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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการฝึ กอบรม หลักสูตร Public Training ของสํานักการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ ง มหาวิ ท ยาลั ย สุโ ขทัย ธรรมาธิร าช และ 2) เพื่ อ เปรี ย บเทีย บปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการฝึ กอบรมหลักสูตร Public Training ของสํานัก
การศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ท่เี คยเข้ าอบรมหลักสูตร Public Training ของสํานักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามปี ปฏิทนิ พ.ศ. 2557 จํานวน 166 คน โดยใช้ แบบสอบถาม
เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผลด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS โดยใช้
สถิติ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ใช้ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ค่า t-test และค่า F-test ผลการวิจัย พบว่า
1) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่อิทธิพลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการฝึ กอบรม
หลักสูตร Public Training ของสํานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในระดับ
มาก ได้ แ ก่ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา และด้ า นการจั ด จํา หน่ า ย ส่ ว นปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่อทิ ธิพลในระดับปานกลาง ได้ แก่ ด้ านการส่งเสริมการตลาด
2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ท่เี คยเข้ าอบรมที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มี
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิ ธิพลการตัดสินใจเลือกใช้ บริการฝึ กอบรมหลักสูตร Public
Training ของสํานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ
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1. บทนํา
ปั จจุบันแทบทุกองค์การเล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรและให้ ความสําคัญกับบุคลากร
มากขึ้น เพราะเชื่ อว่ า องค์การจะบรรลุ จุ ดมุ่ งหมายได้ น้ั น ต้ องอาศัยความร่ วมมื อจากบุ ค ลากร
ภายในองค์การของตนเป็ นสําคัญ การที่องค์การจะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีขวัญ
กําลังใจที่ดี ตลอดจนมีเจตคติและพฤติกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่องานและองค์การนั้น ๆ จําเป็ น
อย่ า งยิ่ ง ที่จ ะต้ อ งได้ รั บ การเสริ ม สร้ า งและปลู ก ฝัง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง วิ ธี ก ารที่นิ ย มนํา มาใช้ อ ย่ า ง
แพร่หลายในการบริหารงานบุคคลในปัจจุบันก็คือ การฝึ กอบรม
โดยจะเห็นได้ ว่าองค์การขนาดใหญ่หลายองค์การ ได้ มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อฝึ กอบรม
และพัฒนาบุคลากรขึ้นมาโดยเฉพาะ ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนองค์การ
ลักษณะพิเศษ เพราะการฝึ กอบรมถือเป็ นส่วนหนึ่งของ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หรือ Public Sector Management Quality Award (PMQA) ในหมวดที่ 5 การมุ่งเน้ นทรัพยากร
บุคคล (Human Resource Development: HRD) ดังนั้นในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รัฐบาลได้
มอบให้ หน่ ว ยงานหลายแห่ ง ปฏิ บั ติ ก ารวางแผนและประสานงานการฝึ กอบรมเพื่ อ พั ฒ นา
ข้ า ราชการและรั ฐวิ ส าหกิจ อาทิ สถาบัน พั ฒ นาข้ า ราชการพลเรื อน สํา นั กงานคณะกรรมการ
ข้ าราชการพลเรือน (ก.พ.) สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน เป็ นต้ น
นอกจากนี้หน่ วยงานธุรกิจเอกชนก็มีการจัดตั้งหน่ วยงานขึ้นมารับผิดชอบงานด้ านการฝึ กอบรม
อาทิ บริษัทเอสโซ่ สแตนดาร์ด จํากัด บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จํากัด และบริษัทเชลล์แห่ งประเทศ
ไทย จํากัด เป็ นต้ น
การฝึ กอบรมที่ดีจะสามารถเพิ่ มประสิทธิภาพของพนั กงานได้ จึงเท่ากับ เป็ นการเพิ่ ม
ผลผลิ ต ให้ กับ องค์ ก าร ช่ วยทําให้ เกิด เจตคติ ท่ีดีกับองค์ ก าร ช่ วยองค์ก ารลดค่ า ใช้ จ่า ยในการ
ฝึ กอบรม เพราะการฝึ กอบรมทําให้ มีการขาดงานน้ อยลงและลดอัตราการลาออก ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวความคิด ของคุ ด (Cooke,1989: ออนไลน์) ที่กล่ าวเสริ มไว้ ว่า การฝึ กอบรมบุ คลากรใน
องค์การสามารถช่ วยวางแผนอัตรากําลังพนักงานในอนาคตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การโยกย้ าย
เลื่อนตําแหน่งแต่งตั้ง ทําให้ พนักงานมีความกระตือรือร้ นในการพัฒนาตนเอง การฝึ กอบรมจะทํา
ให้ องค์การได้ ประโยชน์ อย่ างเต็มที่จากความสามารถของพนักงาน องค์การต่ าง ๆ ไม่ ว่าจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์การลักษณะพิเศษ ต่ างก็ให้ ความสําคัญในเรื่องการจัดฝึ กอบรม มี
การส่งเสริมให้ บุคลากรมีโอกาสเข้ ารับการฝึ กอบรมมากขึ้น บางองค์การกําหนดงบประมาณการ
ฝึ กอบรมในอัตราถึงร้ อยละ10 ของงบประมาณทั้งหมด (ธีรภัทร สุดาทิศ, 2550: ออนไลน์) ไม่
ว่าเป็ นการฝึ กอบรมขณะทําการหรือการฝึ กอบรมนอกที่ทาํ การ
สํานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็ นหนึ่งในหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้ บริการทางวิชาการแก่สงั คมและทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมี
กิจกรรมในรูปแบบต่ าง ๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การจัดฝึ กอบรมหลั กสูตรต่ าง ๆ ทั้งวิชาการและ
วิชาชีพให้ แก่ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การ
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ลักษณะพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและการงาน โดยแบ่ งหลักสูตรฝึ กอบรม
แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ หลักสูตร Public Training หลักสูตร Inhouse Training และ
หลักสูตร E-Training (คู่มือโครงสร้ างการบริหารงานภายในและอัตรากําลังสํานักการศึกษา
ต่อเนื่อง, 2557) ในสถานการณ์ปัจจุบัน มีสถาบันฝึ กอบรมเปิ ดให้ บริการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่
ว่าจะเป็ นองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งผลให้ มีการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น
ทํา ให้ โอกาสการขยายตลาดไปสู่ ก ลุ่ ม เป้ าหมายได้ น้ อ ยลง ส่ ง ผลให้ ยอดผู้ เ ข้ า อบรมลดลง
โดยเฉพาะในหลักสูตร Public Training โดยในปี พ.ศ. 2556 สํานักการศึกษาต่อเนื่อง มียอดผู้
เข้ าอบรมตามปี ปฏิทนิ ทั้งหมด 1,234 คน (โปรแกรมฝึ กอบรมประจําปี 2556, 2556) และในปี
พ.ศ. 2557 ยอดผู้ เข้ าอบรมกลั บลดลงเหลือ 868 คน (โปรแกรมฝึ กอบรมประจําปี 2557,
2557) ซึ่งลดลงถึง 366 คน คิดเป็ นร้ อยละประมาณ 30 เลยทีเดียว ส่งผลให้ ไม่สามารถทํายอด
รายรับที่ต้ังไว้ โดยในปี พ.ศ. 2558 นี้ ได้ มีการตั้งเป้ าหมายรายรับของหลักสูตร Public Training
ไว้ ท่ี 4,000,000 บาท
จากเหตุผลดังกล่ าวข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการฝึ กอบรมหลักสูตร Public Training ของสํานักการศึกษา
ต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถนําไปเป็ น
แนวทางในการวางแผนกํา หนดยุ ท ธศาสตร์ ท างการตลาดเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ผู้บริโภคของสํานักการศึกษาต่อเนื่องต่อไป
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการฝึ กอบรม หลักสูตร Public Training ของสํานักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการฝึ กอบรมหลักสูตร Public Training ของสํานักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

2. ขอบเขตการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูล
จากกลุ่มตัวอย่ างที่เคยเข้ าอบรมหลักสูตร Public Training ของสํานักการศึกษาต่ อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามปี ปฏิทนิ พ.ศ. 2557 มีจาํ นวน 166 ตัวอย่าง ซึ่งแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการเรียนการสอน จํานวน 23 ตัวอย่าง ด้ านการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ จํานวน 12 ตัวอย่ าง ด้ านการฝึ กอบรม จํานวน 19 ตัวอย่ าง ด้ านการ
เขียน จํานวน 60 ตัวอย่าง และด้ านการวิจัย จํานวน 52 ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้ อมูลกลุ่มตัวอย่าง
ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2558 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
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2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ใ ช้ ใ นการวิจัยครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) สร้ า งขึ้น จากการ
ทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็ น 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อคําถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา องค์การที่สงั กัด ที่อยู่อาศัย และหลักสูตรที่เคยอบรม
ตอนที่ 2 ข้ อคําถามปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้
บริ ก ารฝึ กอบรมหลั ก สู ต ร Public
Training
ของสํา นั ก การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านการจัดจําหน่าย และด้ านการ
ส่งเสริมการตลาด ข้ อคําถามเป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Five-point rating scale)
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาด ในด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านการราคา ด้ านการจัดจําหน่าย ด้ านการส่งเสริมการตลาด และ
หลักสูตรที่ท่านต้ องการฝึ กอบรม เป็ นคําถามปลายเปิ ด

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
สําหรั บการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยจะทําการติดต่ อตัวอย่ าง เพื่อขอความ
ร่ วมมือตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ ทางโทรศัพท์ และทางอีเมล์ และส่งแบบสอบถามไปให้ กลุ่ม
ตัวอย่าง ทางโทรสาร และทางอีเมล์ และนําข้ อมูลที่ได้ ไปทําการวิเคราะห์ผลต่อไป

4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สําหรับสถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจะนําข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จากการสุ่มตัวอย่างมา
วิ เคราะห์ ทางสถิ ติ โดยใช้ โ ปรแกรมสํา เร็จ รูป ทางสถิติเ พื่ อ การวิจั ย ทางสัง คมศาสตร์ (SPSS:
Statistical Package for Social Sciences) สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มู ลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) เป็ นการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการบรรยาย ลักษณะข้ อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ เพื่ออธิบายถึงภูมิ
หลังของปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่ อการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการฝึ กอบรมหลักสูตร Public Training ของสํานักการศึกษาต่ อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.1 ค่าร้ อยละ (Percentage)
1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean หรือ X)
1.3 ค่าการเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)
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2. การวิเคราะห์ขอ้ มู ลด้วยสถิติเชิงอนุ มานหรือสถิติอา้ งอิง (Inferential Statistics)
เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลบางส่วนซึ่งเรียกว่ากลุ่มตัวอย่าง และข้ อมูลจากตัวอย่างนี้จะเป็ นตัวแทน
ของผู้ท่เี คยเข้ าอบรมหลักสูตร Public Training ของสํานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ตามปี ปฏิทนิ พ.ศ. 2557 ทั้งหมด ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ที่จะนําไปสู่ผลสรุป
เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ ค่า t-test (Independent Samples
t-test) และ F-test (Independent Samples F-test) ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าตัว
แปรอิสระ สําหรับค่านัยสําคัญทางสถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ กําหนดไว้ ท่รี ะดับ .05

5. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั
สรุปผล
ผลการศึกษาเรื่อง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการฝึ กอบรมหลักสูตร Public Training ของสํานักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช สามารถสรุปผลการวิจัยได้ เป็ น 3 หัวข้ อ ดังนี้
1. ข้ อมูลทางด้ านลักษณะประชากรศาสตร์ของตัวอย่าง
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงจํานวน 101 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.8 คน
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีจาํ นวน 93 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.0 สังกัดองค์กรภาครัฐ จํานวน
79 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.6 มีท่พี ักอาศัยในปริมณฑลจํานวน 78 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.0 และ
เคยเข้ าร่วมฝึ กอบรมด้ านการเขียนจํานวน 64 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.12
2. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการฝึ กอบรม
หลักสูตร Public Training ของสํานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่อิท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิน ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารฝึ กอบรม
หลักสูตร Public Training ของสํานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในระดับ
มาก ได้ แก่
ด้ านผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจารณาผลแต่ ละข้ อพบว่ า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ พนักงานให้
คําแนะนําที่ดีและบริการด้ วยความสุภาพเรียบร้ อย ด้ านราคา เมื่อพิจารณาผลแต่ละข้ อพบว่า ข้ อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ มีราคาที่เหมาะสมและมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณประโยชน์ท่ไี ด้ รับ และ
ด้ านการจัดจําหน่าย เมื่อพิจารณาผลแต่ละข้ อพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ สถานที่ต้ังหาพบ
ได้ ส่ วนปั จ จัยส่ วนประสมทางการตลาดที่อิทธิพลในระดับ ปานกลาง ได้ แก่ ด้ านการส่ งเสริ ม
การตลาด เมื่อพิจารณาผลแต่ละข้ อพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สามารถเบิกค่าลงทะเบียน
จากต้ นสังกัดได้ และไม่ถอื เป็ นวันลา
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3. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ท่เี คยเข้ าอบรมที่มีท่พี ักอาศัยแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้ านส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

อภิปรายผลการวิจยั
ผลการศึกษา ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
ฝึ กอบรมหลักสูตร Public Training ของสํานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สามารถอภิปรายได้ ดังนี้
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ ข้ อที่มีอทิ ธิพลมากที่สดุ คือ พนักงานให้ คาํ แนะนําที่ดีและบริการด้ วย
ความสุภาพเรียบร้ อย และรองลงมาคือ เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรมคอยบริการอํานวยความสะดวกตลอด
หลักสูตร อาจเนื่องมาจาก การที่ผ้ ูเข้ าอบรมที่มาจากองค์กรภาครัฐและองค์การลักษณะพิเศษ
บางส่วนถูกหน่วยงานในสังกัดของตัวเองส่งเข้ ามาฝึ กอบรม จึงทําให้ เกิดความคาดหวังในเรื่องของ
การให้ คําแนะนํา การบริ การที่สุภาพ และการอํานวยความสะดวกจากทางเจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม
มากกว่าชื่อเสียงของวิทยากร ตลอดจนหลักสูตรฝึ กอบรม รวมถึงผู้เข้ าอบรมในส่วนที่สมัครใจมา
ลงอบรมตามเจตนารมณ์ของตัวเอง ก็ย่อมต้ องการที่จะได้ รับผลิตภัณฑ์อย่ างอื่นที่เป็ นมากกว่ า
ผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์จริง นั้นก็คือผลิตภัณฑ์ควบอย่างการบริการนั้นเอง แม้ ด้านบริการจะ
เป็ นเพียงผลิตภัณฑ์ควบก็ตาม แต่ กเ็ ป็ นตัวที่แยกความแตกต่ างที่สาํ คัญระหว่ างผลิตภัณฑ์ของ
สํานักและผลิตภัณฑ์คู่แข่ง (ฟิ ลิป คอตเลอร์, พ.ศ. 2553)
2. ด้ านราคา ข้ อที่มีอทิ ธิพลมากที่สดุ คือ มีราคาที่เหมาะสมและมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ
คุณประโยชน์ท่ไี ด้ รับ อาจเนื่องมาจาก การที่ผ้ ูเข้ าอบรมในส่วนที่สมัครใจมาลงอบรมตามเจตนา
ของตัวเอง และผู้เข้ าอบรมที่มาจากองค์กรเอกชน ย่อมต้ องการหลักสูตรที่มีราคาที่เหมาะสมและมี
ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณประโยชน์ท่ไี ด้ รับ ไม่ว่าจากผลิตภัณฑ์หลักอย่างความรู้ ผลิตภัณฑ์จริง
อย่างหลักสูตรอบรมต่าง ๆ เอกสารประกอบการอบรม ตลอดจนผลิตภัณฑ์ควบอย่างการบริการ
การอํานวยความสะดวกจากทางเจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม เพราะผู้เข้ าอบรมบางส่วนต้ องเสียค่าใช้ จ่าย
เอง โดยเฉพาะผู้เข้ าอบรมที่มาจากภาคเอกชน
3. ด้ านการจั ด จํา หน่ า ย ข้ อ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด คื อ สถานที่ ต้ั ง หาพบได้ ง่ า ย อาจ
เนื่องมาจากในปัจจุบันเป็ นโลกที่มุ่งเน้ นเรื่องความสะดวกสบายและรวดเร็ว โดยผู้เข้ าอบรมไม่ว่า
จะเป็ นเพศชายหรือเพศหญิง ไม่ว่าจะอายุเท่าไร พักอาศัยอยู่ท่ใี ด สังกัดหน่วยงานไหน ก็ล้วนแต่
ให้ ความสําคัญอย่างมากกับเวลาของตัวเอง และพยายามประหยัดเวลาในการเดินทางมากที่สุด
ตลอดจนความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังจุดมุ่งหมาย สถานที่ต้งั ที่สามารถหาพบได้ ง่ายจึงมี
อิทธิพลต่อผู้เข้ าอบรม เพราะสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางบนท้ องถนนของพวกเขาได้ จะ
เห็นได้ ว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีท่ีอยู่ ในปริมณฑลและกรุงเทพมหานครที่ข้ ึนชื่อเรื่ อง
การจราจรที่หนาแน่น
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4. ด้ านการส่งเสริมการตลาด ข้ อที่มีอทิ ธิพลมากที่สดุ คือ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจาก
ต้ นสังกัดได้ และไม่ ถือเป็ นวันลา อาจเนื่องมาจาก ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สังกัดองค์กร
ภาครัฐ ทําให้ การส่งเสริมการตลาดในหัวข้ อ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้ นสังกัดได้ และไม่ถือ
เป็ นวันลา จึงมีอทิ ธิพลมากที่สดุ เพราะผู้เข้ าอบรมในองค์กรภาครัฐมีรายได้ ท่ไี ม่มากเมื่อเทียบกับ
รายได้ ของผู้เข้ าอบรมจากภาครัฐวิสาหกิจ หรือผู้เข้ าอบรมจากบริษัทเอกชน โดยเฉพาะผู้เข้ าอบรม
ที่ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีท่มี ีรายได้ มากนักเช่นกัน และผู้เข้ าอบรมบางส่วนต้ องเดินทาง
มาจากต่างจังหวัด ทําให้ การเดินทางมาอบรมแต่ละครั้ง ต้ องเสียวันลาราชการไปไม่น้อย ดังนั้น
การมาอบรมได้ โดยไม่ถอื เป็ นวันลา จึงมีอทิ ธิพลต่อผู้เข้ าอบรมกลุ่มนี้มากเป็ นพิเศษ และรวมไปถึง
ผู้เข้ าอบรมจากองค์กรภาครัฐ ที่อยากเก็บวันลาไว้ ใช้ ในยามจําเป็ นหรือกรณีฉุกเฉินมากกว่าลามา
ฝึ กอบรมหลักสูตร Public Training ของสํานักการศึกษาต่อเนื่อง
5. ปั จจัยส่วนบุคคล เพศ ระดับการศึกษา องค์กร และที่พักอาศัย ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการฝึ กอบรมหลักสูตร Public Training ของสํานัก
การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช ที่ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ง ในภาพรวม อาจ
เนื่องมาจาก ค่านิยมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้ นไปในเรื่องความรวดเร็ว สะดวกสบาย โดยเฉพาะ
ความคุ้มค่ าในที่ส่ิงได้ รับจากการฝึ กอบรม ไม่ ว่าจะเป็ น ด้ านการบริการของเจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม
เอกสารประกอบการอบรม สถานที่ต้ังที่หาง่ายทําให้ สะดวกต่อการวางแผนเดินทาง ตลอดจนด้ าน
ส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ ทําให้ ผ้ ูเข้ าฝึ กอบรมทําการชั่งนํา้ หนักว่า การเดินทางมาฝึ กอบรมกับทาง
สํานักการศึกษาต่อเนื่องนั้น มีความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือไม่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ กลับมารวม
ไปถึงเวลาที่เสียไปกลับการเดินทางมาฝึ กอบรมด้ วย แต่ เมื่อแบ่งเป็ นรายด้ านพบว่ า ผู้ท่ีเคยเข้ า
อบรมที่มี ท่ีพัก อาศั ยแตกต่ า งกัน มี ปั จ จั ยส่ ว นประสมทางการตลาด ด้ า นส่ ง เสริ ม การตลาดที่
แตกต่ างกัน อาจเนื่องมาจากการประชาสัมพันธ์ของทางสํานักการศึกษาต่ อเนื่อง มุ่งเน้ นไปยัง
สํานักงานส่วนกลางมากกว่าส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น จึงทําให้ ผ้ ูรับข่าวสาร (Message target)
ทั้ง 2 ภาคส่วนดังกล่าว ไม่ทราบถึงตัวข่าวสาร (Message) หรือหลักสูตร Public Training ของ
สํานักการศึกษาต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถช่วยในการเสนอแนะแนวทางการตลาดสําหรับไปใช้ ในการ
พัฒนาส่วนประสมทางการตลาดและกําหนดยุทธศาสตร์ทางการตลาดของสํานักการศึกษาต่อเนื่อง
ได้ ดังนี้
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในด้ านผลิตภัณฑ์ สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการฝึ กอบรมหลักสูตร Public Training ของสํานักการศึกษาต่ อเนื่อง
มหาวิ ท ยาลั ย สุโ ขทัย -ธรรมาธิร าชน้ อ ยที่สุด คื อ วิ ท ยากรกลุ่ ม สัม พั น ธ์ และหลั ก สูต รมี ค วาม
หลากหลาย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ให้ ผ้ ูอาํ นวยการสํานักการศึกษาต่อเนื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้
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ของวิ ท ยากรกลุ่ ม สั ม พั น ธ์ เช่ น การส่ ง ไปศึ ก ษาดู ง าน เพื่ อ เป็ นการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ เกิ ด
สัมพันธภาพ ความรู้ ความเข้ าใจ เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ ที่เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้
ของผู้อ่นื ที่เป็ นมุมมองใหม่ ๆ และแม้ ปัจจุบันหลักสูตร Public Training ของสํานักการศึกษา
ต่อเนื่องจะมีความหลากหลาย แต่อาจเป็ นความหลากหลายที่ยังไม่ตรงกับความต้ องการของตลาด
มากนัก ดังนั้นบุคลากรฝ่ ายการตลาด ต้ องทําการสํารวจความต้ องการของกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อนํา
ผลสํารวจดังกล่าวมาออกแบบหลักสูตร Public Training ให้ ตรงกับความต้ องการของตลาดมาก
ยิ่งขึ้น
2. ด้ านราคา จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ า ในด้ านราคา สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการฝึ กอบรมหลักสูตร Public Training ของสํานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชน้ อ ยที่สุด คื อ ราคาถู กกว่ า สถาบัน ฝึ กอบรมอื่น ผู้ วิจัยมีข้อ เสนอแนะดั ง นี้
บุ ค ลากรฝ่ ายการตลาด ทํา การสํา รวจและศึ ก ษาราคาของคู่ แ ข่ ง เพื่ อ ให้ ค ณะผู้ บ ริ ห ารสํา นั ก
การศึกษาต่ อเนื่องวางแผนตั้งราคาค่าอบรมให้ ต่ าํ เพื่อจู งใจให้ ผ้ ูบริโภคที่เป็ นลูกค้ าประจําและ
ลู กค้ าของคู่ แ ข่ ง รวมถึงผู้ ท่ียังไม่ เคยซื้ อสินค้ ามาก่อน อัน เป็ นการตั้งราคาแบบมุ่ งการแข่ งขัน
(Competition)
3. ด้ านการจัดจําหน่าย จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในด้ านราคา สิ่งที่มีอทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการฝึ กอบรมหลักสูตร Public Training ของสํานักการศึกษาต่ อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชน้ อยที่สดุ คือ การติดต่อกับทางเจ้ าหน้ าที่ได้ หลายช่องทาง ผู้วิจัยมี
ข้ อเสนอแนะดังนี้ ในปั จจุ บันช่ องทางการติดต่ อกับทางเจ้ าหน้ าที่ของสํานักการศึกษาต่ อเนื่อง
สามารถติดต่อได้ 4 ช่องทาง ได้ แก่ ทางจดหมาย ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ และทางโทรสาร แต่ใน
ปั จจุ บันเทคโนโลยีได้ ก้าวหน้ าขึ้นมาก จนเกิดเทคโนโลยีคลื่นลูกใหม่ เช่ น โซเชียลมีเดีย (Social
Media) ที่ถือเป็ นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสําคัญอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีคลื่นลูกใหม่ อาทิเช่น ทวิต
เตอร์ (Twitter) เฟซบุค๊ (Facebook) และ ไลน์ (Line) ที่ทาํ ให้ การติดต่อสื่อสารเป็ นไปอย่าง
รวดเร็วซึ่งสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริโภค ที่ต้องการข่าวสารและการโต้ ตอบที่ฉับไวจากผู้
ให้ บริการ ดังนั้น ผู้อาํ นวยการสํานักการศึกษาต่อเนื่อง จะต้ องมุ่งเน้ นการเปิ ดช่ องทางการติดต่อ
ทางโซเชียลมีเดียเพิ่มเติม และมอบหมายให้ บุคลากรที่จะทําหน้ าที่ดูแลที่ชัดเจน
4. ด้ านการส่งเสริมการตลาด จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในด้ านการส่งเสริมการตลาด
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการฝึ กอบรมหลักสูตร Public Training ของสํานัก
การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชน้ อยที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์ และการมี
ส่วนลดค่ าลงทะเบียน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ในแผนการตลาดที่ผ่านมาของสํานักการศึกษา
ต่อเนื่อง จะมุ่งเน้ นการประชาสัมพันธ์ไปที่สาํ นักงานส่วนกลางเสียเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งทําให้ ยอดผู้เข้ า
อบรมหลักสูตร Public Training ของสํานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตามปี ปฏิทนิ พ.ศ. 2557 ส่วนใหญ่ มีท่อี ยู่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร (โดยมีผ้ ูเข้ าอบรมที่อาศัย
อยู่ในกรุงเทพมหานครประมาณ 487 คน จากผู้เข้ าอบรมทั้งหมด 868 คน : ทําเนียบรุ่นปี พ.ศ.
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2557) ดังนั้นบุคลากรฝ่ ายการตลาด ควรเจาะกลุ่มเป้ าหมายไปยังสํานักงานส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้ องถิ่นเพิ่มเติม ตลอดจนผู้อาํ นวยการสํานักการศึกษาต่อเนื่องควรผลักดันให้ มีการทําการตลาด
เชิงรุก (Offensive Marketing) ให้ มากยิ่งขึ้น และคณะผู้บริหารสํานักการศึกษาต่อเนื่องจําต้ อง
ทบทวนโปรโมชั่น (Promotion) ด้ านการลดราคาให้ กลับคืนมา หลังจากที่ผ้ ูบริหารได้ ทาํ การถอด
ออกไป เพื่อเป็ นการกระตุ้นยอดขายได้ อกี ช่องทางหนึ่ง
ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครั้งต่อไป
ในการวิ จัยครั้ งต่ อไป ควรเพิ่ มการศึกษาลงลึกในเรื่ องของการส่งเสริ ม การตลาดและ
วิธีการประชาสัมพันธ์ ควรศึกษาความต้ องการในด้ านหลักสูตรฝึ กอบรมที่ลูกค้ าต้ องการเพิ่มเติม
และควรเพิ่มเติม Training Needs ในแบบสอบถาม
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