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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

อทิธพิลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการฝึกอบรม หลักสตูร Public Training ของสาํนักการศึกษา

ต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสตูร Public Training ของสาํนัก

การศึกษาต่อเน่ืองมหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช โดยจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ตัวอย่างที่ใช้

ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้ที่เคยเข้าอบรมหลักสตูร Public Training ของสาํนักการศึกษาต่อเน่ือง

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช ตามปีปฏทินิ พ.ศ. 2557 จาํนวน 166 คน โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผลด้วยโปรแกรมสาํเรจ็รูปทางสถิติ SPSS โดยใช้

สถิติ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ใช้สถติิเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ค่า t-test และค่า F-test ผลการวิจัย พบว่า 

1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฝึกอบรม 

หลักสตูร Public Training ของสาํนักการศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาชในระดับ

มาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการจัดจําหน่าย ส่วนปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่อทิธพิลในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด 

2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ที่เคยเข้าอบรมที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มี

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิธิพลการตัดสนิใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสตูร Public 

Training ของสาํนักการศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาชที่ไม่แตกต่างกนั 

 

คาํสาํคัญ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การฝึกอบรม, ปัจจัยส่วนบุคคล 

 

 

                                                            
*
 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**
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1. บทนาํ 

ปัจจุบันแทบทุกองค์การเลง็เหน็ความสาํคัญของบุคลากรและให้ความสาํคัญกับบุคลากร

มากขึ้ น เพราะเช่ือว่าองค์การจะบรรลุจุดมุ่งหมายได้น้ันต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากร

ภายในองค์การของตนเป็นสาํคัญ การที่องค์การจะมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญ

กาํลังใจที่ดี ตลอดจนมีเจตคติและพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องานและองค์การน้ัน ๆ จาํเป็น

อย่างย่ิงที่จะต้องได้รับการเสริมสร้างและปลูกฝังอย่างต่อเน่ือง วิธีการที่นิยมนํามาใช้อย่าง

แพร่หลายในการบริหารงานบุคคลในปัจจุบันกค็ือ การฝึกอบรม 

โดยจะเหน็ได้ว่าองค์การขนาดใหญ่หลายองค์การ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือฝึกอบรม

และพัฒนาบุคลากรขึ้ นมาโดยเฉพาะ ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนองค์การ

ลักษณะพิเศษ เพราะการฝึกอบรมถือเป็นส่วนหน่ึงของ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

หรือ Public Sector Management Quality Award (PMQA) ในหมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากร

บุคคล (Human Resource  Development: HRD) ดังน้ันในส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ รัฐบาลได้

มอบให้หน่วยงานหลายแห่งปฏิบัติการวางแผนและประสานงานการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา

ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ อาทิ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สาํนักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น 

นอกจากน้ีหน่วยงานธุรกิจเอกชนกมี็การจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบงานด้านการฝึกอบรม 

อาทิ บริษัทเอสโซ่สแตนดาร์ด จาํกัด บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จาํกัด และบริษัทเชลล์แห่งประเทศ

ไทย จาํกดั เป็นต้น  

การฝึกอบรมที่ดีจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงานได้ จึงเท่ากับเป็นการเพ่ิม

ผลผลิตให้กับองค์การ ช่วยทาํให้เกิดเจตคติที่ดีกับองค์การ ช่วยองค์การลดค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม เพราะการฝึกอบรมทาํให้มีการขาดงานน้อยลงและลดอตัราการลาออก ซ่ึงสอดคล้องกบั

แนวความคิดของคุด (Cooke,1989: ออนไลน์) ที่กล่าวเสริมไว้ว่า การฝึกอบรมบุคลากรใน

องค์การสามารถช่วยวางแผนอัตรากาํลังพนักงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การโยกย้าย

เล่ือนตาํแหน่งแต่งตั้ง ทาํให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง การฝึกอบรมจะทาํ

ให้องค์การได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากความสามารถของพนักงาน องค์การต่าง ๆ ไม่ว่าจาก

ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์การลักษณะพิเศษ ต่างกใ็ห้ความสาํคัญในเร่ืองการจัดฝึกอบรม มี

การส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมมากขึ้น บางองค์การกาํหนดงบประมาณการ

ฝึกอบรมในอตัราถึงร้อยละ10 ของงบประมาณทั้งหมด (ธรีภัทร สดุาทศิ, 2550: ออนไลน์) ไม่

ว่าเป็นการฝึกอบรมขณะทาํการหรือการฝึกอบรมนอกที่ทาํการ 

สาํนักการศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช เป็นหน่ึงในหน่วยงานที่มีภารกจิ

ให้บริการทางวิชาการแก่สงัคมและทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมี

กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงหน่ึงในน้ันคือ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งวิชาการและ

วิชาชีพให้แก่ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การ
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ลักษณะพิเศษ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการงาน โดยแบ่งหลักสูตรฝึกอบรม

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ หลักสตูร Public Training หลักสตูร Inhouse Training และ

หลักสูตร E-Training (คู่มือโครงสร้างการบริหารงานภายในและอัตรากาํลังสาํนักการศึกษา

ต่อเน่ือง, 2557) ในสถานการณ์ปัจจุบัน มีสถาบันฝึกอบรมเปิดให้บริการเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ ไม่

ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งผลให้มีการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพ่ิมมากขึ้น 

ทําให้โอกาสการขยายตลาดไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้น้อยลง ส่งผลให้ยอดผู้เข้าอบรมลดลง 

โดยเฉพาะในหลักสตูร Public Training โดยในปี พ.ศ. 2556 สาํนักการศึกษาต่อเน่ือง มียอดผู้

เข้าอบรมตามปีปฏทินิทั้งหมด 1,234 คน (โปรแกรมฝึกอบรมประจาํปี 2556, 2556) และในปี 

พ.ศ. 2557 ยอดผู้เข้าอบรมกลับลดลงเหลือ 868 คน (โปรแกรมฝึกอบรมประจําปี 2557, 

2557) ซ่ึงลดลงถึง 366 คน คิดเป็นร้อยละประมาณ 30 เลยทเีดียว ส่งผลให้ไม่สามารถทาํยอด

รายรับที่ตั้งไว้โดยในปี พ.ศ. 2558 น้ี ได้มีการตั้งเป้าหมายรายรับของหลักสตูร Public Training 

ไว้ที่ 4,000,000 บาท 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

อทิธพิลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสตูร Public Training ของสาํนักการศึกษา

ต่อเน่ืองมหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ีจะสามารถนาํไปเป็น

แนวทางในการวางแผนกาํหนดยุทธศาสตร์ทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคของสาํนักการศึกษาต่อเน่ืองต่อไป 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการฝึกอบรม หลักสตูร Public Training ของสาํนักการศึกษาต่อเน่ือง 

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช และเพ่ือเปรียบเทยีบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิธิพล

ต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสตูร Public Training ของสาํนักการศึกษาต่อเน่ือง 

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช โดยจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 

2. ขอบเขตการวิจยั 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้เกบ็รวบรวมข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้าอบรมหลักสูตร Public Training ของสาํนักการศึกษาต่อเน่ือง 

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ตามปีปฏิทนิ พ.ศ. 2557 มีจาํนวน 166 ตัวอย่าง ซ่ึงแบ่งกลุ่ม

ตัวอย่างเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน จาํนวน 23 ตัวอย่าง ด้านการบริหารและการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาํนวน 12 ตัวอย่าง ด้านการฝึกอบรม จาํนวน 19 ตัวอย่าง ด้านการ

เขียน จาํนวน 60 ตัวอย่าง และด้านการวิจัย จาํนวน 52 ตัวอย่าง เกบ็รวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง

ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2558 ถงึเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 
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2. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) สร้างขึ้ นจากการ 

ทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 

ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อคาํถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  

เพศ  อายุ ระดับการศึกษา องค์การที่สงักดั ที่อยู่อาศัย และหลักสตูรที่เคยอบรม 

ตอนที่ 2 ข้อคาํถามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการฝึกอบรมหลักสูตร Public Training ของสํานักการศึกษาต่อเน่ือง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาํหน่าย และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ข้อคาํถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ  (Five-point rating scale) 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกบัส่วนประสมทาง

การตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการราคา ด้านการจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และ

หลักสตูรที่ท่านต้องการฝึกอบรม เป็นคาํถามปลายเปิด 

 

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

สาํหรับการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยจะทาํการติดต่อตัวอย่าง เพ่ือขอความ

ร่วมมือตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ทางโทรศัพท์ และทางอีเมล์ และส่งแบบสอบถามไปให้กลุ่ม

ตัวอย่าง ทางโทรสาร และทางอเีมล์ และนาํข้อมูลที่ได้ไปทาํการวิเคราะห์ผลต่อไป 

 

4. การวิเคราะหข์อ้มูล 

สาํหรับสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจะนาํข้อมูลที่เกบ็รวบรวมได้จากการสุ่มตัวอย่างมา

วิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS: 

Statistical Package for Social Sciences) สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 

1. การวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive  Statistics) เป็นการ

วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการบรรยาย ลักษณะข้อมูลที่เกบ็รวบรวมมาได้ เพ่ืออธิบายถึงภูมิ

หลังของปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร Public Training ของสาํนักการศึกษาต่อเน่ือง 

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2 การหาค่าเฉล่ีย (Mean หรือ X) 

1.3 ค่าการเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) 
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2. การวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) 

เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมูลบางส่วนซ่ึงเรียกว่ากลุ่มตัวอย่าง และข้อมูลจากตัวอย่างน้ีจะเป็นตัวแทน

ของผู้ที่เคยเข้าอบรมหลักสตูร Public Training ของสาํนักการศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยสโุขทยั 

ธรรมาธิราช ตามปีปฏทินิ พ.ศ. 2557 ทั้งหมด ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ที่จะนาํไปสู่ผลสรุป

เกี่ยวกบักลุ่มตัวอย่าง เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่า t-test (Independent Samples 

t-test)  และ F-test (Independent Samples F-test) ในการเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าตัว

แปรอสิระ สาํหรับค่านัยสาํคัญทางสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์คร้ังน้ี กาํหนดไว้ที่ระดับ .05 

 

5. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั 

สรุปผล 

ผลการศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการฝึกอบรมหลักสูตร Public Training ของสาํนักการศึกษาต่อเน่ืองมหาวิทยาลัยสุโขทยั  

ธรรมาธริาช สามารถสรปุผลการวิจัยได้เป็น 3 หัวข้อ ดังน้ี 

1. ข้อมูลทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของตัวอย่าง  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 คน 

ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีจาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 สงักดัองค์กรภาครัฐ จาํนวน 

79 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6 มีที่พักอาศัยในปริมณฑลจาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 และ

เคยเข้าร่วมฝึกอบรมด้านการเขยีนจาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 27.12 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฝึกอบรม

หลักสตูร Public Training ของสาํนักการศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฝึกอบรม 

หลักสตูร Public Training ของสาํนักการศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาชในระดับ

มาก ได้แก่  

ด้านผลิตภัณฑ์ เม่ือพิจารณาผลแต่ละข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ พนักงานให้

คาํแนะนาํที่ดีและบริการด้วยความสภุาพเรียบร้อย ด้านราคา เม่ือพิจารณาผลแต่ละข้อพบว่า ข้อที่

มีค่าเฉล่ียมากที่สดุคือ มีราคาที่เหมาะสมและมีความคุ้มค่าเม่ือเทยีบกบัคุณประโยชน์ที่ได้รับ และ

ด้านการจัดจาํหน่าย เม่ือพิจารณาผลแต่ละข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สดุคือ สถานที่ตั้งหาพบ

ได้ ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่อิทธิพลในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการส่งเสริม

การตลาด เม่ือพิจารณาผลแต่ละข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ สามารถเบิกค่าลงทะเบียน

จากต้นสงักดัได้และไม่ถอืเป็นวันลา 
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3. สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ที่เคยเข้าอบรมที่มีที่พักอาศัยแตกต่างกนั มีปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิ 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ฝึกอบรมหลักสตูร Public Training ของสาํนักการศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

สามารถอภิปรายได้ ดังน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  ข้อที่มีอทิธิพลมากที่สดุคือ พนักงานให้คาํแนะนาํที่ดีและบริการด้วย

ความสภุาพเรียบร้อย และรองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมคอยบริการอาํนวยความสะดวกตลอด

หลักสูตร อาจเน่ืองมาจาก การที่ผู้เข้าอบรมที่มาจากองค์กรภาครัฐและองค์การลักษณะพิเศษ

บางส่วนถูกหน่วยงานในสงักดัของตัวเองส่งเข้ามาฝึกอบรม จึงทาํให้เกดิความคาดหวังในเร่ืองของ 

การให้คําแนะนํา การบริการที่สุภาพ และการอาํนวยความสะดวกจากทางเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

มากกว่าช่ือเสยีงของวิทยากร ตลอดจนหลักสตูรฝึกอบรม รวมถึงผู้เข้าอบรมในส่วนที่สมัครใจมา

ลงอบรมตามเจตนารมณ์ของตัวเอง กย่็อมต้องการที่จะได้รับผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่เป็นมากกว่า

ผลิตภัณฑห์ลักและผลิตภัณฑจ์ริง น้ันกค็ือผลิตภัณฑค์วบอย่างการบริการน้ันเอง แม้ด้านบริการจะ

เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ควบกต็าม แต่กเ็ป็นตัวที่แยกความแตกต่างที่สาํคัญระหว่างผลิตภัณฑ์ของ

สาํนักและผลิตภัณฑคู่์แข่ง (ฟิลิป คอตเลอร์, พ.ศ. 2553) 

2. ด้านราคา ข้อที่มีอทิธพิลมากที่สดุคือ มีราคาที่เหมาะสมและมีความคุ้มค่าเม่ือเทยีบกบั

คุณประโยชน์ที่ได้รับ อาจเน่ืองมาจาก การที่ผู้เข้าอบรมในส่วนที่สมัครใจมาลงอบรมตามเจตนา

ของตัวเอง และผู้เข้าอบรมที่มาจากองค์กรเอกชน ย่อมต้องการหลักสตูรที่มีราคาที่เหมาะสมและมี

ความคุ้มค่าเม่ือเทยีบกบัคุณประโยชน์ที่ได้รับ ไม่ว่าจากผลิตภัณฑห์ลักอย่างความรู้  ผลิตภัณฑจ์ริง

อย่างหลักสูตรอบรมต่าง ๆ เอกสารประกอบการอบรม ตลอดจนผลิตภัณฑ์ควบอย่างการบริการ 

การอาํนวยความสะดวกจากทางเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เพราะผู้เข้าอบรมบางส่วนต้องเสียค่าใช้จ่าย

เอง โดยเฉพาะผู้เข้าอบรมที่มาจากภาคเอกชน 

3. ด้านการจัดจําหน่าย ข้อที่ มีอิทธิพลมากที่สุดคือ สถานที่ตั้ งหาพบได้ง่าย อาจ

เน่ืองมาจากในปัจจุบันเป็นโลกที่มุ่งเน้นเร่ืองความสะดวกสบายและรวดเรว็ โดยผู้เข้าอบรมไม่ว่า

จะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง ไม่ว่าจะอายุเท่าไร พักอาศัยอยู่ที่ใด สงักดัหน่วยงานไหน กล้็วนแต่

ให้ความสาํคัญอย่างมากกับเวลาของตัวเอง และพยายามประหยัดเวลาในการเดินทางมากที่สุด 

ตลอดจนความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังจุดมุ่งหมาย สถานที่ตั้งที่สามารถหาพบได้ง่ายจึงมี

อทิธพิลต่อผู้เข้าอบรม เพราะสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางบนท้องถนนของพวกเขาได้ จะ

เห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีที่อยู่ในปริมณฑลและกรุงเทพมหานครที่ขึ้ นช่ือเร่ือง

การจราจรที่หนาแน่น 
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4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ข้อที่มีอทิธิพลมากที่สดุคือ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจาก

ต้นสังกัดได้และไม่ถือเป็นวันลา อาจเน่ืองมาจาก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดองค์กร

ภาครัฐ ทาํให้การส่งเสริมการตลาดในหัวข้อ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสงักดัได้และไม่ถือ

เป็นวันลา จึงมีอทิธิพลมากที่สดุ เพราะผู้เข้าอบรมในองค์กรภาครัฐมีรายได้ที่ไม่มากเม่ือเทยีบกบั

รายได้ของผู้เข้าอบรมจากภาครัฐวิสาหกจิ หรือผู้เข้าอบรมจากบริษัทเอกชน โดยเฉพาะผู้เข้าอบรม

ที่ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีที่มีรายได้มากนักเช่นกนั และผู้เข้าอบรมบางส่วนต้องเดินทาง

มาจากต่างจังหวัด ทาํให้การเดินทางมาอบรมแต่ละคร้ัง ต้องเสียวันลาราชการไปไม่น้อย ดังน้ัน 

การมาอบรมได้โดยไม่ถอืเป็นวันลา จึงมีอทิธพิลต่อผู้เข้าอบรมกลุ่มน้ีมากเป็นพิเศษ และรวมไปถงึ

ผู้เข้าอบรมจากองค์กรภาครัฐ ที่อยากเกบ็วันลาไว้ใช้ในยามจาํเป็นหรือกรณีฉุกเฉินมากกว่าลามา

ฝึกอบรมหลักสตูร Public Training ของสาํนักการศึกษาต่อเน่ือง 

5. ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ ระดับการศึกษา องค์กร และที่พักอาศัย ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสตูร Public Training ของสาํนัก

การศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวม อาจ

เน่ืองมาจาก ค่านิยมที่เกดิขึ้นในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นไปในเร่ืองความรวดเรว็ สะดวกสบาย โดยเฉพาะ

ความคุ้มค่าในที่สิ่งได้รับจากการฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็น ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

เอกสารประกอบการอบรม สถานที่ตั้งที่หาง่ายทาํให้สะดวกต่อการวางแผนเดินทาง ตลอดจนด้าน

ส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ ทาํให้ผู้เข้าฝึกอบรมทาํการช่ังนํา้หนักว่า การเดินทางมาฝึกอบรมกบัทาง

สาํนักการศึกษาต่อเน่ืองน้ัน มีความคุ้มค่ากบัเงินที่เสยีไปหรือไม่เม่ือเทยีบกบัสิ่งที่ได้กลับมารวม

ไปถึงเวลาที่เสียไปกลับการเดินทางมาฝึกอบรมด้วย แต่เม่ือแบ่งเป็นรายด้านพบว่า ผู้ที่เคยเข้า

อบรมที่มีที่พักอาศัยแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาดที่

แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจากการประชาสัมพันธ์ของทางสาํนักการศึกษาต่อเน่ือง มุ่งเน้นไปยัง

สาํนักงานส่วนกลางมากกว่าส่วนภมิูภาคและส่วนท้องถิ่น จึงทาํให้ผู้รับข่าวสาร (Message target) 

ทั้ง 2 ภาคส่วนดังกล่าว ไม่ทราบถึงตัวข่าวสาร (Message) หรือหลักสตูร Public Training ของ

สาํนักการศึกษาต่อเน่ือง 

 

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถช่วยในการเสนอแนะแนวทางการตลาดสาํหรับไปใช้ในการ

พัฒนาส่วนประสมทางการตลาดและกาํหนดยุทธศาสตร์ทางการตลาดของสาํนักการศึกษาต่อเน่ือง 

ได้ดังน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในด้านผลิตภัณฑ ์สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร Public Training ของสาํนักการศึกษาต่อเน่ือง

มหาวิทยาลัยสุโขทัย-ธรรมาธิราชน้อยที่สุด คือ วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ และหลักสูตรมีความ

หลากหลาย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี ให้ผู้อาํนวยการสาํนักการศึกษาต่อเน่ือง ส่งเสริมการเรียนรู้
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ของวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ เช่น การส่งไปศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิด

สมัพันธภาพ ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ิมทกัษะ ประสบการณ์ ที่เกดิจากประสบการณ์และการเรียนรู้

ของผู้อื่นที่เป็นมุมมองใหม่ ๆ และแม้ปัจจุบันหลักสตูร Public Training  ของสาํนักการศึกษา

ต่อเน่ืองจะมีความหลากหลาย แต่อาจเป็นความหลากหลายที่ยังไม่ตรงกบัความต้องการของตลาด

มากนัก ดังน้ันบุคลากรฝ่ายการตลาด ต้องทาํการสาํรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือนาํ

ผลสาํรวจดังกล่าวมาออกแบบหลักสตูร Public Training ให้ตรงกบัความต้องการของตลาดมาก

ย่ิงขึ้น 

2. ด้านราคา จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในด้านราคา สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสตูร Public Training ของสาํนักการศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราชน้อยที่สุด คือ ราคาถูกกว่าสถาบันฝึกอบรมอื่น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

บุคลากรฝ่ายการตลาด ทาํการสาํรวจและศึกษาราคาของคู่แข่ง เพ่ือให้คณะผู้บริหารสํานัก

การศึกษาต่อเน่ืองวางแผนตั้งราคาค่าอบรมให้ตํ่า เพ่ือจูงใจให้ผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าประจาํและ

ลูกค้าของคู่แข่ง รวมถึงผู้ที่ยังไม่เคยซ้ือสินค้ามาก่อน อันเป็นการตั้งราคาแบบมุ่งการแข่งขัน 

(Competition) 

3. ด้านการจัดจาํหน่าย จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในด้านราคา สิ่งที่มีอทิธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร Public Training ของสาํนักการศึกษาต่อเน่ือง 

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาชน้อยที่สดุ คือ การติดต่อกบัทางเจ้าหน้าที่ได้หลายช่องทาง ผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะดังน้ี ในปัจจุบันช่องทางการติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของสาํนักการศึกษาต่อเน่ือง 

สามารถติดต่อได้ 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางจดหมาย ทางโทรศัพท ์ทางอเีมล์ และทางโทรสาร แต่ใน

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าขึ้นมาก จนเกิดเทคโนโลยีคล่ืนลูกใหม่ เช่น โซเชียลมีเดีย (Social 

Media) ที่ถือเป็นหน่ึงในแรงขับเคล่ือนสาํคัญอย่างหน่ึงของเทคโนโลยีคล่ืนลูกใหม่ อาทเิช่น ทวิต

เตอร์ (Twitter) เฟซบุค๊ (Facebook) และ ไลน์ (Line) ที่ทาํให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่าง

รวดเรว็ซ่ึงสอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการข่าวสารและการโต้ตอบที่ฉับไวจากผู้

ให้บริการ ดังน้ัน ผู้อาํนวยการสาํนักการศึกษาต่อเน่ือง จะต้องมุ่งเน้นการเปิดช่องทางการติดต่อ

ทางโซเชียลมีเดียเพ่ิมเติม และมอบหมายให้บุคลากรที่จะทาํหน้าที่ดูแลที่ชัดเจน 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในด้านการส่งเสริมการตลาด

สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร Public Training ของสาํนัก

การศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชน้อยที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์ และการมี

ส่วนลดค่าลงทะเบียน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี ในแผนการตลาดที่ผ่านมาของสาํนักการศึกษา

ต่อเน่ือง จะมุ่งเน้นการประชาสมัพันธไ์ปที่สาํนักงานส่วนกลางเสยีเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงทาํให้ยอดผู้เข้า

อบรมหลักสตูร Public Training ของสาํนักการศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

ตามปีปฏทินิ พ.ศ. 2557 ส่วนใหญ่ มีที่อยู่อาศัยอยู่ในกรงุเทพมหานคร (โดยมีผู้เข้าอบรมที่อาศัย

อยู่ในกรุงเทพมหานครประมาณ 487 คน จากผู้เข้าอบรมทั้งหมด 868 คน : ทาํเนียบรุ่นปี พ.ศ. 
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2557) ดังน้ันบุคลากรฝ่ายการตลาด ควรเจาะกลุ่มเป้าหมายไปยังสาํนักงานส่วนภมิูภาคและส่วน

ท้องถิ่นเพ่ิมเติม ตลอดจนผู้อาํนวยการสาํนักการศึกษาต่อเน่ืองควรผลักดันให้มีการทาํการตลาด

เชิงรุก (Offensive Marketing) ให้มากย่ิงขึ้น และคณะผู้บริหารสาํนักการศึกษาต่อเน่ืองจาํต้อง

ทบทวนโปรโมช่ัน (Promotion) ด้านการลดราคาให้กลับคืนมา หลังจากที่ผู้บริหารได้ทาํการถอด

ออกไป เพ่ือเป็นการกระตุ้นยอดขายได้อกีช่องทางหน่ึง 

 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การวิจยัครั้งต่อไป 

ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรเพ่ิมการศึกษาลงลึกในเร่ืองของการส่งเสริมการตลาดและ

วิธีการประชาสัมพันธ์ ควรศึกษาความต้องการในด้านหลักสตูรฝึกอบรมที่ลูกค้าต้องการเพ่ิมเติม 

และควรเพ่ิมเติม Training Needs ในแบบสอบถาม 
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