่อยมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างเรียน และอาจารย์ผู้สอนไม่ให้ความสนใจอย่างที่ควรจะเป็น โดยมีนักศึกษาจีนบาง
รายบอกว่ารู้สึกได้ว่าอาจารย์ผู ้สอนให้ความสำคัญกับนักศึกษาชาติอื่นมากกว่านักศึกษาจีน ซึ่งอาจเป็นเพราะ
อาจารย์ผู้นั้นอาจมีประสบการณ์ไม่ดีกับนักศึกษาจีนหรือมีอคติส่วนตัวกับประเทศจีน ทำให้นักศึกษาจีนรู้สึกได้ว่า
ตนเองนั้นได้รับการเลือกปฏิบัติ 

 4.7.2 วิถีชีวิตในไทย 

ด้านวิถีชีวิตนอกห้องเรียน นักศึกษาจีนมีการคบหากับเพื่อนชาวไทยและมีวิถีชีวิตที่กลมกลืนกันได้  
กิจกรรมที่นักศึกษาจีนนิยมทำร่วมกับเพ่ือนชาวไทย ได้แก่ การติวหนังสือ ท่องเที่ยว ทำอาหาร เดินห้างสรรพสินค้า
หรือตลาดนัด (ถนนคนเดิน) รับประทานอาหาร เช่น หมูกระทะ ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม นักศึกษาจีนส่วนใหญ่ยังคง
สนิทสนมกับเพื่อนชาวจีนมากกว่า เนื่องจากการอยู่กับเพื่อนชาติเดียวกันไม่ต้องปรับวิถีชีวิตมาก มีความเข้าอก
เข้าใจกันมากกว่า กิจกรรมยอดนิยมของกลุ่มนักศึกษาจีน ได้แก่ ทำอาหารจีน ท่องเที่ยวต่างจังหวัด รับประทาน
อาหาร เดินเที่ยว รวมกลุ่มสังสรรค์ตามช่วงเทศกาลจีน เช่น ตรุษจีน ไหว้พระจันทร์ เป็นต้น จากการศึกษาผู้วิจัย
พบว่านักศึกษาจีนถึงแม้จะชื่นชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับวิถีสังคมไทยได้ดีเพียงใด แต่สุดท้ายก็ ยังคงยึดมั่นใน
วิถีสังคมจีนของตนมากกว่า เช่น ถึงแม้นักศึกษาจีนจะชื่นชอบอาหารไทย แต่ถ้าเลือกได้ก็ยังนิยมรับประทานอาหาร
จีนมากกว่า ทำให้มีร้านค้าและร้านอาหารจีนกำเนิดขึ้นในสถานศึกษาและบริเวณที่นักศึกษาจีนรวมตัวอาศัยอยู่  

ชีวิตนอกห้องเรียนของนักศึกษาจีนในไทย นอกจากการพักผ่อนหย่อนใจแล้ว นักศึกษาจีนบางส่วนยัง
ประกอบอาชีพควบคู่ไปด้วย เช่น ติวเตอร์สอนภาษาจีน ล่ามอิสระ ค้าขายสินค้าไทย-จีน บางรายทำงานพิเศษใน
บริษัทเอกชน ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าไทย-จีนหรือต้องใช้ภาษาจีนในการทำงาน อย่างไรก็
ตาม นักศึกษาจีนเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน 

ภาษาที่นักศึกษาจีนใช้ในชีวิตประจำวันคือภาษาไทยและภาษาจีน นักศึกษาจีนจำเป็นต้องรู้ภาษาไทย
เบื้องต้นเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น การเดินทาง การซื้อสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ นักศึกษาจีนบางส่วนมีพ้ืนฐาน
ภาษาไทยมาก่อนแล้วจากการเรียนในประเทศจีน หรือการอบรมก่อนมาไทย โดยเฉพาะนักศึกษาจากมณฑลยูน
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นานและเขตปกครองตนเองกวางสี นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาจีนบางส่วนสามารถสื ่อสารภาษาไทยได้ดีมาก 
เนื่องจากมีการไปมาหาสู่กับเพื่อนชาวไทยเป็นประจำ แต่ก็มีนักศึกษาจีนอีกบางส่วนที่ถึงแม้จะอยู่ไทยมานานแต่
กลับสามารถสื่อสารภาษาไทยได้เพียงเล็กน้อยหรือแทบจะไม่ได้เลย เพราะคบหาแต่กับชาวจีนด้วยกันเอง    

ในภาพรวมนักศึกษาจีนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในไทย ไม่มีปัญหาในเรื่อง
การปรับตัว เนื่องจากวัฒนธรรมไทยและจีนมีความคล้ายคลึงกัน ขณะที่คนไทยก็มีอัธยาศัยไมตรีต่อนักศึกษาจนีดี 
ทำให้นักศึกษาจีนรู้สึกว่าไทยเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองหรือบ้านเก่าแห่งความสุข (快乐老家) 

2.6.3 ปลายทางหลังสำเร็จการศึกษา 

ภาพที่ 14 ปลายทางหลังสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาจีน 

 

1) กลับจีน 

หลังสำเร็จการศึกษานักศึกษาจีนที่กลับประเทศจะเข้าสู่ตลาดแรงงานจีน ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาจาก
ไทยถึงแม้จะเป็นที่ยอมรับในสังคมจีนทั่วไป แต่ก็ไม่ได้สร้างจุดเด่นหรือสร้างโอกาสที่ได้เปรียบนักหากต้องกลับไป
แข่งขันในตลาดแรงงานจีน ยกเว้นในพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับไทยและอาเซียน เช่น ยูนนาน กวางสี เป็นต้น 
นักศึกษาจีนเมื่อกลับไปแล้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับไทย เช่น ล่าม พนักงานบริษัทไทย -จีน ครูสอน
ภาษาไทย เจ้าหน้าที่สถานกงสุล เป็นต้น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกลับจีน ได้แก่ ความต้องการของ
ผู้ปกครอง ต้องกลับไปสานต่อกิจการหรือธุรกิจของครอบครัว วีซ่าหมดและไม่สามารถหางานในไทยได้ เป็นต้น 

 

ส าเร็จการศึกษา

กลับจีน เข้าสู่ตลาดแรงงานจีน

อยู่ไทย

ศึกษาต่อ

ประกอบอาชีพ

อื่นๆ
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2) อยู่ไทย 

นักศึกษาจีนจำนวนมากมีความลังเลใจที่จะกลับจีนและเลือกที่จะอยู่ไทยต่อหากมีลู่ทาง เนื่องจากมีความ
เคยชินกับอิสรภาพและวิถีชีวิตในไทย ไม่ต้องการกลับไปเผชิญกับความกดดันและสภาพสังคมจีนที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว การอยู่ไทยต่อมี 3 เหตุปัจจัยด้วยกัน คือ ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และอ่ืนๆ  

●การเลือกศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีทั้งที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้หรือวุฒิการศึกษาและที่ยังไม่รู ้จะทำ
อะไร ยังตั้งหลักชีวิตไม่ได้จึงเลือกศึกษาต่อไปพลางๆ การศึกษาต่อในไทยหากเทียบกับจีนแล้วถือว่าง่ายกว่า ใช้
เวลาสั้นกว่า แล้วยังมีหลักสูตรนอกเวลาให้เลือกเรียน ขณะที่ในจีนนอกจากจะต้องฝ่าด่านการสอบคัดเลือกแล้ว ยัง
ต้องใช้เวลาศึกษาถึง 3 ปี แล้วยังต้องมีข้ันตอนการสอบและการคัดกรองต่างๆ อีกมากมาย ทำให้นักศึกษาจีนเลือก
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นในไทยมากกว่าที่จะกลับไปศึกษาต่อในจีน  

●การประกอบอาชีพในไทย เป็นเป้าหมายสูงสุดของนักศึกษาจีนหลายคน บางส่วนเลือกประกอบอาชีพใน
ไทยเพราะพอใจกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในไทย ยังไม่อยากกลับจีน บางส่วนต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์
ทำงานในต่างประเทศ หากพิจารณาถึงรายได้ของนักศึกษาจีนในไทยกับค่าครองชีพแล้ว ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่แย่
เมื่อเทียบกับการกลับไปทำงานในจีน ถึงแม้ว่าจีนจะมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและตามเมืองใหญ่มีค่าครอง
ชีพที่สูง ค่าตอบแทนสูง แต่การเข้าไปหางานตามเมืองใหญ่นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย ขณะที่ตามเมืองรองและชนบท
อัตราค่าจ้างยังต่ำ บางเมืองอัตราค่าจ้างไม่ต่างจากไทย การทำงานอยู่ในไทยจึงเป็นวิถีชีวิตที่สบายกว่า เพราะไม่
ต้องเผชิญกับการแข่งขันและความกดดัน ซึ่งการหางานในไทยสำหรับนักศึกษาจีนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ลำบากนัก 
โดยเฉพาะกับคนที่รู้จักคนเยอะมักจะได้เปรียบกว่า ซึ่งนักศึกษาจีนยอมรับว่าการมีเครือข่ายคนรู้จักในไทยนั้นเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการหางานและการหาช่องทางอยู่ในไทยต่อ เพราะคนจีนมีนิสัยชอบช่วยเหลือกัน 

อาชีพในไทยที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาจีน ได้แก่ ครูสอนภาษาจีน ล่าม พนักงานบริษัททัวร์ พนักงาน
บริษัทเอกชน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม แนวคิดของชาวจีนรุ่นใหม่ไม่นิยมการเป็นลูกจ้างไปตลอดชีวิต นักศึกษาจีน
จำนวนมากจึงพยายามหาช่องทางในการประกอบธุรกิจหรือทำการค้าขายภายใต้การสนับสนุนของผู้ปกครอง ทำ
ให้นักศึกษาจีนจำนวนมากเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วยังคงตั้งรกรากอยู่ในไทย ไม่กลับจีน อย่างไรก็ตาม การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อแผนการหลังสำเร็จการศึกษาและเป็นอุปสรรคต่อการหางานของนักศึกษา
จีนในไทย ทำให้นักศึกษาจีนจำนวนหนึ่งเดินทางกลับจีนก่อนแผนการที่วางไว้  

การอยู่ไทยต่อด้วยเหตุอื่นๆ นอกจากการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพแล้ว ผู้วิจัยพบว่าการมีคนรัก
เป็นคนไทยยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาจีนอยู่ไทยต่อหลังสำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาจีนที่มีคนรักเป็น
คนไทยมีจำนวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และจำนวนไม่น้อยมีการคบหากันถึงขึ้นแต่งงานและตั้งรกรากในไทย ทำให้การย้าย
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ถิ่นเพื่อการสมรสหรือการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมไทย-จีนเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งนี้ การคบหากันหรือการสมรสข้ามวัฒนธรรมไทย-จีนมีลักษณะเฉพาะที่ต่างจากการสมรสข้าม
วัฒนรรมอ่ืนๆ คือ การสมรสข้ามวัฒนธรรมไทย-จีน เป็นการสมรสที่เกิดขึ้นด้วยความรักและความชอบพอจริงๆ ไม่
มีประเด็นเรื่องการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจมาเกี่ยวข้อง  
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บทที่ 5 การบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาไทย 

5.1 สถาบันที่รับนักศึกษาจีน  

 ปัจจุบันนักศึกษาจีนกระจายตัวอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาไทยทั่วประเทศทั้งสถาบันของรัฐและเอกชน จาก
การรวบรวมข้อมูลจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พบว่าในปีการศึกษา 2020 
นักศึกษาจีนกระจายตัวอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา 102 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นสถาบันในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
50 แห่ง ภาคกลาง 7 แห่ง ภาคเหนือ 19 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 แห่ง ภาคตะวันออก 5 แห่ง ภาคใต้ 5 
แห่ง   

ภาพที่ 15 จำนวนสถาบันที่มีนักศึกษาจีนศึกษาอยู่ ปีการศึกษา 2020 

 

 หากพิจารณาประเภทของสถานศึกษาจะพบว่านักศึกษาจีนศึกษานิยมในสถาบันเอกชนมากกว่า โดยมี
จำนวน 10,083 คน นักศึกษาจีนในสถาบันของรัฐมีจำนวน 4,340 คน 

 

 

 

 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล, 50, 49%

กลาง, 7, 7%

เหนือ, 
19, 18%

ตะวันออกเฉียงเหนือ, 
12, 12%

ตะวันออก, 5, 5%
ใต,้ 9, 9%

กรุงเทพฯ และปริมณฑล กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก ใต้
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ภาพที่ 16 สถาบันที่มีนักศึกษาจีนศึกษาอยู่จำแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2020 

 

 สถาบันที่รับนักศึกษาจีนมากท่ีสุดส่วนมาเป็นสถาบันในกรุงเทพฯ ดังรายชื่อที่ปรากฏด้านล่าง  

ภาพที่ 17 มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาจีนมากท่ีสุด 10 อันดับแรก ปีการศึกษา 2020 (รวมทั้งรัฐและเอกชน) 

 

สถาบันของรัฐ, 4,340, 
30%

สถาบันเอกชน, 
10,083, 70%

สถาบันของรัฐ สถาบันเอกชน
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยชินวัตร

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

จ านวนนักศึกษา (คน)
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5.2 ลักษณะหลักสูตรที่นักศึกษาจีนเลือกศึกษา  

 นักศึกษาจีนที่มาศึกษาต่อในไทยมีทั้งมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับ
ประกาศนียบัตร ปัจจุบันนักศึกษาจีนระดับปริญญาตรีมีจำนวนมากที่สุด แต่นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกก็มี
จำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ภาพที่ 18 จำนวนนักศึกษาจีนในไทยแยกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2020 

 

จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าหลักสูตรที่นักศึกษาจีนเลือกศึกษานั้นปรากฎ 3 รูปแบบ ได้แก่  

 (1) หลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาจีนที่เลือกศึกษาในหลักสูตรนานาชาติจะเรียนร่วมกับนักศึกษาทั้งไทย
และต่างชาติอื่นๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทั้งหมด ดังนั้น นักศึกษาจีนที่เ ลือกเรียนในหลักสูตร
ประเภทนี้จะต้องมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษดี โดยส่วนใหญ่จะต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่หลักสูตร
กำหนดก่อนจึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาได้ ทั้งนี้ สาขาที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติมักเป็นสาขาเกี่ยวกับการ
บริหาร เศรษฐศาสตร์ การจัดการ วัฒนธรรม การโรงแรม เป็นต้น หลักสูตรนานาชาติที่ได้รับความนิยมจาก
นักศึกษาจีนสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้  
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ตารางที่ 9 ตัวอย่างหลักสูตรนานาชาติที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาจีน 

หลักสูตร สถาบัน 
จำนวนนักศึกษาจีน 

(คน) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวชิาการตลาด    
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 301 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวชิาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ    

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

286 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  
สาขาวชิาการจัดการ  (หลักสูตรนานาชาติ)   

มหาวิทยาลยัชนิวัตร 217 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  

มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 155 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาต)ิ   

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 144 

 (2) หลักสูตรภาษาไทย นักศึกษาจีนที่เลือกศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยจะเรียนร่วมชั้นกับนักศึกษาไทย
เป็นภาษาไทย ฉะนั้น นักศึกษาจีนจำเป็นต้องมีความรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดีทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ยกเว้นสาขาวิชา
เกี่ยวกับภาษาไทยหรือการสอนภาษาไทยนักศึกษาสามารถเริ่มเรียนภาษาไทยในชั้นเรียนได้ ข้อดีของการเลือก
ศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาไทยคือ การมีสาขาวิชาให้เลือกหลากหลาย ไม่จำกัดเฉพาะแค่สาขาที่ได้รับความนิยม
เท่านั้น ทั้งนี้ ไทยยังไม่มีการสอบวัดระดับภาษาไทยแบบสากล จึงเป็นการยากที่จะตรวจสอบระดับความรู้
ภาษาไทยของนักศึกษาจีน ทำให้มีนักศึกษาจีนจำนวนมากประสบปัญหาด้านการเรียนเพราะพ้ืนฐานภาษาไทยไม่ดี
พอ หลักสูตรภาษาไทยที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาจีนสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 10 ตัวอย่างหลักสูตรภาษาไทยที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาจีน 

หลักสูตร สถาบัน 
จำนวนนักศึกษาจีน 

(คน) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมไทย  
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 203 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง  

 

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 156 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ   
สาขาวชิาการจัดการ  

มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 126 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวชิาธุรกิจระหว่างประเทศ      

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์ 117 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 116 

 (3) หลักสูตรภาษาจีน เพิ่งเริ่มเปิดเยอะขึ้นในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักศึกษาจีนในไทยจำนวนมากนิยม
ศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาจีนเนื ่องจากง่ายต่อการเรียน นักศึกษาจีนจำนวนมากไม่รู ้ภาษาไทยและทักษะ
ภาษาอังกฤษก็ไม่ดี การเรียนในหลักสูตรภาษาจีนจึงจัดว่าสะดวกและตอบโจทย์ หลักสูตรภาษาจีนจะใช้ภาษาจีน
ในการเรียนการสอนทั้งหมด รวมถึงการสอบและการทำวิทยานิพนธ์ด้วย หลายหลักสูตรมีการนำเข้าคณาจารย์ชาว
จีนมาจากจีน หลักสูตรภาษาจีนที่เปิดในไทยส่วนใหญ่เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับนักศึกษาจีน สัดส่วนนักศึกษาจีนในชั้น
เรียนมีมากกว่าครึ่ง บางสาขาวิชาเป็นนักศึกษาจีนทั้งหมด ทั้งนี้ สาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรภาษาจีนจะไม่
หลากหลายนัก ส่วนมากเป็นการเปิดตามความต้องการของนักศึกษาจีน หลักสูตรภาษาจีนที่ได้รับความนิยมจาก
นักศึกษาจีนสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้  
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ตารางที่ 11 ตัวอย่างหลักสูตรภาษาจีนที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาจีน 

หลักสูตร สถาบัน 
จำนวนนักศึกษาจีน 

(คน) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวชิาธุรกิจระหว่างประเทศ  (ภาษาจนี) 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์ 1,019 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวชิาการเงนิและการบัญชี   

(หลักสูตรภาษาจนี) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์ 580 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
การบริหารการศึกษา  (หลักสูตรภาษาจีน) 

มหาวิทยาลยัเกริก 452 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
(หลักสูตรภาษาจนี) 

มหาวิทยาลยัเกริก 277 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  
สาขาวชิาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)   

สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 181 

5.3 ที่มาของการเปิดรับนักศึกษาจีนและความสำคัญของนักศึกษาจีน 

 ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในไทยจำนวนมากทั้งสถาบันของรัฐและเอกชนต่างหันมาเปิดรับนักศึกษาจีน
มากขึ้น เหตุปัจจัยหลักในการหันมารับนักศึกษาจีนคือเรื่องของรายได้ เนื่องจากสถานการณ์การเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษาของไทยเปลี่ยนแปลงไป สถาบันการศึกษาของไทยจึงต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ความ
เปลี่ยนแปลงที่กล่าวถึงสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้    

1) ที่นั ่งในมหาวิทยาลัยเหลือ เป็นสาเหตุสำคัญที่บีบบังคับให้สถาบันการศึกษาต้องหันมาเปิดรับ
นักศึกษาจีนและนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทดแทนนักศึกษาไทยที่หายไป ที่ผ่านมานักศึกษาไทยมี
จำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบ TCAS ในปี 2019 ทั้ง 5 รอบ ผู้วิจัย
พบว่ารอบที่ 1 มีผู้สมัคร 134,723 คน ในขณะที่มหาวิทยาลัยสามารถรองรับได้  128,984 ที่นั่ง และมีผู้ผ่าน
การคัดเลือกเพียง 86,777 คน แต่ท้ายที่สุดแล้วมีผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าเรียน (โดยไม่สละสิทธิ์) ในรอบนี้
เพียง 58,189 คน ในรอบที่ 2  มีผู้สมัคร 143,474 คน ในขณะที่มหาวิทยาลัยสามารถรองรับได้ 122,264 ที่นั่ง 
และมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง 73,675 คน แต่ท้ายที่สุดแล้วมีผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าเรียน (โดยไม่สละสิทธิ์) 
ในรอบนี้เพียง 51,183 คน ในรอบที่ 3  มีผู ้สมัคร 108,121 คน ในขณะที่มหาวิทยาลัยสามารถรองรับได้  
134,142 ที่นั่ง และมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง 66,480 คน แต่ท้ายที่สุดแล้วมีผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าเรียน 
(โดยไม่สละสิทธิ์) ในรอบนี้เพียง 41,649 คน ในรอบที่ 4  มีผู้สมัคร 69,440 คน ในขณะที่มหาวิทยาลัยสามารถ
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รองรับได้ 118,852 ที่นั่ง และมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง 52,315 คน แต่ท้ายที่สุดแล้วมีผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์
เข้าเรียน (โดยไม่สละสิทธิ์ ) ในรอบนี้เพียง 38,489 คน และในรอบที่  5  มีผู ้สมัคร 29,498 คน ในขณะที่
มหาวิทยาลัยสามารถรองรับได้ 57,027 ที่นั่ง และมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง 21,207 คน แต่ท้ายที่สุดแล้วมีผู้
ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าเรียน (โดยไม่สละสิทธิ์ ) ในรอบนี้เพียง 16,402 คน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตาราง
ด้านล่าง  

ตารางที่ 12 จำนวนนักเรียนที่สมัครสอบ TCAS ในปี 2019 ทั้ง 5 รอบ 

รอบการสมัคร จำนวนผู้สมัคร จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ 

รอบที่ 1 134,723 128,984 58,189 

รอบที่ 2 143,474 122,264 51,183 

รอบที่ 3 108,121 134,142 41,649 

รอบที่ 4 69,440 118,852 38,489 

รอบที่ 5 29,498 57,027 16,402 

รวม 485,256 561,269 205,912 

 ที่มา: AdmissionPremium, 2020 

โดยในปี 2020 มีนักศึกษาสมัครสอบ TCAS รวมทั้ง 5 รอบจำนวนเพียง 205,912 คน ขณะที่
มหาวิทยาลัยมีมีอัตราการรับนักศึกษาใหม่ถึง 561,269 อัตรา ทำให้มีที่นั่งว่างเกินครึ่งของจำนวนที่รับ  ซึ่ง
หากสถาบันการศึกษาปล่อยให้ที่นั่งเหลือจนเกิดภาวะขาดทุน สถาบันการศึกษานั้นๆ จะต้องปิดตัวหรือขาย
กิจการในท้ายที่สุด ทั้งนี้ การที่ที่นั่งในมหาวิทยาลัยของไทยเหลือนั้นเกิดจากหลายเหตุปัจจัย เช่น ครอบครัว
รุ่นใหม่เป็นครอบครัวเดี่ยว มีบุตรน้อยหรือไม่ต้องการมีบุตร ทำให้อัตราการเกิดลดลง ส่งผลให้ผู้เรียนลดลง
ตาม เป็นต้น 

 2) การแข่งขันสูงขึ้น ปัจจุบันไทยมีสถาบันอุดมศึกษาเกิดใหม่จำนวนมาก ทั้งสถาบันเอกชนและ
สถาบันของรัฐที่ เปิดวิทยาเขตและเปิดหลักสูตรเพิ่ม รวมไปถึงสถาบันต่างประเทศที่มาเปิดสาขาในไทย 
ขณะที่จำนวนผู้เรียนกลับลดลง ทำให้แต่ละสถาบันแต่ละแห่งต้องหันมาแข่งขันกันเองในการแย่งชิงนักศึกษา 
รวมไปถึงการหาตลาดนักศึกษาใหม่ ปัจจุบันไทยมีสถาบันอุดมศึกษาจำนวนทั้งหมด 155 แห่ง ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 26 แห่ง มหาวิทยาลัยรัฐ 57แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน 72 แห่ง (สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, n.d.) 
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 3) ทัศนคติของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่ในสังคมไทยทุกวันนี้ให้ความสำคัญกับวุฒิการศึกษา
และการเรียนในระบบน้อยลง แต่กลับให้ความสำคัญกับการศึกษานอกห้องเรียนและการศึกษาเฉพาะทาง
มากขึ้น การศึกษาในมหาวิทยาลัยจึงกลายเป็นเรื่องไม่จำเป็นในสายตาของคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะปั จจุบัน
เป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน การศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองหรือการศึกษานอก
ห้องเรียนสามารถทำได้ง่าย ผ่านการเรียนออนไลน์หลักสูตรต่างๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายน้อยและมีความอิสระ
มากกว่า  

 4) ต้องการยกระดับสถาบันให้มีความเป็นสากล มีบางสถาบันที่เปิดรับนักศึกษาจีนเนื่องจากเล็งเห็น
ว่านักศึกษาจีนเป็นนักศึกษาที่มีศักยภาพและมีความพร้อม สามารถสร้างภาพลักษณ์และยกระดับสถาบันให้ดู
เป็นสากลยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในต่างจังหวัด บางสถาบันเล็งเห็นว่าการมีนักศึกษาจีนในสถาบันจะทำให้หลักสูตร
เกี่ยวกับจีนที่สถาบันเปิดสอนมีความโดดเด่นและดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่านักศึกษาจีนเหล่านั้นอาจจะศึกษา
ในสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับจีนก็ตาม    

จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้สถาบันการศึกษาหลายแห่งต้องปรับตัว ทั้งปรับรูปแบบการเรียนการสอน 
ปรับหลักสูตร สร้างจุดเด่น (Uniqueness) สร้างภาพลักษณ์ใหม่ รวมถึงเสาะหากลุ่มผู้เรียนใหม่ๆ เพื่อให้
สถาบันหรือสาขาวิชานั้นๆ สามารถดำเนินต่อไปได้ ซึ่งนักศึกษาจีนเป็นตลาดใหญ่และเป็นเป้าหมายอันดับ
แรกของสถาบันการศึกษาของไทย เนื่องจากนักศึกษาจีนที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศมีจำนวนมากและยัง
มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ ซึ่งประชากรจีนที่สอบเข้ามหาวิยาลัยในแต่ละปีมีประมาณเกือบ 10 ล้านคน 
ขณะที่มหาวิทยาลัยในจีนมีที่นั่งรองรับได้เพียง 8 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณ 80% หากสถาบันของไทยได้
ส่วนแบ่งจากนักศึกษาจีนที่สอบไม่ได้เพียงแค่ 1% ของนักศึกษาจีนที่สอบไม่ติด สถาบันไทยจะมีนักศึกษาจีน
มาศึกษาต่อ ถึง 20,000 คนต่อปี เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าความต้องการผู้เรียนเพ่ิมของสถาบันการศึกษาของไทยมี
ความสอดคล้องกับความต้องการที่นั่งเรียนของนักศึกษาจีนในลักษณะที่เติมเต็มซึ่งกันและกัน  

5.4 ค่าใช้จ่ายและรายได้จากนักศึกษาจีน  

  5.4.1 ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาจีนในไทย 

 สำหรับประเทศไทยนักศึกษาจีนกลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญให้กับหลายสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะ
สถานศึกษาเอกชน บทความวิจัยของ Tan Yong และ Fuangfa Amponstira ได้กล่าวถึงค่าใช้จ่ายของ
นักศึกษาจีนในไทย7ไว้ว่านักศึกษาจีนมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเฉลี่ยอยู่ที่ 8,918.75 บาทต่อเดือน  ค่าที่พักเฉลี่ย 
6,000 บาทต่อเดือน ส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 90,000 บาทต่อปีการศึกษา เมื่อรวม

 
7 สำรวจจากนักศึกษาจีนในไทยจำนวน 468 คน 
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ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนักศึกษาจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 224,268.75 บาทต่อปีการศึกษา (Tan Yong และ Fuangfa 
Amponstira, 2021: 39-40) ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ Tan และ Fuangfa สำรวจเป็นค่าเฉลี่ยที่สอดคล้องกับค่าครอง
ชีพในไทย ถือเป็นค่าใช้จ่ายระดับกลาง ซึ่งในความเป็นจริงนักศึกษาจีนบางรายอาจมีค่าใช้จ่ายต่อปีที่ต่ำกว่า
จำนวนดังกล่าว นักศึกษาจีนบางส่วนที่ศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยทั่วไปอาจเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียง
แค่ 50,000 บาทต่อปี นักศึกษาจีนที่ศึกษาอยู่ในต่างจังหวัดหรือพักหอพักในมหาวิทยาลัยอาจเสียค่าที่พัก
เพียงแค่ 1,500-3,000 บาทต่อเดือน ขณะที่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวสำหรับนักศึกษาที่ไม่ฟุ่มเฟือยสามารถลดลงมา
ได้เหลือ 6,000 บาทต่อเดือน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ของรัฐแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บอกเล่าว่า  

 “.......ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของนักศึกษาจีนที่นี่รวม 4 ปีตกแล้วไม่เกิน 5 
แสนบาท รวมเบ็ดเสร็จทุกอย่างทั้งค่าเทอม ค่ากินอยู่ ค่าหอพัก 5 แสนบาท
นี ่ ไม่ได้ต้องประหยัดนะ กินหรูอยู ่สบายอย่างดี......นักศึกษาจีนที ่นี ่มี
ค่าใช้จ่ายเท่ากับนักศึกษาไทย เราไม่ได้แยกว่านักศึกษาจีนจะเก็บค่าเทอม
สูงกว่า......” 

 ขณะที่ Taiguo Liuxue Yun เอเจนซี่จีนที่ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อในไทยรวบรวมข้อมูลค่า
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาขาต่างๆ ไว้ดังนี้  

  



61 
 

สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปี (บาท)   

ม.เชียงใหม่ ม.อัสสมัชัญ ม.บูรพา ม.ขอนแก่น 
ม.สงขลา
นครินทร์ 

ม.เกษตรฯ 
ม.แม่ฟ้า
หลวง 

ม.สแตมป์
ฟอร์ด 

ม.ธุรกิจ
บัณฑิต 

ม.กรุงเทพ 

การสอนภาษาไทย/
ภาษาไทย/ ไทยศึกษา 

110,000   40,000 70,000 125,000 60,000   71,000 

วิศวกรรมเครื่องกล 140,000          
วิศวกรรมซอฟท์แวร์ 80,000     140,000 58,500   86,000 

สังคมศาสตร์ 80,000          
ภูมิศาสตร์ 98,000          

เศรษฐศาสตร์ 70,000     75,000 65,000    
การเงิน  121,500 125,000      199,750 71,500 

ธุรกิจระหว่างประเทศ/ 
การค้าระหว่างประเทศ 

  125,000 100,000    188,840 199,750 153,000 

บริหารธุรกิจ  121,500   105,000  57,200    
การจัดการ  121,500        71,500 

การจัดการการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม 

 121,500 125,000 100,000 105,000  57,200 200,170 199,750 77,500 
86,500 
91,300 

การจัดการโลจิสติกส์   125,000    65,000 188,840  77,000 
ดิจิทัลมีเดีย     170,000      
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เว็บไซต์ Liuxue68 ซึ ่งเป็นเอเจนซีที ่ให้แนวแนวการศึกษาต่อในไทยอีกรายระบุว่า ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาต่อในไทยหากเป็นสถาบันของรัฐจะมีค่าธรรมเนียมการศึกษาอยู่ที่ 60,000-400,000 บาทต่อปี สถาบัน
เอกชนมีค่าธรรมเนียมการศึกษา 80,000-460,000 บาทต่อปี ค่าหอพักภายในมหาวิทยาลัยเดือนละ 2,500-
7,000 บาท หอพักนอกมหาวิทยาลัย 4,000-15,000 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนับเฉพาะค่าอาหารเฉลี่ยเดือนละ 
5,000 บาท และค่าเดินทางเฉลี่ยเดือนละ 2,500 บาท (Liuxue86, 2018) 

อย่างไรก็ตาม นักศึกษาจีนบางรายอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่กล่าวไว้ด้านบน โดยเฉพาะนักศึกษาจีนใน
จังหวัดใหญ่อย่างกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ นักศึกษาจีนในกรุงเทพฯ หลายรายเสียค่าที่พัก 10,000-15,000 บาท
ต่อเดือนหรือสูงกว่านั้น และมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละหลายหมื่นบาทขึ้นอยู่กับรสนิยมการใช้ชีวิต  

 5.4.2 รายได้จากนักศึกษาจีน 

 นักศึกษาจีนถูกจัดให้เป็นแหล่งรายได้สำคัญของหลายประเทศทั่วโลก บทความของ Ding Jiali และสุรวี 
ศุนาลัย ระบุว่านักศึกษาจีนสร้างรายได้ให้กับสร้างรายได้ให้กับออสเตรเลียจำนวน 2,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ 
และสหรัฐอเมริกาจำนวน 14,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งใกล้เคียงกับที่ Marie Royce (Assistant Secretary 
of State ฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมสหรัฐฯ) เปิดเผยว่าในปี 2018 สหรัฐฯ มีรายได้จากนักศึกษาจีนจำนวน 
15,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ (ICEF Monitor, 2019) 

สำหรับประเทศไทยยังไม่มีการเปิดเผยรายได้จากนักศึกษาจีนอย่างเป็นทางการ บทความของ Tan และ 
Fuangfa ได้อ้างอิงจำนวนนักศึกษาจีนในไทยโดยใช้ข้อมูลจากสถานเอกอัคราชทูตจีนประจำประเทศไทยที่
ประมาณการว ่าไทยจะม ีน ักศ ึกษาจ ีนจำนวน 50,000 คนภายในปี 2020 (Tan Yong และ Fuangfa 
Amponstira, 2021: 36)  ดังนั้น รายได้จากนักศึกษาจีนในไทยที่ Tan และ Fuangfa ประมาณการจึงอยู่ที่ 
11,213,437,500 บาท8 (Tan Yong และ Fuangfa Amponstira, 2021: 40) 

 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาข้อมูลจำนวนนักศึกษาจีนในไทยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.)9 ที่ระบุว่าในปี 2020 มีนักศึกษาจีนในไทยจำนวน 14,423 คนนั้นมีความขัดแย้งกับ
ข้อมูลของสถานเอกอัคราชทูตจีนประจำประเทศไทย ซึ่งหากนำข้อมูลค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีการศึกษามาคำนวณ
ร่วมกับข้อมูลของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะพบว่าไทยมีรายได้จากนักศึกษาจีนทั้งหมด 3,234,628,181. 25 
บาท10 

 
8 ประมาณการโดยนำค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อปีการศึกษา (224,268.75 บาท) คูณด้วยจำนวนนักศึกษาจีนท่ีประมาณการ (50,000 
คน)  
9 ข้อมูลของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ รวบรวมมาจากข้อมลูที่แตล่ะสถาบันรายงานมาที่กระทรวงฯ 
10 ประมาณการโดยนำค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อปีการศึกษา (224,268.75 บาท) คูณด้วยจำนวนนักศึกษาจีนท่ีสถาบันต่างๆ รายงาน 
(14,423 คน) 
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 ทั้งนี้ ผู ้วิจัยมีความเห็นว่าข้อมูลของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ อาจมีจำนวนต่ำกว่าความเป็นจริง 
เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษาจีนในสถาบันหลายแห่งที่ผู้วิจัยได้รับในระหว่างการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้แทนสถานศึกษานั้นไม่ตรงกับข้อมูลของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยข้อมูลจำนวนนักศึกษาจีนที่ผู้วิจัยได้รับมี
จำนวนสูงกว่าข้อมูลของกระทรวงฯ ขณะที่ข้อมูลของสถานเอกอัคราชทูตจีนที่ประมาณการจำนวนไว้ 50,000 
คนนั้นมีจำนวนสูงเนื่องจากอาจนับรวมถึงนักศึกษาจีนที่มาเรียนภาษาหรือหลักสูตรระยะสั้นอื่นๆ ไว้ด้วย ซึ่งต่าง
จากข้อมูลของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่นับเฉพาะนักศึกษาจีนในระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษาเท่านั้น  

5.5 การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการรับนักศึกษาจีน  

 ความสำเร็จของการเปิดรับนักศึกษาจีนขึ ้นอยู ่กับสองปัจจัยด้วยกัน คือ “หลักสูตร” และ “การ
ประชาสัมพันธ์และการทำตลาด” 

 5.5.1 หลักสูตร หลายสถาบันมีการปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัย เพื่อให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน
โดยเฉพาะตลาดแรงงานจีน ที่สำคัญมีหลายสถาบันเปิดหลักสูตรที่ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอนเพื่อรองรับ
นักศึกษาจีนโดยเฉพาะ หลักสูตรที่ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอนสามารถดึงดูดนักศึกษาจีนได้จำนวนมาก 
เนื่องจากนักศึกษาจีนส่วนใหญ่พ้ืนฐานด้านภาษาไม่ดี ไม่สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
ได้ ดังนั้น หลักสูตรที่ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอนและการเขียนวิทยาพนธ์จะได้รับความนิยมมากกว่า ปัจจุบัน
มีสถาบันการศึกษาจำนวนมากเปิดหลักสูตรที่ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอนโดยเฉพาะในสถาบันเอกชน ซึ่ง
ผู้เรียนเกือบทั้งหมดเป็นนักศึกษาที่เดินทางมาจากประเทศจีน 

 5.5.2 การประชาสัมพันธ์และการทำการตลาด เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างการรับรู้ในหมู่นักศึกษาจีน 
ซึ่งวิธีการทำประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดที่สถาบันการศึกษาของไทยนิยมใช้มี 3 รูปแบบ คือ  

(1) เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์เป็นภาษาจีน ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารสามารถส่งถึงกันได้โดยง่ายและ
รวดเร็วผ่านทางอินเทอร์เน็ต การเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์จึงเป็นช่องทางสำคัญในการส่งสารถึงนักศึกษาจีน 
สถาบันการศึกษาของไทยหลายแห่งจัดทำเว็บไซต์ทางการของสถาบัน (Official website) เป็นภาษาจีนเพ่ือ
รองรับนักศึกษาจีนโดยเฉพาะ ซึ่งนักศึกษาจีนสามารถสืบค้นข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา สิ่งอำนวยความสะดวกใน
สถาบัน รวมถึงสามารถสมัครเข้าศึกษาบนเว็บไซต์นั้นๆ ได้เลย อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่าเว็บไซต์ทางการของ
สถาบันหลายแห่งไม่ได้จัดทำขึ้นโดยสถาบันโดยตรง แต่จัดทำขึ้นโดยเอเจนซี่จีน ซึ่งเอเจนซี่จีนจะจัดทำเว็บไซต์
ทางการ อัพเดทข้อมูล ให้คำปรึกษาออนไลน์ รวมถึงทำการรับสมัครออนไลน์บนแพลตฟอร์มทางการของสถาบัน
นั้นๆ เลย    
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ภาพที่ 19 เว็บไซต์ทางการเวอร์ชั่นภาษาจีนของสถาบันการศึกษาต่างๆ 

 

  

(2) ร่วมมือกับเอเจนซี่ในจีน เอเจนซี่ (Agency) หรือนายหน้ามีบทบาทสำคัญในการส่งนักศึกษาจีน
มาไทย นักศึกษาจีนที่เข้ามาผ่านเอเจนซี่มีสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศแต่ยังไม่รู้จะไปที่
ไหนจึงไปปรึกษาเอเจนซี่ ทางเอเจนซี่จะให้คำแนะนำตามงบประมาณและความต้องการของนักศึกษาแต่ละ
คน ส่วนอีกกลุ่มเป็นนักศึกษาที่มีเป้าหมายแล้วว่าต้องการมาไทย จึงติดต่อเอเจนซี่เพื่อช่วยอำนวยความ
สะดวก ทางเอเจนซี่จะให้คำแนะนำเรื่องการเลือกมหาวิทยาลัยและหลักสูตรต่างๆ เอเจนซี่ถือเป็นตัวกลาง
สำคัญในการนำเข้านักศึกษาจีนสู่ไทย เพราะนักศึกษาแต่ละรายมีค่าหัวที่เอเจนซี่จะได้จากสถาบันใน ไทย 
นักศึกษาจีนที่ใช้บริการเอเจนซี่ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับไทยมากนัก ไม่เคยมาไทยมาก่อน หรือต้องการ
ความสะดวกและหลักประกันในการดูแลช่วงที่ศึกษาอยู่ในไทย เช่น กรณีประสบปัญหา เจ็บป่วย หรือ
ต้องการความช่วยเหลือ  เอเจนซี่เหล่านี้จะเข้ามาช่วยเหลือหรือประสานงานให้ นักศึกษาจีนที่เข้ามาผ่านเอ
เจนซี่ส่วนใหญ่เลือกศึกษาในสถาบันเอกชน มีส่วนน้อยศึกษาในสถาบันของรัฐ  

สถาบันการศึกษาของไทยที่ต้องการรรับนักศึกษาจีนเกือบทุกแห่งมีความร่วมมือกับเอเจนซี่ในจีนโดย
การให้เอเจนซี่เป็นตัวแทนและจัดหานักศึกษาจีน เพราะเป็นวิธีการที่ง่าย สถาบันไม่ต้องการดำเนินการใดๆ 
ทางเอเจนซี่จะรับหน้าที่จัดการแทนทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม นักศึกษาจีนรุ่นใหม่เริ่มมีการสมัครเรียนโดยตรง
กับสถาบันผ่านทางเว็บไซต์มากขึ้น เพราะเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้เข้าถึงข้อมูลและติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก
ขึ้น  
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ทั้งนี้ ผู้วิจัยพบข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม การดำเนินงานของเอเจนซี่นอกจากดำเนินงานในรูปแบบ
บริษัทเอกชนแล้ว ยังมีเอเจนซี่ที่ดำเนินงานภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยในจีนและเอเจนซี่ในนามบุคคลด้วย  

เอเจนซี่ที่ดำเนินงานภายใต้ชื ่อมหาวิทยาลัย คือ การที่มหาวิทยาลัยต่างๆในจีน เป็นตั วแทนรับ
ดำเนินการ ติดต่อประสานงาน จัดหานักศึกษาจีนมาศึกษาต่อในไทยเสมือนบริษัทเอกชน แต่มีความน่าเชื่อ
กว่า เนื่องจากมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยในจีนจะเป็น
เอเจนซี่ให้กับมหาวิทยาลัยไทยที่มีความร่วมมือร่วมกัน  

ส่วนเอเจนซี่ในนามบุคคลเป็นเอเจนซี่แบบไม่เป็นทางการแต่มีปรากฏแพร่หลายและมีจำนวนเพิ่มขึ้น 
การดำเนินงานของเอเจนซี่ในนามบุคคลจะดำเนินการโดยนักศึกษาจีนที่ในไทย ส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงาน
เพ่ือหารายได้พิเศษระหว่างเรียน โดยดำเนินการในฐานะ “รุ่นพ่ี” มีการชักชวนเพ่ือน ญาติ หรือรุ่นน้องให้มา
ศึกษาต่อในไทยในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีข้อตกลงกัน เอเจนซี่ที่เป็นรุ่นพี่มีข้อได้เปรียบตรงที่ ได้ชื่อว่าเป็นผู้มี
ประสบการณ์เพราะตนเองก็กำลังศึกษาอยู่ในไทย ทำให้ดูน่าเชื่อถือและสามารถโน้มน้าวใจได้ ที่สำคัญการ
ดำเนินงานของเอเจนซี่รุ่นพี่มักไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ทำให้ดูเหมือนไม่ได้เป็นการดำเนินธุรกิจ รุ่นพี่มัก
อ้างว่าเป็นการช่วยเหลือรุ่นน้องจึงอยากแนะนำสิ่งดีๆ ให้ แต่แท้จริงแล้วรุ่นพี่ เหล่านั้นได้ค่าหัวหรือส่วนแบ่ง
จากมหาวิทยาลัยไทยอยู่แล้ว เอเจนซี่รุ่นพ่ีถือเป็นเอเจนซี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่น่า เชื่อถือ เนื่องจากรุ่นพ่ีเหล่านี้
มักจะแนะนำให้รุ่นน้องเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่ตนเองได้ส่วนแบ่ง ซึ่ง ตัวรุ่นพี่เองส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แตกฉาน
ภาษาไทยและสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้ อีกทั้งไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจต่อการศึกษาต่อในไทยอย่างแท้จริง 
สถาบันที่รุ่นพี่แนะนำจึงอาจเป็นสถาบันที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีชื่อเสียง ไม่ได้รับการรับรองวุฒิ ถึงแม้การ
ดำเนินการต่างๆ จะไม่มีค่าธรรมเนียมแต่ก็มิได้หมายความว่าผู้เรียนจ่ายเงินในราคาถูกอย่างที่ผู้เรียนเข้าใจ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจถูกนำไปรวมกับค่าเทอมในภายหลัง หรืออาจโดนเรียกเก็บค่าใช้จ่ ายเพิ่มที่สูงกว่า
ความเป็นจริง เช่น ค่าที่พัก การดำเนินงานของเอเจนซี่รุ่นพี่มักจับคู่กับมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่มีชื่อเสียงนัก 
แต่ผู้เรียนกลับเข้าใจผิดคิดว่าสถาบันที่ตนสมัครนั้นมีชื่อเสียงในไทยเพราะเชื่อตามคำแนะนำของรุ่นพี่  การ
ดำเนินงานของเอเจนซี่รุ่นพ่ีจึงถูกเรียกในเชิงลบว่า “เอเจนซี่ศูนย์เหรียญ หรือ zero dollar agency”  

(3) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในจีน สถาบันอุดมศึกษาในไทยทุกแห่งมีเครือข่ายหรือความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในจีนในการส่งนักศึกษาและอาจารย์จากจีนมาไทย และส่งนักศึกษาและอาจารย์ชาว
ไทยไปจีน บางแห่งมีการจัดทำหลักสูตรร่วมกันแบบสองปริญญา รวมถึงช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ 
ของไทย ซึ่งการช่วยประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยในจีนนั้นมีบทบาทสำคัญและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
มาศึกษาต่อในไทยเป็นอย่างมากเพราะมีความน่าเชื่อถือกว่าเอเจนซี่ ปัจจุบันสถาบันการศึกษาของไทยให้
ความสำคัญกับการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในจีนมากกว่าการทำความร่วมมือกับเอเจนซี ่  
มหาวิทยาลัยจีนบางแห่งนอกจากจะช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรแล้ว ยังมีบทบาทในการแนะแนว ให้
คำปรึกษา รวมถึงส่งนักศึกษาจีนที่เกินโควตามาให้สถาบันการศึกษาของไทยที่มีความร่วมมือด้วย ขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย เครือข่ายมหาวิทยาลัยในจีนถือเป็นช่องทางสำคัญในการเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาจีน 
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ผู้วิจัยพบว่ามีมหาวิทยาลัยจีนบางแห่งทำหน้าที่เป็นเอเจนซี่ในการส่งนักศึกษามาไทยควบคู่ไปด้วย โดย
นักศึกษาสามารถสมัครเรียนและชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ผ่านมหาวิทยาลัยที่จีน แล้วเดินทางมาศึกษาต่อในไทย
ได้ทันที ดังที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อ (2) 

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น สถาบันการศึกษาของไทยหลายแห่งยังทำการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดในรูปแบบอื่นๆ ด้วย เช่น การเปิดสาขาย่อยในประเทศจีน การส่งทีมไปเดินสายจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่างๆ ในจีน การเข้าร่วมงานเอ็กซ์โปด้านการศึกษา การทำความร่วมมือกับ
โรงเรียนมัธยมและโรงเรียนนานาชาติในจีน เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาจีนสามารถสมัครเรียนผ่านช่องต่างๆ ได้โดย
ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาสมัครเรียนด้วยตัวเองถึงที่ไทย อย่างไรก็ดี การ เปิดรับนักศึกษาจีนนั้นมีลักษณะ
พิเศษและต้องอาศัยช่องทางเฉพาะที่ต่างจากการรับนักศึกษาต่างชาติทั่วไป ดังนั้น สถาบันแต่ละแห่งจึงต้องมี
บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจีนเพื่อทำหน้าที่ในการรับสมัคร  ประชาสัมพันธ์และประสานงาน
โดยเฉพาะ  

5.6 การควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน 

 คุณภาพของนักศึกษาจีนในไทยมีความหลากหลาย พื ้นความรู ้ของนักศึกษาจีนมีหลายระดับ 
บางส่วนมาศึกษาต่อในไทยด้วยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร แต่บางส่วนมาศึกษาต่อในไทยเพราะสอบเข้า
มหาวิทยาลัยในจีนไม่ได้ ซึ่งการที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยในจีนไม่ได้ สะท้อนให้เห็นถึงพ้ืนความรู้หรือความตั้งใจ
ต่อการเรียนในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีบางส่วนที่ต้องการมาใช้ชีวิตอย่ างอิสระ ต้องการหาลู่ทางประกอบ
อาชีพ จึงไม่ได้ให้ความสนใจกับการเรียนนัก การที่นักศึกษาจีนเข้ามาศึกษาต่อในไทยจำนวนมากจึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนการสอน เพราะสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งต้องการเพิ่มจำนวนผู้เรียน
จึงรับนักศึกษาจีนเข้ามาโดยเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ มีการผ่อนปรนเกณฑ์การรับ เช่น ยกเว้นการสอบ
วัดระดับภาษาเพื่อให้สามารถรับนักศึกษาจีนได้มากขึ้น หรือผ่อนปรนเกณฑ์การสอบเพื่อเอื้อให้นักศึกษาจีน
จบการศึกษาได้ง่ายขึ้น เป็นต้น  

 จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าสถาบันอุดมศึกษาของไทยมีวิธีควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนดังนี้   

1) เน้นจัดการเรียนการสอนแบบใกล้ชิด สถาบันการศึกษาของไทยหลายแห่งพยายามรักษาคุณภาพ
การเรียนการสอนโดยการจำกัดจำนวนนักศึกษาในแต่ละห้องเรียน เพื่อให้อาจารย์และผู้เรียนสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างใกล้ชิด มีการเช็คชื่อในห้องเรียนถึงแม้จะเป็นช่วงเรียนออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาเข้า
เรียนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ สถาบันบางแห่งยังกำหนดให้นักศึกษาจีนต้องพักในหอพักของมหาวิทยาลัย
หรือหอพักที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้นด้วย เพ่ือจะได้ติดตามและดูแลความเป็นอยู่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก  

2) ปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน สถาบันที่รับนักศึกษาจีนจำนวนมากหลายแห่งยอมรับว่ามี
การปรับหลักสูตรให้เหมาะกับนักศึกษาจีนมากขึ้น ซึ่งการปรับหลักสูตรของสถาบันบางแห่งไม่ใช่การผ่อน
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ปรนความเข้มงวดหรือลดคุณภาพการเรียน แต่เป็นการปรับหลักสูตรเพื่อหาจุดสมดุลระหว่างคุณภาพกับ
ความสามารถของผู้เรียน โดยต้องไม่ผ่อนปรนหรือยืดหยุ่นมากเกินไป และไม่เข้มงวดจนผู้เรียนเรียนไม่ไหว 
แนวทางที่บางสถาบันดำเนินการ เช่น การยืดหยุ่นเรื่องภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน การลดการสอบเก็บ
คะแนนแต่ไปเพิ่มเรื ่องการนำเสนอหน้าชั้นเรียนและการอภิปรายในชั้นเรียนแทน การจัดหาล่ามมาช่วย
แปลภาษาและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เป็นต้น  

3) มีการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาจีนเพ่ิม สถาบันหลายแห่งมีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะต่างๆ ให้กับนักศึกษาจีน ในช่วงทั้งก่อนเปิดเรียน ปิดภาคเรียนและระหว่างเรียน เพื่อแก้ปัญหา
นักศึกษาจีนอ่อนพื้นฐานความรู้ในบางรายวิชา หรือเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้แก่นักศึกษาจี น เช่น การอบรม
ภาษาอังกฤษ การอบรมภาษาไทย การอบรมวัฒนธรรมไทย การแนะแนวการใช้ชีวิตในไทย เป็นต้น  

4) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงฯ อย่างเคร่งครัด  มีบางสถาบันให้ความสำคัญกับเรื ่อง
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์จากการรับนักศึกษาจีน จึงให้ความสำคัญกับคุณภาพการเรียนการสอนโดยมีการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงฯ อย่างเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม มี
ผลงานตีพิมพ์ แต่ละหลักสูตรจะต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรครบตามที่กำหนด และมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอย
ดูแลนักศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นต้น  

 อนึ่ง ถึงแม้สถาบันการศึกษาของไทยหลายแห่งจะพยายามรักษาคุณภาพการเรียนการสอน แต่ก็มี
สถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งที่ปล่อยปละละเลย ทำให้สังคมเกิดคำถามต่อการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น  

• สถาบันบางแห่งระบุว่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ แต่ในความเป็นจริงกลับใช้
ภาษาจีนเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน เนื่องจากผู้เรียนเป็นนักศึกษาจีนที่ไม่ถนัดใช้ภาษาอังกฤษ หรือ
เรียนด้วยภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ  

• สถาบันบางแห่งจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยผู้เรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้จาก
ประเทศจีน ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาไทยตลอดจนจบการศึกษา กรณีเช่นนี้ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่าง
มากว่าเหมาะสมหรือไม่ ในเดือนกันยายน 2021 ศูนย์นักศึกษาต่างชาติ กระทรวงศึกษาธิการจีนได้ออก
ประกาศเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศบางแห่ง โดยในรายชื่อมี
มหาวิทยาลัยเอกชนของไทยแห่งหนึ่งรวมอยู่ด้วย เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่าจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน ์ท ี ่ ด ้อยค ุณภาพ  ด ้วยเหต ุน ี ้  ในเด ือน เด ียวก ัน  (ศ ูนย ์บร ิการการศ ึกษาต ่อต ่ างประเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการจีน 教育部留学服务中心, 2021) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) จึงได้ร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโดยวิธีอ่ืน พ.ศ. 2564 อาศัยความ
ในมาตรา 6 และมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา และมาตรา 59 
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พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น 
โดยกำหนดให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกสาขาวิชาต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด 
เพ่ือควบคุมการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีคุณภาพ 

• สถาบันการศึกษาบางแห่งไม่เช็คชื่อนักศึกษา ไม่กำหนดเวลาเข้าเรียน  ทำให้นักศึกษาจีน
บางส่วนเอาเวลาไปทำงานพิเศษหรือรวมกลุ ่มกันทำกิจกรรมอื ่นที ่อาจมิชอบด้วยกฏหมาย ที ่ผ่านมามี
นักศึกษาจีนบางรายอาศัยวีซ่านักเรียนในการอยู่อาศัยในไทยแต่ในความเป็นจริง กลับไม่เคยปรากฏตัวใน
สถานศึกษาเลย  
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บทที่ 6 บทวิเคราะห์และสรุป 

6.1 ภาพรวมนักศึกษาจีนในไทย  

 ปัจจุบันนักศึกษาจีนในไทยมีความหลากหลายมากขึ้นตามจำนวนที่เพิ่มขึ้น ความหลากหลายนั้นมีทั้งใน
แง่ของ ต้นทางหรือภูมิลำเนาของนักศึกษาจีนในไทย เดิมทีนักศึกษาจีนในไทยส่วนใหญ่มาจากตอนใต้ของจีน แต่
ปัจจุบันมาจากหลากหลายมณฑลทั่วประเทศจีน ซึ่งต้นทางหรือภูมิลำเนาของนักศึกษาจีนมีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับแรงจูงใจในการศึกษาและสาขาวิชาที่เรียน การเลือกสาขาวิชา ในอดีตนักศึกษาจีนนิยมศึกษาเพียง
แค่ไม่กี่สาขาวิชา เช่น สาขาการสอนภาษาไทย บริหารธุรกิจ หรือการค้า โดยศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยและ
หลักสูตรนานาชาติเป็นหลัก แต่ปัจจุบันนักศึกษาจีนมีความสนใจในสาขาอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น การท่องเที่ยว การ
บริการ ศิลปะ ดนตรี การแสดง วิศวกรรม เป็นต้น โดยหลักสูตรที่เลือกเรียนนั้นก็มีความหลากหลายทั้งหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาจีน ซึ่งหลักสูตรภาษาจีนเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุด แต่ละสาขามีนักศึกษาจีนเข้าศึกษาจำนวนหลายสิบไปจนถึงพันคน นอกจากนี้ พื้นความรู้และคุณภาพของ
นักศึกษาจีน ก็มีความหลากหลาย นักศึกษาจีนในไทยมีทั้งกลุ่มที่หัวดี ขยัน ทักษะภาษาดี และกลุ่มที่หัวอ่อน ไม่
สนใจการเรียน ไม่มีทักษะด้านภาษา แต่อย่างไรก็ดี ถึงแม้นักศึกษาจีนจะมีคุณภาพไม่เท่ากัน แต่นักศึกษาจีนมี
ความโดดเด่นในเรื่องความกระตือรือล้นในสิ่งที่ตนสนใจ กล้าแสดงออก กล้านำเสนอความเห็น และมีความถนัด
ในการใช้เทคโนโลยีและสื่อการสอนมากกว่านักศึกษาไทย  

  จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าความหลากหลายที่เกิดขึ้นนั้น สะท้อนให้เห็นว่าตลาดนักศึกษาจีนในไทยมี
ขนาดใหญ่ขึ้น ไทยสามารถรองรับการขยายตัวของนักศึกษาจีนได้มากขึ้นและครอบคลุมได้ทุกความต้องการ ทำ
ให้นักศึกษาจีนในไทยจึงมีจำนวนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และยังมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนอีก 

 มูลเหตุที่นักศึกษาจีนเลือกศึกษาต่อต่างประเทศมีสองปัจจัยสำคัญ ได้แก่ การขาดโอกาสในการศึกษาใน
ประเทศ และต้องการหลีกหนีสภาพสังคมที่กดดัน ส่วนปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจมาศึกษาต่อในไทย ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง และมีหลักสูตรหลากหลายสามารถตอบโจทย์นักศึกษาจีนได้ทุกกลุ่ม ซึ่งการสำเร็จการศึกษา
จากไทยถือว่าเป็นที่ยอมรับในสังคมจีนทั่วไป แต่อาจจะไม่ได้สร้างความโดดเด่นหรือทำให้ได้เปรียบกว่าผู้อื่นใน
ตลาดแรงงานนัก ยกเว้นในตลาดแรงงานทางตอนใต้ของจีนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทยและอาเซียน  

6.2 ประโยชน์จากการเข้ามาของนักศึกษาจีน  

หากกล่าวถึงผลกระทบของกระแสการนิยมมาศึกษาต่อในไทยของนักศึกษาจีน ผลกระทบทางตรงเชิง
บวกท่ีสำคัญที่สุดคือ รายได้จากนักศึกษาจีน ที่เข้ามาศึกษาต่อในไทย เนื่องจากสถาบันการศึกษาของไทยทั้งของ
รัฐและเอกชนกำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงขาดทุนเนื่องจากผู้เรียนลดลง การได้นักศึกษาจีนเข้ามาเติมเต็มจะส่งผล
ในเชิงบวกต่อการเงินและสภาพคล่องของสถาบันการศึกษาของไทย จากการสำรวจผู้วิจัยพบว่าสถาบันหลายแห่ง
มีการเรียกเก็บค่าเทอมจากนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาจีนที่สูงกว่านักศึกษาไทย ดังปรากฏในตารางด้านล่าง  
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ตารางที่ 13 เปรียเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างนักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาจีน 

มหาวิทยาลัย 
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (หน่วย: บาท) 

นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาจีน 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
หลักสตูรปริญญาตร ี
• บริหารธรุกิจ (นานาชาติ) 
• บริหารธรุกิจ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 11 
• บริหารธรุกิจ (ภาษาจีน) 

 
399,600 
500,000 

ไม่พบข้อมูล 

 
483,800 
500,000 

ไม่พบข้อมูล 

 
500,000 
790,000 
790,000 

มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 
หลักสตูรปริญญาตร ี
• บริหารธรุกิจ  
• ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 
490,350 
481,300 

 
515,500 
506,450 

 
515,500 
506,450 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
หลักสตูรปริญญาตร ี
• วิศวกรรมซอฟท์แวร์ (นานาชาต ิ
• ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างชาติ (นานาชาติ)12 

 
320,000 
440,000 

 
480,000 
440,000 

 
- 
- 

นอกจากนี้ การเลือกมาศึกษาต่อในไทยสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในสายตาชาวจีนและ
ความเชื่อมั่นที่ชาวจีนมีต่อไทย ความเชื่อมั่นนี้มิได้หมายถึงแค่ความเชื่อมั่นต่อระบบการศึกษาเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ความเชื่อมั่นในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ด้วย ส่วนผลพวงทางอ้อม 
การเข้ามาศึกษาต่อในไทยของนักศึกษาจีนถือเป็นการส่งออกแนวคิด ภาษาและวัฒนธรรมไทย และอาจเ ป็น
ช่องทางในการส่งออกอำนาจละมุน (Soft power) ของไทยสู่จีน รวมถึงเป็นตัวกลางในการกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันด้วย ซึ่งในระยะยาวอาจส่งผลให้ไทยมีบทบาทสำคัญใน
ภูมิภาคเพ่ิมข้ึน  

6.3 ปัญหาและข้อควรระวัง 

การเปิดรับนักศึกษาจีนมีจุดอ่อนที่ไทยควรระวังคือ ระบบการศึกษาไทยอาจพึ่งพิงนักศึกษาจีนมาก
เกินไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อสถาบันการศึกษาไทยในอนาคตหากนักศึกษาจีนย้ายฐานการศึกษาไป
ประเทศอื่นหรือย้ายกลับจีน นอกจากนี้ ไทยควรพิจารณาด้วยว่าการเข้ามาของนักศึกษาจีนจำนวนมากส่งผล
กระทบต่อการเข้ามาของนักศึกษาชาติอื ่นหรือไม่ การขยายตัวของนักศึกษาจีนในไทยอาจส่งผลกระทบถึง
สิ่งแวดล้อมในสังคม บรรยากาศในชั้นเรียน กระทั่งทำให้นักศึกษาต่างชาติย้ายไปศึกษาในประเทศอื่นๆ แทน  

 
11 เนื่องจากเว็บไซตม์หาวิทยาลัยไมไ่ด้ระบุว่าเป็นอัตราค่าเล่าเรียนของนักศึกษาไทยหรือต่างชาติ จึงสันนิษฐานว่ามีอัตราค่าเล่า
เรียนเท่ากัน  
12 เนื่องจากเอกสารของมหาวิทยาลยัไมไ่ด้ระบุว่าเป็นอตัราค่าเล่าเรียนของนักศึกษาไทยหรือต่างชาติ จงึสันนิษฐานว่ามีอัตราค่า
เล่าเรียนเท่ากัน  



71 
 

เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับในกรณีของการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวจีนมาท่องเที่ยวไทยจำนวนมากจนกระทบกับ
บรรยากาศการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวชาติอ่ืนหันไปท่องเที่ยวที่อื่นท่ีไม่มีนักท่องเที่ยวจีนแทน   

 นอกจากนี้ ปัญหาเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญ จำนวนนักศึกษา
จีนที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าไทยมีศักยภาพในการรองรับนักศึกษาจีน ส่วนคุณภาพการเรียนการสอนจะเป็น
ตัวชี้วัดศักยภาพการบริหารจัดการของไทย หากการเรียนการสอนไม่ได้คุณภาพ เมื่อนักศึกษาจีนสำเร็จการศึกษา
และออกสู่ตลาดแรงงานจะขาดทักษะในการประกอบอาชีพ นำมาซึ่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการยอมรับใน
ระบบการศึกษาไทยเป็นห่วงโซ่ ซึ่งหากปล่อยไปถึงเวลานั้นการแก้ไขฟื้นฟูภาพลักษณ์จะกระทำได้ยาก  ปัญหา
เรื่องคุณภาพการเรียนการสอนเกิดจากสองส่วน ได้แก่ ผู้เรียนและการจัดการของสถานศึกษา ซึ่งทั้งสองส่วนมา
ความเชื่อมโยงกัน ในความเป็นจริงแล้วนักศึกษาจีนมีความขยันและมีความมุ่งมั่นต่อสิ่งที่ตนเองสนใจ แต่
นักศึกษาจีนบางส่วนไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนเนื่องจากขาดความตั้งใจ ไม่มีคนคอยควบคุม ฉะนั้น 
นักศึกษาที่ไม่สนใจต่อการเรียนมักจะหลุดออกจากระบบการศึกษาไปก่อนที่จะจบศึกษา ขณะที่สถาบันการศึกษา
ก็ต้องการรายได้จากนักศึกษาจีน เมื่อนักศึกษาจีนลาออกจำนวนมาก สถาบันจึงผ่อนปรนความเข้มงวดเพ่ือเอาใจ
หรือเพ่ือรั้งนักศึกษาเหล่านี้ไว้ 

แนวทางการรักษาคุณภาพการเรียนการสอนควรเริ่มต้นจากการจัดการผู้เรียนโดยการ คัดกรองศักยภาพ
ของนักศึกษาจีนในเบื้องต้น โดยเฉพาะเรื่องภาษาเพราะภาษาเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ทั้งหมด หากนักศึกษาจีน
มีพ้ืนภาษาไม่ดีจะกระทบต่อการทำความเข้าใจเนื้อหาบทเรียน และเป็นอุปสรรคในการสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอน 
ขณะที่สถานศึกษาก็ควรมีการปรับหลักสูตรหรือเพ่ิมความยืดหยุ่นในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ไม่ยืดหยุ่น
หรือเข้มงวดจนเกินไป เพราะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของบัณฑิตแล้วยังส่งผลกระทบต่ออัตลักษณ์
และความเป็นตัวของสถาบันนั้นๆ ด้วย ที่ผ่านมามีสถาบันการศึกษาของไทยหลายแห่งที่การเรียนการสอนไม่ได้
มาตรฐาน เข้าทำนองที่ว่า “จ่ายครบจบแน่” จนมีการร้องเรียนจากนักศึกษาจีนให้ดำเนินการตรวจสอบ แต่
ท้ายที่สุดแล้วเรื่องก็เงียบลงและไม่มีใครทราบได้ว่าสถาบันเหล่านั้นมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  

ที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้มีการออกประกาศเตือนนักศึกษาจีนถึงเรื่องการ
มาศึกษาต่อในไทยหลายครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2021 สถานเอกอัคราชทูตจีนได้ออกประกาศเตือน
นักศึกษาจีนที่จะมาศึกษาต่อในไทยเกี่ยวกับการเลือกสถาบันการศึกษาและการใช้บริการเอเจนซี่ โดยเฉพาะ
การศึกษาในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาจีน โดยทางสถานทูตฯ ได้จัดทำเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อ
ในไทยขึ้นมาโดยเฉพาะ (http://thailand.lxgz.org.cn/thailand/lxaj/index.html)  สำหรับให้นักศึกษาจีน
ศึกษาหาข้อมูลก่อนเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน   
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ภาพที่ 20 ประกาศเตือนเรื่องการศึกษาต่อในไทยของสถานทูตจีน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2021 

 

 ที่มา: สถานเอกอัคราชทูตจีนประจำประเทศไทย, 2021 

นอกเหนือจากการรักษาคุณภาพการเรียนการสอนแล้ว การให้ฝ่ายจีนเข้ามามีบทบาทในสถานศึกษา
มากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการสร้างความร่วมมือ การส่งอาจารย์จากจีนมาสอน หรือการร่วมทุนใน
สถาบันการศึกษายังเป็นอีกประเด็นที่หลายฝ่ายกังวล ด้วยเกรงว่า  สถานศึกษาไทยจะถูกครอบและกำหนด
ทิศทางโดยฝ่ายจีนหรือไม่ ถึงแม้ว่าสถาบันหลายแห่งจะยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงฯ อย่าง
เคร่งครัดก็ตาม โดยเฉพาะในกรณีการเข้ามาร่วมทุนของนักลงทุนจีน หลายฝ่ายกังวลว่าในที่สุดแล้วจีนจะเข้ามา
ใช้ทรัพยากรของไทยแสวงหาผลประโยชน์แบบฉาบฉวยโดยที่ไทยไม่ได้อะไรเลยหรือไม่ แนวทางที่ฝ่ายจีน
ดำเนินการคือการสร้างหลักสูตรขึ้นมา แล้วนำอาจารย์ชาวจีนเข้ามาสอน นำนักศึกษาจีนเข้ามาเรียน แต่อาศัย
อาคารสถานที่และทรัพยากรของไทย คล้ายกับกรณีที่เกิดในภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่เรียกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญ ใน
กรณีนี้อาจพัฒนากลายเป็น “การศึกษาศูนย์เหรียญ” ก็เป็นได้ ดังนั้น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องออกกฎระเบียบควบคุม โดยมุ่งเน้นไปที่การควบคุมและ
ตรวจสอบหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรที่ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอนเป็นหลัก เพื่อไม่ให้กระทบถึง
ภาพลักษณ์การศึกษาของไทย  

อีกประเด็นหนึ่งที่ควรเฝ้าระวังคือการที่นักศึกษาจีนหันมาศึกษาต่อในไทยจำนวนมากทำให้  เกิด  
ผลประโยชน์กับหลายฝ่าย ทั้งสถาบันของไทย สถาบันในจีนและเอเจนซี ่ที ่จัดหานักศึกษาจีน เช่นนี้ทำให้
สถาบันการศึกษาของไทยเร่งเปิดหลักสูตรใหม่ ทั้งที่ ยังไม่มีความพร้อม โดยอาศัยบุคลากรจากฝ่ายจีนในการ
ออกแบบหลักสูตรให้ผ่านการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกัน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวอาจเป็นหลักสูตรที่
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ไม่ได้มาตรฐาน ขณะที่เอเจนซี่เองก็เร่งเพ่ิมจำนวนนักศึกษาโดยไม่มีการคัดกรอง มีรายงานว่าที่ผ่านมามีเอเจนซี่ที่
ปลอมวุฒิให้กับนักศึกษาจีนที่ไม่มีวุฒิ ม.6 ในการมาศึกษาต่อในไทยด้วย (ประชาชาติออนไลน์, 2019)  

6.4 ความท้าทาย โอกาสของไทยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ทุกวันนี้จีนเป็นมังกรที่กำลังผงาด ประเทศเล็กอย่างไทยไม่สามารถหลบเลี่ยงที่การรุกคืบของจีนได้ การ
ร่วมมือกับจีนอย่างรู้เท่าทันจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับไทย การตั้งรับและการเตรียมการที่ดีจะทำให้ไทยรักษา
ผลประโยชน์ต่างๆ ไว้ได้ กระแสการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาจีนในไทยถือเป็นโอกาสดีที่ไทยควรให้ความสำคัญและ
ส่งเสริมอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการมีแผนการจัดการและการรองรับที่เหมาะสม เพื่อให้การเข้ามาของนักศึกษา
จีนเป็นประโยชน์ ไม่กระทบกับความมั่นคงและมีความยั่งยืน ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายของไทยว่าจะส่งเสริม
การเข้ามาของนักศึกษาจีนอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างความพึงพอใจให้กับนักศึกษาจีนให้ได้มาก
ที่สุด โดยไทยยังคงต้องรักษาตัวตนของตัวเองไว้ ไม่ปรับตามจีนและไม่พึงพาจีนมากเกินไป  

ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นควรว่าไทยควรมีการปฏิรูปการศึกษา และมีการกำหนดกรอบและนโยบายกลางในการ
รับนักศึกษาต่างชาติอย่างชัดเจน เพื่อควบคุมและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจากทางใดทางหนึ่ง  
ตลอดจนควรใช้โอกาสนี้แสวงหาตลาดนักศึกษาชาติอื่นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้าน
การศึกษา (Education Hub) ในอาเซียนตามเป้าหมายที่ไทยเคยวางไว้เมื่อหลายปีก่อน เช่นนี้จึงจะการเข้ามา
ของนักศึกษาจีนจึงจะเป็นประโยชน์ ไม่กระทบกับความมั่นคงและมีความยั่งยืน มิใช่เป็นเพียงกระแสความนิยม
เพียงชั่วคราว ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ผู้วิจัยนำเสนอสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้  

• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนของหลักสูตรที่เปิดขึ้นมาเพ่ือ
รองรับนักศึกษาจีนอย่างสม่ำเสมอและจริงจัง ทั้งเรื่องความเหมาะสมของหลักสูตร รายวิชา เอกสารประกอบการ
สอน ตลอดจนรูปแบบการเรียนการสอน โดยเฉพาะหลักสูตรที่ดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
เพ่ือให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ  

• หากในอนาคตจำนวนนักศึกษาจีนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการกำหนด
กรอบและนโยบายกลางในการรับนักศึกษาจีนสำหรับบังคับใช้ทั้งกับสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ที่
สำคัญหากจำนวนนักศึกษาจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาการจำกัดจำนวน
นักศึกษาจีนในแต่ละสถาบัน โดยอาจพิจารณาให้นักศึกษาจีนในแต่ละสถาบันมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละเท่าไหร่ของ
นักศึกษาทั้งหมด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการซื้อกิจการสถานศึกษา แล้วนำอาจารย์จีนและนักศึกษาจีนที่ไม่มี
คุณภาพเข้ามา อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเข้าใจว่าในประเด็นนี้คงยากที่จะดำเนินการได้   

• ควรมีการตรวจสอบจำนวน คุณวุฒิและผลงานวิชาการของคณาจารย์ประจำหลักสูตรต่างๆ ว่ามี
จำนวนครบตามที่กำหนด มีคุณวุฒิและมีผลงานวิชาการท่ีเหมาะสมหรือไม่อย่างสม่ำเสมอ มิใช่สุ่มตรวจแบบนาน
ปีทีหน โดยเฉพาะในสถาบันเอกชนและในหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาจีน ด้วยที่ผ่านมาอาจารย์ประจำ
หลักสูตรในหลายสถาบันยังขาดผลงานทางวิชาการ ขาดคุณวุฒิที่เหมาะสม และสถาบันบางแห่งไม่มีอาจารย์
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ประจำหรืออาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรครบตามที่กำหนด แต่กลับจ้างอาจารย์พิเศษหรือนำอาจารย์ชาวจีนเข้า
มาปฏิบัติหน้าที่แทน ขณะที่สถาบันบางแห่ง สัดส่วนอาจารย์มีจำนวนน้อยกว่านักศึกษามาก ทำให้อาจารย์ต้อง
รับภาระหนัก ไม่สามารถดำเนินการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพได้   

• กระแสการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาจีนในไทยเป็นสิ่งที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องควรให้การ
สนับสนุน แต่ขณะเดียวกันก็ควรให้ความสำคัญกับการเพิ่มจำนวนหรือเปิดตลาดนักศึกษาชาติอื่นๆ ด้วย ซึ่งอาจ
ดำเนินการได้โดยการสนับสนุนทุนการศึกษา การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากร การส่งเสริมการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา การสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
เป็นต้น เช่นนี้เพื่อมิให้เป็นการผูกขาดหรือพึ่งพิงนักศึกษาจีนมากเกินไป โดยนักศึกษาต่างชาติกลุ่ มที่น่าสนใจ 
ได้แก่ นักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียน (เวียดนาม กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย) ภูฎาน เนปาล เป็นต้น  

• หน่วยงานภาครัฐควรมีการจัดทำศูนย์ข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 
โดยอาจจัดตั้งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ดำเนินกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลด้านการศึกษาต่อไทย
สำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ ซึ่งอาจเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ เพื่อให้การเข้า
มาศึกษาต่อในไทยของนักศึกษาต่างชาติเป็นไปอย่างราบรื่นและลดโอกาสที่จะโดนหลอกหรือได้รับข้อมูลผิดๆ 
จากหน่วยงานที่แสวงหาผลกำไร   

• หน่วยงานภาครัฐของไทยที่ประจำการในต่างประเทศ อาทิ ฝ่ายการศึกษาของสถานเอกอัคราชทูต
ไทย (หรือสถานกงสุลใหญ่ไทย) ประจำประเทศ/มณฑลต่างๆ ตลอดจนผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ที่
ประจำการในต่างประเทศควรมีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศที่
ประจำการอยู่ในเชิงรุก  โดยเฉพาะในประเทศจีน ควรมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาต่อใน
ไทยแก่นักศึกษาจีนด้วย ที่ผ่านมาการดำเนินงานด้านการศึกษาของหน่วยงานเหล่านี้ในประเทศจีนส่วนใหญ่
ดำเนินการในรูปแบบของการดูแลนักศึกษาไทยในจีนและส่งเสริมให้นักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาต่อในจีนผ่าน
การแนะนำทุนการศึกษา หลักสูตร สถาบันการศึกษา เส้นทางการประกอบอาชีพ แต่การแนะแนวให้ข้อมูลแก่
นักศึกษาจีนเพื่อมาศึกษาต่อในไทยยังไม่ปรากฎให้เห็นมากนัก 

6.5 ข้อเสนอประเด็นวิจัยในอนาคต 

 1) นักศึกษาจีนจากแต่ละพ้ืนที่มีพฤติกรรมและแรงจูงใจในการมาศึกษาต่อในไทยที่แตกต่างกัน การวิจัย
ครั้งต่อไปจึงควรวิเคราะห์พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักศึกษาจีนในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่ลึกขึ้น  

 2) การร่วมมือกับสถาบันของจีนและเอเจนซี่มีความซับซ้อนที่ควรศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจถึงกลไก
การดำเนินงานและผลประโยชน์ที่แอบแฝงอยู่ในภาคส่วนต่างๆ  

 3) การศึกษาครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกนักศึกษาจีนมากกว่าการสนทนากลุ่ม 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติ แนวคิด เหตุผลต่อการมาศึกษาต่อในไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่อง
สาขาวิชาที่เลือกศึกษา การศึกษาครั้งนี้ค้นพบว่านักศึกษาจีนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษามีความสนใจ
ที่หลากหลายขึ้นและเลือกมาศึกษาต่อในสาขาที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเพิ่มขึ้น เช่น สาขาการแสดง ดุริยางค์ 
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ทรัพยากรมนุษย์ ดนตรี นวัตกรรม ศิลปกรรม วิศวกรรม การบริหารการศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นที่น่าสงสัยว่าเหตุ
ใดนักศึกษาจีนจึงตัดสินใจมาศึกษาต่อในสาขาเหล่านี้ ทั้งที่บางสาขาวิชาไม่ได้เป็นสาขาที่มีชื่อเสียง หรือการโด
เด่นเท่ากับในประเทศจีน   

 4) การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาต่อในเชิงลึกว่าเมื่อบัณฑิตจีนสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถเข้าสู่
ตลาดแรงงานได้อย่างไร ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพหรือไม่ การสำเร็จการศึกษาจากไทยก่อให้เกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดแรงงานหรือไม่ และที่สำคัญคำกล่าวที่ว่า “นักศึกษาจีนเหล่านี้เมื ่อจบ
มาแล้วมาแย่งงานคนไทย” นั้นเป็นจริงหรือไม่ เป็นต้น  
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9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรัฐในก ากับ 27           1            1            29            

10 มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรัฐในก ากับ 8            1            62           71            

11 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยรัฐในก ากับ 6            11           7            24            

12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยรัฐในก ากับ 62           62            

13 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยรัฐในก ากับ 2            2              

14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐในก ากับ 214         109         323           

15 มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ 67           6            73            

16 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ 16           16            

17 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 60           7            67            

18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 122         37           55           214           

19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 320         20           340           

20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6            6              

21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 37           3            1            41            

22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 59           59            

23 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเอกชน 322         158         3            483           

24 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเอกชน 226         29           87           342           

25 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเอกชน 3            3              

26 มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเอกชน 308         586         894           

27 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอกชน 78           31           109           

28 มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยเอกชน 2            1            3              

29 มหาวิทยาลัยชินวัตร มหาวิทยาลัยเอกชน 148         94           350         592           

30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเอกชน 1            2            3              

31 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอกชน 2,043      3                626         154         2,826        

32 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเอกชน 121         133         3            257           

33 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยเอกชน 441         310         73           824           

34 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเอกชน 213         51           21           285           

35 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเอกชน 50           32           82            

36 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเอกชน 88           9            8            105           

37 มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเอกชน 56           89           33           178           

38 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเอกชน 150         100         2            252           

39 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเอกชน 341         88           22           451           

40 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเอกชน 1,071      284         205         1,560        

41 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยเอกชน 2            1            3              

42 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเอกชน 4            4              

43 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาลัยเอกชน 11           2            13            

44 วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยเอกชน 2            2              

45 วิทยาลัยทองสุข วิทยาลัยเอกชน 2            2              

46 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยเอกชน 7            7              

47 วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ วิทยาลัยเอกชน 2            2              

48 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันเอกชน 5            109         181         295           

49 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกรุงเทพ สถานศึกษานอกสังกัดฯ 1            1              

50 สถาบันการบินพลเรือน สถานศึกษานอกสังกัดฯ 1            1              
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 ข. ภาคกลาง 

 
 

ค. ภาคตะวันออก 

 

31 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอกชน 2,043      3                626         154         2,826        

32 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเอกชน 121         133         3            257           

33 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยเอกชน 441         310         73           824           

34 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเอกชน 213         51           21           285           

35 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเอกชน 50           32           82            

36 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเอกชน 88           9            8            105           

37 มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเอกชน 56           89           33           178           

38 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเอกชน 150         100         2            252           

39 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเอกชน 341         88           22           451           

40 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเอกชน 1,071      284         205         1,560        

41 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยเอกชน 2            1            3              

42 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเอกชน 4            4              

43 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาลัยเอกชน 11           2            13            

44 วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยเอกชน 2            2              

45 วิทยาลัยทองสุข วิทยาลัยเอกชน 2            2              

46 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยเอกชน 7            7              

47 วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ วิทยาลัยเอกชน 2            2              

48 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันเอกชน 5            109         181         295           

49 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกรุงเทพ สถานศึกษานอกสังกัดฯ 1            1              

50 สถาบันการบินพลเรือน สถานศึกษานอกสังกัดฯ 1            1              

จ านวนรวมท้ังหมด 6,721      3                3,298      1,493      11,515      

รายช่ื อมหาวิทยาลัย ประเภท ป.ตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตป.โท ป.เอก รวม

1     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรัฐในก ากับ 4            2            1            7            

2     มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยรัฐในก ากับ 1            1            

3     มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยรัฐในก ากับ 1            1            

4     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5            1            6            

5     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 43          43          

6     มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก มหาวิทยาลัยเอกชน 75          7            82          

7     มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยเอกชน 6            2            8            

รวมท้ังหมด 135        -               12          1            148        

รายช่ื อมหาวิทยาลัย ประเภท ป.ตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตป.โท ป.เอก รวม

1 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยรัฐในก ากับ 28          113        111        252        

2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ มหาวิทยาลัยรัฐในก ากับ 6            6            

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1            1            

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 16          19          35          

5 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา วิทยาลัยเอกชน 11             11          

รวมท้ังหมด 35          11             129        130        305        
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 ง. ภาคเหนือ  

 
 
 จ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 
 

รายช่ื อมหาวิทยาลัย ประเภท ป.ตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตป.โท ป.เอก รวม

1 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยรัฐจ ากัดรับ 9            12          13          34           

2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรัฐในก ากับ 531         211        140        882         

3 มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยรัฐในก ากับ 2            1            3            

4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรัฐในก ากับ 7            7            

5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยรัฐในก ากับ 2            29          7            38           

6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรัฐในก ากับ 176         9            43          228         

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 8            8            

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 294         42          6            342         

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 96           2            3            101         

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 34           34           

11 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2            2            

12 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 10           13          2            25           

13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 5            5            

14 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเอกชน 39           117        45          201         

15 มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชน 107         43          150         

16 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยเอกชน 1            1            

17 วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง วิทยาลัยเอกชน 4            4            

18 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   วิทยาเขตเชียงใหม่ สถานศึกษานอกสังกัดฯ 1            1            

19 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   วิทยาเขตสุโขทัย สถานศึกษานอกสังกัดฯ 1            1            

รวมท้ังหมด 1,329      -            478        260        2,067      

รายช่ื อมหาวิทยาลัย ประเภท ป.ตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตป.โท ป.เอก รวม

1      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยรัฐจ ากัดรับ 19          16          42          77          

2      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยรัฐจ ากัดรับ 1            1            

3      มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยรัฐในก ากับ 58          12          15          85          

4      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยรัฐในก ากับ 9            29          38          

5      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 63          63          

6      มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏ 10          10          

7      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1            1            

8      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 1            1            

9      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตภาคสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 1            1            

10    มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเอกชน 2            1            3            

11    วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยเอกชน 10          10          

12    วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ วิทยาลัยเอกชน 1            12          2            15          

รวมท้ังหมด 91          -           124        90          305        
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 ฉ. ภาคใต้  

 

รายช่ื อมหาวิทยาลัย ประเภท ป.ตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตป.โท ป.เอก รวม

1            มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยรัฐในก ากับ 1            1            

2            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยรัฐในก ากับ 1            13          26          40          

3            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยรัฐในก ากับ 16          1            17          

4            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยรัฐในก ากับ 3            3            

5            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1            1            

6            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 3            1            4            

7            มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยเอกชน 11          11          

8            มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเอกชน 5            5            

9            มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   วิทยาเขตชุมพร สถานศึกษานอกสังกัดฯ 1            1            

รวมท้ังหมด 41          1            15          26          83          


