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บทคัดยอ

 วตัถปุระสงคในการศกึษาครัง้นี ้เพือ่ศกึษา 1) ปจจยัการจดัการดานการตลาดและความตองการเรยีนภาษาจนี

ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ของผูบริโภคจังหวัดนครสวรรค และ 2) ความสัมพันธระหวางการจัดการดานการตลาด

กับความตองการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ของผูบริโภคจังหวัดนครสวรรค ใชจํานวนกลุมตัวอยาง 

400 ตวัอยาง โดยนําผลท่ีไดมาวิเคราะหขอมลูดวยการหา ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห

ความสัมพันธดวยการวิเคราะหถดถอยพหุแบบปกติ (Multiple Regression analysis) ดวยวิธี Enter 

 ผลการวิจัยพบวา 
 (1) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อายุเฉล่ีย 23.28 รายไดเฉลี่ย 

8,391.25 บาทตอเดือน มีคานิยมชอบแสวงหาประสบการณใหมๆอยูเสมอ ตามลําดับ (1) กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการจัดการดานการตลาดท่ีมีผลตอความตองการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบดานชองทาง

การจัดจําหนายมากท่ีสุด รองลงมาคือดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดาน

กระบวนการตามลําดับ และกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนนอก

ระบบของผูบรโิภคจงัหวดันครสวรรค ความตองการทางดานสังคมมากท่ีสดุ รองลงมาคือความตองการท่ีจะไดรบัความ

สาํเรจ็ดังทีค่าดไว ดานความตองการดานความปลอดภยัและความมัน่คง และความตองการทีไ่ดรบัการยกยองในสงัคม

ตามลําดับ
 (2)  ความสัมพันธระหวางการจัดการดานการตลาดกับความตองการเรียนภาษาจีน ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

ของผูบริโภคจังหวัดนครสวรรค พบวา ตัวแปรอิสระท้ังหมดอธิบายการเปล่ียนแปลงของความตองการเรียนภาษาจีน

ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบของผูบริโภคจังหวัดนครสวรรคไดรอยละ 93.4 มีตัวแปร โดยการจัดการดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ  สูงจะ

สงผลใหมีความตองการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบของผูบริโภคจังหวัดนครสวรรคสูงที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่ .05  

คําสําคัญ : การจัดการการตลาด/ความตอง/ภาษาจีน

* นิสิตปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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Abstract

 The purposes of this study were to study 1) marketing management factors and needs 

of customer to learn Chinese language in private school out of system, Nakhon Sawan and 

2) the  relationship between marketing management factors and needs of customer to learn Chinese 

language in private school out of system, Nakhon Sawan. The sample of this research included 

all 400 personnels. Data collection was done by using the questionnaires. The statistics involved 

were quantitative and presented in percentages, arithmetic means, standard deviation. 
The hypothesis testing by Enter Multiple Regression analysis. The fi ndings can be concluded as follows: 

 The characteristics of personnel were college student with average age of 23.28 years old, 

average income of 8,391.25 bath/mount and popularity of samples were always look for innovation. 

 1.  Marketing management factors from sample at high level that the sample focus on 

at high level were place and people physical product price and process. Needs of customer to learn 

Chinese language in private school out of system, Nakhon Sawan, the samples had Social Needs 

mostly and (2) Self - actualization Needs (3) Safety Needs and (4) Esteem of Status Needs.

 2.  Relationship , marketing management factors could forecast   the needs of customer 

to learn Chinese language in private school out of system, Nakhon Sawan at 93.4%. as signifi cantly 

at the level of .05 . Marketing management in price promotion process and physical were positive 

forecasts needs of customer to learn Chinese language in private school out of system, Nakhon 

Sawan as signifi cantly at the level of .05.

Keywords : Marketing management / needs/Chinese language

บทนํา

 จากการติดตอสื่อสารคาขาย และการเชื่อมโยง

ระหวางประเทศไทยกับประเทศจีน ภาษาจีนถือไดวา
เปนภาษาจนีทีม่คีวามสาํคญัไมยิง่หยอนไปกวาภาษาองักฤษ 

และจีนยังการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจจนกาวขึ้นมาเพื่อ

เปนมหาอํานาจ ตามติดสหรัฐอเมริกาและยุโรปจึงเปน

สาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ มีผูใชภาษาจีน
อยูทัว่โลกหลายรอยลานคน และการเรียนการสอนภาษาจีน

ในประเทศไทย จะไดรับความนิยมเปนอันดับสองรอง

จากภาษาองักฤษ มกีารสงเสริมการเรยีนการสอนภาษาจนี
ใหกับนักเรียนระดับประถมและมัธยมจึงมีมากขึ้น 

นอกจากจะมีการเรียนการสอนในโรงเรียนรัฐและเอกชน

แลวยงัมสีถาบันสอนภาษาจีนเกิดขึน้อกีมากมายท่ัวประเทศ 
ซึ่งมีทั้ งการสอนแบบบุคคลที่ ไมไดแจงสังกัดสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(รณพล มาสันติสุข.2551 : 1-2)

 การสนับสนุนดานภาษาจีนรัฐบาลไดมีการ

สงเสริมใหโรงเรียนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ในประเทศไทยท่ีเปดสอนภาษาจีนมีจํานวนมากขึ้นกวา

ในอดีตมาก ปจจบุนัมสีถานศึกษาท่ีเปดสอนภาษาจีนดงันี ้

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานประมาณโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ทีเ่ขารวมโครงการสอนภาษาจีน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
โรงเรยีนในสงักดัเอกชน มหาวทิยาลยัทีเ่ปดสอนภาษาจนี

มปีระมาณ 70 แหง โดยแตละโรงเรียนจะเปดสอนภาษาจีน

ตั้งแต 1-10 ชม./สัปดาห และเปดสอนเปนวิชาเอก
ประมาณ 5-8 ชม./สัปดาหแลวแตโรงเรียน (ผูจัดการ 
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360° รายสัปดาห. 2554 : ออนไลน) จากสถานการณ

ดังกลาวการเรียนการสอนภาษาจีนภายในหองเรียนยัง

คงมีจํานวนชั่วโมงและความตอเนื่องในการเรียนนอย

และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ไมไดเลือกเรียนเอก

ดานภาษาจึงตองขวนขวายเพ่ือจะเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

ภาษาจีน สถาบันสอนภาษาจีนจึงถือกําเนิดขึ้นให

ผูที่ตองการเรียนภาษาจีนไดเลือกใชบริการ ดังนั้นความ

ตองการและพฤติกรรมของผูที่จะเลือกเขาเรียนภาษาจีน

ในสถาบันสอนภาษาจีนจึงเปนสวนสําคัญอยางย่ิงที่

ผูที่เปดสถาบันสอนภาษาจีนจะตองทําการศึกษาเพื่อให

ธุรกิจประสบความสําเร็จและเปนที่ตองการของผูบริโภค

ซึ่งก็คือผูที่จะเขามาเรียนภาษาจีนน่ันเอง ผูศึกษาเห็นถึง

ความสําคัญของสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมให

การเรยีนภาษาจีนในสถาบันสอนภาษาจีน ดวยการศึกษา

วิจัยในหัวขอเรื่อง การจัดการดานการตลาดที่สงผลตอ

ความตองการเรยีนภาษาจนีในโรงเรยีนเอกชนนอกระบบ 

ของผูบริโภคจังหวัดนครสวรรคเพื่อนํามาใชเปนขอมูลใน

การดําเนินธุรกิจสอนภาษาจีน และเปนแนวทางในการ

พัฒนาการจัดการดานการตลาดธุรกิจสอนภาษาจีนได

ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1.  เพื่อศึกษาปจจัยการจัดการดานการตลาด

และความตองการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนนอก

ระบบของผูบริโภคจังหวัดนครสวรรค

 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการ

ดานการตลาดกบัความตองการเรยีนภาษาจนีในโรงเรยีน

เอกชนนอกระบบของผูบริโภคจังหวัดนครสวรรค

สมมติฐานการวิจัย

 การจัดการดานการตลาดมีความสัมพันธกับ

ความตองการเรยีนภาษาจนีในโรงเรยีนเอกชนนอกระบบ

ของผูบริโภคจังหวัดนครสวรรค

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
 เนือ้หาท่ีใชในการวิจยัคร้ังนีไ้ดแก การจัดการดาน

การตลาดท่ีสงผลตอความตองการเรียนภาษาจีน
ในโรงเรยีนเอกชนนอกระบบ ของผูบรโิภคจงัหวดันครสวรรค 

โดยยดึหลักทฤษฎสีวนประสมการตลาด (ศริวิรรณ เสรรีตัน

และคณะ. 2546 : 199-209) ซึ่งประกอบดวยผลิตภัณฑ 

(Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจาํหนาย (Place) 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) 

ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) และ 

กระบวนการ (Process) และทฤษฎีความตองการของ

บุคคลของมาสโลว
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ความตองการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
ของผูบริโภคจังหวัดนครสวรรค ไดแก

1. ความตองการดานความปลอดภัยและความมั่นคง 
2. ความตองการทางดานสังคม
3. ความตองการท่ีไดรับการยกยองในสังคม 
4.ความตองการท่ีจะไดรับความสําเร็จดังท่ีคาดไว

 ตัวแปรอิสระ (Inpendent variable) ตัวแปรตาม (dependent variable)

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก
1. อายุ 
2. อาชีพ 
3. รายได 
4. การศึกษา 
5. คานิยม 

การจัดการดานการตลาด ไดแก
1. ดานผลิตภัณฑ (Product)
2. ดานราคา (Price)

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)
4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)
5. ดานบุคคล (People)
6. ดานกระบวนการ (Process)
7. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence)

ภาพกรอบแนวคิดของการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย

 ขอบเขตประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

คือ ผูบริโภคในเขตจังหวัดนครสวรรคที่มีความตองการ

เรียนภาษาจีน ซึ่งไมสามารถระบุจํานวนที่แนชัดได

 กลุมตัวอยางที่ใชเปนตัวแทนในการศึกษาครั้งนี้ 

คือ ผูบริโภคในเขตจังหวัดนครสวรรคที่มีความตองการ

เรียนภาษาจีนจํานวน 400 คน ดวยการใชคาเปดตาราง

ของ Yamane ที่จํานวนอนันต

 1.  ตั วแปร อิสระ  คือ  ปจจั ยส วนบุคคล 

ประกอบดวย

  1.1 อายุ 
  1.2 อาชีพ 

  1.3 รายได 

  1.4 การศึกษา 
  1.5 คานิยม 

 2. การจัดการดานการตลาด  (  7 P’s ) 

ประกอบดวย 

  2.1 ผลิตภัณฑ (Product)

  2.2 ราคา (Price)

  2.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place)

  2.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion)

  2.5 บุคคล (People)

  2.6 กระบวนการ (Process)

  2.7 ลักษณะทางกายภาพ (Physical 

evidence)  
 ตัวแปรตาม คือ ความตองการเรียนภาษาจีน

ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ของผูบรโิภคจังหวัดนครสวรรค 

ประกอบดวย 

  1. ความตองการดานความปลอดภัย

และความมั่นคง 
  2.  ความตองการทางดานสังคม 

  3.  ความตองการทีไ่ดรบัการยกยองในสงัคม 

  4.  ความตองการท่ีจะไดรับความสําเร็จ
ดังที่คาดไว
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 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชในการ

วิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม เรื่อง การจัดการดานการ

ตลาดท่ีมีผลตอความตองการเรียนภาษาจีนในโรงเรียน

เอกชนนอกระบบของผูบริโภค จังหวัดนครสวรรค โดย

แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ

ดานการตลาดโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่มีผลตอความ

ตองการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ และ

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความ

ตองการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบของ

ผูบริโภค จังหวัดนครสวรรค 

 วิธีการเก็บขอมูล

 ผูศึกษาใชการเก็บรวบรวมขอมูลรวมกับผูชวย

วิจัย 6 ทาน ซึ่งเปนนักศึกษาจีนท่ีศึกษาอยูในพ้ืนท่ี 

จงัหวดันครสวรรค 3 ทานและอาจารยผูสอนภาษาจนีท่ีอยู

ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค 3 ทาน

 การวิเคราะหขอมูล

 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

ทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ

ประมวลผลขอมูลหลังจากทําการตรวจสอบตามความ

สมบูรณที่ไดรับ

 1.  ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ใชระดับการวัด
ตวัแปรแบบกลุมสาํหรบัแบบสอบถามตวัเลอืก (Checklist)

โดยในผลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลในรูปแบบความถ่ี และ

รอยละ
 2.  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ

การจัดการดานการตลาดโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
ทีม่ผีลตอความตองการเรยีนภาษาจนีในโรงเรยีนเอกชนนอก 

นําผลที่ไดมาวิเคราะหระดับการปฏิบัติโดยหาคาเฉลี่ย (x) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

  3.  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ

ความตองการเรยีนภาษาจนีในโรงเรยีนเอกชนนอกระบบ

ของผูบริโภคจังหวัดนครสวรรค นําผลท่ีไดมาวิเคราะห
ระดับการปฏิบัติโดยหาคาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)

 4.  การทดสอบสมมติฐาน วเิคราะหความสัมพนัธ

ของตัวแปรการจัดการดานการตลาดกับความตองการ

เรียนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบของผูบริโภค

จังหวัดนครสวรรค ดวยการวิเคราะหสมการถดถอย

พหหุรอืการวเิคราะหการถดถอยแบบเชงิซอน (Multiple 

regression analysis) ดวยวิธี Enter วิเคราะหตัวแปร 

เพ่ือหาอิทธิพลของตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอตัวแปรตาม

ในรูปสมการทํานาย

สรุปผลการวิจัย
 ผูศึกษารายงานผลการศึกษาตามวัตถุประสงค

ของการวิจัยดังนี้

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อายุเฉลี่ย 23.28 รายได

เฉลี่ย 8,391.25 บาทตอเดือน มีคานิยมชอบแสวงหา

ประสบการณใหมๆอยูเสมอ ตามลําดับ

 วัตถุประสงคการวิจัย 1. เพ่ือศึกษาปจจัย

การจดัการดานการตลาดและความตองการเรยีนภาษาจนี

ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบของผูบรโิภคจังหวัดนครสวรรค
 ปจจัยการจัดการดานการตลาด กลุมตัวอยาง

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการดานการตลาดที่มีผล
ตอความตองการเรยีนภาษาจนีในโรงเรยีนเอกชนนอกระบบ

ดานชองทางการจัดจาํหนายมากทีส่ดุ รองลงมาคอืดานบคุคล

ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

และดานกระบวนการตามลําดับ
 ความตองการเรยีนภาษาจนีในโรงเรยีนเอกชน

นอกระบบของผูบรโิภคจงัหวดันครสวรรค กลุมตวัอยาง

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการเรียนภาษาจีนใน

โรงเรียนเอกชนนอกระบบของผูบริโภคจังหวดันครสวรรค 

ความตองการทางดานสังคมมากท่ีสุด รองลงมา 
คือ ความตองการท่ีจะไดรับความสําเร็จดังที่คาดไว 

ดานความตองการดานความปลอดภัยและความม่ันคง 

และความตองการที่ไดรับการยกยองในสังคมตามลําดับ

 วตัถุประสงคการวิจยั 2. เพ่ือศกึษาความสัมพันธ

ระหวางการจัดการดานการตลาดกับความตองการเรียน
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ภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบของผูบริโภค

จงัหวดันครสวรรค ความสัมพนัธระหวางการจัดการดาน

การตลาดกับความตองการเรียนภาษาจีน ในโรงเรียน

เอกชนนอกระบบของผูบริโภคจังหวัดนครสวรรค พบวา 

ตั วแปร อิสระ ท้ั งหมด  อธิบายการ เป ล่ียนแปลง
ของความตองการเรียนภาษาจนี ในโรงเรยีนเอกชนนอกระบบ

ของผูบริโภคจงัหวดันครสวรรค ไดรอยละ 93.4 มตีวัแปร 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม

การตลาด  ดานกระบวนการ  และด านลักษณะ

ทางกายภาพท่ีมีผลตอความตองการเรียนภาษาจีนใน

โรงเรียนเอกชนนอกระบบของผูบริโภคจังหวดันครสวรรค

โดยการจัดการดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ด านการส ง เ ส ริมการตลาด  ด านกระบวนการ 

และดานลักษณะทางกายภาพ  สูงจะสงผลใหมีความ

ตองการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบของ

ผูบริโภค จังหวัดนครสวรรคสูงที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ .05 

 
อภิปรายผล
 จากผลการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผูศึกษาอภิปราย

ผลตามสมมติฐานของการวิจัย คือ การจัดการดาน

การตลาดมีความสัมพันธกับความตองการเรียนภาษาจีน
ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบของผูบรโิภคจังหวัดนครสวรรค 

 จากผลการวิจัยพบวา ดานราคา ดานชองทาง

การจดัจาํหนาย ดานการสงเสรมิการตลาด ดานกระบวนการ
และดานลักษณะทางกายภาพมผีลตอความตองการเรยีน

ภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบของผูบริโภค 

จังหวัดนครสวรรค โดยการจัดการดานราคา ดานชอง

ทางการจัดจําหนาย  ดานการสง เสริมการตลาด

ดานกระบวนการ และดานลกัษณะทางกายภาพ สงูจะสงผล
ใหมีความตองการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนนอก

ระบบของผูบรโิภคจังหวดันครสวรรคสงู แตดานผลติภณัฑ

และดานบุคลากรไมมีผลตอความตองการเรียนภาษาจีน

ในโรงเรยีนเอกชนนอกระบบของผูบรโิภคจงัหวดันครสวรรค 

แตจากผลการวิจัยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การจัดการดานการตลาดท่ีมีผลตอความตองการเรียน

ภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบดานชองทางการ
จดัจาํหนายมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ดานบคุคล ดานลกัษณะ

ทางกายภาพ ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานผลติภณัฑ 

ดานราคา และดานกระบวนการตามลําดับ 
 จากผลการวิ จั ย ไม สอดคลองกับงานของ 

นลินี เสนาปา (2544) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูใช

บริการในการเลือกสถาบันสอนภาษาตางประเทศของ

ประชาชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

ซึ่งพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญแกปจจัย

ดานบคุลากรเปนอนัดบัแรก ตามดวยปจจยัดานผลิตภณัฑ

ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานท่ี ปจจัยดานเคร่ืองมือ

และอุปกรณ ปจจัยดานวัสดุสื่อสาร สื่อโฆษณาและ

การสงเสริมการตลาด และปจจัยดานสัญลักษณ 

ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งนี้ดานบุคลากรและผลิตภัณฑ 

สงผลตอความตองการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชน

นอกระบบของผูบริโภค จังหวัดนครสวรรค เน่ืองจาก 

ปจจุบันการเรียนภาษาจีนในประเทศไทยเปนที่นิยมในหมู

นักเรียนไทยมากเปนอันดับ 1 และมีโรงเรียนสอนภาษา

จีนมีจํานวนมากขึ้นกวาในอดีตมาก (ผูจัดการ 360° 

รายสัปดาห, 2554, ไมปรากฏเลขหนา)ทําใหผลิตภัณฑ

และบุคลากร ไมมีผลตอการเลือกเรียนมากนักเพราะมี

หลักสูตรและบุคลากรไมแตกตางกัน 

ขอเสนอแนะ
 ขอเสนอแนะท่ัวไป/เชิงนโยบาย

 1.  จากผลการวิจยั ผูบริโภคการจัดการดานการ

ตลาดที่ทําใหเกิดความตองการเรียนภาษาจีนในโรงเรียน

เอกชนนอกระบบของผูบริโภคจังหวัดนครสวรรค 

จาก 7 ดานมีดังนี้
  1. ดานชองทางการจัดจําหนาย

  2. ดานบุคคล 

  3. ดานลักษณะทางกายภาพ 
  4. ดานการสงเสริมทางการตลาด

  5. ดานผลิตภัณฑ 
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  6. ดานราคา 

  7. ดานกระบวนการ ตามลําดับ

  แตจากผลการวิจยัพบวาการจัดการท่ีมผีลตอ

ความตองการเรยีนภาษาจนีในโรงเรยีนเอกชนนอกระบบ

ดานท่ีมีผลกระทบตอความตองการ คือ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ 

ซึ่ งด านผลิตภัณฑและด านด านบุคคลไมมี ผลตอ

ความตองการเรยีนภาษาจนีในโรงเรยีนเอกชนนอกระบบ

  ดังนั้นผูประกอบธุรกิจสอนภาษาจีนที่เปน

โรงเรียนเอกชนนอกระบบจึงควรทําการปรับปรุง

การดํ า เ นินงานในปจจุบันในด านผลิตภัณฑและ

ดานบุคลากร ดังนี้

  ดานผลิตภัณฑ ควรใหความสําคัญกับ

การมาตรฐานการศกึษาทีไ่ดรบั เชน มใีบประกาศนยีบัตร

เมือ่สําเรจ็การศกึษาจากกระทรวงศกึษา ประวตัคิวามเปน

มาของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนนอกระบบท่ีมี

ความนาเชื่อถือ และความมีชื่อเสียงโรงเรียน เนื่องจาก

การดํ า เ นินงานในป จจุบันมี ค า เฉ ล่ีย ในการ เลื อก

ของผูบริโภคนอย

  ดานบุคลากร  ควรใหความสําคัญกับ

การมีผูบริหารเปนบุคคลที่มีชื่อเสียง และการเปนที่

ยอมรับของสังคมบุคลากรไดรับการรองรับคุณภาพจาก

กระทรวงศึกษาธิการเนื่องจากการดําเนินงานในปจจุบันมี

คาเฉลี่ยในการเลือกของผูบริโภคนอย
 2.  ดานความตองการเรียนภาษาจนีในโรงเรียน

เอกชนนอกระบบของผูบรโิภคจังหวัดนครสวรรค ผลการ

วจิยัพบวา กลุมตวัอยางมคีวามตองการทางดานสงัคมมาก

ที่สุด รองลงมาคือความตองการที่จะไดรับความสําเร็จ

ดงัทีค่าดไว มากกวาดานความตองการดานความปลอดภัย

และความมั่นคง และความตองการที่ไดรับการยกยอง
ในสงัคมดังนัน้การกระตุนใหเกิดความตองการเรยีนภาษาจนี

ในโรงเรยีนเอกชนนอกระบบของผูบรโิภคจงัหวดันครสวรรค

จึงควรดําเนินการในดานการจัดการดานชองทางการ

จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดานลักษณะ

ทางกายภาพ เนือ่งจากจะสงผลใหผูบรโิภคมีความตองการ

เรียนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบของผูบริโภค

จงัหวดันครสวรรคจากดานความตองการทางดานสงัคมสงู

และทําการปรับปรุงการจัดการดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานบุคคล และดานกระบวนการ
  สาํหรับการกระตุนความตองการเรียนภาษาจีน

ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ของผูบริโภค จังหวัด

นครสวรรค จากความตองการที่จะไดรับความสําเร็จ

ดงัท่ีคาดไว ควรดําเนนิการจัดการดานการจัดการดานราคา

ดานการสงเสริมการตลาด และดานลกัษณะทางกายภาพ 
และทําการปรบัปรงุการจดัการดานผลติภณัฑ ดานชองทาง

การจัดจําหนาย ดานบุคคลและดานกระบวนการ

 ขอเสนอแนะสาํหรบัการทาํวจิยั/การทาํวจิยัตอยอด

 การวิจัยคร้ังนี้ศึกษา การจัดการดานการตลาด

ที่มีผลตอความตองการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชน

นอกระบบของผูบรโิภคจงัหวดันครสวรรค ซึง่ผลการวิจยั

ไดแนวทางในการดําเนินงานการจัดการโรงเรียนสอน

ภาษาจีนเอกชนนอกระบบ ซึ่งการดําเนินการเพื่อขยาย

ผลการวิจัยหรือเพื่อตอยอดการศึกษาวิจัยในประเด็นนี้

ควรศึกษาถึง ปญหาในการบริหารจัดการ ในพ้ืนที ่จงัหวัด

นครสวรรค อปุสรรคในการเรยีนภาษาจนีในโรงเรยีนสอน

ภาษาเอกชนนอกระบบ เพือ่นาํผลท่ีไดประกอบกนัเพือ่ใช
ในการบริหารงานโรงเรยีนสอนภาษาจนีเอกชนนอกระบบ
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