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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการแบบจัดหา
รายได้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ประการแรกเพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเข้ารับบริการวิชาการแบบ
จัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม ของศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประการที่สองเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหา
รายได้ประเภทฝึกอบรม ของศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ และประการที่สามเพื่อศึกษาการตัดสินใจในการเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้
ประเภทฝึกอบรม ของศูน ย์ พัฒ นาและบริการวิช าการสู่ สั งคม มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 396 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบแบบ
สมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One way analysis of variance : One Way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอย (Regression
Analysis) โดยใช้โปรแกรม SPSS/PC for windows version 12 ผลการวิจัยพบว่า
คุณลักษณะประชากรของกลุ่ มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาอยู่ที่ระดับ
ปริญญาตรี อายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกจ้าง รายได้
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท และส่วนใหญ่ทางานอยู่ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
พฤติกรรมการเข้ารับบริการวิชาการประเภทฝึกอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่
เคยเข้ารับ บริการ เนื่ องจากหลักสู ตรที่มีความหลากหลาย และค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ระยะเวลาที่
เหมาะสมต่อการให้บริการ คือ ช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม โดยเลือกฝึกอบรมในวันจันทร์ ถึง
วันศุกร์ เวลา 9.00น. – 16.00 น โดยมีเหตุผลเพื่อนาความรู้ไปพัฒนาตนเอง ฝึกทักษะด้านภาษา ได้
ทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตร และประสงค์ให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ต่อการเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภท
ฝึกอบรมตามแนวคิด 7P’s โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
อยู่ในระดับมาก ในด้านหลักสูตร ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม ด้านราคา/ค่าใช้จ่าย
ด้านวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านส่งเสริมการตลาด
การตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการอยู่ในระดับมาก เหตุผลของการตัดสินใจเข้ารับ
บริการวิชาการในแต่ละด้านมีดังนี้ ด้านหลักสูตร ได้แก่ เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความต้องการของผู้
เข้ารับการอบรม ด้านวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ความรู้ความสามารถของวิทยากรกับความเต็มใจ
ในการให้บริการของเจ้า หน้าที่ ด้านสถานที่ ได้แก่ ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม และด้าน
ส่งเสริมการตลาด คือ สิทธิพิเศษจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา
36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดาเนินการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบ
บริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้น สมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 9 แห่ง
ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่
มุ่งเน้นการปฏิบัติ ทาการสอน ทาการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และทะนุ บ ารุ ง ศิล ปะและวัฒ นธรรม โดยให้ ผู้ ส าเร็จ การอาชีว ศึ กษามีโ อกาสใน
การศึก ษาต่ อด้ านวิ ช าชีพ เฉพาะทางระดับ ปริญ ญาเป็น หลั ก มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จึงมีฐานะเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัย ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และในมาตรา 8 สานักงานอธิการบดีอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกอง
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองได้ เพื่อดาเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : 2548)
ปัจ จุ บั นการให้ บ ริ การทางวิช าการในลั กษณะของการจัดหลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อจัดหา
รายได้เข้าสู่สถาบันการศึกษาของประเทศมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากสถาบันการศึกษาไทย
มีการปรับตัวในเรื่องการหารายได้เพื่อเลี้ยงตัวเอง สาหรับในอนาคตที่จะต้องออกนอกระบบและไม่มี
งบประมาณจากภาครัฐสนับสนุน ทาให้สถาบันการศึกษาต่างตื่นตัวในการสร้างรายได้จากองค์ความรู้
ของนักวิชาการที่มีคุณภาพในองค์กรของตน นอกเหนือจากการจัดหารายได้แล้ว มหาวิทยาลัยต้อง
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชน สังคมโดยรอบมหาวิทยาลัยให้เกิดการพัฒนาและเลี้ยง
ตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วย
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ เป็นมหาวิทยาลั ยแห่งหนึ่งที่มีส่ ว น
เสริ ม สร้ า งการกระจายโอกาสทางการศึ ก ษาให้ กั บ ประชาชนในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ยกระดั บ

มาตรฐานการศึกษาของท้องถิ่น การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยจึงต้องเป็นแหล่งวิชาการ
ระดับสูงที่มีการชี้นาสังคมได้
การบริ การวิชาการจึ งเป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ที่ต้องทาภายใต้เงื่อนไขความต้องการของสังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยสามารถจัดกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการสั งคมและมี
การบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี คุ ณ ภาพ ก็ จ ะท าให้ ง านบริ ก ารวิ ช าการสามารถด าเนิ น ไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงได้มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือ การบริการวิชาการสู่สังคมในรูปแบบต่ างๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทุกระดับ โดยกาหนดนโยบายหลั ก คือ การผลักดันให้ เกิดความร่ว มมือในการบริการวิชาการกับ
หน่ ว ยงานทั้งภาครั ฐ และภาคเอกชน โดยมีแนวนโยบายในการจัดหารายได้จากการจัดหลั กสู ตร
ฝึกอบรมให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนาองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและ
ดาเนินกิจการ รวมถึงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ชุมชน สังคมที่ต้องการองค์ความรู้ด้านวิชาการไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้สาขาต่างๆ เป็นผู้ดาเนินการให้บริการวิชาการแบบหารายได้
โดยการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการประจาสาขาขึ้น 31 ศูนย์บริการวิชาการ เพื่อรองรับการศึกษาวิจัย
การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ การสารวจ การประมวลผล การวางระบบ การออกแบบ
การประดิษฐ์ การสร้าง การผลิต การควบคุม การติดตั้ง การซ่อมแซม การปรับปรุง การประกอบ
การส่งเสริม การพัฒนา การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การให้คาปรึกษาและหรือการให้บริการทาง
วิชาการอื่น ๆ ตามความต้องการของตลาด
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลใน 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า งานบริการวิชาการด้านฝึกอบรม สัมมนา
ของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีจานวนการจัดโครงการ
บริการวิชาการน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละศูนย์บริการวิชาการ
ปริมาณงานจัดโครงการบริการวิชาการทั้งหมดของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล ดังแสดงในตาราง
ปีงบประมาณ

ปริมาณงาน

หมายเหตุ

2554
6 โครงการ 12 ใบสั่ง
2555
9 โครงการ 17 ใบสั่ง
2556
24 โครงการ 240 ใบสั่ง
ที่มา : ศูนย์บริการวิชาการเพื่อหารายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จาเป็นต้องจัดตั้งศูนย์พัฒนา
และบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อรองรับการดาเนินการของศูนย์บริการวิชาการประจาสาขา ในบทบาท
ภารกิจวางแผน พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคมในการให้บริการวิชาการแบบจัดหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย และจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่บุคคลภายนอก พร้อมทั้งขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชน
สังคม ให้เกิดการพัฒนาและเลี้ ยงตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการบ่มเพาะและสร้างผู้ประกอบการราย
ใหม่ที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นในชุมชน สังคม และผลักดันให้เกิดธุรกิจขนาดย่อมขึ้นในชุมชน ที่เรียกว่า
“วิสาหกิจชุมชน (SMCe)” ตลอดจนให้บริการบ่มเพาะและสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีคุณภาพ
และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนต่ อ ไปในอนาคต (ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม : 2557)
จากข้อมูล ดังที่กล่าวข้างต้น จึงนามาสู่ความสนใจ ศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อการให้บริการ
วิชาการของศูนย์บริการวิชาการแบบจัดหารายได้ เพื่อแนวทางในการพัฒนางานบริการวิชาการแบบ
จั ดหารายได้ ป ระเภทฝึ ก อบรม ให้ มีคุณภาพตามเป้าประสงค์ของมหาวิ ทยาลั ยและตรงกับความ
ต้องการของชุมชน ตลอดถึงเพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์นาไปใช้พัฒนา ปรับปรุง และการพิจารณา
ตัดสินใจวางแผนหาแนวทางจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม ของ
ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม
ของศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3. เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม
ของศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร คือ ผู้รับบริการวิชาการของศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม ในอาเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จานวนโดยประมาณ 40,000 คน (สานักบริหารทะเบียน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย : 2553)
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
คุณลักษณะประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึ กษาของผู้เข้ารับบริการ
รายได้เฉลี่ยของผู้เข้ารับบริการต่อเดือน ภูมิลาเนา
พฤติกรรมในการเข้ารับบริการวิชาการประเภทฝึกอบรม ได้แก่ ช่วงวันและเวลา รูปแบบ
วิธีการอบรม ช่องทางการสื่อสาร เนื้อหาหลักสูตร/รายวิชา และเป้าหมายของผู้เข้ารับบริการ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านส่วนบุคคล ด้านวิทยากรและ
เจ้าหน้าที่ ด้านราคา/ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และด้านสิ่งอานวยความสะดวก
การตัดสินใจต่อการเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม ของศูนย์
พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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นิยามศัพท์เฉพาะ
บริการวิชาการประเภทฝึกอบรม หมายถึง กิจกรรม หรือโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนองค์
ความรู้ สร้ างความเข้าใจ ความช านาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันก่อให้ เกิดประโยชน์แก่สังคม และ
ก่อให้เกิดรายได้ในรูปแบบของการฝึกอบรมในส่วนราชการอื่น หรือเอกชน
ศูนย์บริการวิชาการแบบจัดหารายได้ หมายถึง ศูนย์บริการทางวิชาการที่จัดตั้งขึ้นใน
หน่ ว ยงานมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ เพื่ อ หางบประมาณสนั บ สนุ น เข้ า
มหาวิทยาลัย และก่อให้เกิดรายได้กับหน่วยงานและบุคลากร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ หมายถึง คุณลักษณะประชากร พฤติกรรมในการเข้ารับ
บริการวิชาการประเภทการฝึกอบรม และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลให้กลุ่มเป้าหมาย
ตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม ของศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการ
สู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ส่ว นประสมการตลาด หมายถึง การสร้างข้อเสนอขายทางการตลาดบริการ(Service
market offerings) ที่ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคมสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงถึงผู้เข้ารับบริการ
โดยคานึงถึงความต้องการ ความคาดหวังที่ได้ จากประสบการณ์การใช้บริการ และมีความพึงพอใจที่
มากกว่า ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์( Product) ราคา(Price) ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย(Place) การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด Promotion & IMC)
บุคลากรหรือพนักงาน(People) กระบวนการในการให้บริการ(Process) และสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ(Physical Evidence) เพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย
การตั ด สิ น ใจ หมายถึ ง กระบวนการเลื อ กทางเลื อ กใดทางเลื อ กหนึ่ ง จากหลาย ๆ
ทางเลือกที่ได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
ตนเองและองค์กร การตัดสินใจเป็นสิ่งสาคัญ และเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารหรือการจัดการเกือบ
ทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทางาน การประสานงาน และการ
ควบคุม
สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้ เข้ารั บ บริ การวิช าการที่มีลั กษณะประชากรต่างกัน ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเข้ารับ
บริ ก ารวิ ช าการแบบจั ด หารายได้ ป ระเภทฝึ ก อบรมของศู น ย์ พั ฒ นาและบริ ก ารวิ ช าการสู่ สั ง คม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แตกต่างกัน
2. พฤติกรรมการเข้ารับบริการวิชาการประเภทฝึกอบรมของผู้เข้ารับบริการต่างกัน ส่งผล
ให้การตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาและบริการ
วิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แตกต่างกัน
3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่างกัน ส่งผลให้การตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการ
แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ต่างกัน
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีส่วนเสริมในการตัดสินใจใช้บริการ และความต้องการของผู้เข้า
รับบริการ
2. ทาให้ได้สารสนเทศที่สามารถนามาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการบริการวิชาการของ
ศูนย์บริการวิชาการแบบจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3. สามารถนาผลการวิจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางกาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
ของศูนย์บริการวิชาการแบบจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

คุณลักษณะประชากร
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
6. ภูมิลาเนา

พฤติกรรมการเข้ารับบริการวิชาการ
ประเภทฝึกอบรม
ช่วงวันและเวลา
รูปแบบวิธีการอบรม
ช่องทางการสื่อสาร
เนื้อหาหลักสูตร/รายวิชา
เป้าหมายของผูเ้ ข้ารับบริการ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านหลักสูตร
ด้านส่วนบุคคล
ด้านวิทยากรและเจ้าหน้าที่
ด้านราคา/ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านส่งเสริมทางการตลาด
ด้านรูปแบบการสอน

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

การตัดสินใจต่อการเข้ารับบริการวิชาการ
แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็น 8 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ตอนที 2 แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
ตอนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ
ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ตอนที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม
ตอนที่ 6 คุณลักษณะประชากรศาสตร์
ตอนที่ 7 ประวัติการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม
ตอนที่ 8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียดของแต่ละตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ในตอนนี้ผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอเนื้อหา ออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ ความหมายของ
พฤติกรรมผู้บริโภค และการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ความหมายของพฤติกรรม
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546 : 192) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior)
หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคทาการค้นหา การคิด การซื้อ การใช้ การประเมินผล ในสินค้าและ
บริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา
ธงชัย สันติวงษ์ (2542 : 29) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทาของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้ได้มาและการใช้ซึ่งสินค้าและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง
กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยู่ก่อนแล้ว และซึ่งมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทาดังกล่าว
เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 30) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) เป็น
การศึกษาเรื่องการตอบสนองความต้องการและความจาเป็น (Needs) ของผู้บริโภคให้เกิดความพอใจ
(Satisfaction) นักการตลาดจะตอบสนองผู้บริโภคให้เกิดความพอใจได้นั้น จึงจาเป็นต้องทาความ
เข้าใจผู้บริโภค เพราะถ้าไม่เข้าใจว่าผู้บริโภคคือใคร ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไร ชอบสิ่งใด ไม่ชอบสิ่ง
ใด ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2534 : 4-5) ผู้บริโภคคือ ผู้ใช้สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ผลิตได้ให้
หมดไป เพื่อตอบสนองความต้องการของตน

Solomon. (2002 : 528) หมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทา
ของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้าเดียวกัน นักการตลาดจาเป็นต้องศึกษาและ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ด้วยเหตุผลหลายประการกล่าวคือ
1. พฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจและมีผลทาให้ธุรกิจประสบ
ความสาเร็จ ถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้
2. เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดของการตลาด (Marketing concept) คือการทาให้
ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยเหตุนี้เราจึงจาเป็นต้องศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อจัดสิ่งกระตุ้นหรือกล
ยุทธ์ทางการตลาด ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้
เบล็คแวล และคนอื่นๆ (Blackwell ; et al : 2001 : 6) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค
หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลดาเนินการ เมื่อได้รับ เมื่อบริโภค และเมื่อจับจ่าใช้สอย ซึ่งสินค้าและบริการ
หรืออีกนัยหนึ่งคือ พฤติกรรมผู้บริโภคเคยถูกกล่าวถึงในแง่ว่าเป็นการศึกษาว่า ทาไมคนถึงซื้อ เมื่อ
นักการตลาดทราบถึงเหตุผลว่าทาไมผู้บริโภคถึงซื้อผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า (ยี่ห้อ) นั้น ๆ นักการ
ตลาดสามารถนาเหตุผลนั้น ไปเป็นหลักในการพัฒนาและวางกลยุทธ์ที่สามารถมีอิทธิพลต่อผู้บริโภค
ในภายภาคหน้า
Schiffman and Kanuk. (2000 : G-3) หรือเป็นขั้นตอนซึ่งเกี่ยวกับความคิด
ประสบการณ์ การซื้อ การใช้สินค้าและบริการของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการและความ
พึงพอใจของเขา
ดังนั้นสรุปว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การแสดงออกถึงการกระทาของบุคคลโดย
บุคคลหนึ่งในการที่จะให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
ของบุคคลนั้น โดยมีกระบวนการต่างๆ ในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับความคิด การซื้อ การใช้ การ
ประเมินผลการใช้สินค้าและบริการ
1.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
ธงชัย สันติวงษ์ (2525 : 17) กล่าวว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การ
วิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึง สาเหตุทั้งปวงที่มีอิทธิพลเหนือและทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการ ซึ่งโดยการเข้าใจถึงสาเหตุต่างๆ ที่มีผลจูงใจหรือกากับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนี่เองที่จะ
ทาให้นักการตลาดสามารถตอบสนองผู้บริโภคได้สาเร็จผลด้วยการสามารถชักนา และหว่านล้อมให้
ลูกค้าซื้อสินค้าและมีความจงรักภักดีที่จะซื้อซ้าครั้งต่อเนื่องเรื่อยไป
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 : 1125-126) กล่าวว่า คาถามที่ใช้เพื่อการค้นหา
ลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ1H ซึ่งประกอบด้วย WHO?, WHAT?, WHY?,WHO?,
WHEN?, WHERE? และ HOW? เพื่อค้นหาคาตอบ 7 ประการหรือ 7Os ซึ่งประกอบด้วย
OCCUPANTS, OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATIONS, OCCASION,OUTLETS และ
OPERATIONS มีตารางในการใช้คาถาม 7 คาถามเพื่อหาคาตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภครวมทั้งการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับคาตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค แสดง
การประยุกต์ใช้ 7Os ของกลุ่มเป้าหมาย และคาถามที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเพื่อการวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับคาถามทั้ง 7 คาถามซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1.1 7 คาถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคาตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค
คาถาม
(6Ws และ 1H)
1. ใครอยู่ในตลาด
เป้าหมาย (Who is in
the target market?)

คาถามทีต่ ้องการทราบ
(7 Os)
ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย
(Occupants) ทางด้าน
- ประชากรศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์
พฤติกรรมศาสตร์

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร
(What does the
consumer buy?)

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ
(Objects) สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ
จากผลิตภัณฑ์ก็คือ ต้องการ
คุณสมบัติหรือองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์(Product
component) และความ
แตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน
(Competitive differentiation)

กลยุทธ์การตลาดทีเ่ กีย่ วข้อง
กลยุทธ์การตลาด ประกอบด้วย
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
ที่เหมาะสม และสามารถตอบสนอง
ความ
พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์หลัก
2. รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การ
บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า รูปแบบการ
บริการ
คุณภาพ ลักษณะนวัตกรรม
3. ผลิตภัณฑ์ควบ
4. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
5. ศักยภาพผลิตภัณฑ์ ความ
แตกต่างทางการแข่งขัน
(Competitive differentiation)
ประกอบด้วย ความ
แตกต่างด้านผลิตภัณฑ์บริการ
พนักงานและภาพลักษณ์
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
คาถาม
(6Ws และ 1H)
3. ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ
(Why does the
consumer buy?)

4. ใครมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อ (Who
participates in the
buying?)

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด
(When does the
consumer buy?)

คาถามทีต่ ้องการทราบ
(7 Os)
วัตถุประสงค์ในการซื้อ
(Objectives) ผู้บริโภคซื้อสินค้า
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
เขาด้านร่างกายและด้านจิตวิทยา
ซึ่งต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้อคือ
1. ปัจจัยภายในหรือปัจจัยทาง
จิตวิทยา
2. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
3. ปัจจัยเฉพาะบุคคล

บทบาทของกลุ่มต่างๆ
(Organizations) มีอิทธิพลใน
การ
ตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย
1. ผู้ริเริ่ม
2. ผู้มีอิทธิพล
3. ผู้ตัดสินใจ
4. ผู้ซื้อ และผู้ใช้
โอกาสในการซื้อ
(Occasions)เช่น ช่วงเดือนใด
ของปี หรือช่วงฤดูกาลใดของปี
ช่วงวันใดของเดือน ช่วงเวลาใด
ของวัน โอกาสพิเศษหรือเทศกาล
วันสาคัญต่างๆ

กลยุทธ์การตลาดทีเ่ กีย่ วข้อง
กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product
strategies)
2. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
(Promotion strategies)
ประกอบด้วย
กลยุทธ์การโฆษณา การขายโดยใช้
พนักงานขายการส่งเสริมการขาย
การให้ข่าว การประชาสัมพันธ์
3. กลยุทธ์ด้านราคา (Price
strategies)
4. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย (Distribution channel
strategies)
กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ กลยุทธ์การ
โฆษณา และ (หรือ) กลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด(Advertising
and promotion strategies) โดย
ใช้กลุ่มผู้มีอิทธิพล

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion
strategies) เช่น ทาการส่งเสริม
การตลาดเมื่อใด
จึงจะสอดคล้องกับโอกาสในการซื้อ
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
คาถาม
(6Ws และ 1H)
6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน
(Where does the
consumer buy?)

คาถามทีต่ ้องการทราบ
(7 Os)
ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ที่
ผู้บริโภคไปทาการซื้อ เช่น
ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ร้านขายของชา บางลาพู พาหุรัด
สยามแสควร์ ฯลฯ
ขั้นตอนในการซื้อ (Operation)
ประกอบด้วย
1. การรับรู้ปัญหา
2. การค้นหาข้อมูล
3. การประเมินผลทางเลือก
4. ตัดสินใจซื้อ
5. ความรู้สึกภายหลังการซื้อ

กลยุทธ์การตลาดทีเ่ กีย่ วข้อง

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่าย
(Distribution channel
strategies) บริษัทนาผลิตภัณฑ์สู่
ตลาดเป้าหมายโดยพิจารณาว่าจะ
ผ่านคนกลางอย่างไร
7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร
กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กลยุทธ์การ
(How does the
ส่งเสริมการตลาด (Promotion
consumer buy?)
strategies)
ประกอบด้วย การโฆษณา การขาย
โดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการ
ขาย การให้ข่าวการประชาสัมพันธ์
การตลาดทางตรง เช่น พนักงาน
ขายจะกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
ขายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การตัดสินใจซื้อ
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม่. หน้า 126
ดังนั้นสรุปว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมในขณะทาการซื้อ (ที่
เราได้เห็นเป็นการกระทาโดยทั่วไปของลูกค้า ) จึงเป็นเพียงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการพิจารณา
การตัดสิน ใจซื้อ และในการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค หรือพฤติกรรมผู้บริโ ภคที่แท้จริง จะ
ประกอบด้วยอิทธิพลของปัจจัยต่างๆหลายประการ เช่น ความต้องการการเรียนรู้ ความนึกชอบพอ
ทัศนคติ ความเข้าใจ จากกลุ่มทางสังคม ตลอดจนวัฒนธรรมปัจจัยต่างๆเหล่านี้ได้มีอยู่ในความนึกคิด
และจิตใจของทุกคน ซึ่งต่างก็ได้มีการสร้างสมและขัดเกลามาตามกระบวนการตาม 16 ความนึกคิด
และจิตวิทยาของตนเอง ตามสังคมและวัฒนธรรมแวดล้อมที่แตกต่างกัน จากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งทาให้
คุณลักษณะที่แท้จริงภายในของผู้บริโภคแตกต่างกันไปด้วย
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ตอนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ในตอนนี้ผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอเนื้อหา ออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ ความหมายของส่วน
ประสมการตลาด และองค์ประกอบของส่วนประสมการตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ความหมายของส่วนประสมการตลาด
คอตเลอร์ และฟิลลิป (2546: 24) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้
ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพล
โน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่
รู้จักกันว่าคือ “4 Ps” อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place) และ
การส่งเสริมการขาย (Promotion)
เสรี วงษ์มณฑา (2542: 11) หมายถึง การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ้ม รวมถึงมี
การจัดจาหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วย
ความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 35-36, 337 ) หมายถึง องค์ประกอบที่สาคัญในการ
ดาเนินงานการตลาด เป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสม
การตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด
ดังนั้นสรุปได้ว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ปัจจัยที่สาคัญที่ช่วยให้การดาเนินธุรกิจ
ด้านการตลาดบรรลุตามวัตถุ ประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ฉะนั้นการบริหารงานการตลาดให้
ประสบผลสาเร็จจึงควรใช้ปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย 4 P's
2.2 องค์ประกอบของส่วนประสมการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 : 337) ผู้ให้บริการ (People), การสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) กระบวนการในการให้บริการ
(Process) โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) (TQM) เพื่อส่งมอบ
คุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็วและประทับใจลูกค้า (Customer satisfaction) โดยสร้าง
กลยุทธ์ในแต่ละประเภทของส่วนประสมทางการตลาดอันได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Services) หมายถึง สิ่งที่เสนอขาย เพื่อสนองต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย อาจจะมีตัวตน (Tangible) หรือไม่มีตัวตนก็ได้
(Intangible) ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล
ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้
ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การกาหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามคานึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
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1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และ(หรือ) ความแตกต่าง
ทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation)
1.2 พิจารณาจากองค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น
ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ฯลฯ
1.3 การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของบริษัท เพื่อแสดงตาแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย
1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่
และปรับปรุงให้ดีขึ้น (New and Improved) ซึ่งต้องคานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
1.5 กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product
line)
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน และราคาเป็นต้นทุน (Cost)
ของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของ
ผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผู้กาหนดกลยุทธ์ ด้านราคาต้อง
คานึงถึง
2.1 คุณค่าที่รับรู้ (Perceived value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาว่า การ
ยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์นั้น
2.2 ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.3 การแข่งขัน
2.4 ปัจจัยอื่นๆ
3. การจัดจาหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึ่ง
ประกอบด้วย สถาบันหรือกิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาด
สถาบันที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย ก็คือสถาบันการตลาดส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจาย
ตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัดจาหน่าย จึง
ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้
3.1 ช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel of distribution) หมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์
หรือกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัดจาหน่าย จึงประกอบด้วย
ผู้ผลิต คนกลาง ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม
3.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (Market logistics) หมายถึง กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม การ
กระจายตัวสินค้าจึงประกอบด้วยงานที่สาคัญต่อไปนี้
3.2.1 การขนส่ง (Transportation)
3.2.2 การเก็บรักษาสินค้า (Storage) และการคลังสินค้า (Warehousing)
3.2.3 การบริหารสินค้าคงเหลือ (Inventory management)
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4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขาย
กับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายทาการ ขาย
(Personal Selling) และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน (Nonpersonal selling) เครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารมีหลายประการ ซึ่งอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือ
สื่อสารแบบประสมประสาน (Integrated Marketing Communication (IMC)) โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เครื่องมือส่งเสริมที่
สาคัญ มีดังนี้
4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์การและ
(หรือ) ผลิตภัณฑ์บริการหรือความคิด ที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการกลยุทธ์นาการโฆษณา
จะเกี่ยวข้องกับ ดังนี้
4.1.1 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา
(Advertising tactics)
4.1.2 กลยุทธ์สื่อ (Media strategy)
4.2 การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการแจ้งข่าวสาร และจูงใจ
ตลาด โดยใช้บุคคลงานในข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับ
4.2.1 กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling strategy)
4.2.2 การจัดการหน่วยงานขาย (Salesforce management)
4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมการส่งเสริมที่
นอกเหนือจากการโฆษณากาขายโดยใช้พนักงานขาย และการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
สามารถกระตุ้นความสนใจทดลองใช้ หรือการซื้อโดยลูกค้าขั้นสุดท้ายหรือบุคคลอื่น ในช่องทางการ
ส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบคือ
4.3.1 การกระตุ้นผู้บริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค (Consumer
promotion)
4.3.2 การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมกายขายที่มุ่งสู่คนกลาง (Trade
promotion)
4.3.3 การกระตุ้นพนักงานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ พนักงานขาย
(Salesforce promotion)
4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relations) การให้ข่าว
เป็นการเสนอความคิดเกี่ยวกับสิ นค้าหรือบริการที่ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพันธ์
หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองค์การหนึ่ง เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การให้เกิดกับ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การให้ข่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์
4.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ Direct response marketing) และ
การตลาดเชื่อมตรง (Online marketing) เป็นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการ
ตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือหมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่นักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
โดยตรงกับผู้ซื้อและทาให้เกิดการตอบสนองในทันที ประกอบด้วย
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4.5.1 การขายทางโทรศัพท์
4.5.2 การขายโดยใช้จดหมายตรง
4.5.3 การขายโดยใช้แคตตาล็อค
4.5.4 กรขายทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ซึ่งจูงใจให้ลูกค้ามีกิจกรรมการ
ตอบสนอง เช่น ใช้คูปอง แลกซื้อ
5. ผู้ให้บริการ (People) ในธุรกิจบริการ ผู้ที่ให้บริการเป็นบุคคล เราสามารถสร้างความ
แตกต่างในการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดและความแตกต่างจากคู่แข่งขันได้ ดังนั้น
ในการที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้ที่จะให้บริการ สามารถทาได้ตั้งแต่การคัดเลือก (Selection) การ
ฝึกอบรม (Training) แลการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) และคุณภาพของผู้ให้บริการที่ดีควรจะมี
ลักษณะดังต่อไปนี้
5.1 ทักษะการแสดงออก
5.2 ทัศนะที่ดีต่อการดูแลเอาใจใส่
5.3 การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
5.4 การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
5.5 การแก้ไขปัญหา
5.6 มีบุคลิกภาพที่ดี
6. ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ให้บริการ (Physical evidence) ผู้ให้บริการพยายาม
ที่จะสาธิตการให้บริการโดยการนาเสนอ ผ่านลักษณะทางกายภาพของสถานที่ให้บริการ (Physical
evidence) ดังนั้นผู้ให้บริการจะต้องมีการพัฒนาภาพลักษณ์ รูปแบบสถานที่เพื่อสร้างความดึงดูด
และความสนใจแก่ผู้รับบริการ เช่น การตกแต่งหน้าร้าน ความสะอาดเรียบร้อย เป็นต้น ซึ่งจะต้องมี
การคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อลูกค้าในแต่ละศูนย์ จะมีรูปแบบการ
ฝึกพนักงานที่มีมาตรฐาน และขั้นตอนที่กาหนดไว้ เช่น ต้องทาอะไรก่อนหลังในเวลาเท่าไร เป็นต้น
7. กระบวนการให้บริการ (Processes) ในการให้บริการ บริษัทผู้ให้บริการควรมีวิธีการ
หรือกระบวนการให้บริการที่แตกต่างหรือให้ผู้รับบริการรับรู้เมื่อจะให้บริการได้อย่างราบรื่น เพราะ
เนื่องจากว่าการให้บริการมีข้อจากัดที่ไม่สามารถให้บริการในพร้อมกันครั้งละมากๆ ดังนั้น การสร้าง
กระบวนการในการรับบริการ จะทาให้ผู้ให้บริการสามารถจัดการกับความต้องการของผู้รับบริการใน
คราวละมากๆ ได้ เช่นการนัดหมายเวลา การเรียงลาดับการให้บริการ เป็นต้น เพื่อให้เกิดมาตรฐานใน
การให้บริการ
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ภาพประกอบ 1 แสดงการใช้เครื่องมือทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
(Marketing tools for services)
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ; และคณะ (2546) การบริการการตลาดยุคใหม่ ฉบับปรับปรุง
หน้า 434
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ได้กล่าวถึง แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ หรือ
7P’s ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด ซึ่งประกอบด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) บริการจะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี
ตัวตน ไม่สามารถจับต้องได้ มีลักษณะเป็นอาการนาม เช่น ความสะดวก ความรวดเร็ว ความสบายตัว
ความสบายใจ การให้ความเห็น การให้คาปรึกษา เป็นต้น
2. ด้านราคา (Price) ราคาเป็นสิ่งที่กาหนดรายได้ของกิจการ กล่าวคือ การตั้งราคาสูงก็
จะทาธุรกิจมีรายได้สูงขึ้น การตั้งราคาต่าก็จะทาให้รายได้ของธุรกิจนั้นต่า ซึ่งอาจจะนาไปสู่ภาวะ
ขาดทุนได้ อย่างไรก็ตาม ก็มิได้หมายความว่าธุรกิจนั้นจะตั้งราคาได้ตามใจชอบ ธุรกิจจะต้องอยู่ใน
สภาวะของการแข่งขัน หากตั้งราคาสู่ กว่าคู่แข่ง แต่บริการของธุรกิจนั้นไม่ได้มีคุณภาพสูงกว่าคู่แข่ง
มากเท่ากับราคาที่เพิ่ม ย่อมทาให้ลูกค้าไม่มาใช้บริการกับธุรกิจนั้นต่อไป หากธุรกิจตั้งราคาต่าก็จะ
นามาสู่งาครามราคา เนื่องจากคู่แข่งอื่นสามารถลดราคาได้ในเวลาอันรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการตั้ง
ราคาจะต้องคานึงถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช้ตัวเงิน เวลาที่ลูกค้าต้องเสียไปกับการมาใช้บริการ ตลอดจน
ความรู้สึกทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้เข้ารับบริการด้วย
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ในการให้บริการนั้นสามารถให้บริการผ่านช่อง
ทางการจั ด จ าหน่ า ยได้ 4 ประการ ดั ง นี้ ประการแรก การให้ บ ริ ก ารผ่ า นร้ า น (Outlet) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทาให้ผู้เข้ารับบริการและผู้ให้บริการมาพบกัน ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ประการที่
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สอง ได้แก่ การให้บริการถึงที่บ้านลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งการให้บริการแบบนี้ไม่ต้องมี
การจัดตั้งสานักงานก็ได้ ประการที่สาม ได้แก่ การให้บริการผ่านตัวแทน เป็นแบบการขยายแฟรนไชส์
หรือการจัดตั้งตัวแทนในการให้บริการ และประการสุดท้าย ได้แก่ การให้บริการผ่านอินเล็กทรอนิกส์
โดยอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุนจากการจ้างพนักงาน เพื่อทาให้การบริการเป็นไปได้อย่างสะดวก
และทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการสื่อสารการตลาดซึ่งทาได้ในทุกรูปแบบ
เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การลด แลก แจก แถม การตลาดทางตรงผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่
โครงการการสะสมคะแนน การลดราคาโดยใช้ช่วงเวลา ฯลฯ ไม่มีสินค้าชนิดใดที่ประสบความสาเร็จ
ได้ ถ้าไม่มีโปรแกรมสื่อสารการตลาดที่ดี ซึ่งมีบทบาทในการให้ข้อมูลที่จาเป็นกับลูกค้า ชักชวนให้เห็น
ประโยชน์ที่จะได้รับ ตลาดจนกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อบริการเร็วขึ้น
5. ด้านบุคคล (People) พนักงานจะประกอบด้วยบุคคลทั้งหมดในองค์การที่ให้บริการซึ่ง
จะรวมตั้งแต่เจ้าของ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ซึ่งบุคคลดังกล่าวทั้งหมดมีผลต่อคุณภาพบริการของ
การให้บริการ
6. ด้านกระบวนการในการให้บริการ (Process) เป็นวิธีการที่มีความสาคัญมาก เนื่องจาก
ต้องอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพหรือเครื่องมือทันสมัยในการทาให้เกิดกระบวนการที่สามารถส่ง
มอบบริการที่มีคุณภาพได้ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนต้องประสานเชื่อมโยงกันอย่างดี หากมีขั้นตอนใดไม่ดี
แม้ขั้นตอนเดียวย่อมทาให้การบริการไม่เป็นที่น่าพอใจ
7. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่
อาคารของธุรกิจบริการ เครื่องมือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ การตกแต่งสถานที่ หรือ
การแต่งกายของผู้ ให้ บ ริการ ซึ่งสิ่ งต่างๆ เป็นสิ่งที่ลู กค้าใช้เป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพของการ
ให้บริการ กล่าวคือ ลูกค้าจะอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกใช้บริการ หรือ
ทาให้เกิดความประทับใจจากสิ่งที่เห็น มีส่วนในการช่วยทาให้ลูกค้ารู้สึกว่า บริการนั้นมีคุณภาพมี
ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาโมเดลของการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) โดย
คานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า (Customer’s satisfaction) ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา
(Price) การจัดจาหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คน (People) หรือพนักงาน
ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ให้บริการ (Physical evidence and presentation) และ
กระบวนการ (Process) เพราะปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่สาคัญที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มาใช้บ ริ การศูน ย์ บ ริ การวิช าการแบบจัดหารายได้ ของศูนย์ พัฒ นาและบริ การวิ ช าการสู่ สั งคม
ตลอดจนเอามาใช้ในการออกแบบสอบถามและอภิปรายผลอีกทั้งยังนามากาหนดข้อเสนอแนะที่ได้
จากการวิจัย
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ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ
ในตอนนี้ ผู้ วิจั ย แบ่ งการนาเสนอเนื้ อหา ออกเป็น 2 หั ว ข้อ ได้แ ก่ ความหมายของ
กระบวนการตัดสินใจ และปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ความหมายของกระบวนการตัดสินใจ
ธงชัย สันติวงษ์ (2538 : 214) หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ เริ่มต้นจากการพิจารณาถึง
ปัญหาโดยละเอียด เพื่อให้สามารถค้นหาทางเลือกที่จะใช้แก้ไขปัญหาได้ แต่ทางเลือกแต่ละทางนั้น
ย่อมเหมาะสมต่อข้อจากัดของปัญหาแตกต่างกันไป ดังนี้
1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition)
ในขั้นตอนแรกผู้บริโภคจะตระหนักถึงปัญหา หรือความต้องการในสินค้าหรือการบริการ
ซึ่งความต้องการหรือปั ญหานั้ นเกิดขึ้นมาจากความจาเป็น (Needs) ซึ่งเกิดจากสิ่ งกระตุ้นภายใน
(Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวข้าว กระหายน้า เป็นต้น
สิ่งกระตุ้นภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุ้นของส่วนประสมทาง
การตลาด (4 P's) เช่น เห็ น ขนมเค้กน่ากิน จึงรู้ สึ กหิ ว , เห็ นโฆษณาสิ นค้าในโทรทัศน์ - กิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดจึงเกิดความรู้สึกอยากซื้อ อยากได้, เห็นเพื่อนมีรถใหม่แล้วอยากได้ เป็นต้น
2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search)
เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้าหรือบริการแล้ว ลาดับขั้นต่อไปผู้บริโภคก็จะ
ทาการแสวงหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยแหล่งข้อมูลของผู้บริโภค แบ่งเป็น
1. แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว คน
รู้จักที่มีประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ
2. แหล่งทางการค้า (Commercial Sources) เช่น การหาข้อมูลจากโฆษณาตาม
สื่อต่างๆ พนักงานขาย ร้านค้า บรรจุภัณฑ์
3. แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียดของ
สินค้าหรือบริการจากสื่อมวลชน หรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
4. แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์ส่วนตัว
ของผู้บริโภคที่เคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆมาก่อน
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)
เมื่อได้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว ในขั้นต่อไปผู้บริโภคก็จะทาการประเมินทางเลือก โดย
ในการประเมินทางเลือกนั้น ผู้บริโภคต้องกาหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่จะใช้ในการประเมิน เช่น ยี่ห้อ
ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคาขายต่อหน่วย เป็นต้น
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4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)
หลังจากที่ได้ทาการประเมินทางเลือกแล้ว ผู้บริโภคก็จะเข้าสู่ในขั้นของการตัดสินใจซื้อ
ซึ่งต้องมีการตัดสินใจในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ตรายี่ห้อที่ซื้อ (Brand Decision)
2. ร้านค้าที่ซื้อ (Vendor Decision)
3. ปริมาณที่ซื้อ (Quantity Decision)
4. เวลาที่ซื้อ (Timing Decision)
5. วิธีการในการชาระเงิน (Payment-method Decision)
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase Behavior)
หลังจากที่ลูกค้าได้ทาการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้วนั้น นักการตลาดจะต้องทา
การตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้อ ซึ่งความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการที่ลู กค้าทาการ
เปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริง กับสิ่งที่คาดหวัง ถ้าคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่ได้รับจริง ตรงกับที่
คาดหวังหรือสูงกว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการนั้น โดยถ้า
ลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้อซ้า หรือบอกต่อ เป็นต้น แต่เมื่อใดก็ ตามที่คุณค่าที่
ได้รับจริงต่ากว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมที่ตามมาก็คือ ลูกค้าจะ
เปลี่ ยนไปใช้ผลิ ตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน และมีการบอกต่อไปยังผู้ บริโภคคนอื่นๆ ด้วย จึงต้องทาการ
ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้ว โดยอาจจะทาผ่านการ
ใช้แบบสารวจความพึงพอใจ หรือจัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียนของลูกค้า (Call Center) เป็นต้น
เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 192) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคว่าในการที่
ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าใดสินค้า หนึ่งนั้นจะต้องมีกระบวนการตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงทัศนคติหลังจากที่
ได้ ใช้สินค้าแล้ว ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้ การมองเห็นปัญหาการแสวงหาภายใน การ
แสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือกการตัดสินใจซื้อ ทัศนคติหลังการซื้อ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538 : 18) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ
(decision process) หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรม
ผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจทั้ง ด้านจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และ
พฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเป็นกิ จกรรมทางด้านจิตใจและทางกายภาพ ซึ่งเกิดขึ้นช่วงระยะเวลา
หนึ่ง กิจกรรมเหล่านี้ทาให้เกิดการซื้อและเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ คือ การรับรู้การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ
ซื้อพฤติกรรมภายหลังการซือ้
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Schiffman and Kanuk (1994 : 659) หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก
สองทางเลือกขึ้นไปพฤติกรรมผู้บริโภคจะ พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ ทั้งด้าน
จิตใจ (ความรู้สกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเป็นกิจกรรมด้านจิตใจ และกายภาพซึ่ง
เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหล่านี้ทาให้เกิดการซื้อ และเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น
Simon (1960 : 241) ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับความมีเหตุผลในการตัดสินใจว่าในการเป็นจริง
การตัดสิน ใจที่มีเหตุผ ลสมบู รณ์ที่สุดนั้นมักไม่เกิดขึ้น เนื่องจากการตั ดสิ นใจมักมีข้อจากัดในเรื่อง
ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนข้อจากัดในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ นอกจากจะมี
นิสัยค่านิยมในตัวผู้ตัดสินใจเป็นตัวแปรสาคัญที่จะทาให้การตัดสินใจเอนเอียงไปทางใดก็ได้ ไซมอนจึง
มีความเห็นว่าการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางการบริหารจึงไม่อาจหวังผลเลิศได้เสมอไปเหมือนการตัดสินใจ
การแก้ไขปัญหาอื่น ๆ เหตุนี้การตัดสินใจจึงเกี่ยวกับการเลือกทางและปฏิบัติตามทางเลือกที่เห็นได้ว่า
น่าจะให้ผลเป็นที่น่าพอใจ
ดังนั้นสรุปว่า กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทาสิ่งใด
สิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้าและ
บริการอยู่เสมอในชีวิตประจาวัน โดยที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจากัด
ของ สถานการณ์ ซึ่งสามารถทาความเข้าใจและเข้าถึงจิตใจของผู้บริโภค การกระจายสินค้าและสร้าง
ความยอมรับของผู้บริโภคก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.2 ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค คือ ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในด้าน
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล ทาให้การตัดสินใจซื้อของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้น นักการตลาดจึงจาเป็นต้อง
ศึกษาปั จ จั ย ต่าง ๆ ซึ่งจะมีผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้อของผู้ บริโ ภคอย่างเหมาะสม โดยแบ่งปัจจัยที่ มี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคออกเป็น 2 ประการ ได้แก่
1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคล ในด้านความคิดและการแสดงออก
ซึ่งมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยที่ปัจจัยภายในประกอบไปด้วย
1.1 ความจาเป็น ความต้องการ ความปรารถนา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความต้องการใน
การใช้สินค้าหรือบริการ
1.2 แรงจูงใจ เมื่อบุคคลเกิดปัญหาทางการหรือในจิตใจขึ้นเขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น
1.3 บุคลิกภาพ เป็นลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่พัฒนาขึ้นมาจาก ความคิด ความ
เชื่อ อุปนิสัย และสิ่งจูงใจต่าง ๆ
1.4 ทัศนคติ เป็นการประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคล
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1.5 การรับรู้ เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการกระทาของ
บุคคลอื่น
1.6 การเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากการรับรู้และ
ประสบการณ์ของแต่ ละบุคคล ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงและคงอยู่ในระยะที่ค่อนข้างยาวนาน
2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวบุคคลซึ่งจะมีอิทธิพลต่อ
ความคิดและความ พฤติกรรมของผู้บริโภค โดยปัจจัยภายนอกแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ 6
ประการ ได้แก่
2.1 สภาพเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่กาหนดอานาจซื้อของผู้บริโภค
2.2 ครอบครัว การเลี้ยงดูในสภาพครอบครัวที่แตกต่างกันส่งผลให้บุคคลมีความแตกต่างกัน
2.3 สังคม เพื่อการยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เรียกว่า กระบวนขัดเกลาทาง
สังคม ประกอบด้วยรูปแบบการดารงชีวิต ค่านิยมของสังคม และความเชื่อ
2.4 วัฒนธรรม เป็นวิถีการดาเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือว่าดีงามและยอมรับปฏิบัติมา
เพื่อให้สังคมดาเนินและมีพัฒนาการไปได้ด้วยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่เป็น ส่วนหนึ่งของสังคม
2.5 การติดต่อธุรกิจ หมายถึง โอกาสที่ผู้บริโภคจะได้พบเห็นสิ นค้าหรือบริการนั้น ๆ
สินค้าตัวใดที่ผู้บริโภคได้รู้จักและพบเห็นบ่อย ๆ ก็จะมีความไว้วางใจและมีความยินดีที่จะใช้สินค้านั้น
2.6 สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น ความปรวนแปร
ของสภาพอากาศ การขาดแคลนน้าหรือเชื้อเพลิง ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อของผู้ บริโภคเปลี่ยนแปลง
ไปด้วยเช่นกัน
ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย มุ่ ง ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการของ
ศูนย์บริการวิชาการแบบจัดหารายได้ โดยควบคุมปัจจัยภายใน ได้แก่ ความต้องการ บุคลิกภาพ การ
รับรู้ การเรียนรู้ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ พฤติกรรมของผู้บริ โภค ประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจที่
เป็นกาหนดอานาจซื้อ ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับ
บริการประเภทฝึกอบรม
ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ในตอนนี้ผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอนี้ ออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ ความหมายของหลักสูตร
ความสาคัญของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตร ดังนี้
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4.1 ความหมายของหลักสูตร
หลักสูตรมีความหมายอย่างหลากหลายตามมุมมองของผู้ให้ความหมายดังนี้
คาว่าหลักสูตร (Curriculum) ตามพจนานุกรมการศึกษาของ Good (1973 : 157) ให้
ความหมายของหลักสูตรไว้ 3 ประการ
หลักสูตรมีความหมายอย่างหลากหลายตามมุมมองของผู้ให้ความหมายดังนี้
คาว่าหลักสูตร (Curriculum) ตามพจนานุกรมการศึกษาของ Good (1973 : 157)
ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ 3 ประการ
1. เนื้อหาที่จัดไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาจนจบชั้นหรือได้รับประกาศนียบัตร
2. เค้าโครงของเนื้อหาวิชาหรือสิ่งเฉพาะเจาะจงที่จะต้องสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาจน
จบชั้นหรือได้รับประกาศนียบัตร
3. กลุ่มวิชาหรือประมวลประสบการณ์ที่กาหนดไว้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาภายใต้ การแนะ
แนวของโรงเรียน
Taba (1962 : 10 - 11) กล่าวไว้ว่า หลักสูตร หมายถึง แผนการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย
เป้าหมายของการเรียนรู้ และจุดประสงค์ของการเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง เป้าหมายและจุดประสงค์
เหล่านี้จะเป็นเครื่องชี้แนวทางในการเลือกและจัดหาเนื้ อหา และจะบอกถึงวิธีการจัดการเรียนการ
สอนรวมถึงการประเมินผลด้วย
สุวิทย์ หิรัญยกานฑ์ และคณะ. (2540 : 60 – 61) ให้ความหมายหลักสูตรว่า หมายถึง
รายวิชา ที่กาหนดไว้ให้ศึกษา เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่โรงเรียนหรือผู้บริหารการศึกษา
ของรัฐจัดให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของการศึกษา
ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. (2539 : 5) กล่าวไว้ว่า หลักสูตร หมายถึง แผนสาหรับจัดการ
เรียนรู้หรือประสบการณ์ที่คาดหวังแก่ผู้เรียน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน
วิชิต สุรัตน์เรืองชัย. (2534 : 58) ให้ความหมายของหลักสูตรในระดับกว้างว่า ครอบคลุม
ไปถึงหลักสูตรนอกระบบโรงเรียน ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ไปในทิศทางที่พึงประสงค์ หลักสูตรที่ดีควรสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคม เป็นหลักสูตร
เพื่อชีวิตและสังคม การจัดเนื้อหาวิชา ต้องให้สอดคล้องกับชีวิตประจาวันของผู้เรียนในชุมชนโดยตรง
การสอนควรมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติจริงมากกว่าการเรียนรู้ทางทฤษฎี
อุทรนันท์. (2532 : 8) ได้จัดหมวดหมู่ความหมายของหลักสูตรว่ามี 8 อย่าง ดังนี้
1. หลักสูตร หมายถึง กระบวนการหรือรายการเนื้อหาที่จัดสอนไว้ในโรงเรียน เช่น
หลักสูตร คือรายการของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเด็กหรือเยาวชนต้องทาเพื่อประสบการณ์การพัฒนา
ความสามารถที่จะทาสิ่งต่าง ๆ ให้เหมาะสมสาหรับการดารงชีวิตในวัยผู้ใหญ่
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2. หลักสูตร หมายถึง กลุ่มประสบการณ์ที่สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียน เช่น หลักสูตร
หมายถึงระบบการเรียน และประมวลประสบการณ ์ ที่ผู้เรียนได้รับภายใต้การจัดการของโรงเรียน
3. หลักสูตร หมายถึง กิจกรรมการสอนชนิดต่าง ๆ ที่เตรียมการไว้และจัดให้แก่นักเรียน
โดยโรงเรียนและระบบโรงเรียน
4. หลักสูตร หมายถึง สิ่งที่สังคมคาดหมายหรือมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับ เช่น หลักสูตร คือ
การเตรียมการก่อนที่จะดาเนินการจัดการเรียนการสอน ในส่วนของการจัดลาดับเนื้อหาวิชา การเลือก
เนื้อหาที่เหมาะสมสาหรับนามาสอน การเลือกวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งกฎเกณฑ์ในการจัดกลุ่มเพื่อให้ผล
การสอนได้ผลมากที่สุด
5. หลักสูตร หมายถึง สื่อกลางที่จะนาผู้เรียนไปสู่ปลายทาง เช่น หลักสูตร คือ วิธีการ
เตรียมเยาวชน ให้มีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นสมาชิกที่สามารถสร้างผลผลิตให้แก่สังคมของเรา
6. หลักสูตร หมายถึง ข้อผูกพันระหว่าง ผู้เรียนกับผู้สอนและสิ่งแวดล้อมทางการเรียน
ความหมายของหลักสูตรในลักษณะนี้ จะมีความหมายคล้ายกับสัญญา ซึ่งผู้เรียนจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่ทาไว้ จะเป็นข้อผูกพันที่ผู้เรียนกระทาร่วมกับผู้สอน เพื่อนเรียน สิ่งแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์
การเรียน ความคิดหรือสัญญาต่าง ๆ
7. หลักสูตร หมายถึง กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู และเนื้อหาสาระซึ่ง
ประกอบด้วย ข้อมูลทักษะและค่านิยม เพื่อนาไปสู่จุดหมายปลายทางที่กาหนดไว้ เป็นให้ความหมาย
ของกลุ่มอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ
8. หลักสูตร หมายถึง แผนงานที่วางไว้ล่วงหน้า หมายถึงหลักสูตรที่เขียนไว้อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางที่จะนาเดก็ ไปสู่จุดหมายของการศึกษา
ธารง บัวศรี.(2531 : 6) ได้ให้ความหมายหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตรคือแผนที่ได้ออกแบบ
จัดทาขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมและมวลประสบการณ์ในแต่ละโปรแกรม
การศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ตามจุดหมายที่ได้กาหนดไว้สงัด
ดังนั้นสรุปว่า หลักสูตร หมายถึง แผนการจัดประสบการณ์ที่คาดหวังแก่ผู้รับการอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของผู้เข้ารับการอบรม เป็นแผนที่ได้ออกแบบจัดทาขึ้นเพื่อ
แสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมและมวลประสบการณ์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มี
พัฒนาการในด้านต่าง ๆ ตามจุดหมายที่ได้กาหนดไว้
4.2 ความสาคัญของหลักสูตร
ธารง บัวศรี (2532 : 6 - 7) ได้กล่าวว่า หลักสูตรมีความสาคัญ เพราะหลักสูตรเป็นส่วน
กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมีรายละเอียดที่บ่งชี้
ว่า ผู้เรียนควรเรียนรู้อะไร มีเนื้อหาสาระมากน้อยเพียงไร ควรได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะในด้านใด
และควรมีพัฒนาการทั้งในส่วนของร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างไร
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สุมิตร คุณานุกร (2536 : 199 -200) กล่าวถึง ความสาคัญของหลักสูตรว่าหลักสูตรมี
ความสาคัญ เพราะเป็นเครื่องชี้นาทางหรือเป็นบทบัญญัติของรัฐในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานาไปปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา และควบคุม
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ปฎล นันทวงศ์ และไพโรจน์ ด้วงวิเศษ (2543 : 9) สรุปความสาคัญของหลักสูตรว่า
หลักสูตรมีความสาคัญยิ่งในฐานะที่เป็นเอกสารที่กาหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อพัฒนาบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพตามที่พึงประสงค์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ
ดังนั้นสรุปว่า หลั กสูตรมีความสาคัญ เพราะหลักสูตรเป็นเอกสารซึ่งเป็นแผนการหรือ
โครงการจั ดการศึกษาที่ระบุ แนวทางการจัดมวลประสบการณ์ เป็นส่ วนกาหนดทิศทางการจัด
การศึกษาให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานาไปปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพทาง
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่หลักสูตรกาหนดไว้
4.3 องค์ประกอบของหลักสูตร
ธารง บัวศรี. (2542 : 8 – 9) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรว่ามี 9 องค์ประกอบ
ได้แก่
1. เป้าประสงค์และนโยบายการศึกษา (Education Goals and Policies) หมายถึง สิ่งที่
รัฐต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา
2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) หมายถึง ผลส่วนรวมที่ต้องการให้เกิด
แก่ผู้เรียนหลังเรียนจบหลักสูตร
3. รูปแบบและโครงสร้างหลักสูตร (Types and Structures) หมายถึง ลักษณะและ
แผนผังที่แสดงการแจกแจงรายวิชาหรือกลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์
4. จุดประสงค์ของรายวิชา (Subject Objectives) หมายถึง สิ่งผลที่ต้องการให้เกิดแก่
ผู้เรียนหลังจากที่ได้เรียนวิชานั้นไปแล้ว
5. เนื้อหา (Content) หมายถึง สิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะและความสามารถที่
ต้องการให้มี รวมทั้งประสบการณ์ที่ต้องการให้ได้รับ
6. จุดประสงค์ของการเรียนรู้ (Instructional Objectives) หมายถึง สิ่งที่ต้องการให้
ผู้เรียน ได้มีทักษะและความสามารถ หลังจากที่เรียนรู้เนื้อหาที่กาหนดไว้
7. ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน (Instructional Objectives) หมายถึง วิธีการในการจัด
การเรี ย นการสอนที่เหมาะสมและมีหลั กเกณฑ์เพื่อให้บรรลุผ ลตามจุดประสงค์การเรียนรู้รวมทั้ง
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ เรียนมีพัฒนาการทางความรู้และอื่นๆตามจุดประสงค์และ
จุดหมายที่กาหนด
8. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู้เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร
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9. วัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน (Curriculum Materials and Instructional
Media)หมายถึง เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นฟิล์ม แถบวีดีทัศน์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์โสต
ทัศนศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาและอื่น ๆ ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สุวิทย์ หิรัญยกานฑ์ และคณะ. (2540 : 60 - 61) ได้เสนอว่า หลักสูตรประกอบด้วย ส่วน
สาคัญ 5 ประการ คือ
1. Curriculum Objective คือ ความมุ่งหมายของหลักสูตรและการเรียนการสอน
หลักสูตรจะต้องมีความมุ่งหมายเป็นอันดับแรกและต้องชัดเจนทั้งความมุ่งหมายทั่วไป และความ มุ่ง
หมายเฉพาะ
2. Curriculum Structure คือ โครงสร้างของหลักสูตร เป็นส่วนหนึ่งที่กล่าวถึงว่า
หลักสูตรจะมีการแบ่งระบบการศึกษาอย่างไร
3. Curriculum Contents คือ เนื้อหาของหลักสูตร เป็นส่วนสาคัญของหลักสูตร
กล่าวคือต้องกาหนดว่าจะต้องจัดสอนเนื้อหาอย่างไร มากน้อยเท่าไร ลาดับก่อนหลังอย่างไร จึงจะ
เหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
4. Curriculum Materials คือวัสดุประกอบหลักสูตรเพื่อ ช่วยให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ และสะดวกยิ่งขึ้น
5. Curriculum Process คือ กระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรเริ่มด้วย
วิธีสอน การจัดชั้นเรียน เทคนิคในการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน รวมทั้งการวัดผลประเมินผล การ
เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่จาเป็นและสาคัญ
ยิ่งของหลักสูตร
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. (2539: 3 - 11) กล่าวว่า หลักสูตรมองได้ 2 มุมคือ มองมุมแคบ
จะพิจารณาเฉพาะสาระ และการประเมินวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร ในมุมกว้างคือ พิจารณาใน
ภาพรวมทั้งหมดในฐานะเป็นวิชาการสาขาหนึ่ง
สงัด อุทรานันท์ (2532 : 236-241) กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของหลักสูตรไว้ดังนี้
1. จุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ เป็นส่วนประกอบที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง
เพราะจุดมุ่งหมายจะเป็นเครื่องชี้ถึงเป้ าหมายและเจตนารมณ์ของหลักสูตรว่าต้องการให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะเป็นเช่นใด ซึ่งจุดมุ่งหมายทั่วไปจะกล่าวไว้อย่างกว้างๆ และค่อนข้างเป็นปรัชญา เน้นที่
ค่านิยมมากกว่าการเน้นทางด้านจิตวิทยาหรือด้านการเรียนการสอน ส่วนจุดมุ่งหมายเฉพาะจะเน้นที่
การประยุกต์ใช้เป็นจุดมุ่งหมายที่กล่าวไว้ในส่วนที่เป็นจุดมุ่งหมายของกลุ่ม วิชาหรือรายวิชาต่าง ๆ ที่มี
อยู่ในหลักสูตรนั้นเอง
2. เนื้อหาสาระและประสบการณ์ในการเรียนรู้เป็นสื่อกลาง (means) ที่จะพาผู้เรียนไปสู่
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ได้กาหนดไว้ เนื้อหาสาระที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่ งหมาย
ของหลักสูตรอาจแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ข้อเท็จจริงและความรู้ธรรมดาความคิดรวบยอดและ
หลักการ การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ เจตคติและค่านิยม และทักษะทางกาย
3. การประเมินผล เป็นการเสนอแนะแนวทางการดาเนินการวัดและประเมินผลที่มีความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับหลักสูตรนั้นๆ เปรียบเสมือนเป็นการกาหนดเครื่องมือในการควบคุมการ
ใช้หลักสูตร
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Taba (1962: 214) กล่าวว่า องค์ประกอบของหลักสูตรมี 4 ประการคือ วัตถุประสงค์
(Objectives) เนื้อหาวิชา (Content) ประสบการณ์การเรียน (Learning Experiences) และการ
ประเมินผล (Evaluation) อธิบายได้ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ หมายถึง ความมุ่งหวังที่จะให้ เกิดผลแก่ผู้เรียนภายหลังการใช้หลักสูตร
หรือสิ่งที่กาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามที่ต้องการ และเป็นพฤติกรรมที่สามารถวัดและประเมินได้โดยครอบคลุมลักษณะ 3
ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ การกาหนดวัตถุประสงค์ที่เกิดประโยชน์มากที่สุดต้องบ่งบอกถึง
ชนิดของพฤติกรรมที่พึงประสงค์จะพัฒนาขึ้นในตัวผู้เรียน และบ่งบอกถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
ชีวิตที่ใช้พฤติกรรมนั้น ๆ
2. เนื้อหาวิชา หมายถึง สาระสาคัญของความรู้ที่นามาเป็นเครื่องมือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถ และเกิดคุณลักษณะตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ โดยมีเกณฑ์การเลือก
เนื้อหา และเกณฑ์การจัดเนื้อหา ดังนี้
2.1 เกณฑ์การเลือกเนื้อหา
2.1.1 ข้อมูลด้านปรัชญาการศึกษา ได้แก่ เป้าหมายทางการศึกษา องค์ความรู้และ
ธรรมชาติของความรู้
2.1.2 ข้อมูล ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ ได้แก่ พัฒนาการและวุฒิภาวะของผู้เรียน
ความสามารถและศักยภาพในตัวของผู้เรียน ธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์
2.1.3 ข้อมูลด้านสังคม ได้แก่ ความต้องการและความคาดหวังของสังคม และเกณฑ์ที่
ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหา คือ
2.1.3.1 มีเนื้อหาเฉพาะใดบ้างที่จะบ่งชี้ให้ผู้เรียนรู้ในสิ่งนั้น
2.1.3.2 มีข้อเท็จจริง แนวคิด หลักการใดบ้างที่สัมพันธ์กับหัวข้อเนื้อหา
2.1.3.3 เนื้อหาได้ชี้แนวทางเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนเป็นขั้นตอน แต่
ต่อเนื่องอย่างสัมพันธ์กับหัวข้อเรื่องอย่างไร
2.1.3.4 เนื้อหาได้บ่งชี้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ทักษะ และคุณลักษณะ
ค่านิยมในรูปแบบใด
2.2. เกณฑ์การจัดเนื้อหา
2.2.1 จัดตามลาดับจากเนื้อหาที่ง่ายไปสู่ปัญหาที่ยาก
2.2.2 จัดตามความจาเป็นที่ต้องเรียนก่อนเรียนหลัง
2.2.3 จัดตามลาดับของเวลา
2.2.4 จัดตามหัวข้อหรือเรื่อง
2.2.5 จัดลาดับจากส่วนย่อยไปสู่ส่วนรวม
2.2.6 จัดตามลาดับจากส่วนรวมไปสู่ส่วนย่อย
3. ประสบการณ์การเรียน หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสถานการณ์ภายนอกที่
ผู้เรียนมีปฏิกิริยาต่อการเรียนรู้ โดยเกิดจากสิ่งที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระทา ดังนั้นวัตถุประสงค์และ
เนื้อหาวิชาเป็นจุดหมายปลายทาง แต่ประสบการณ์การเรียนที่จัดขึ้นเป็นวิธีการที่จะทาให้บรรลุถึง
จุดหมายปลายทาง โดยมีหลักในการเลือกประสบการณ์การเรียน ดังนี้
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3.1 เลือกประสบการณ์การเรียนที่ให้โอกาสผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
3.2 ควรเป็นที่พึงพอใจของผู้เรียน
3.3 อยู่ในขอบข่ายความสามารถของผู้เรียน
3.4 ควรเลือกประสบการณ์การเรียนที่สามารถนาไปสู่วัตถุประสงค์หลาย ๆ ด้าน
4. การประเมินผล หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าประสบการณ์
การเรียนที่จัดขึ้นได้ผลเป็นที่พึงประสงค์หรือไม่ มากน้อยเพียงใดและเป็นการเสนอข้อมูล เพื่อตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเลือกวิธีการใหม่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งการ
ประเมินความก้าวหน้า และประเมินผลลัพธ์
ดังนั้นสรุปว่า องค์ประกอบของหลักสูตร หมายถึง ส่วนที่อยู่ภายในและประกอบกันเข้า
เป็นหลักสูตรเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้ความหมายของหลักสูตรสมบูรณ์เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียน การสอน การประเมินผลและการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 4 ประการคือ
วัตถุประสงค์ (Objectives) เนื้อหาวิชา(Content) ประสบการณ์การเรียน(Learning Experiences)
และการประเมินผล (Evaluation)
4.4 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
สงัด อุทรานันท์ (2532 : 34) ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตรว่า “ การ
พัฒนา ”ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า “Development” มีความหมายอยู่ 2 ลักษณะ คือ การทาให้ดี
ขึ้นหรือทาให้สมบูรณ์ขึ้น การทาให้เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้การพัฒนาหลักสูตรจึงมีความหมายใน 2
ลักษณะ คือ การทาหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือสมบูรณ์ขึ้น กับการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดย
ไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพื้นฐานเลย
สันต์ ธรรมบารุง. (2527 : 650) กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตร โดยแยกเป็นสองส่วนคือ
การสร้างหลักสูตรหมายถึง การสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ในการจัดทา
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรหมายถึง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วเพียงส่วนน้อย หรือ
การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาในส่วนที่บกพร่อง ส่วนใหญ่ยังคงเดิม
Taba (การพัฒนาหลักสูตร. http://yalor.yru.ac.th/chujitt/info.htm) ได้กล่าวไว้ว่า
“การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรอันเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งในด้าน
การวางจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และอื่นๆ เพื่อให้
บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันใหม่ที่วางไว้ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบหรือ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตั้งแต่จุดมุ่งหมายและวิธีการ และการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนี้จะมีผลกระทบ
กระเทือนทางด้านความคิดและความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่วนการปรับปรุงหลักสูตร
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพียงบางส่วนโดยไม่เปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐาน หรือรูปแบบของ
หลักสูตร ”
Good. (การพัฒนาหลักสูตร. http://members.thai.net/thaitap/ac/) ได้ให้ความเห็น
ว่า “การพัฒนาหลักสูตรเกิดได้ 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุง
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หลั ก สู ต รเป็ น วิ ธี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รอย่ า งหนึ่ ง เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ โรงเรี ย นหรื อ ระบบโรงเรี ย น
จุดมุ่งหมายของการสอน วัสดุอุปกรณ์ วิธีสอน รวมทั้งการประเมินผล ส่วนคาว่าเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
หมายถึงการแก้ไขหลักสูตรให้แตกต่างไปจากเดิม เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนขึ้นใหม่”
Saylor and Alexander (การพัฒนาหลักสูตร. http://members.thai.net/thaitap/ac) ให้
ความหมายว่า “การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทาหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการ
จัดทาหลักสูตรใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมอยู่ก่อน การพัฒนาหลักสูตร อาจหมายรวมถึงการสร้างเอกสาร
อื่นๆ สาหรับนักเรียนด้วย”
ดังนั้นสรุปว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทาหลักสูตรใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิม
อยู่ก่อน
4.5 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ในตอนนี้ผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอนี้ ออกเป็น 7 รูปแบ ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ของ Tyler รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ UNESCO รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Taba รูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรของ Nolker and Schoenfeldt รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเลวี รูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรของ John, F. Kerr และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร ดังที่นักวิชาการ
ทางด้านการศึกษาได้กล่าวรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler (1975 : 110 - 125) ได้เสนอรูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตร ดังนี้
ขั้นที่ 1 การกาหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร เริ่มด้วยการกาหนดจุดประสงค์ชั่วคราวโดย
อาศัยข้อมูลจากการศึกษาสังคม ศึกษาผู้เรียน และข้อเสนอแนะข้อผู้เชี่ยวชาญ มาช่วยกาหนด
จุดประสงค์อย่างคราว ๆ ซึ่งอาจมีมากเกินกว่าที่จะจัดเข้าไว้ในหลักสูตรได้ทั้งหมด จากนั้นจึงควร
กลั่นกรองให้เหลือเฉพาะจุดที่สาคัญและสอดคล้องกัน จนกระทั่ง เหลือจุดประสงค์ที่ใช้จริงโดยอาศัย
หลักจิตวิทยาการเรียนรู้และหลักปรัชญาการศึกษาตลอดจนปรัชญาทางสังคม
ขั้นที่ 2 การเลือกประสบการณ์การเรียน เป็นขั้นตอนที่จะกาหนดเนื้อหาเพื่อเป็นสื่อที่จะ
ทาให้บรรลุถึงจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ ในการเลือกประสบการณ์การเรียนจะต้ องคานึงถึง ลาดับ
ก่อนหลัง ความต่อเนื่องและบูรณาการของประสบการณ์เหล่านั้น
ขั้นที่ 3 การประเมินผล เป็นขั้นสุดท้ายซึ่งจะทาให้ทราบว่าประสบการณ์การเรียนที่จัดขึ้น
นั้นบรรลุจุดประสงค์ตามที่กาหนดไว้เพียงใด
2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ UNESCO
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรนี้ ประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วนมหาภาค (Macro-Level) และ
ส่วนจุลภาค (Micro-Level) ในส่วนมหาภาคนั้นจะเป็นส่วนของการให้เหตุผลในหลักการใหญ่ ๆ
เพื่อที่จะให้ได้มาถึงเป้ าหมายของหลักสูตร รายละเอียด เนื้อหาหลักสูตร วิธีการใช้หลักสูตรตลอดจน
วิธีหรือรูปแบบของการประเมนิ ในส่วนของจุลภาค เป็นส่วนที่อยู่ในระดับที่แคบลงมาคือ ระดับการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ คือ
ถ้าส่วนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปก็จะมีผลต่ออีกส่วนหนึ่งเสมอ
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3. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Taba (1962 : 422-425)
แนวคิดนี้มีลักษณะจากล่างขึ้นบน โดยใช้วิธีอุปนัยเริ่มการพัฒนาในระดับที่เฉพาะเจาะจง
แล้วปรับขยายไปสู่ระดับกว้างมีลาดับขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการและความจาเป็นต่าง ๆ ของสังคม รวมทั้ง
ศึกษาพัฒนาการของผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนธรรมชาติของความรู้เพื่อนามาเป็นแนวทาง
ในการกาหนดจุดมุ่งหมาย
ขั้นที่ 2 การกาหนดจุดประสงค์ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 1 เป็นหลักควรเป็นสิ่งที่
นาไปปฏิบัติได้จริง และนาไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกและจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ขั้นที่ 3 การเลือกเนื้อหาสาระ ต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
ขั้นที่ 4 การจัดเนื้อหาสาระ พิจารณาถึงความเหมาะสม การได้รับความรู้ใดก่อนหลัง
ลาดับความยากง่าย
ขั้นที่ 5 การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นการศึกษาถึงกระบวนการเรียนรู้และวิธี
สอน
ขั้นที่ 6 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ขั้นที่ 7 การประเมินผล เป็นการพิจารณาว่าหลักสูตรประสบผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด มี
ข้อบกพร่องในขั้นตอนใด
ขั้นที่ 8 ตรวจสอบความคงที่และความเหมาะสมในแต่ละขั้นตอน โดยตั้งคาถามเพื่อ
ตรวจสอบในลักษณะต่อไปนี้
1. เนื้อหาวิชาที่จัดขึ้นเกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายหรือไม่
2. ประสบการณ์การเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายหรือไม่
3. ประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดขึ้นมีความเหมาะสมเพียงใด
4. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Nolker and Schoenfeldt (1980 : 92) ได้เสนอ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร เพื่อนาไปสร้างและพัฒนาหลักสูตรว่า รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรนั้น
ประกอบด้วยวงกลม 2 วง วงแรกกล่าวถึงปัญหาที่เกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมาย การตัดสินใจเลือก
เนื้อหาในการเรียนการสอน ส่วนในวงกลมหลังกล่าวถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนาไปปฏิบัติ และ
ประเมินผลตามหลักของการวัดผลทางการศึกษารายละเอียดของแต่ละขั้นตอน มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : วิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis)
1. วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน ความรู้เดิม ทัศนคติ ตลอดจนโอกาสทาในสังคม
2. วิเคราะห์ความต้องการของสังคม ความต้องการให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ขั้นตอนที่ 2 : กาหนดเงื่อนไขพื้นฐาน (Pre-Conditions)
1. กาหนดระดับของการเรียน สร้างแบบทดสอบและข้อสอบสาหรับวัดผล
2. รวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อจัดตั้งงบประมาณ
3. นาหลักสูตรนี้เข้าไปอยู่ในระดับของการศึกษา
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ขั้นตอนที่ 3 : การวิเคราะห์ยุทธวิธี (Didactic Analysis)
1. ให้เหตุผลในการกาหนดเนื้อหา
2. พิจารณาสัดส่วนของเนื้อหาหมวดวิชาต่าง ๆ
3. เลือกจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ยุทธวิธี
ขั้นตอนที่ 4 : จุดมุ่งหมายของการเรียน (Objective of Learning and Training)
1. กาหนดวัตถุประสงค์และคุณสมบัติ
2. กาหนดขอบเขตการเรียน ระดับของวัตถุประสงค์
3. การจัดเรียงลาดับวัตถุประสงค์
ขั้นตอนที่ 5 : การจัดการเรียนการสอน (Organization of Learning and Training)
1. แบ่งแยกเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ
2. วางแผนการใช้วิธีสอนและอุปกรณ์การสอน
3. ทาตารางเวลา
ขั้นตอนที่ 6 : กระบวนการเรียนการสอน (Teaching Practice) ขั้นนี้เป็นการอธิบายหรือ
แสดงถึงการนาหลักสูตรไปใช้
ขั้นตอนที่ 7 : การประเมินผล (Evaluation)
1. ทดสอบกระบวนการเรียนการสอน
2. ทดสอบวิธีการนาหลักสูตรไปใช้
3. ทดสอบตัวหลักสูตร เช่น รายละเอียดเนื้อหาและจุดมุ่งหมาย
พิสิฐ เมธาภัทร และธีระพล เมธีกุล. (2541: 28) ได้สรุปขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรไว้
4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นกระบวนการที่จะได้มาซึ่งข้อมูล ต่าง ๆ ที่ต้องการหรือข้อมูล ที่
บ่งบอกถึงแนวทางที่จะนาไปใช้ในการปรับปรุงขั้นต่อไป โดยในกรณีนี้จะกล่าวถึงการออกแบบ
เครื่องมือการใช้เครื่องมือ การแปลผลการ วิเคราะห์ผล เป็นต้น
2. การกาหนดจุดมุ่งหมาย เป็นการนาเอาข้อมูล ที่ได้จากการกาหนดข้อมูล หรือโครงการ
ต่างๆ จนสมบูรณ์เพื่อรอการนาไปใช้งาน
3. การนาไปใช้งานจริง เป็นการนาเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่ผ่านการออกแบบที่เป็นไปตามการ
กาหนดจุดมุ่งหมายมาทดลองใช้งานจริง ๆ บางครั้งอาจมีการนาเอาไปทดลองหาข้อมูลเบื้องต้นดูก่อน
หรือบางครั้งเราเรียกว่า Try-Out จากนั้นอาจมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วนาไปทดลองใช้ในการสอนจริง
ๆจนครบตามหลักสูตร ในขณะที่ทาการใช้ควรมีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ตามที่วางแผนเอาไว้ เพื่อที่จะได้
นาข้อมูล ทั้งหมดไปทาการประเมนิ ผลอีกครั้งหนึ่ง
4. การประเมินผล เป็นการนาเอาข้อมูล มาจากการที่นาเอาหลักสูตรไปใช้งานแล้วเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อที่จะนามาวิเคราะห์หาคาตอบของคุณภาพของหลักสูตรที่ใช้งาน หรือเพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของหลักสูตรนั้น เองการประเมนิ ผลเป็นขั้นตอนที่
สาคัญและจะต้องทาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาของการทดลองใช้หลักสูตร หรือการใช้หลักสูตร
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5. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเลวี (Arich, Lewy) รูปแบบนี้ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียมโครงร่างหลักสูตร ประกอบด้วย การเลือกจุดมุ่งหมาย เลือกเนื้อหาวิชา
และเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ขั้นเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอน ประกอบด้วย การเลือกกาหนดและสร้าง
วัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอน การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ตามรายวิชา การทดลองใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการสอน ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอน
3. ขั้นดาเนินการ ประกอบด้วย การเตรียมจัดระบบงานฝึกอบรมครู การปรับปรุง
แก้ไขการสอน การประสานงานกับฝ่ายวิชาการ การควบคุมคุณภาพการปรับปรุงและการนามาใช้ใหม่
6. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ John, F. Kerr รูปแบบนี้มีขั้นตอนการดาเนินการ
ดังนี้
1. ขั้นการกาหนดจุดประสงค์ทางการศึกษาโดยนาเอารูปแบบการจาแนกประเภท
ของจุดประสงค์ทางการศึกษาของคณะ ที่แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธพิสัย (Cognitive
Domain) ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) มาช่วย
จาแนกจุดประสงค์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ขั้นการจัดประสบการณ์การเรียน จะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาที่
จัดเตรียมไว้แล้ว นอกจากนี้แล้วจะต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ อีก เช่น ความพร้อมของผู้เรียน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และวิธีสอนเป็นต้น
3. ขั้นการประเมินผล เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรโดยใช้วิธีที่หลากหลาย เช่น การทดสอบ การสัมภาษณ์ เป็นต้น
7.
รู ป แบบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รแบบครบวงจร (Integrated
Curriculum
Development) วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537 : 1 - 23) ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร
(Integrated Curriculum Development) โดยแบ่งกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรเป็น 3 ระบบ
คือ ระบบร่างหลักสูตร ระบบการนาหลักสูตรไปใช้งานและระบบการประเมินหลักสูตร ซึ่งทั้งสาม
ระบบนี้จะต้องสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ดังนี้
1. ระบบการร่างหลักสูตร มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. สิ่งกาหนดหลักสูตร คือ การเตรียมการศึกษาข้อมูล พื้นฐานต่าง ๆ ที่จะนามาใช้
สาหรับการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ สิ่งกาหนดทางวิชาการ สิ่งกาหนดทางสังคม วัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจและสิ่งกาหนดทางการเมือง
2. รูปแบบหลักสูตร ประกอบด้วย โครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตร ซึ่งสะท้อนให้
เห็นภาพรวมและมาตรฐานทางการศึกษาของแต่ละหลักสูตร
3. การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตร พร้อม
ทั้งปรับปรุงแก้ไขบางส่วนก่อนนาไปใช้จริง ซึ่งอาจทาได้โดยวิธีการ สัมมนา การวิจัยและการทดลองใช้
หลักสูตรแบบนาร่อง เป็นต้น
4. การปรับแก้หลักสูตรก่อนนาไปใช้งาน จะต้องจัดทาระบบข้อมูล ที่ชัดเจน รวมทั้ง
การสังเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ
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2. ระบบการใช้งานหลักสูตร มีองค์ประกอบดังนี้
1. การขออนุมัติหลักสูตร โดยเสนอหน่วยงานที่สังกัด เพื่อให้ความรับผิดชอบ
หลักสูตรเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะรับสมัครผู้เรียนและจัดดาเนินการเรียนการสอนได้
2. การวางแผนการใช้งานหลักสูตร จะต้องกระทาควบคู่ไปกับการขออนุมัติหลักสูตร
เมื่อหลักสูตรได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะได้ดาเนินการใช้งานหลักสูตรทันที
3. ดาเนินการใช้งานหลักสูตร เริ่มตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อม
ของบุคลากร งบประมาณ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนการจัดตารางสอน
3. ระบบการประเมินหลักสูตร มีกระบวนการดังนี้
1. การวางแผนการประเมินหลักสูตร ว่าจะประเมินหลักสูตรในส่วนด้านใดบ้าง เช่น
การประเมินเอกสารหลักสูตร การประเมินย่อย ๆ แต่ละระบบ เช่น ระบบการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียน หรือประเมินหลักสูตรทั้งระบบ
2. การเก็บข้อมูล ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การจัดข้อมูล เป็นหมวดหมู่ เพื่อนาไป
วิเคราะห์ข้อมูล ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ควรกาหนดว่ามีข้อมูล อะไรบ้างที่สาคัญในการตัดสินใจ การ
จัดระบบข้อมูล จะช่วยจาแนกข้อมูล เป็นหมวดหมู่ และสังเคราะห์ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
4. การรายงานข้อมูล การจัดทารายงานและการนาเสนอข้อมูล จะช่วยในการ
พิจารณาว่าหลักสูตรนี้มีคุณค่าตรงตามวัตถุประสงค์ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างนอกจากนี้แล้ว
บุญชม ศรีสะอาด. (2546 : 73) ได้กล่าวถึงหลักการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
1. ใช้พื้นฐานจากประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคม จิตวิทยา และวิชาความรู้ต่าง ๆ
2. พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ
และความจาเป็นต่าง ๆ ของสังคม
3. พัฒนาให้สอดคล้องกับระดับพัฒนาการ ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
4. พัฒนาให้สอดคล้องกับหลักของการเรียนรู้
5. ในการเลือกและจัดประสบการณ์การเรียนจะต้องพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ความยากง่าย ลาดับก่อนหลัง ความต่อเนื่องและบูรณาการของประสบการณ์ต่าง ๆ
6. พัฒนาในทุกจุดอย่างประสานสัมพันธ์กัน ตามลาดับจากจุดประสงค์ สาระความรู้
และประสบการณ์ กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล
7. พิจารณาถึงความเป็นไปได้สูงในทางปฏิบัติ
8. พัฒนาอย่างเป็นระบบ
9. พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง
10. มีการวิจัยติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
11. ดาเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ
12. อาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังของผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องในทุก ๆ ฝ่าย
ดังนั้นสรุปว่า การพัฒนาหลักสูตร ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรได้มีการนาเสนอรูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร (Integrated Curriculum Development) โดยแบ่งกระบวนการการ
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พัฒนาหลักสูตรเป็น 3 ระบบ คือ ระบบร่างหลักสูตร ระบบการนาหลักสูตรไปใช้งานและระบบการ
ประเมินหลักสูตร
ตอนที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม
ในตอนนี้ผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอนี้ ออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ ความหมายของการฝึกอบรม
ประเภทของการฝึกอบรม กระบวนการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม ชุดการฝึกอบรม และการ
ประเมินผลการฝึกอบรม
5.1 ความหมายของการฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2542 : 39) สรุปความหมายของการฝึกอบรมไว้ว่า เป็น
วิธีการในการพัฒนาบุคลากรที่สามารถจัดได้หลายวิธี เช่น การอภิปราย การสัมมนา การสาธิต การ
แสดงบทบาทสมมติ การระดมสมอง การทัศนศึกษา และการศึกษาบทเรียนสาเร็จรูป
วิจิตร ศรีสอ้าน (2543 : 166) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง แนวทางและความ
พยายามที่จะทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้แนวใหม่ ได้รับความชานาญในการปฏิบัติงาน
มากขึ้ น เพิ ่ม ประสิท ธิภ าพในการท างานและแก้ป ัญ หา ตลอดจนทัศ นคติที ่จ ะปรับ ปรุง และ
เปลี่ยนแปลงงานให้ดีขึ้น ตามแนวทางที่องค์การกาหนด
วิชิต สุรัตนเรืองชัย (2534 : 47) อธิบายว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จัดขึ้น เพื่อให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
วัฒนา ชื่นวงศา (2536 : 24) กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นการเสริมสร้าง เพื่อพัฒนาความ
คิดเห็น ความรู้ ความสามารถ ความชานาญ และทักษะของบุคคลในการทางานให้กว้างขวาง
ก้าวหน้า
วิน เชื้อโพธิหัก (2537 : 1) กล่าวว่า การฝึกอบรม เป็นกระบวนการพัฒนาความรู้
ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม และทักษะความชานาญเฉพาะด้านของบุคลากรที่ไม่
สามารถจะทาได้โดยกระบวนการเรียนการสอนปกติ เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาทิตย์ สังขวรรณ (2542 : 35) กล่าวว่า การจัดอบรมหรือประชุมปฏิบัติการ หมายถึง
กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างมีระบบ เพื่อให้บุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะและเจตคติที่จาเป็น ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องคานึงถึงกลวิธีที่เหมาะสม
ของเทคนิคที่จะนามาใช้ ซึ่งการฝึ กอบรมหรือการประชุมปฏิบัติการเป็นการประชุมที่มีการลงมือ
กระทา เพื่อแก้ปัญหาหรือมีการปฏิบัติจริง
กู้ด (Good., 1973, p. 613) ได้ให้ความหมายการฝึกอบรมว่า หมายถึง กระบวนการให้
ความรู้ และฝึกทักษะแก่บุคคล ภายใต้เงื่อนไขบางประการ โดยการจัดการฝึกอบรม ไม่ได้จัดกระทาให้
ใหญ่โตเหมือนกับการจัดการเรียนการสอน
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บีช (Beach., 1970, p.193) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้น
เพื่อให้บุคคลได้เรียนรู้ และมีความชานาญ เพื่อวัตถุประสงค์ให้บุคคลรู้เรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะหรือ
เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior) ของบุคคลไปในทางที่ต้องการ
ดังนั้นสรุปว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการ หรือวิธีการในการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ ทักษะเกิดเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้กลวิธีที่เหมาะสมใน
การสร้างประสบการณ์ ในการฝึกปฏิบัติจริงของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาองค์การ
5.2 ประเภทของการฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544 : 164) ได้แยกประเภทของการฝึกอบรมตาม
ลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไว้ ดังนี้
1. การฝึกอบรมแบบปฐมนิเทศ (Induction or Orientation) เป็นการฝึกอบรมให้แก่ผู้
เข้าทางานใหม่เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผน รู้อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ ตลอดจนการวางแผนตัว และการปฏิบัติในฐานะสมาชิก คน
หนึ่งขององค์การ
2. การฝึกอบรมโดยการให้ทางาน (On – The Job Training) เป็นการฝึกอบรมที่นิยมกัน
มาก เพราะเป็นการสอนให้มีการทางานกันจริง ๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีความเข้าใจ และจา
วิธีการทางาน โดยผู้สอนจะต้องอธิบายหลักการให้ทราบเสียก่อน แล้วจึงสอนเทคนิคในการปฏิบัติการ
ฝึกอบรมประเภทนี้ เหมาะสาหรับการทางานที่ใช้ระยะเวลากันสั้นและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีจานวน
น้อย ที่สามารถเข้าฝึกทางานพร้อม ๆ กันได้
3. การฝึกอบรมในห้องทดลองปฏิบัติงาน (Vestibule Training) คือ การฝึกอบรมที่ให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมทดลองกระทาหรือทดลองปฏิบัติงาน ซึ่งจัดขึ้นในห้องเรียนที่ มีลักษณะคล้ายกับ
สถานที่ทางานจริง ทั้งเครื่องมือและสภาพการทางาน
4. การฝึกหัดช่างฝีมือ (Apprenticeship Training) เป็นการฝึกอบรมคนงานประเภท
ช่างฝีมือทั้งทางความรู้ ความชานาญ อาจใช้วิธีให้เป็นลูกมือ งานที่ต้องฝึกอบรมประเภทนี้ ได้แก่ งาน
ช่างประเภทต่าง ๆ ที่มีลั กษณะงานตามหลักสูตรที่เรียนมาโดยมีจุดมุ่งหมาย ให้ผู้รับการฝึกงานมี
ความรู้สมดุลกันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
5. การฝึกอบรมพิเศษ (Special Purpose Program) เป็นการฝึกอบรมที่นายจ้างจัดทา
เพื่อฝึกอบรมพนักงานของตนโดยมีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งนายจ้างจะเป็น ผู้ออกค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด หรืออาจส่งพนักงานของตนออกไปฝึกงานกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่น ๆ
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วินัย ดอนโคตรจันทร์ (2542 : 37 - 38) กล่าวถึง การจาแนกประเภทการฝึกอบรมของ
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 3 ประเภท คือ
1. การฝึ ก อบรมก่ อ นเข้ า ท างาน เป็ น การฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาให้ บุ ค คลมี ค วามรู้
ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ อันเป็นการเตรียมคนก่อนเข้าทางาน
2. การฝึกอบรมปฐมนิเทศ เป็นการฝึกอบรมบุคคลที่เข้าทางานใหม่ในหน่วยงาน เช่น
บรรจุใหม่ ย้ายหรือโอนมาปฏิบัติงานใหม่ เพื่อให้ทราบนโยบายผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และเรื่องราว
ทั่วๆ ไปของหน่วยงาน การปฐมนิเทศอาจรวมถึงการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงานก็ได้
3. การฝึกอบรมระหว่างการทางาน เป็นการช่วยปรับปรุง พัฒนาความสามารถในการ
ทางานบุคลากรในโอกาสที่นาเอาเทคโนโลยีและวิธีการใหม่มาใช้ ตลอดทั้งมีการโยกย้ายเลื่อนขั้นและ
เลื่อนตาแหน่ง
ดังนั้นสรุปว่า ประเภทการฝึกอบรม จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ซึ่งแยก
ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การฝึกอบรมก่อนเข้าทางานใหม่ เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรก่อนที่จะ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากสถาบันการศึกษาไม่สามารถจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของทุก
หน่วยงานได้ หน่วยงานจึงจาเป็นฝึกอบรมบุคลากรใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งการฝึกอบรมประเภทนี้ ได้แก่ การปฐมนิเทศ การทดลอง และการฝึกงาน เป็นต้น
2. การฝึกอบรมหลังจากการเข้าทางานใหม่ เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ได้แก่ การฝึกอบรมเฉพาะเรื่อง การฝึกอบรมก่อนเลื่อน
ตาแหน่ง การฝึกอบรมเพื่อปรับฐานเงินเดือน เป็นต้น
5.3 กระบวนการฝึกอบรม
อานวย เดชชัยศรี (2542 : 159) เสนอขั้นตอนในการฝึกอบรมไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นวิเคราะห์ความต้องการ (Need Analysis)
1.1 รวบรวมทักษะที่เป็นงานเฉพาะที่จาเป็นต้องปรับปรุงในการปฏิบัติงานและผลิต
1.2 วิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่า แผนการฝึกอบรมเหมาะสมกับผู้
เข้ารับการฝึกอบรมทางด้านการศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ทัศนคติและแรงจูงใจส่วนตัว
1.3 ใช้งานวิจัยพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน และการวางแผนการปฏิบัติงาน
2. ขั้นออกแบบเนื้อหา (Instructional Design)
2.1 รวบรวมจุดประสงค์ วิธีการสอน สื่อ คาอธิบายลักษณะและจัดเรียงลาดับของ
เนื้อหา การยกตัวอย่าง การทาแบบฝึกหัดและกิจกรรมจัดเป็นหลักสูตร เพื่อช่วยการเรียน และจัด
แผนสาหรับพัฒนาความรู้
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2.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมสาหรับการอบรม เช่น คู่มือการอบรม เอกสาร
ประกอบการอบรม เป็นต้น
3. ขั้นทาให้เกิดความเที่ยงตรง (Validation) ฝึกซ้อมการนาเสนอและทดสอบความ
ถูกต้อง ก่อนการนาเสนอจริงต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่า แผนงานมีความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ
4. ขั้นปฏิบัติ (Implementation) ดาเนินการอบรมและฝึกปฏิบัติที่มุ่ งนาเสนอความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ โดยยึดความสาคัญของ
แผนงานทั้งหมดและแก้ไขข้อบกพร่องให้เรียบร้อย
5. ขั้นประเมินผลและติดตามผล (Evaluation and Follow – up) โดยทาการประเมิน
ความสาเร็จของแผนงาน ดังนี้
5.1 ปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Reaction) โดยการจดบันทึกพฤติกรรมของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม
5.2 การเรียนรู้ (Learning) โดยใช้เครื่องมือวัดก่อนและหลังการฝึกอบรม
5.3 พฤติกรรม (Behavior) โดยการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ทักษะ และการนา
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
5.4 ผลลัพธ์ (Results) โดยพิจารณาผลของการปฏิบัติงานความต้องการฝึกอบรม
เพิ่มเติม ซึ่งเป็นการประเมินความสาเร็จหรือความล้มเหลวของแผนงาน
ดังนั้นสรุปว่า ในการฝึกอบรมนั้นผู้จัดการอบรม ควรวิเคราะห์สภาพความต้องการของผู้
เข้ารับ การฝึ กอบรมเพื่อให้ แน่ ใจว่า แผนการฝึ กอบรมเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึ กอบรมทางด้าน
การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ทัศนคติและแรงจูงใจส่วนตัว จากนั้นดาเนินการฝึกอบรม และมีการ
ประเมินและติดตามผล เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการพัฒนาต่อไป
5.4 วิธีการฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544 : 165-169) กล่าวถึงวิธีการฝึกอบรมที่นิยมใช้กัน
ทั่วไปมี 9 วิธี คือ
1. การบรรยาย (Lecture) เป็นการถ่ายทอดความรู้ แนวความคิดของผู้บรรยาย ซึ่งเป็นผู้
ที่มีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องที่บรรยายไปสู่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถใช้ได้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวนมาก เสียค่าใช้จ่ายน้อย เพราะไม่ต้องมีอุปกรณ์มาก ความสาเร็จของการฝึกอบรมวิธีนี้ขึ้นอยู่กับ
เทคนิคของผู้บรรยาย และความสนใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสาคัญ
2. การประชุมอภิปราย (Conference) เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มโดยวิธีร่วมแสดงความคิดเห็นปากเปล่า (Oral Participation) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รวบรวม รับฟังความรู้ และแนวคิดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของ
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วิธีบรรยายได้ กล่าวคือ ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการแสดงออก มากกว่าเป็นผู้รับฟัง
เพียงอย่างเดียว
3. การศึกษาจากกรณีตัวอย่าง (Case Study) วิธีการนี้เหมาะสาหรับการฝึกอบรม วิชา
กฎหมาย การบริ ห าร การบริ ห ารงานบุ คคล การตลาด และนโยบายธุร กิจ ซึ่ง วิธี การนี้ผู้ ให้ การ
ฝึกอบรมจะนาเอาปัญหาตัวอย่าง พร้อมทั้งข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้อง มาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้
เรียนรู้ การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีประสบการณ์ และ
จะได้ประโยชน์มาก ถ้านาไปเป็นหลักในการแก้ปัญหา
4. การแสดงบทบาท (Role Playing) การฝึกอบรมโดยวิธีการแสดงบทบาทนี้ มักใช้ควบคู่
กับวิธีอื่นๆ เช่น การบรรยายหรือการประชุมอภิปราย โดยมีลักษณะคล้ายกับวิธีศึกษาจากตัวอย่าง แต่
จะสมมติให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงบทบาทให้เห็นจริง แทนที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึก อบรมเพียงแต่
นึกคิดเอง การฝึกอบรมด้วยวิธีนี้จะช่วยให้ผู้รับการฝึกอบรมมีโอกาสนาเอาความรู้ที่ได้รับ จากการ
เรียนจากตารา การบรรยาย หรือการอภิปรายมาใช้ปฏิบัติงานจริง เป็นการเรียนรู้ด้วยการกระทา
ส่วนผู้ให้การฝึกอบรมจะทราบถึงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคนในขณะปฏิบัติงาน ผลดี
อีกอย่ างคือ ช่ว ยให้ ส มาชิกทุกคนเกิดความสนุก สนาน ไม่เบื่อหน่าย ดีก ว่าการฝึ กอบรมโดยการ
บรรยาย แต่วิธีการฝึกอบรมโดยแสดงบทบาทมีข้อจากัดที่ว่า ต้องมีการเตรียมตัวมากทาให้ยุ่งยาก
ความแตกต่างระหว่างบุคคลทาให้ไม่อาจควบคุมให้แต่ละคนแสดงอยู่ในขอบเขตที่ต้องการได้ และถ้า
เวลามีจากัดจะทาให้การแสดงไม่สมบูรณ์
5. การสาธิต (Demonstration) การแสดงให้เห็นของจริงเกิดความเชื่อได้ดีกว่าการฟัง
และการคิด การฝึกอบรมวิธีนี้ผู้ให้การฝึกอบรมดูถึงวิธีการใช้เครื่องมือบางอย่าง ซึ่งอาจกระทาอย่างช้า
ๆ ให้เห็นถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงและวิธีการใช้ พร้อมทั้งอธิบายประกอบจนกว่าผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะเข้าใจ เสร็จแล้วให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทาตาม การสาธิตเหมาะสาหรับการฝึกอบรมงาน
ประเภทที่ต้องใช้ความชานาญ และเป็นส่วนหนึ่งของ On – The – Job - Training
6. การระดมความคิด (Brain Storming) เป็นวิธีกระตุ้นให้ได้ความคิดสร้างสรรค์ โดยไม่
ต้องกังวลว่าความคิดนั้นจะถูกต้องหรือไม่ วิธีการฝึกอบรมด้วยวิธีการนี้ ผู้นาอภิปรายจะขอให้สมาชิก
ทุกคนแสดงความคิดเห็นออกมาแล้วลงบนกระดาน เมื่อได้ระดมและสะสมความคิดเห็นไว้จานวนมาก
แล้ว ก็ขอให้สมาชิกช่วยกันอภิปรายและเลือกเฟ้นความคิดเห็นที่ดี เหมาะกับหัวข้อที่อภิปราย วิธีการ
ระดมความคิดนี้ได้รับความสนใจและนาไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างแพร่หลาย เพราะเป็นที่
ยอมรับกันว่า หลายหัวดีกว่าหัวเดียว ทั้งยังเป็นการฝึกให้รู้จักเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น
7. เกมจัดการ (Management Game) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่ได้สร้างแบบจาลองจาก
เหตุการณ์จริง ๆ ของการบริหารงานเพื่อแก้ปัญหา ในการสร้างตัวแบบนั้นต้องอาศัยความสัมพันธ์
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ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งโดยมากจะเน้นในเรื่องการฝึกอบรม การตัดสินใจ ความสาเร็จของการฝึกอบรม
วิธีนี้ ขึ้น อยู่กับความสามารถที่จะเลือกข่าวสาร และตัว เลขให้ เพียงพอส าหรับการพิจารณาในการ
แก้ปัญหา ในกรณีต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกับลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบริหารงานในองค์การจริง
วิธีการฝึกอบรมเกมจัดการนี้ จะจัดแบ่งกลุ่มอบรมออกเป็นสองกลุ่มหรือมากกว่า เน้นแข่งขันกันเพื่อ
เสนอข้อแก้ปัญหาต่าง ๆ
8. การประชุมแบบ Syndicate เป็นวิธีการพัฒ นาบุคลากรที่นิยมใช้ในหมู่ส ถาบันนั ก
บริหาร กล่าวคือ มีการจัดกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาปัญหา ประกอบด้วย สมาชิกของกลุ่มใน
อาชีพต่าง ๆ กัน เพื่อให้มีการแลกเปลี่ ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างสมาชิก
ด้วยกัน เมื่อแต่ละกลุ่มได้พิจารณาปัญหาแต่ละปัญหา แล้วนาผลนั้นมาพิจารณากันในที่ประชุมใหญ่
ในบางกรณีส มาชิกของกลุ่ มอาจได้รับเลื อก และแต่งตั้งให้ ทาหน้าที่ประธาน หรือเลขานุการ ใน
การศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ โดยเฉพาะก็ได้
9. การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) เป็นวิธีการอบรมที่มีการจัดให้มีผู้นา
อภิป รายเป็ น คณะ ประกอบด้ว ย ผู้ มีค วามรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในหั ว ข้อเรื่ องที่จ ะ
อภิปราย เพื่อตอบข้อซักถาม และให้ความเห็นในเรื่องนั้น ดังนั้นความสาคัญจึงอยู่ที่การจัดคณะผู้นา
อภิปรายที่มีความรอบรู้ในหัวข้อเรื่องที่จะนามาอภิปรายอย่างกว้างขวาง
ดังนั้นสรุปว่า วิธีการฝึกอบรมมีหลายลักษณะ หลายวิธี แต่ละวิธีจะมีทั้งจุดเด่นและจุด
ด้อย ผู้จัดการฝึกอบรมจาเป็นต้องเลือกสรรวิธีการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับเนื้อหา สาระ วัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการฝึกอบรม บางครั้งอาจต้องใช้วิธีการฝึกอบรมหลาย ๆ วิธี ในลักษณะบู รณาการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมในที่สุด
5.5 ชุดการฝึกอบรม หรือเอกสารประกอบการบรรยาย
อานวย เดชชัยศรี (2542 : 13-15) กล่าวว่าในการฝึกอบรมแต่ละเรื่องมีความจาเป็นต้องมี
ชุดฝึกอบรม ซึ่งถือว่า เป็นสื่อที่จาเป็นของวิทยากรเสมือนเข็มทิศในการนาทาง ในชุดฝึกอบรมจะมี
ข้อแนะนาขั้นตอนการฝึกอบรมไว้โดยละเอียด ซึ่งชุดฝึกอบรมมีองค์ประกอบดังนี้
1. คานา เป็นการอธิบายเรื่องทั่วไปของชุดอบรม
2. หลักการ เป็นการอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วัตถุประสงค์รายวิชา ประเด็น
สาคัญ ระยะเวลา วิธีการฝึกอบรม ลักษณะและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3. คาชี้แจงสาหรับผู้ใช้ เป็นการอธิบายและแนะนากระบวนการ วิธีการปฏิบัติสาหรับ
วิทยากร สื่อที่จะใช้ในการอบรม
4. สถานที่ฝึกอบรม มีแผนผังกาหนดชัดเจนและอธิบายถึงการจัดสภาพของห้องที่จะใช้
ฝึกอบรม
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5. แผนการสอนในการฝึกอบรม เป็นการอธิบายแนวทางที่จะให้วิทยากรได้เตรียมการ
ล่วงหน้า เช่น เนื้อหา วิธีการสอน การใช้สื่อประกอบกิจกรรม และการประเมินผล
6. สื่อ เอกสารประกอบและวัสดุฝึกอบรม
7. การนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผล
ข้อคานึงในการสร้างชุดฝึกอบรม ผู้สร้างต้องคานึงถึงการใช้ภาษาที่ชัดเจน กระตุ้นความ
สนใจ และเข้าใจง่าย คาชี้แจงของการฝึกอบรมต้องเข้าใจง่าย ประณีต รูปแบบของชุดฝึกแต่ละวิชา
ควรแตกต่างกัน มีรหัสเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้ เอื้อสาหรับจัดเก็บรักษาอย่างมีระบบ ดังนั้น
ความชัดเจนของชุดฝึกอบรมต้องคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1. การระบุความจาเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรมจากการวิเคราะห์งาน ระดับความสามารถ
พื้นฐานของบุคลากร
2. การกาหนดจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม
3. การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม
4. การดาเนินการฝึกอบรม ได้แก่ การวางแผนด้านสถานที่ การเตรียมบุคลากร วิทยากร
และการดาเนินการฝึกอบรม
5. การประเมินผล กิจกรรมการฝึกอบรมที่ต้องใช้สื่อและที่นิยมใช้มีดังนี้
1. การบรรยาย
2. การสาธิต
3. การอภิปรายต่าง ๆ
4. การแสดงบทบาทสมมติ
5. การระดมพลังสมอง
6. การศึกษากรณีตัวอย่าง
7. การทัศนศึกษา
ดังนั้นสรุปว่า ในการฝึกอบรมแต่ละเรื่องมีความจาเป็นต้องมีชุดฝึกอบรม ซึ่งถือว่า เป็นสื่อ
ที่จาเป็นของวิทยากรเสมือนเข็มทิศในการนาทาง ในชุดฝึกอบรมจะมีข้อแนะนาขั้นตอนการฝึกอบรม
ไว้โดยละเอียด มีองค์ประกอบ คือ
คานา หลักการ คาชี้แจงสาหรับผู้ใช้ สถานที่ฝึกอบรม แผนการสอนในการฝึกอบรม เป็น
การอธิบายแนวทางที่จะให้วิทยากรได้เตรียมการล่วงหน้า เช่น เนื้อหา วิธีการสอน การใช้สื่อประกอบ
กิจกรรมและการประเมินผล สื่อ เอกสารประกอบและวัสดุฝึกอบรม และการนิเทศ ติดตาม วัดและ
ประเมินผล
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5.6 การประเมินผลการฝึกอบรม
นารีรัตน์ ตั้งสกุล (2542 : 187) กล่าวว่าการฝึกอบรมแต่ละครั้งจะมีวัตถุประสงค์
เป้าหมายและแผนงานกาหนดไว้เป็นมาตรฐานเพื่อจะตรวจสอบความสาเร็จของงาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้
สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานการฝึกอบรมได้ การประเมินผลการ
ฝึกอบรมจะต้องทาตลอดเวลาด้วยการสั งเกต การจดบันทึก การทดสอบย่อย การทดลองทาการ
ปฏิบัติในขณะที่ทาการฝึกอบรม เพื่อที่จะดูข้อบกพร่องต่างๆ และทาการแก้ไขปรับปรุงได้ทันท่วงที
การประเมินผลการฝึกอบรม อาจดาเนินการประเมินได้ 3 ระยะ คือ ก่อนการฝึกอบรม ระหว่างการ
ฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรม
อานวย เดชชัยศรี (2542 : 172) กล่าวว่า การประเมินผลการฝึกอบรมเป็นการประเมิน
เพื่ อ พิจ ารณาว่า การฝึ ก อบรมนั้ น เป็น ไปตามจุ ด ประสงค์ ที่ กาหนดไว้เ พี ยงใด หลั ก ส าคั ญ ในการ
ประเมินผล
การฝึกอบรมมีสองประการ คือ ใช้การทดลองแบบควบคุม ซึ่งเป็นการทดสอบอย่างเป็น
ทางการที่มีประสิทธิภาพ
ดั ง นั้ น สรุ ป ว่ า การประเมิ น ผลการฝึ ก อบรมเป็ น การตรวจสอบประสิ ท ธิ ผ ลของการ
ดาเนินการฝึกอบรมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ เกิดความคุ้มค่าเพียงใด
ซึ่งการประเมินผลการฝึกอบรมนั้น ควรมีการประเมินก่อนการดาเนินการ ระหว่างดาเนินการ และ
หลังการฝึกอบรม
การฝึกอบรมถือว่าเป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรที่นิยมใช้กันมาก เนื่องจากการดาเนินการ
อย่างเป็นระบบ หลากหลายวิธีการ สามารถดาเนินการฝึกอบรมก่อนที่บุคลากรจะเข้าทางานใหม่ หรือ
เข้าทางานแล้วเป็นการพัฒนาทางด้านความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา สาระของงานที่จะต้องปฏิบัติ มี
การฝึกหัดปฏิบัติจริงจนได้ทักษะ ความชานาญ และเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
ของตน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน ผู้บริหารองค์การหรือหน่วยงาน
จะต้องพิจารณาก่อนการดาเนินการโดยรอบคอบ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และการพัฒนาอย่างสูงสุด
ขององค์การ
ตอนที่ 6 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะประชากรศาสตร์ ในตอนนี้ผู้วิจัยนาเสนอเนื้อหาเป็น
คุณลักษณะประชากรศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กิติมา สุรสนธิ (2541: 15-17) กล่าวไว้ว่า แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ ดังนี้
1. เพศ (Sex) หญิงชายมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสรีระ ความถนัด สภาวะทางจิตใจ
อารมณ์ จากงานวิจัยทางด้านจิตวิทยาทั้งหลายได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมากในเรื่อง
ความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมได้กาหนดบทบาท และกิจกรรมของคน
สองทั้งเพศไว้แตกต่างกัน
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2. อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งต่อพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์
เนื่องจากอายุจะเป็นตัวกาหนดหรือเป็นสิ่งที่บ่งบอกเกี่ยวกับความมีประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆของ
บุคคล ดังคากล่าวที่ว่าผู้ใหญ่อาบน้าร้อนมาก่อน เกิดมาหลายฝน หรือเรียกคนที่มีประสบการณ์น้อย
กว่าว่าเด็กเมื่อวานซืน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องบ่งชี้หรือแสดงความคิดความเชื่อ
ลักษณะการโต้ตอบต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของบุคคล คนเราโดยทั่วไปเมื่ออายุเพิ่มขึ้น
ประสบการณ์สูงขึ้น ความฉลาดรอบคอบก็เพิ่มมากขึ้น วิธีคิดและสิ่งที่สนใจก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย
3. การศึกษา (Education) การศึกษาหรือความรู้ เป็นลักษณะอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพล
ต่อผู้รับสาร การที่คนได้รับการศึกษาที่ต่างกัน ในยุคสมัยที่ต่างกัน ในระบบการศึกษาที่แตกต่างกันจึง
ย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างกัน คนทั่ว ๆ ไปมักจะสนใจหรือยึด
แนวความคิดในแนวสาขาของตนเป็นสาคัญ และบุคคลมักมีลักษณะบางประการที่แสดงหรือบ่งชี้ถึง
พื้นฐานการศึกษาหรือสาขาวิชาที่เรียนมา เนื่องจากสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่อบรมกล่อมเกลา
ให้บุคคลมีบุคลิกภาพไปในทิศทางที่แตกต่างกัน ทางด้านครูผู้สอนก็มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้เรียน
โดยการสอดแทรกความรู้ สึ ก นึ กคิ ดของตัว ให้ แก่ ผู้ เรี ยน ดัง นั้นการศึ กษาจึงเป็ นตัว กาหนดใน
กระบวนการเลือกสรรของผู้รับ
4. สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) อันได้แก่ เชื้อชาติ
และชาติพันธุ์ ถิ่นฐาน ภูมิลาเนา พื้นฐานของครอบครัว อาชีพ รายได้และฐานะทางการเงิน ปัจจัย
เหล่านี้มีอิทธิพลอย่างสาคัญต่อผู้รับ ซึ่งในการวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์ได้ชี้ให้เห็นว่าสถานะทางสังคม
และเศรษฐกิจของผู้รับสารมีอิทธิพลอย่างสาคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสาร และสาร
สถานะภาพทางสังคมและเศรษฐกิจทาให้คนมีวัฒนธรรมที่ต่างกัน มีประสบการณ์ที่ต่างกัน มีทัศนคติ
ค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกัน
5. ศาสนา (Religion) การนับถือศาสนาเป็นลักษณะอีกประการหนึ่งของผู้รับสารที่มี
อิทธิพลต่อตัวผู้รับสาร ทั้งทางด้านทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมโดยศาสนาได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคน
และกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตคนตลอดทั้งชีวิต
ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ และณรงค์ เทียนส่ง (2521: 2) ประชากรศาสตร์ (Demography)
หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากร ทั้งนี้เพราะคาว่า “Demo” หมายถึง “People” ซึ่งแปลว่า
“ประชาชน” หรือ “ประชากร” ส่วนคาว่า “Graphy” หมายถึง “Writing Up” หรือ “Description”
ซึ่งแปลว่า “ลักษณะ” ดังนั้น เมื่อแยกพิจารณาจากรากศัพท์ คาว่า“Demography” น่าจะมี
ความหมายตามที่กล่าวข้างต้น คือ วิชาที่เกี่ยวกับประชากรนั่นเอง
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, 44-52) ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรนี้เป็นทฤษฎีที่
ใช้หลักการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือพฤติกรรมพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรง
บังคับจากภายนอกมากระตุ้น เป็นความเชื่อที่ว่า คนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งแนวความคิดนี้ตรงกับทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories
Theory) ของ Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ที่อธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะต่าง ๆ ของบุคคล หรือลักษณะทางประชากรซึ่งลักษณะเหล่านี้สามารถอธิบายเป็นกลุ่ม ๆได้
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คือ บุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ดังนั้น บุคคลที่อยู่ในลาดับชั้นทางสังคม
เดียวกันจะเลือกรับ และตอบสนองต่อเนื้อหาข่าวสาร ในแบบเดียวกัน และทฤษฎีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) ซึ่งทฤษฎีนี้ได้รับการพัฒนาจากแนวความคิดเรื่อง
สิ่งเร้าและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory) ในสมัยก่อน
และได้นามาประยุกต์ใช้อธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารว่า ผู้รับสารที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน จะมีความ
สนใจต่อข่าวสารที่แตกต่างกัน
ปรมะ สตะเวทิน (2546, 112-118) ได้อธิบายถึงคุณสมบัติเฉพาะของตน ซึ่งแตกต่างกัน
ในแต่ละคน คุณสมบัติเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อผู้รับสารในการทาการสื่อสาร อย่างไรก็ตามในการสื่อสาร
ในสถานการณ์ต่าง ๆ กันนั้น จานวนของผู้รับสารก็มีปริมาณแตกต่างกันด้วยการวิเคราะห์ผู้รับสารที่มี
จานวนน้อยคนนั้นมักไม่ค่อยมีปัญหา หรือมีปัญหาน้อยกว่าการวิ เคราะห์ผู้รับสารที่มีจานวนมาก
เนื่องจากการวิเคราะห์คนที่มีจานวนน้อย เราสามารถวิเคราะห์ผู้รับสารทุกคนได้ แต่ในการวิเคราะห์
คนจานวนมาก เราไม่สามารถวิเคราะห์ผู้รับสารแต่ละคนได้ เพราะมีผู้รับสารจานวนมากเกินไป
นอกจากนี้ผู้ส่งสารยังไม่รู้จักผู้รับสารแต่ละคนด้วย ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ผู้รับสารที่
ประกอบไปด้วยคนจานวนมากก็คือ การจาแนกผู้รับสารออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะประชากร
(Demographic Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา
ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการรับรู้ การตีความ และการ
เข้าใจในการสื่อสารทั้งสิ้น และได้สรุปถึงอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อบุคคลไว้ 3 ด้าน ได้แก่ด้านศีลธรรม
คุณธรรม ความเชื่อทางจรรยาของบุคคล ด้านการเมือง และด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านประชากร
นั้นยังมีลักษณะอื่น ๆ อีก ซึ่งสามารถนามาวิเคราะห์เพื่อทาความรู้จักกับการสื่อสารได้ โดยอยู่ภายใต้
แนวความคิดที่ว่าถ้าบุคคลมีปัจจัยเหล่านั้นแตกต่างกันความคิด และการกระทาก็มีแนวโน้มที่จะ
แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งแนวความคิดนี้สามารถนาไปใช้อธิบายปัจจัยของประชากรด้านอื่นๆ ได้
ศิริ วรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2538 : 53-55) กล่ าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์
(Demographic) ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัวสถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา
เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาดลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่สาคัญและ
สถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยกาหนดตลาดเป้าหมาย ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึง
และมีประสิทธิผลต่อการกาหนดตลาดเป้าหมายตลอดจนง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ที่สาคัญมีดังต่อไปนี้
1. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่
มีอายุแตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างของ
ส่วนตลาดนักการตลาดได้ค้นคว้าความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่ง
ความสาคัญที่ตลาดอายุส่วนนั้น

44
2. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่สาคัญเช่นกัน นักการตลาดต้องศึกษาตัว
แปรตัวนี้อย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบันนี้ตัวแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากการที่สตรีทางานมากขึ้น
3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบันลักษณะครอบครัวเป็น
เป้าหมายที่สาคัญของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสาคัญยิ่งขึ้นในส่วน
ที่เกี่ยวกับหน่วยผู้บริโภค นักการตลาดจะสนใจจานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช้สินค้าใด
สินค้าหนึ่งและยังสนใจในการพิจารณาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ และโครงสร้างด้านสื่อที่จะ
เกี่ยวข้องกับผู้ตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม
4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ เป็นตัวแปรสาคัญในการกาหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไป
นักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคที่มีความร่ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ต่าจะเป็นตลาดที่มี
ขนาดใหญ่ ปัญหาสาคัญในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็นตัวชี้
การมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสิ นค้าในขณะเดียวกันการเลือกสินค้าที่แท้จริงอาจถือเกณฑ์
รูปแบบการดารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้ว่ารายได้จะเป็นตัวแปรที่ใช้บ่อย
มาก นักการตลาดส่ วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมตัวแปรด้านประชากรศาสตร์หรืออื่นๆ เพื่อให้
กาหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่นกลุ่มรายได้อาจจะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์อายุและอาชีพร่วมกัน
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2544 : 38 – 39) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคล รวมถึงอายุ เพศ วงจร
ชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวมีความสาคัญต่อนักการตลาดเพราะมัน
เกี่ยวพันกับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสินค้าทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยส่วนบุคคลชี้ให้เห็นถึง
การเกิดขึ้นของตลาดใหม่ และตลาดอื่นก็จะหมดไป หรือลดความสาคัญลง ปัจจัยส่วนบุคคล ที่สาคัญ
มีดังนี้
1. อายุ นักการตลาดต้องคานึงถึงความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเรื่องของ
อายุด้วย
2. เพศ และสถานะภาพ (โสด สมรส หรือหย่า) นักการตลาดต้องคานึงว่าปัจจุบันสตรี มี
กาลังซื้อที่ปริมาณความต้องการมากกว่า ซึ่งที่แล้วมาผู้ขายเป็นผู้ตัดสินใจซื้อ นอกจากนั้นบทบาทของ
สตรีและบุรุษบางส่วนที่ซ้ากัน
3. วงจรชี วิ ตครอบครั ว ขั้น ตอนแต่ล ะขั้น ของวงจรชีวิ ต ของครอบรั ว หรื อ สั ง คม เป็ น
ตัวกาหนดที่สาคัญของพฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอน ซึ่งแต่
ละขั้นตอนจะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน
4. การศึกษาและรายได้ การศึกษามีอิทธิพลต่อรายได้เป็นอย่างมาก การรู้ว่าอะไรเกิด
ขึ้นกับการศึกษาและรายได้เป็นสิ่งสาคัญเพราะแบบแผนการใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายได้ที่คนมี
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ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาคุณลักษณะประชากรศาสตร์ โดยควบคุมตัวแปร
ที่มีสามารถนามาวิเคราะห์ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิลาเนา
เพื่อทาความรู้ จักกับสื่ อสาร โดยอยู่ภายใต้แนวความคิดที่ว่าถ้าบุคคลมีปัจจัยเหล่านั้นแตกต่างกัน
ความคิด และการกระทาถือเป็นพื้นฐานในการกาหนดให้การตัดสินใจซื้อแตกต่างกันได้
ตอนที่ 7 ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา
36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดาเนินการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบ
บริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้น สมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 9 แห่ง
ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่
มุ่งเน้นการปฏิบัติ ทาการสอน ทาการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และทะนุ บ ารุ งศิล ปะและวัฒ นธรรม โดยให้ ผู้ สาเร็จ การอาชีว ศึกษามีโ อกาสใน
การศึก ษาต่ อด้ านวิ ช าชีพ เฉพาะทางระดับ ปริญ ญาเป็น หลั ก มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จึงมีฐานะเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัย ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และในมาตรา 8 สานักงานอธิการบดีอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกอง
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองได้ เพื่อดาเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย
ปัจ จุ บั นการให้ บ ริ การทางวิช าการในลั กษณะของการจัดหลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อจั ดหา
รายได้เข้าสู่สถาบันการศึกษาของประเทศมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากสถาบันการศึกษาไทย
มีการปรับตัวในเรื่องการหารายได้เพื่อเลี้ยงตัวเอง สาหรับในอนาคตที่จะต้องออกนอกระบบและไม่มี
งบประมาณจากภาครัฐสนับสนุน ทาให้สถาบันการศึกษาต่างตื่นตัวในการสร้างรายได้จากองค์ความรู้
ของนักวิชาการที่มีคุณภาพในองค์กรของตน นอกเหนือจากการจัดหารายได้แล้ว มหาวิทยาลัยต้อง
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชน สังคมโดยรอบมหาวิทยาลัยให้เกิดการพัฒนาและเลี้ยง
ตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีแนวนโยบายใน
การจัดหารายได้จากการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนาองค์
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและดาเนินกิจการ รวมถึงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ชุมชน สังคมที่
ต้องการองค์ความรู้ ด้านวิชาการไปพัฒ นาคุณภาพชี วิตให้ เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้สาขาต่างๆ เป็นผู้ดาเนินการให้บริการวิชาการแบบหารายได้ โดยการจัดตั้ง
ศูนย์บริการวิชาการประจาสาขา แต่ผลประกอบการ ยังไม่ดีนัก เนื่องจากภารกิจของอาจารย์ที่มีมาก
และยังไม่มีห น่วยงานหลักในการประสานและดาเนินงานอย่างชัดเจน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยัง
ต้องขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชน สังคม ให้เกิดการพัฒนาและเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการบ่ม
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เพาะและสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นในชุมชน สังคม และผลักดันให้เกิดธุรกิจ
ขนาดย่อมขึ้นในชุมชน ที่เรียกว่า “วิสาหกิจชุมชน (SMCe)”
วัตถุป ระสงค์ข องระเบี ยบ เพื่อกาหนดแนวทางในการบริห ารจัดการศูนย์พัฒ นาและ
บริ การวิช าการสู่ สั งคม ให้ ถูกต้ องตามกฎหมายและมีความคล่ อ งตัว และเกิดประโยชน์สู งสุ ดแก่
มหาวิทยาลัย
ลักษณะการบริหาร เป็นงานที่มีระบบการบริหารเป็นของตนเอง อยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของคณะกรรมการประจาศูนย์
นโยบายของการบริหาร เพื่อดาเนินงานในขอบเขตดังนี้
1. วางแผนการให้บริการทางวิชาการแบบจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
2. จัดหารายได้จากการให้บริการวิชาการแก่บุคคลหรือองค์กรภายนอก
3. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่สังคม
4. พัฒนางานบริการวิชาการ ทั้งด้านวิชาการ และด้านบริหารจัดการ
5. บ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ ให้เกิดวิสาหกิจในชุมชนเป้าหมาย
ผลผลิตเชิงปริมาณ
1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ที่มีลักษณะเป็นการประชุม การสัมมนา การฝึกปฏิบัติการ
การศึกษาดูงาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่บุคคลภายใน และบุคคล ชุมชน สังคม หรือองค์กร
ภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล ชุมชน สังคม และเป็นการจัดหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยอีก
ทางหนึ่ง
2. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ นาผู้ประกอบการมาบ่มเพาะและ
ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ให้แก่ ชุมชน สังคมโดยรอบมหาวิทยาลัย
ผลผลิตเชิงคุณภาพ
1. ผู้ เข้ารับ บริ การได้รับความรู้ เกิดทักษะด้านวิช าการ และสามารถนากลับไปใช้
ประโยชน์ภายหลังจากการรับบริการได้ การบริหารจัดการเป็นระบบและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการด้านฝึกอบรม
2. ชุมชน สังคม โดยรอบมหาวิทยาลัย ได้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีคุณภาพ เพื่อดาเนิน
ธุรกิจขนาดย่อม และก่อให้เกิดวิสาหกิจในชุมชน สังคม
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจาเป็น ต้องจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อรองรับ
การด าเนิ น การของศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการประจ าสาขา พร้อ มทั ้ง จัด ท าหลัก สูต รฝึก อบรมให้แ ก่
บุค คลภายนอก ชุม ชนและสัง คม โดยมุ ่ง เน้น ผลสัม ฤทธิ ์ ในการ ดาเนิ น งานจั ด หารายได้ เ ข้ า สู่
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก
ตอนที่ 8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จาการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว คณะวิจัยไม่พบงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้
โดยตรง อย่างไรก็ตามจึงได้ศึกษางานวิจัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ดังนี้
ยุพดี สันติวุฒน์ (2546) ทาการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาของนักศึกษา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาหรับผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์
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เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาของนักศึกษาดังกล่าว โดยใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย จานวน 201 ตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
พรรณนา นาเสนอในรูปของตารางแจกแจงความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
คือ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้ านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านกระบวนการ
และที่มีค่าเฉลี่ ย ในระดับปานกลางคือ ปัจจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านการ
ส่ ง เสริ ม การตลาด ตามล าดั บ ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ ต อบแบบสอบถาม
ตามล าดับ แรกที่ มีค่ าเฉลี่ ย ในระดั บมาก คื อ อาจารย์ ผู้ ส อนที่มี ชื่อ เสี ยงเป็ นที่ ยอมรั บ ปัจ จัย ด้า น
ภาพลักษณ์ทางกายภาพที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามลาดับแรกที่มีค่าเฉลี่ยในระดับ
มาก คือ การมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ปัจจัยด้านสถานที่ ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาของผู้ตอบ
แบบสอบถามลาดับแรกที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ สถานที่เรียนสะดวกต่อการคมนาคม ปัจจัยด้าน
กระบวนการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ลาดับแรกที่มีค่าเฉลี่ยมาก คือ ขั้นตอน
การรับสมัครไม่ยุ่งยาก ขั้นตอนและเกณฑ์ในการคัดเลือก และเกณฑ์การเรียนเพื่อจบหลักสูตร ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามลาดับแรกที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
คือ เนื้อหาหลักสูตร ปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามลาดับแรกที่
มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ การคิดค่าธรรมเนียม ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามลาดับแรก มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ การประชาสัมพันธ์
เย็นใจ สุวานิช (2551 : บทคัดย่อ) ได้ดาเนินการวิจัยเรื่อง การสร้างชุดฝึกอบรมเรื่องการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ผู้วิจัย
ได้ดาเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 ศึกษาปัญหาและความต้องการของครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 3 ดาเนินการเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1) สารวจปัญหาและความต้องการของครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ในช่วงชั้นที่ 3 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จานวน 72 คน ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอนแล้วใช้แบบสอบถามที่นักวิจัยสร้างขึ้น
สอบถามกลุ่ มตัว อย่ าง ข้อมูล ที่เก็บรวบรวมมาได้นามาวิเคราะห์ หาค่าสถิติพื้นฐาน 2) ส ารวจ
รายละเอี ย ดสภาพการจั ดการเรี ย นรู้ค ณิตศาสตร์ในโรงเรียน 20 โรงเรีย นที่ประสงค์จะส่ งครู
คณิตศาสตร์เข้ารับการอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้น และ 3) จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อหาข้อสรุป
เกี่ยวกับชุดฝึ กอบรม รูป แบบการฝึ กอบรม สถานที่ฝึกอบรม และกาหนดเวลาการฝึ กอบรม การ
ดาเนินการวิจัยระยะที่ 2 ดาเนินการเป็น 2 ขั้นตอนคือ 1) สร้างชุดฝึกอบรม ดาเนินการโดยการ
ประชุมปฏิบัติการเพื่อกาหนดหลักการการสร้างชุดฝึกอบรม สร้างชุดฝึกอบรม และปรับปรุงชุดฝึก
อบรม 2) การประเมินผลการใช้ชุดฝึกอบรมโดยทดลองใช้ชุดฝึกอบรมกับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้น
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ที่ 3 จานวน 20 คน จาก 20 โรงเรียน โดยวัดความรู้ด้านเนื้อหา สาระ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับ
จากการอบรม และแผนการสอนที่พัฒนาขึ้นหลังจากที่ได้รับการอบรมแล้ว
ปรางทิพย์ ยุพา (2550) ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติ
ของผู้ปกครองในจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกโรงเรียน
นานาชาติของผู้ปกครองในจังหวัดภูเก็ต และเพื่อศึกษาปัญหาและลาดับระดับของปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายหลั ง เข้ า เรี ย นในโรงเรี ย น โดยศึ ก ษาจากผู้ ป กครองของนั ก เรี ย น จ านวน 274 ตั ว อย่ า ง ใช้
แบบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้ อมู ล แล้ ว น ามาวิ เ คราะห์ ห าค่ าร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ยและค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม SPSS 12.0 For Windows แล้ววิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยหาค่า
Independent T-Test และ One-Way ANOVA ที่ระดับในสาคัญ 0.05
กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต, กนกรัตน์ ไชยวงศ์, อรุนันต์ หีมชูด (2552) ทาการศึกษาปัจจัยที่
มี ผ ล ต่ อ ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ด้ า น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ข อ ง ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อสารวจปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการวิชาการด้านฝึกอบรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ในการเลือกใช้บริการวิชาการด้านการฝึกอบรม สัมมนา
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย 264 กลุ่มเป้าหมาย เป็นที่เคยรับบริการวิชาการด้านการฝึกอบรม สัมมนาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาแล้วจานวน 137 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 153 ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 89.54 ได้ทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา นาเสนอในรูปของกราฟแสดงค่าร้อยละ
และค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ โดยใช้ Pearson Chi-Square
ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99
กรวีร์ พึ่งพุ่ม (2546) ทาการศึกษาส่วนผสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในย่านสยามสแควร์ผลการวิจัย พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีเพศ ระดับชั้นการศึกษาแผนกการศึกษา
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกโรงเรียนกวดวิชาแตกต่างกันและเรื่องส่วนผสมทางการตลาดมีผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในย่านสยามส
แควร์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย
ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือก
โรงเรียนกวดวิชาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (2542) ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผล
ต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมปลายในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาในระดับสาคัญมาก คือ ปัจจัย ด้านบุคลากร
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ปัจจัยด้านเนื้อหาหลักสูตร ปัจจัยด้าน กระบวนการ ส่วนปัจจัย
ด้านสถานที่ ปัจจัยด้านค่าเรียน และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจในระดับ
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ปานกลาง ผลการศึกษาด้านความต้องการพบว่า ต้องการอาจารย์ที่มี เทคนิคการสอน ต้องการคา
รับรองจากรุ่นพี่และเพื่อน ต้องการรูปแบบหลักสูตรที่เหมาะสม ต้องการสถานที่ที่การคมนาคมสะดวก
ต้องการความหลากหลายของช่วงเวลาที่ให้บริการ ต้องการ ได้รับส่วนลดค่าเรียน และต้องการ
เอกสารแนะนาหลักสูตร 20
วัลลภ พัฒนพงศ์ (2554 : บทคัดย่อ ) ได้ดาเนินการวิจัยเรื่อง การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
นักพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพ การวิจัยครั้งนี้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรมนักพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม สมรรถนะอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่เจ้ าหน้ าที่ภ าครั ฐและเอกชนที่เข้าไปพัฒ นา ชุมชนที่ทาหน้าที่พัฒ นาหลักสู ตรประกอบด้ว ย
วิทยาลัยชุมชน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ที่ต้องใช้ความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในเขตภาคกลาง โดยการสุ่ม
แบบเจาะจง จานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ
แบบประเมินผลปฏิบัติ และ แบบสอบถามเพื่อติดตามผลหลักสูตร แบบประมาณค่า 5 ระดับ การ
ประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม นักพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพประยุกต์ใช้แบบจาลองซิป
ของ แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. การประเมินสภาวะแวดล้อม พบว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิสัมมนากลุ่ม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบหลั กสูตรฝึกอบรม ในภาพรวมหลักสูตร
ฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น พบว่าผู้เชี่ยวชาญ ประเมิน
เกี่ยวกับความเหมาะสมของ หลักสูตรฝึกอบรม ในภาพรวมหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมใน
ระดับ มาก และการประเมิน ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกั บความสอดคล้ องของ หลั กสู ตร
ฝึกอบรมภาพรวม มีความ- สอดคล้องกันทุกรายการ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแต่ละหน่วย มี
ค่าความเชื่อมั่นของ แบบทดสอบ ในภาพรวม α = 0.70 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม มีค่า
ความเชื่อมั่นของ แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง α = 0.75 และประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร ฝึกอบรมนักพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพไปใช้ฝึกอบรม โดยนาหลักสูตรไป
ทดลองใช้ กับกลุ่มทดลอง (Try-out) กับนักพัฒนาหลักสูตร มีผลการหาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรม มีคะแนนจากการทาแบบฝึกหัดร้อยละ 85.49 และมีคะแนนจากการทาแบบทดสอบร้อยละ
84.49 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 80/80 3. การประเมินกระบวนการ พบว่าหลักสูตรฝึกอบรม
มีประสิทธิภาพ 86.61/ 81.65 สูงกว่า เกณฑ์ที่ตั้งไว้ และผลการประเมินภาคปฏิบัติของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.52 มากกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ร้อยละ 75 และผลการประเมิน
ความคิดเห็นหลังจากการฝึกอบรม นักพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพ มีความคิดเห็นใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4. การประเมินผลผลิต พบว่า ผลการประเมิ นความคิดเห็นของผู้บริหาร
เกี่ยวกับ การฝึกอบรมนักพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพ มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก และการประเมินผลงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลังจากที่ผ่านการฝึกอบรม โดยผล
การประเมินในภาพรวมมีผลงานคิดเป็นร้อยละ 93.85
สุภาเพ็ญ สุภูตะโยธิน (2541) ทาการศึกษาธุรกิจให้บริการด้านฝึกอบรมในเขต
กรุงเทพมหานคร พบปัญหาจากการดาเนินงานด้านการให้บริการฝึกอบรม ดังนี้ การจองเวลาและ
คุณภาพวิทยากรภายนอกองค์กร ระบบการจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า การให้บริการ
ของโรงแรมและสถานที่ฝึกอบรม จานวนวิทยากรภายในองค์กร คุณภาพวิทยากรภายในองค์กรและ
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การร้องเรียนจากลูกค้าเรื่องการให้บริการ และมีข้อเสนอแนะว่าองค์กรควรที่จะมีการปรับปรุง
มาตรฐานในการให้บริการด้านการฝึกอบรม เพื่อยกมาตรฐานการฝึกอบรมของประเทศให้ทัดเทียม
ระดับสากล
อรทัย ทองฤทษ์ฤทธิ์ (2538) ทาการศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์กระทรวงศึกษาธิการ” โดยทาการศึกษา
กับกลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านการฝึกอบรมประจาปี
งบประมาณ 2536 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ให้
ความสาคัญในด้านเนื้อหาหลักสูตรวิชาด้านวิทยากรของการฝึกอบรม ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้าน
สภาพแวดล้ อม สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ สูงกว่าด้านกิจกรรมการฝึกอบรมและด้านการ
ประเมินผล โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน ระดับ
ของกลุ่มความรู้และสถานที่ฝึกอบรมต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
สาหรับตัวแปรสังกัดของหน่วยงาน พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อรุ ณศรี ชูพินิ จ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ดาเนินวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒ นา
ความสามารถในการปฏิบัติงานภาคสนามของบุคลากรหมวดการทางท่าม่ว ง สังดักแขวงการทาง
กาญจนบุรี โดยใช้ชุดฝึกอบรม เรื่ อง การอานวย ความปลอดภัยบนทางหลวง ที่ผู้ วิจัยสร้างและ
พัฒนาขึ้นจน มีประสิทธิภาพแล้วนาไปฝึกอบรมกับกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของ หมวดการทางท่ า
ม่ว ง สั ง กัดแขวงการทางกาญจนบุรี เพื่อให้ บุค ลากร มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานภาคสนามเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังเพื่อสึกษาเจตคติของกลุ่มตัวอย่าง แผนการทดลอง คือ
แผนการทดลองแบบกลุ่ ม เดี่ ย ว ทดสอบก่ อ นและหลั ง การฝึ ก อบรม เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย
ประกอบด้วย 1) ชุดฝึกอบรม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ความเข้าใจ 3) แบบประเมิน
ความ สามารถซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 4) แบบวัดเจตคติต่อ ความปลอดภัยบนทาง
หลวง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่า ร้อยละ (%) วิเคราะห์เนื้อหา และสถิติทดสอบทีแบบกลุ่ม
สัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดฝึกอบรมที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ
82.69/91.15 2. บุคลากรของหมวดการทางท่าม่วง สังกัดแขวงการทาง กาญจนบุรี มีคะแนนความรู้
ความเข้าใจในด้านการอานวยความปลอดภัย บนทางหลวงหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมี
นัยสาคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 3. บุคลากรของหมวดการทางท่าม่วง สังกัดแขวงการทางกาญจนบุรี
หลังฝึกอบรมมีเจตคติต่อความปลอดภัยบนทางหลวงอยู่ในเกณฑ์มาก
อดุลย์ เจียกุลธร (2550 : บทคัดย่อ) ได้ดาเนินวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการอบรมครู
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระนอง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญของครู โรงเรียนในกลุ่ มละอุ่นก้าวหน้า เพื่อพัฒ นาหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอน เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของโรงเรียนในกลุ่มละอุ่นก้าวหน้า และ เพื่อทดลองใช้
หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ของโรงเรียนในกลุ่ม
ละอุ่นก้าวหน้า ของสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนใน
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การศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา เพื่อตรวจสอบการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครู กลุ่มละอุ่นก้าวหน้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
จานวน 80 คน โดยใช้แบบสอบถาม ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร โดยการตรวจสอบความ
เหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญ และขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร
โดยทดลองใช้กับครูผู้สอนทุกคนของโรงเรียนกลุ่มละอุ่นก้าวหน้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระนอง จานวน 80 คน ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และ ค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ พบว่า ครูขาดทักษะ ความชัดเจน และความพร้อมในการเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ครูขาดประสบการณ์และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และต้องยึดติดกับหนังสือเรียน ครูมีความรู้ในเทคนิควิธีการสอนและการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญน้อย การวัดผลประเมินผลไม่สามารถทาอย่างหลากหลายวิธีและไม่สามารถวัดผล
ประเมินผล โดยคานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน และสื่ออุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ของครู โ รงเรี ย นในกลุ่ มละอุ่ นก้า วหน้ า สั งกัดส านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาระนอง เนื้อหา
สาระสาคัญประกอบด้วย ความสาคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 การจัด
กิจกรรมการเรียนการเรียนสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แนวทางการประเมินผลการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการตรวจสอบของ
ผู้เชี่ยวชาญ สามารถนาไปใช้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมได้ 3. ผลการนาหลักสูตรไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ของครูโรงเรียนในกลุ่มละอุ่นก้าวหน้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง จานวน 80
คน ใช้ระยะเวลาในการอบรมจานวน 3 วัน และประเมินผล กลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบ เพื่อวัด
ความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญก่อนและหลังเข้ารับ
การฝึกอบรม จานวน 20 ข้อ และมีค่าพัฒนาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

บทที่ 3
วิธดี าเนินการศึกษาค้นคว้า
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการแบบจัดหา
รายได้ ” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 14 โครงการ ภายใต้กากับในโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาบุคลากรสาย
สนั บสนุน มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงสารวจ และ
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม
ของศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม ของศูนย์พัฒนา
และบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 3) เพื่อศึกษาการตัดสินใจ
ในการเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม ของศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่
สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีรายละเอียดของวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม จานวนโดยประมาณ 35,000
คน (สานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย : 2553)
2. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของ Taro Yamane กาหนดระดับความเชื่อมั่น 95% (Yamane. 1967:887)
จะได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาดังนี้
สูตร n =
เมื่อ
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากรซึ่งเท่ากับ 600 คน
e = ค่าความคาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้คือ 5% หรือ 0.05
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นที่ระดับ 95%
แทนค่า = 35,000 /1+((35,000) x
= 396 ตัวอย่าง

)

3. กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random sampling) แบบ
กาหนดสัดส่วน (Proportionate) ของจานวนประชาชนในอาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดย
แบ่งสัดส่วนตามพื้นที่ ตาบล ในอาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 3.1 แสดงการสุ่มตัวอย่าง
จานวน (คน)
ตาบล
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
(Yamane)
(%)
ศาลายา
19,848
226
57
คลองโยง
7,288
83
21
มหาสวัสดิ์
7,864
87
22
รวม
35,000
100
396
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งแบ่งเนื้อหา
ของแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภูมิลาเนา จานวนทั้งสิ้น 6 ข้อ มีลักษณะเป็นคาถาม
แบบปลายเปิด
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภท
ฝึกอบรม มีลักษณะเป็นคาถามแบบให้เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง จานวน 11 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เกณฑ์
กาหนดค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักคะแนน มีดังนี้
5 หมายถึง ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อปัจจัยส่ ว นประสมทางการตลาดอยู่ในระดั บ
มากที่สุด
4 หมายถึง ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อปัจจัยส่ ว นประสมทางการตลาดอยู่ในระดั บ
ปานกลาง
2 หมายถึง ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อปัจจัยส่ ว นประสมทางการตลาดอยู่ในระดั บ
น้อยที่สุด
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เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักคะแนน มีดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80
หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีระดับความสาคัญน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60
หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีระดับความสาคัญน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40
หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีระดับความสาคัญปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20
หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีระดับความสาคัญมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00
หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีระดับความสาคัญมากที่สุด
ส่ว นที 4 เป็นคาถามที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้
ประเภทฝึกอบรม มีลักษณะเป็นมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด เกณฑ์กาหนดค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการอยู่ในระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยถ่ วงน้าหนักคะแนน มีดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80
หมายถึง การตัดสินใจเข้ารับบริการมีระดับการตัดสินใจน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60
หมายถึง การตัดสินใจเข้ารับบริการมีระดับการตัดสินใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40
หมายถึง การตัดสินใจเข้ารับบริการมีระดับการตัดสินใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20
หมายถึง การตัดสินใจเข้ารับบริการมีระดับการตัดสินใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00
หมายถึง การตัดสินใจเข้ารับบริการมีระดับการตัดสินใจมากที่สุด
ส่วนที่ 5 คาถามปลายเปิด (Opened-end) เป็นการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของปัญหา
และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีต่อการใช้บริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม ของศูนย์
พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคมเพื่อรับทราบปัญหาข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม
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5. วิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
5.1 การตรวจสอบความตรงผู้วิจัย นาแบบสอบถามไปให้ ผศ.ดร. สัมพันธ์ จันทร์ดี
ตรวจสอบโครงการสร้างของข้อคาถามและภาษา หลังจากนั้นได้นาแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไข
5.2 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) คณะวิจัยนาแบบสอบถามที่ผ่านการ
ปรับปรุงแล้วไปทดลองเก็บข้อมูลกับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริง จานวน 30 คน
หลังจากนั้นผู้วิจัยนาแบบสอบถามมาหาค่าความเที่ยงแบบสอดคล้องภายใน (Internal Consistency)
ด้วยค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค (Conbach – Alpha’s coefficient) ได้มีความเที่ยง 0.80
ถึง 1.00
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประสานไปยังหัวหน้าชุมชนใน
แต่ละตาบลตามพื้นที่ และจ้างเหมานักเรียน นักศึกษาลงเก็บข้อมูล
7. การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งการวิเคราะห์ออกได้ดังนี้
7.1 สถิตเชิงบรรยาย ประกอบด้วย
7.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์ด้วยค่าความถี่ และร้อยละ
7.1.2 พฤติกรรมการเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดรายได้ประเภทฝึกอบรม
วิเคราะห์ด้วยค่าความถี่ และร้อยละ
7.1.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการบริการวิชาการแบบจัดหารายได้
ประเภทฝึกอบรม วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย (X) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
7.1.4 การตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม การ
วิเคราะห์ด้วยค่าความถี่ และร้อยละ
7.2 สถิตเชิงอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่า t-test และทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว
(One way analysis of variance : One Way ANOVA) และ Regression

บทที่ 4
ผลของการวิจยั
ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจต่อการเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้
ประเภทฝึ กอบรมของศูน ย์ พัฒ นาและบริการวิช าการสู่ สั งคม มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ ครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey research) โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม
ของศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจต่อการเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้
ประเภทฝึ กอบรมของศูน ย์ พัฒ นาและบริการวิช าการสู่ สั งคม มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์
3. เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม
ของศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
การนาเสนอการวิจัย แบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่
1. คุณลักษณะประขากรของกลุ่มตัวอย่าง
2. พฤติกรรมการเข้ารับบริการวิชาการประเภทฝึกอบรมของกลุ่มตัวอย่าง
3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
4. การตัดสินใจต่อการเข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม
โดยมีรายละเอียดแต่ละตอน ดังนี้

ผลการศึกษา ข้อมูลส่วนบุคคล
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวน และร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลส่วนบุคคล
จานวน (N = 396)
ร้อยละ
1.เพศ
ชาย
182
46
หญิง
214
54
รวม
396
100
2.อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
4
1.00
21 – 30 ปี
154
39.00
31 – 50 ปี
107
27.00
41 – 50 ปี
99
25.00
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป
32
8.00
รวม
396
100
3.วุฒิการศึกษา
ตากว่าปริญญาตรี
35
9.00
ปริญญาตรี
246
62.00
สูงกว่าปริญญาตรี
115
29.00
รวม
396
100
4.อาชีพ
เจ้าของกิจการ
39
10.00
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้าง
222
56.00
นักเรียน/นักศึกษา
16
4.00
วิชาชีพเฉพาะ
44
11.00
พนักงานบริษัทเอกชน
51
13.00
อื่นๆ
24
6.00
รวม
396
100
5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
4
1.00
5,000 - 10,000 บาท
27
7.00
10,001 - 20,000 บาท
226
57.00
20,001 – 30,000 บาท
44
11.00
มากกว่า 30,000 บาท
95
24.00
รวม
396
100
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
จานวน (N = 396)
ร้อยละ
6.ภูมิลาเนา
ศาลายา
250
63
คลองโยง
63
16
มหาสวัสดิ์
83
21
รวม
396
100
จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย (ร้ อ ยละ 54.00 และ 46.00 ตามล าดั บ ) ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ 21- 30 ปี (ร้ อ ยละ 39.00)
รองลงมา อายุ 31 – 40 ปี และ 41- 50 ปี (ร้อยละ 27.00 และ 25.00 ตามลาดับ) มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากทีสุด (ร้อยละ 62.00) และรองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี และต่ากว่าปริญญา
ตรี (ร้ อยละ 29.00 และ 9.00ตามลาดับ) ส่ว นใหญ่ มีอาชีพ เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐ วิส าหกิจ/
ลูกจ้าง (ร้อยละ 56.00) รองลงมาได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชน และประกอบวิชาชีพเฉพาะ (ร้อยละ
13.00 และ 11.00 ตามล าดับ ) ส่ ว นใหญ่มีรายได้อยู่ที่ 10,001 – 20,000 บาท (ร้ อยละ 57.00)
รองลงมาคื อ มากกว่ า 30,000 บาทและ 20,001- 30,000 บาท (ร้ อ ยละ 24.00 และ 11.00
ตามลาดับ) กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีภูมิลาเนาอยู่ที่ศาลายา (ร้อยละ 63.00) รองลงมาคือ มหาสวัสดิ์
และคลองโยง (ร้อยละ 21.00 และ 16.00 ตามลาดับ)
ผลการศึกษา พฤติกรรมการเข้ารับบริการวิชาการประเภทฝึกอบรม
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวน และร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมการเข้า
รับบริการ
พฤติกรรมการเข้ารับบริการ
จานวน (N = 396)
ร้อยละ
1. การเข้ารับบริการ
เคย
150
38.00
ไม่เคย
246
62.00
รวม
396
100.00
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
พฤติกรรมการเข้ารับบริการ
2. เหตุผลทีต่ ดั สินใจเข้ารับบริการ
หลักสูตร
วิทยากร
กฎระเบียบ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ค่าลงทะเบียน
ของที่ระลึก/ของแถม/ส่วนลด
อื่นๆ
รวม
3.ความสนใจในการเข้ารับบริการ
สนใจ
ไม่สนใจ
รวม
4.ช่วงเดือนที่สนใจเข้ารับบริการ
มกราคม – มีนาคม
เมษายน – มิถุนายน
กรกฎาคม – กันยายน
ตุลาคม – ธันวาคม
รวม
5.เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม
2 วัน
3 วัน
มากกว่า 3 วัน
อื่นๆ
รวม
6.วันที่สามารถเข้ารับบริการ
วันจันทร์ – ศุกร์
วันเสาร์ – อาทิตย์
ทุกวัน
รวม

จานวน (N = 396)

ร้อยละ

119
59
12
79
75
44
8
396

30.00
15.00
3.00
20.00
19.00
11.00
2.00
100.00

329
67
396

83.00
17.00
100.00

71
107
95
123
396

18.00
27.00
24.00
31.00
100.00

214
118
32
32
396

54.00
30.00
8.00
8.00
100.00

139
71
186
396

35.00
18.00
47.00
100.00
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
พฤติกรรมการเข้ารับบริการ
7.ช่วงเวลาที่สามารถเข้ารับบริการ
เวลา 9.00น. – 12.00น.
เวลา 13.00น. – 16.00น.
เวลา 17.00น. – 19.00น.
ตลอดทั้งวัน
(เวลา 9.00น. – 16.00น.)
รวม
8.การฝึกอบรมควรเน้น
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
รวม
9.ความคาดหวังหลังเข้ารับบริการ
เพื่อการศึกษาต่อ
ทาธุรกิจส่วนตัว
เพื่อใช้ปรับฐานเงินเดือน
อื่นๆ
รวม
10.ช่องทางทีค่ วรใช้ในการประชาสัมพันธ์
อินเตอร์เน็ต
ป้ายโฆษณา
เพื่อน/ญาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัย
อื่นๆ
รวม
11.หลักสูตร/วิชาใด ทีส่ นใจเข้ารับบริการ
บัญชี
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
การตลาด
ทักษะด้านภาษา
ศิลปะ
ทักษะผลิตและจาหน่ายสินค้าบริโภค
อื่นๆ
รวม

จานวน (N = 396)

ร้อยละ

83
43
40
230

21.00
11.00
10.00
58.00

396

100.00

8
32
356
396

2.00
8.00
90.00
100.00

51
107
80
158
396

13.00
27.00
20.00
40.00
100.00

198
71
24
99
4
396

50.00
18.00
6.00
25.00
1.00
100.00

40
51
40
118
8
40
99
396

10.00
13.00
10.00
30.00
2.00
10.00
25.00
100.00
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จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เคยเข้ารับบริการ
มากกว่าเคยเข้ารับบริการ (ร้อยละ 62) มีเหตุผลที่ตัดสินใจเข้ารับบริการเนื่องจากหลักสูตรที่ให้บริการ
(ร้อยละ 30.00) รองลงมาคือความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และค่าลงทะเบียน (ร้อยละ 20.00 และ
19.00 ตามลาดับ) ส่วนมากมีความสนใจที่จะเข้ารับบริการ (ร้อยละ 83) ช่วงเดือนที่สนใจเข้ารับ
บริการมากที่สุดคือช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม (ร้อยละ 31.00) รองลงมาคือ ช่วงเดือนเมษายน ถึง
มิถุนายน และ ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน (ร้อยละ 27.00 และ 24.00 ตามลาดับ) และส่วนใหญ่
คิดว่าระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการให้บริการต่อครั้งอยู่ที่ 2 วัน (ร้อยละ 54.00) รองลงมาคือ 3 วัน
(ร้อยละ 30.00) และสามารถเข้ารับบริการได้ทุกวันเป็นส่วนมาก (ร้อยละ 47.00) รองลงมาคือ วัน
จั น ทร์ – ศุ กร์ และ วัน เสาร์ – อาทิต ย์ (ร้อยละ 35.00 และ 18.00 ตามล าดับ ) ส่ ว นช่ ว งเวลาที่
สามารถเข้ารับบริการได้ส่วนใหญ่คือสามารถเข้ารับบริการได้ตลอดทั้งวัน (เวลา 9.00น. – 16.00น.)
(ร้อยละ 58.00) รองลงมาคือ เวลา 9.00น. – 12.00น. และ เวลา 13.00น. – 16.00น. (ร้อยละ
21.00 และ 11.00 ตามลาดับ)
ส่วนการบริการฝึกอบรมควรเน้นทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (ร้อยละ 90.00) รองลงมา
คือภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎี (ร้อยละ 8.00 และ 2.00 ตามลาดับ) และความคาดหวังภายหลังจาก
การเข้ารั บ บริ การส่ ว นใหญ่ตอบว่าอื่นๆ โดยระบุว่า เพื่อต้องการความรู้ไปพัฒ นาตนเอง(ร้อยละ
40.00) รองลงมาคือ ทาธุร กิจ ส่ ว นตัว และเพื่อใช้ปรับฐานเงินเดือน (ร้อยละ 27.00 และ 20.00
ตามล าดั บ ) กลุ่ มตั ว อย่ างครึ่ ง หนึ่ ง อยากให้ ประชาสั ม พัน ธ์ผ่ า นทางอิ นเตอร์ เน็ต (ร้ อยละ 50.00)
รองลงมาคือจากมหาวิทยาลัย และป้ายโฆษณา (ร้อยละ 25.00 และ 18.00 ตามลาดับ) กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 30 สนใจหลักสูตรด้านภาษา รองลงมาคืออื่นๆ และการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
(ร้อยละ 25.00 และ 13.00 ตามลาดับ)
ผลการศึกษา ปัจจัย ส่ว นประสมทางการตลาดต่อการเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหา
รายได้ประเภทฝึกอบรม
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่าง
จาแนกตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
Mean
SD.
ความหมาย
1.ด้านหลักสูตร
3.78
0.5126
มาก
1.1 หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการ
3.8
0.6365
มาก
อบรม
1.2 ความหลากหลายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3.75
0.5573
มาก
1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝึกอบรม
3.75
0.5573
มาก
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
2.ด้านผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม
2.1 การเพิ่มพูนทักษะ องค์ความรู้และความสามารถ
2.2 ความสนใจในการพัฒนาตนเองตามหลักสูตร
2.3 ความต้องการเข้าสังคม และสร้างสายสัมพันธ์ระหว่าง
กัน
2.4 ประโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน และสายงาน
3.ด้านราคา/ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม
3.1 ราคาค่าบริการที่สมเหตุสมผล
3.2 ค่าบริการฝึกอบรม ประหยัดกว่า
3.3 การแสดงราคาค่าบริการแต่ละหลักสูตรชัดเจน
3.4 ระบบการชาระเงินที่สะดวกมีหลากหลายช่องทาง
3.5 การลดราคาค่าบริการ (กรณีเป็นกรุ๊ป)
4. ด้านวิทยากร และเจ้าหน้าที่
4.1 ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของวิทยากร
4.2 ทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของวิทยากร
4.3 กิริยามารยาทที่สุภาพของเจ้าหน้าที่
4.4 ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการแนะนาตลอดทุก
ขั้นตอนการเข้ารับบริการ
4.5 การทางานที่ประสานสอดคล้องต่อเนื่องกันอย่าง
กลมกลืน
5.ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
5.1 สถานที่/พื้นที่ฝึกอบรม สะดวกสบายต่อการเดินทาง
5.2 การประสานงานและประชาสัมพันธ์
5.3 เอกสาร/แผ่นพับ/ข้อมูลต่างๆ
5.4 สิ่งอานวยความสะดวกใกล้มหาวิทยาลัย
5.5 โสตทัศนูปกรณ์/สื่อ ประกอบในการถ่ายทอดองค์
ความรู้
5.6 ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี

Mean
3.81
3.84
3.85

SD.
0.5656
0.6312
0.6256

ความหมาย
มาก
มาก
มาก

3.77

0.6006

มาก

3.79
3.9
3.79
3.76
3.83
3.77
3.82

0.5911
0.6429
0.6559
0.5881
0.6039
0.6491
0.6417

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.91
3.95
3.88

0.6681
0.6723
0.7691

มาก
มาก
มาก

3.9

0.7177

มาก

3.84

0.6922

มาก

3.83
3.88
3.82
3.77
3.8

0.6853
0.6401
0.7572
0.8022
0.7386

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.85

0.7704

มาก

3.84

0.8254

มาก
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
6.ด้านส่งเสริมการตลาด
6.1 ความน่าสนใจในเอกสารที่แจก
6.2 ส่วนลดของค่าฝึกอบรมที่ได้รับ
6.3 โปรโมชั่นของหลักสูตร เช่น แถมสิ่งของ และคูปอง
ส่วนลด
6.4 การส่งเสริมการขายร่วมกับผู้อื่น เช่นภาครัฐ และ
เอกชน
6.5 การออกบูธในงานนิทรรศการ หรืองานแฟร์ต่างๆ
ผลเฉลี่ยรวม

Mean
3.76
3.73
3.8

SD.
0.7318
0.7895
0.7247

ความหมาย
มาก
มาก
มาก

3.78

0.8713

มาก

3.76

0.767

มาก

3.74
3.81

0.8118
0.4831

มาก
มาก

จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญของปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดมีระดับความสาคัญอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.81) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดซึ่งมีระดับความสาคัญอยู่ในระดับมาก คือ ด้านราคา/ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (Mean =
3.90) รองลงมาคือ ด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก และด้า นผู้ เ ข้ารั บการฝึ ก อบรม/สั มมนา/ประชุ ม
(Mean = 3.83 และ 3.81 ตามลาดับ)
เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า ปั จ จั ย ในด้ า นหลั ก สู ต รที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ซึ่ ง มี ร ะดั บ
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก คือ หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม (Mean =
3.80) รองลงมาคือ ความหลากหลายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความเหมาะสมของ
ระยะเวลาการฝึกอบรม (Mean = 3.75) ปัจจัยด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดซึ่งมีระดับความสาคัญอยู่ในระดับมาก คือ ความสนใจในการพัฒนาตนเองตามหลักสูตร
(Mean = 3.85) รองลงมาคือการเพิ่มพูนทักษะ องค์ความรู้และความสามารถและประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจาวัน และสายงาน (Mean = 3.84 และ 3.79 ตามลาดับ) ปัจจัยด้านราคา/ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีระดับความสาคัญอยู่ในระดับมาก คือ การแสดงราคาค่าบริการแต่ละ
หลักสูตรชัดเจน (Mean = 3.83) รองลงมาคือ การลดราคาค่าบริการ (กรณีเป็นกรุ๊ป) และราคา
ค่าบริการที่สมเหตุสมผล (Mean = 3.82 และ 3.79 ตามลาดับ) ปัจจัยด้านวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ที่
มีค่าเฉลี่ ยสู งสุดซึ่งมีร ะดับ ความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ ทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
วิทยากร (Mean = 3.95) รองลงมาคือ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของวิทยากรและ
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการแนะนาตลอดทุกขั้นตอนการเข้ารับบริการ (Mean = 3.91 และ
3.90 ตามลาดับ) ปัจจัยด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีระดับความสาคัญอยู่ในระดับ
มาก คือ สถานที่/พื้นที่ฝึกอบรม สะดวกสบายต่อการเดินทาง (Mean = 3.88) รองลงมาคือ
โสตทัศนูปกรณ์/สื่อ ประกอบในการถ่ายทอดองค์ความรู้และ ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี (Mean
= 3.85 และ 3.84 ตามล าดับ ) และปัจ จัยด้านส่ งเสริม การตลาดที่มีค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ดซึ่ งมีระดั บ
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ความสาคัญอยู่ในระดั บมาก คือ ส่วนลดของค่าฝึกอบรมที่ได้รับ (Mean = 3.80) รองลงมาคือ
โปรโมชั่นของหลักสูตร เช่น แถมสิ่งของ และคูปองส่วนลด และการส่งเสริมการขายร่วมกับผู้อื่น เช่น
ภาครัฐ และเอกชน (Mean = 3.78 และ 3.76 ตามลาดับ)
ผลการศึกษา การตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่าง
จาแนกตามการตัดสินใจเข้ารับบริการ
การตัดสินใจเข้ารับบริการ
Mean
SD.
ความหมาย
1. ด้านหลักสูตร
3.90
0.6532
มาก
1.1 ความเหมาะสมของหลักสูตร
3.86
0.725
มาก
1.2 ความทันสมัยของหลักสูตร
3.85
0.6872
มาก
1.3 ความมีมาตรฐานของหลักสูตร
3.88
0.6709
มาก
1.4 หลักสูตรสามารถปรับเข้ากับความต้องการ
3.94
0.7361
มาก
ของผู้เข้ารับการอบรม
1.5 เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความต้องการของผู้
3.99
0.7316
มาก
เข้ารับการอบรม
1.6 หลักสูตรมีความหลากหลาย
3.9
0.7317
มาก
1.7 หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการ
3.9
0.772
มาก
ของตลาดแรงงาน
1.8 ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดฝึกอบรม
3.87
0.7199
มาก
2. ด้านวิทยากร และเจ้าหน้าที่
3.87
0.708
มาก
2.1 ความรู้ความสามารถของวิทยากร
3.89
0.6948
มาก
2.2 ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
3.87
0.7609
มาก
2.3 มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการให้บริการ
3.87
0.774
มาก
2.4 ความเต็มใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3.89
0.764
มาก
2.5 ความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3.82
0.8088
มาก
3. ด้านสถานที่
3.75
0.6872
มาก
3.1 ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม
3.76
0.6981
มาก
3.2 บรรยากาศในการฝึกอบรมเหมาะแก่การ
3.74
0.6908
มาก
เรียนรู้
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
การตัดสินใจเข้ารับบริการ
Mean
SD.
ความหมาย
4. ด้านส่งเสริมการขาย
3.77
0.6614
มาก
4.1 สิทธิพิเศษจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมใน
3.73
0.6645
มาก
ครั้งนี้
4.2 สิทธิพิเศษจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมใน
3.8
0.6817
มาก
ครั้งต่อไป
4.3 การมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม
3.79
0.7288
มาก
ผลเฉลี่ยรวม
3.82
0.573
มาก
จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์พบว่าการตัดสินใจเข้ารับบริการมีระดับความสาคัญอยู่
ในระดับมาก (Mean = 3.82) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีระดับความสาคัญอยู่ในระดับมาก คือ
ด้านหลักสูตร (Mean = 3.90) รองลงมาคือด้านสิ่งอานวยความสะดวก และด้านผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม (Mean = 3.87 และ 3.77 ตามลาดับ)
เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านของการตัดสินใจ พบว่า การตัดสินใจด้านหลักสูตรที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีระดับความสาคัญอยู่ในระดับมาก คือ เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความต้องการของผู้
เข้ารับการอบรม (Mean = 3.99) รองลงมาคือ หลักสู ตรสามารถปรับเข้ากับความต้องการของผู้เข้า
รับการอบรม และหลักสูตรมีความหลากหลายกับหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน (Mean = 3.94 และ 3.90 ตามลาดับ) การตัดสินใจด้านวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีระดับความสาคัญอยู่ในระดับมาก คื อ ความรู้ความสามารถของวิทยากรกับความ
เต็มใจในการให้ บ ริ การของเจ้ าหน้ าที่( Mean = 3.89) รองลงมาคือความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานกับมีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการให้บริการ (Mean = 3.87 ตามลาดับ)การตัดสินใจด้าน
สถานที่ ที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดซึ่งมีระดับความสาคัญอยู่ในระดั บมาก คือ ความเหมาะสมของสถานที่
ฝึกอบรม รองลงมาคือ บรรยากาศในการฝึกอบรมเหมาะแก่การเรียนรู้ (Mean = 3.76 และ 3.74
ตามลาดับ) และการตัดสินใจด้านส่งเสริมการขาย ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีระดับความสาคัญอยู่ในระดับ
มาก คือ สิทธิพิเศษจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งต่อไป (Mean = 3.80) รองลงมาคือ การมอบ
วุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมและสิทธิพิเศษจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ (Mean = 3.79
และ 3.73 ตามลาดับ)

66
ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเข้ารับบริการจาแนก ตามคุณลักษณะประชากร โดยการ
ทดสอบค่าที (T-Test)
ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นในการตัดสินใจเข้า
รับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม จาแนกตามคุณลักษณะประชากร
ตัวแปรตาม

เพศ

N

X
S.D.
t
P
1
3
0
1
การตัดสินใจต่อการเข้า
ชาย
82 .8986 .52068 .229 .081
รับบริการ
2
3
0
หญิง
14 .7577 .61130
จากตารางที่ 4.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นในการ
ตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการตัดสินใจเข้ารับบริการ ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ตารางที่ 4.6 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นในการตัดสินใจเข้า
รับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม จาแนกตามคุณลักษณะประชากร
คุณลักษณะประชากร
อายุ

วุฒิการศึกษา

อาชีพ

แหล่งความแปรปรวน

df

SS

MS

F

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

4
95

1.528
30.97

0.382
0.326

1.172

รวม

99

32.5

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2
97
99
5
94
99

2.238
30.26
32.5
3.451
29.05
32.5

1.119
0.312

3.587*

0.69
0.309

2.234*

0
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
คุณลักษณะประชากร
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ภูมิลาเนา

แหล่งความแปรปรวน

df

SS

MS

F

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

5
94

3.451
29.05

0.69
0.309

2.234*

รวม

99

32.5

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

2
97

0.149
32.35

0.075
0.333

0.224

รวม

99

32.5

* P < .05
จากตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นในการ
ตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
กลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยต่อความคิดเห็นในการตัดสินใจ
เข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ผู้ วิจัยจึงทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่เพื่อดูว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีวุ ฒิ
การศึกษาต่างกันทั้ง 3 กลุ่มนี้มีคู่ใดบ้างที่มีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการตัดสินใจต่อการเข้ารับ
บริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรมแตกต่างกัน โดยใช้วิธี LSD ดังตารางที่ 4.7
กลุ่ มตัว อย่ างของอาชีพ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนแตกต่างกันมีคะแนนเฉลี่ ยต่อความ
คิดเห็นในการตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิลาเนาแตกต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยต่อความคิดเห็นในการตัดสินใจเข้ารับ
บริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ตารางที่ 4.7 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นในการตัดสินใจ
เข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม เป็นรายคู่จาแนกตามวุฒิการศึกษา (LSD)
ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
Mean
3.4898
3.7788
4.0193
ต่ากว่าปริญญาตรี
3.4898
0.2889
0.5295*
ปริญญาตรี
3.7788
0.2406
สูงกว่าปริญญาตรี
4.0193
* P < .05
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จากตารางที่ 4.7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อ
การตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรมแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้
ประเภทฝึกอบรม มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
ผลการทดสอบความแตกต่างพฤติกรรมการเข้า รับ บริก ารวิช าการแบบจัด หารายได้
ประเภทฝึกอบรม โดยการทดสอบค่าที (T-Test)
ตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นในการตัดสินใจเข้า
รับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม จาแนกตามพฤติกรมการเข้ารับบริการ
ตัวแปรต้น
การเข้ารับบริการ

เคย
ไม่เคย

N

X

S.D.

t

P

150
246

3.8031 0.53457
-0.265 0.47
3.8344 0.59921

329
67

3.8648 0.57006
1.645
3.6161 0.55782

* P < .05
ความสนใจในการเข้ า รั บ สนใจ
บริการ
ไม่สนใจ

0.591

* P < .05
จากตารางที่ 4.8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้ารับบริการกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเข้ารับ
บริการ มีคะแนนเฉลี่ยต่อความคิดเห็นในการตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภท
ฝึกอบรม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
นอกจากนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้ารับบริการกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สนใจเข้ารับบริการ
มีคะแนนเฉลี่ ย ต่อความคิดเห็ น ในการตัดสิ นใจเข้า รับบริการวิช าการ แบบจัด หารายได้ประเภท
ฝึกอบรม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
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ผลการเปรียบเทียบตามพฤติกรรมการเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ ประเภท
ฝึกอบรม โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ตารางที่ 4.9 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นในการตัดสินใจเข้า
รับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม จาแนกตามพฤติกรมการเข้ารับบริการ
แหล่งความ
ตัวแปรต้น
df
SS
MS
F
แปรปรวน
เหตุผลที่ตัดสินใจเข้ารับบริการ ระหว่างกลุ่ม

6

1.76

0.293

ภายในกลุ่ม

93

30.739

0.331

รวม

99

32.499

ช่วงเดือนที่สนใจเข้ารับบริการ ระหว่างกลุ่ม

3

1.105

0.368

ภายในกลุ่ม

96

31.394

0.327

รวม

99

32.499

ระหว่างกลุ่ม

3

0.621

0.207

ภายในกลุ่ม

96

31.878

0.332

รวม

99

32.499

ระหว่างกลุ่ม

2

2.478

1.239

ภายในกลุ่ม

97

30.021

0.309

รวม

99

32.499

ระหว่างกลุ่ม

3

2.025

0.675

ภายในกลุ่ม

96

30.473

0.317

รวม

99

32.499

เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

วันที่สามารถเข้ารับบริการ

ช่วงเวลาที่สามารถเข้ารับ
บริการ

0.507

1.126

0.623

4.003*

2.127
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
ตัวแปรต้น

แหล่งความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

การฝึกอบรมควรเน้น

ระหว่างกลุ่ม

2

0.778

0.389

1.189

ภายในกลุ่ม

97

31.721

0.327

รวม

99

32.499

ระหว่างกลุ่ม

3

1.489

0.496

ภายในกลุ่ม

96

31.009

0.323

รวม

99

32.499

ความคาดหวังหลังเข้ารับ
บริการ

1.537

* P < .05
จากตารางที่ 4.9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเหตุผลการตัดสินใจในการเข้ารับบริการแตกต่าง
กันมีคะแนนเฉลี่ยต่อความคิดเห็นในการตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภท
ฝึกอบรม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
กลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้ารับบริการในช่วงเดือนแตกต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยต่ อความคิดเห็น
ในการตัดสิ น ใจเข้ารั บ บริ การวิช าการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึ กอบรม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ
กลุ่มตัวอย่างที่มีความเห็นว่า การใช้เวลาในการฝึกอบรมแตกต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยต่อ
ความคิดเห็นในการตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ
กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้ารับบริการในวันที่แตกต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยต่อความคิดเห็นใน
การตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยจึงทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่เพื่อดูว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มีวันที่สามารถเข้ารับบริการต่างกันทั้ง 3 กลุ่มนี้มีคู่ใดบ้างที่มีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการตัดสินใจ
ต่อการเข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรมแตกต่างกัน โดยใช้วิธี LSD ดังตาราง
ที่ 4.10
กลุ่ ม ตัว อย่ างที่ส ามารถเข้ ารับ บริก ารในช่ ว งเวลาแตกต่างกันมี คะแนนเฉลี่ ย ต่อความ
คิดเห็นในการตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญ
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กลุ่มตัวอย่างที่มีความเห็นว่าการฝึกอบรมควรเน้นด้านใดแตกต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยต่อ
ความคิดเห็นในการตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ
กลุ่ มตัว อย่ างที่มีความคาดหวัง หลั งเข้ารับ บริการแตกต่างกั นมีคะแนนเฉลี่ ยต่ อความ
คิดเห็นในการตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญ
กลุ่ มตัว อย่ า งที่มีความเห็ นว่าควรมีการประชาสั มพัน ธ์ผ่ านช่องทางใดที่แ ตกต่างกัน มี
คะแนนเฉลี่ยต่อความคิดเห็นในการตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
กลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในหลักสูตร/วิชา แตกต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยต่อความคิดเห็นใน
การตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ตารางที่ 4.10 ผลการทดสอบความแตกต่ า งของคะแนนเฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น ในการ
ตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม เป็นรายคู่จาแนกตามช่วงวันที่
สามารถเข้ารับบริการ (LSD)
ช่วงวันที่สามารถเข้ารับบริการ

Mean

วันจันทร์ – วันศุกร์

ทุกวัน

วันเสาร์ – อาทิตย์

3.6093
-

3.9242
0.3149*
-

3.9716
0.3624*
0.0474
-

วันจันทร์ – วันศุกร์
3.6093
ทุกวัน
3.9242
วันเสาร์ – อาทิตย์
3.9716
* P < .05
จากตารางที่ 4.10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้ารับบริการทุกวัน มีความคิดเห็นต่อการ
ตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรมแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่สามารถ
เข้ารับบริการช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่
สามารถเข้ารับบริการทุกวัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้
ประเภทฝึกอบรม มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้ารับบริการช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์
กลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้ารับบริการช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจ
เข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรมแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้ารับ
บริการช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่สามารถ
เข้ารับบริการช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ มีความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหา
รายได้ประเภทฝึกอบรม มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้ารับบริการช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์
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ผลการท านายตามพฤติก รรมการเข้า รั บ บริก ารวิช าการแบบจัด หารายได้ ประเภท
ฝึกอบรม โดยการทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Regression)
ตารางที่ 4.11 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นในการตัดสินใจ
เข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม จาแนกตามปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
ตัวแปรต้น
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
a
1.15
0.36
3.21
0.002
-0.10
0.12
-0.09
-0.83
0.411
0.17
0.12
0.17
1.45
0.150
0.19
0.09
0.21
2.06
0.042*
0.17
0.12
0.16
1.42
0.158
-0.06
0.09
-0.07
-0.61
0.547
0.33
0.09
0.42
3.79
0.000*
R= 0.71 R Square= 0.51 Std. Error of the Estimate= 0.4141 p= 0.000
* P < .05
หมายเหตุ: = ด้านหลักสูตร
= ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม
= ด้านราคา/ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
= ด้านวิทยากรและเจ้าหน้าที่
= ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
= ด้านส่งเสริมทางการตลาด
จากตารางที่ 4.11 ตัวแปรที่สามารถทานายการตัดสินใจเข้ารับบริการแบบจัดหารายได้
ประเภทฝึกอบรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ คือ ตัวแปรค่าใช้จ่ายและการส่งเสริมทางการตลาด ซึ่งผล
การทานายพฤติกรรมการเข้ารั บบริการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึ กอบรมสามารถพยากรณ์การ
ตัดสินใจได้ ร้อยละ 51

บทที่ 5
สรุปผลวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาเรื่ อง ปัจ จัยที่มีผลต่อการให้ บริการวิชาการของศูนย์บริการวิช าการแบบ
จัดหารายได้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้
ประเภทฝึกอบรม ของศูน ย์ พัฒ นาและบริการวิช าการสู่ สั งคม มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์ 2.) เพื่อศึกษาปัจ จั ยที่ส่งผลต่อการเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภท
ฝึกอบรม ของศูนย์พัฒนาและบริการวิ ชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
และ 3.) เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม ของ
ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ประชาชนทั้งชายและหญิง ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม จานวน 396 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอ้างอิง (t-Test และ One-way ANOVA)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะประชากร พบว่า ส่วนใหญ่ของกลุ่มเป้าหมายเป็นเพศหญิง
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุระหว่าง 21 – 30 ปี อาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
ลูกจ้าง รายได้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท และภูมิลาเนาอยู่ตาบลศาลายา อาเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม
พฤติกรรมการเข้ารับบริการวิชาการประเภทฝึกอบรม พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่
เคยเข้ารับบริการ (ร้อยละ 62.00) เหตุผลที่ตัดสินใจเข้ารับบริการเนื่องจากหลักสูตรที่ให้บริการ (ร้อย
ละ 30.00) รองลงมาคือความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และค่าลงทะเบียน (ร้อยละ 20.00) มีความ
สนใจที่จะเข้ารับบริการ (ร้อยละ 83.00) ช่วงเดือนที่สนใจเข้ารับบริการมากที่สุดคือช่วงเดือนตุลาคม
ถึงเดือนธันวาคม (ร้อยละ 31.00) ทั้งนี้ระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการให้บริการต่อครั้งอยู่ที่ 2 วัน (ร้อย
ละ 54.00) กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ารับบริการได้ทุกวันเป็นส่วนมาก (ร้อยละ 47.00) และช่วงเวลาที่
สามารถเข้ารับบริการได้ คือ สามารถเข้ารับบริการได้ตลอดทั้งวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00น. – 16.00 น.
(ร้อยละ 58.00) นอกจากนั้นการบริการฝึกอบรมควรเน้นทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (ร้อยละ
90.00) ที่มีความคาดหวังภายหลังจากการเข้ารับบริการส่วนใหญ่ตอบว่าอื่นๆ โดยระบุว่า เพื่อต้องการ
ความรู้ ไ ปพั ฒ นาตนเอง(ร้ อ ยละ 40.00) ส่ ว นใหญ่ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งอยากให้ ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นทาง
อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 50.00) และมีความสนใจหลักสูตรด้านภาษา (ร้อยละ 30.00)

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ต่อการเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภท
ฝึกอบรมตามแนวคิด 7P’s เป็นแนวทางในการศึกษา พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ ความคิดเห็น
ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมากจากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ดังนี้รายละเอียดนี้ คือปัจจัยด้านหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม (Mean
= 3.80) ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความสนใจในการพัฒนา
ตนเองตามหลักสูตร (Mean = 3.85) ด้านราคา/ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
แสดงราคาค่าบริการแต่ละหลักสูตรชัดเจน (Mean = 3.83) ด้านวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของวิทยากร (Mean = 3.95) ปัจจัยด้านสิ่งอานวยความ
สะดวกที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่/พื้นที่ฝึกอบรม สะดวกสบายต่อการเดินทาง (Mean = 3.88)
และปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่วนลดของค่าฝึกอบรมที่ได้รับ (Mean =
3.80)
การตั ด สิ น ใจเข้ า รั บ บริ ก ารวิ ช าการแบบจั ด หารายได้ ป ระเภทฝึ ก อบรม พบว่ า
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการอยู่ในระดับมาก แสดงความ
คิดเห็นด้านการตัดสินใจดังนี้ ด้านหลักสูตร คือ เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการ
อบรม (Mean = 3.99) การตัดสินใจด้านวิทยากรและเจ้าหน้าที่ คือ ความรู้ความสามารถของ
วิทยากรกับความเต็มใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (Mean = 3.89) การตัดสินใจด้านสถานที่ คือ
ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม (Mean = 3.76) และการตัดสินใจด้านส่งเสริมการ คือ สิทธิ
พิเศษจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งต่อไป (Mean = 3.80)
ผลการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงความเที่ยง พบว่า
ส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นในการตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภท
ฝึกอบรม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ แต่ในความคิดเห็นในการตัดสินใจด้านลักษณะประชากร
กลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยต่อความคิดเห็นในการตัดสินใจเข้ ารับบริการ
วิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัย
จึงทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่เพื่อดูว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันทั้ง 3
กลุ่มนี้มีคู่ใดบ้างที่มีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการตัดสินใจต่อการเข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหา
รายได้ประเภทฝึกอบรมแตกต่างกัน และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ด้านพฤติกรมการเข้ารับบริการ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ที่มีช่วงวันที่สามารถเข้ารับบริการแตกต่าง
กันมีคะแนนเฉลี่ยต่อความคิดเห็นในการตั ดสินใจเข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภท
ฝึกอบรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยจึงทดสอบความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ยเป็นรายคู่เพื่อดูว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีวันที่สามารถเข้ารับบริการต่างกันทั้ง 3 กลุ่มนี้มีคู่ใดบ้างที่มี
คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการตัดสินใจต่อการเข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภท
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ฝึกอบรมแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้ารับบริการทุกวัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจ
เข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้ารับบริการ
ช่วงวัน จันทร์ – วันศุกร์ และช่ว งวันเสาร์ – อาทิตย์ มีความคิดเห็ นต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการ
วิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้ารับบริการช่วงวันจันทร์
ถึง วันศุกร์ ด้านปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ พบว่า ความคิ ดเห็นต่อ
ปัจจัยด้านราคา/ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และด้านส่งเสริมทางการตลาดแตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ย
ต่อความคิดเห็นในการตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการอภิปรายผลงานวิจัย
ด้านคุณลักษณะประชากร
จากสมมุ ติ ฐ านการวิ จั ย จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ลั ก ษณะประชากรต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ตาบล
ศาลายาทั้งยังมีผลสรุปบางกลุ่มตัวอย่างที่แสดงถึงการยอมรับ การตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการแบบ
จัดหารายได้ประเภทฝึกอบรมแตกต่างกัน ได้แก่ รายได้และวุฒิการศึกษา ซึ่งแสดงผลทดสอบความ
แตกต่างพบว่า รายได้ระหว่างเฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ดังกล่าวจัดได้ว่ามีกาลังซื้อ
ค่ อ นข้ า งมาก เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งวั ย รุ่ น ถึ ง วั ย ท างาน แสดงถึ ง ความสนใจที่ เ พิ่ ม พู น ทั ก ษะความรู้
ความสามารถให้แข่งขันกับตลาดแรงงานของกลุ่มตัวอย่าง อันจะส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการ
วิช าการประเภทฝึ กอบรม และระดับวุฒิ การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มักจะมีความคิดเห็ นในการ
ตัดสิ น ใจเข้า รั บ บริ การวิช าการแบบจั ดหารายได้ป ระเภทฝึ ก อบรม มากกว่ ากลุ่ มตั ว อย่า งที่ มีวุ ฒิ
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี เนื่องจากการศึกษามีอิทธิพลต่อการดารงชีวิต รสนิยม ทัศนคติในการ
ตัดสินใจการเลือกสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือลักษณะบางประการที่บ่งชี้ถึงวัฒนธรรมการเลือกสินค้า
หรือบริการ คือมีความแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นผลสรุปจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงการยอมรับ การ
ตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรมไม่แตกต่างกัน โดยอาศัยข้อมูลจาก
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างพบว่า เพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 30 ปี อาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ /ลู ก จ้ า ง และภู มิ ล าเนาในต าบลศาลายา อ าเภอพุ ท ธมณฑล จั ง หวั ด นครปฐม มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันต่อความคิดเห็นจากแบบสอบถามโดยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ซึ่งคุณลักษณะประชากรดังกล่าว มีคุณสมบัติต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการประเภทฝึกอบรม
รวมถึงการรับรู้ การตีความ และความเข้าใจในการสื่อสาร สามารถนาไปวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทาให้
แตกต่างความคิด การกระทาต่าง ๆ อาทิเช่น กลุ่ มตัว อย่างในเรื่องเพศ พบว่าเพศหญิงในตาบล
ศาลายาในปัจจุบันทางานนอกบ้านมากขึ้น ทาให้มี กาลังซื้อที่มีปริมาณความต้องการอยู่ในระดับมาก
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ทั้งนี้อายุและรายได้เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นความสาคัญในการเลือกหลักสูตร พบว่า อายุระหว่าง 21 – 30
ปี และภูมิลาเนายังอยู่ในพื้นที่เดินทางสะดวก เนื่องจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ในตาบลศาลายา
อาเภอพุทธมณฑล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2544 : 38 – 39) กล่าวว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคล ,กิติมา สุรสนธิ (2541: 15-17) เรื่องแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์
และคณะ (2538 : 53-55) กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการ
ตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม ของศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการ
สู่สังคม
พฤติกรรมเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม
จากสมมุติฐานการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างด้านพฤติกรรมการเข้ารับบริการวิชาการประเภท
ฝึกอบรมของผู้ เข้ารั บบริการต่างกัน ส่งผลให้ การตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้
ประเภทฝึกอบรมแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้ารับบริการทุกวัน มีความคิดเห็นต่อการ
ตัดสินใจเข้ารับบริการ แบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรมแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้ารับ
บริการช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์ได้มากกว่า พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงการยอมรับ การตัดสินใจ
เข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรมไม่แตกต่างกัน โดยอาศัยข้อมูลจากการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างจากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหา
รายได้ประเภทฝึกอบรมที่เคยเข้ารับบริการ และสนใจเข้ารับบริการ กับ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเข้ารับ
บริการ และไม่สนใจเข้ารับบริการ ผลการตัดสินใจเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภท
ฝึกอบรมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม แต่
มีความสนใจเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรมของศูนย์พัฒ นาและบริการ
วิช าการสู่ สั งคม เนื่ องจากองค์ป ระกอบของพฤติกรรมในการเข้ารั บบริการวิช าการไปในทิศทาง
เดียวกันตามแบบสอบถามว่าด้วยและพร้อม ผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการ คือ ควรจัดช่วงเดือน
เมษายน – มิถุนายน จานวน 2 วัน ได้ทุกวัน(วันจันทร์ – อาทิตย์) หลักสูตรได้ตลอดทั้งวัน เริ่มตั้งแต่
เวลา 09.00 – 16.00 น. สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างคาดหวังหลังจากเข้ารับบริการ คือ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้
ความสามารถเฉพาะทางดียิ่งขึ้น และอยากให้ประชาสัมพันธ์ในช่องทางอินเตอร์ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมี
ความสนใจหลักสูตรด้านภาษาจากการทดสอบสมมุติฐานแล้วนั้น ยังมีกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลทดสอบกลุ่มตัวอย่างที่มีวันที่สามารถเข้ารับ
บริการต่างกันทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคของศิริวรรณ
เสรีรัตน์ และคณะ (2541 : 1125-126) กล่าวว่า คาถามที่ใช้เพื่อการค้นหาลักษณะพฤติกรรม
ผู้บริโภคคือ 6Ws และ1H ซึ่งประกอบด้วย WHO?, WHAT?, WHY?,WHO?, WHEN?, WHERE? และ
HOW? เพื่อค้นหาคาตอบ 7 ประการหรือ 7Os ซึ่งประกอบด้วย OCCUPANTS, OBJECTS,
OBJECTIVES, ORGANIZATIONS, OCCASION,OUTLETS และ OPERATIONS มีตารางในการใช้
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คาถาม 7 คาถามเพื่อหาคาตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภครวมทั้งการใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดให้สอดคล้องกับคาตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค แสดงการประยุกต์ใช้ 7Os ของ
กลุ่มเป้าหมาย และคาถามที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และเสรี วงษ์
มณฑา (2542 : 192) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคว่าในการที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าใด
สินค้า หนึ่งนั้นจะต้องมีกระบวนการตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงทัศนคติหลังจากที่ได้ ใช้สินค้าแล้ว ซึ่ง
สามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้ การมองเห็นปัญหาการแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก
การประเมินทางเลือกการตัดสินใจซื้อ ทัศนคติหลังการซื้อ Solomon. (2002 : 528) หมายถึง
การศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทาของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้า
เดียวกัน นักการตลาดจาเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ด้วยเหตุผลหลายประการ
กล่าวคือ พฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจและมีผลทาให้ธุรกิจประสบ
ความสาเร็จ ถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ และเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวความคิดของการตลาด (Marketing concept) คือการทาให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยเหตุ
นี้เราจึงจาเป็นต้องศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อจัดสิ่งกระตุ้นหรือกลยุทธ์ทางการตลาด ที่
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการเข้ารับบริการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม
จากสมมุติฐานการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจที่มีนัยสาคัญต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลกระทบอย่างมาก คือ ด้านราคา/ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับในการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง และการตั้งราคาที่สูงก็จะทาให้
หลักสูตรนั้นมีความน่าสนใจน้อยลง ในทางกลับกันหากตั้งราคาต่าก็จะทาให้รายได้จากค่าสมัครนั้นต่า
ซึ่งอาจจะนาไปสู่ภาวะขาดทุนได้ อย่างไรก็ตามควรพิจารณาสภาวะของการแข่งขัน และควรเลือก
เครื่องมือ สื่อสารช่องทางส่งเสริมการตลาดเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย หรือวางกลยุทธ์การตลาดที่
สร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่ มลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเน้นช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
แนวการเปิดการตลาดทางตรงที่เข้าถึงตัวลูกค้าโดยตรง รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดทั้ง 2 ด้านข้างต้นเป็นส่ วนส าคัญในการวางกลยุทธ์ตลาดฝึ กอบรมของศูนย์
พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม และเป็นปัจจัยหลักในสร้างและเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดหาย ทั้งนี้ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจด้านหลักสูตร ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/
ประชุม ด้านวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจต่อ
การเข้ารั บบริการวิชาการแบบจั ดหารายได้ประเภทฝึ กอบรมในระดับรองลงมา ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 35-36, 337 ) หมายถึง องค์ประกอบที่สาคัญในการ
ดาเนินงานการตลาด เป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสม
การตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบด้วยผู้ให้บริการ (People), การสร้าง
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และนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) กระบวนการในการ
ให้บริการ (Process) โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) (TQM)
เพื่ อ ส่ ง มอบคุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารกั บ ลู ก ค้ า ได้ ร วดเร็ ว และประทั บ ใจลู ก ค้ า
(Customer
satisfaction) โดยสร้างกลยุทธ์ในแต่ละประเภทของส่วนประสมทางการตลาดอันได้แก่ ผลิตภัณฑ์
และบริการ (Product and Services) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place หรือ Distribution)
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผู้ให้บริการ (People) ลักษณะทางกายภาพของสถานที่
ให้บริการ (Physical evidence) และกระบวนการให้บริการ (Processes)
การตัดสินใจต่อการเข้ารับบริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรม
จากสมมุติฐานการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้าน
วิทยากรและเจ้าหน้าที่ ด้านสถานที่ และด้านส่งเสริมการขาย พบว่า กระบวนการตัดสินใจเข้ารับ
บริการวิชาการแบบจัดหารายได้ประเภทฝึกอบรมที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญมาก ทั้ง 4 ด้าน
ดังกล่าวมีความสาคัญและเกี่ยวข้องกันในการกาหนดแผนอบรมในแต่ละหลักสูตร ดังนั้นด้านหลักสูตร
ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสาคัญมาก เนื่องจากปัจจัยด้านหลักสูตรเป็นกระบวนการด้านการ
วางแผนการอบรมที่ ส ามารถปรั บ เข้ า กั บ ความต้ อ งการของผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม และต้ อ งมี ค วาม
หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตรงตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชาของ
วิทยากร เมื่อสร้างหลักสูตรได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปัจจัยอีกด้านหนึ่งที่จะขาดเสียมิได้นั้น
คือ ด้านวิทยากรและเจ้าหน้าที่ จากที่ทราบความสาคัญในการสร้างหลักสูตร รวมถึงผู้ถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา เทคนิคที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งประสบการณ์ และ
ความเชี่ย วชาญเฉพาะทางของหลักสูตร ในการจัดฝึ กอบรมแต่ละหลักสูตรจะขาดเสียมิได้ นั้นคือ
เจ้าหน้าที่ประสานงานให้หลักสูตรฝึกอบรมขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และให้มีความน่าสนใจ
ระหว่ า งการจั ด หลั ก สู ต ร จึ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ปั จ จั ย ที่ ร องที่ มี ค วามส าคั ญ ในการบริ ก ารวิ ช าการ ตาม
กระบวนการจัดฝึกอบรมทุกระดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Taba (1962 : 10 - 11) กล่าวไว้ว่า
หลักสูตร หมายถึง แผนการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายของการเรียนรู้ และจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง เป้าหมายและจุดประสงค์เหล่านี้จะเป็นเครื่องชี้แนวทางในการเลือกและจัดหา
เนื้อหา และจะบอกถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการประเมินผลด้วย ทั้งกล่าว องค์ประกอบ
ของหลักสูตรมี 4 ประการคือ วัตถุประสงค์ เนื้อหาวิชา ประสบการณ์การเรียน และการประเมินผล
ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่มีความครอบคลุมเนื้อหามากที่สุดและทาให้ผู้นาหลักสูตรไปใช้สามารถเรียนรู้
เข้าใจหลักสูตรได้ง่าย และเรียนรู้ทั้งระบบครบวงจร ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนั้นมีแนวคิดของ
นักวิช าการที่ทั้งเหมือนและแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ พัฒนาหลั กสู ตรฝึ กอบรมจึงสามารถเลื อกพัฒ นา
หลักสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดที่สอดคล้องกับบริบทของเรื่องที่ต้องการอบรมให้มากที่สุด ซึ่งเห็นได้
จาก วัลลภ พัฒนพงศ์ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ดาเนินการวิจัยเรื่อง การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
นักพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพ โดยไม่เน้นการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมของนักวิชาการคน
ใดคนหนึ่ง แต่เลือกองค์ประกอบที่สอดคล้องมาใช้ในการดาเนินการสร้างหลักสูตร และเย็นใจ สุวานิช
(2551 : บทคัดย่อ) ได้ดาเนินการวิจัยเรื่อง การสร้างชุดฝึกอบรมเรื่องการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ในช่วงชั้นที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยเป็น 2
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ระยะ คือระยะที่ 1 ศึกษาปัญหาและความต้องการของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ดาเนินการ
เป็น 3 ขั้นตอนคือ 1) สารวจปัญหาและความต้องการของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 3 โดย
กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จานวน 72 คน ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอนแล้วใช้แบบสอบถามที่นักวิจัยสร้างขึ้นสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่าง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้นามาวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน 2) สารวจรายละเอียดสภาพการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียน 20 โรงเรียนที่ประสงค์จะส่งครูคณิตศาสตร์เข้ารับการอบรมโดย
ใช้ชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้น และ 3) จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับชุดฝึกอบรม รูปแบบ
การฝึ ก อบรม สถานที่ ฝึ ก อบรม และก าหนดเวลาการฝึ ก อบรม การด าเนิ น การวิ จั ย ระยะที่ 2
ดาเนินการเป็น 2 ขั้นตอนคือ 1) สร้างชุดฝึกอบรม ดาเนินการโดยการประชุมปฏิบัติการเพื่อกาหนด
หลักการการสร้างชุดฝึกอบรม สร้างชุดฝึกอบรม และปรับปรุงชุดฝึกอบรม 2) การประเมินผลการใช้
ชุดฝึกอบรมโดยทดลองใช้ชุดฝึกอบรมกับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 จานวน 20 คน จาก 20
โรงเรียน โดยวัดความรู้ด้านเนื้อหา สาระ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับจากการอบรม และแผนการ
สอนที่พัฒนาขึ้นหลังจากที่ได้รับการอบรมแล้ว
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจั ย พบว่า กลุ่ มเป้าหมายส่ ว นใหญ่ใ นจั งหวั ดนครปฐมมีความสนใจ และ
ต้องการเข้ารับบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประเภทฝึกอบรม
ดังนั้นผู้วิจัยจึงนาเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ในเรื่องกาหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ทิศทางการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์ส่งเสริมทาง
การตลาด การสร้างหลักสูตร และการบริหารจัดการให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยพบว่า การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการวิชาการของศูนย์บริการ
วิชาการแบบจัดรายได้ ดังนั้นผู้วิจัยนาเสนอข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ ซึ่งประกอบด้วยแนวคิด 7P’s
โดยเน้นด้านราคา เพื่อสร้างคุณค่าของการบริการประเภทฝึกอบรมสูงกว่าราคาที่ผู้บริโภคก่อนจะ
ตัดสินใจซื้อ (ราคาถูกกว่า) สร้างระบบการบริหารจัดการแสดงค่าใช้จ่ายอย่าชัดเจน ตรวจสอบได้ และ
แสดงอัตราค่าบริการ หลักฐานการเงิน และวิธีการชาระเงินที่ชัดเจน ถูกต้อง และรวดเร็ว และอีก
ปัจจัยหนึ่งทีนัยสาคัญต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการ คือ ด้านส่งเสริมการตลาด เมื่อตลาดเปิดและมี
ผู้สนใจเข้ารับบริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ ทางมหาวิทยาลัยควรให้
ส่วนลด (กรณีที่มีเป็นหมู่คณะ หรือชาระเงินล่วงหน้า) เนื่องจากจะเป็นการจูงใจให้คนรีบสมัครเข้าร่วม
อบรมในเวลาที่กาหนด และยังลดความเสี่ยงในเรื่องค่าใช้จ่ายบางส่วนซึ่งต้องจัดเตรียมให้สาหรับผู้ที่
แจ้งซื่อและไม่สามารถเข้าร่วมได้ และสื่อสารให้ชุมชนประโยชน์ที่จะได้รับ และแผนการดาเนินงาน
ด้านฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย เช่น โปรชัวร์ แผ่นผับ และป้ายไวนิล เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ผู้วิจัยนาเสนอข้อเสนอแนะเพื่อทาวิจัยครั้งต่อไป ทางศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่
สังคม ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเข้ารับบริการวิชาการของศูนย์บริการ
วิชาการประเภทฝึกอบรม หลังจากลูกค้าได้ผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง
แก้ไข ตรวจสอบความเข้าใจในเนื้ อหาหลั กสู ตรของลู กค้ าที่เข้ ารับบริการ ตลอดจนช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านการฝึกอบรมอีกด้วย
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ประวัตคิ ณะผู้วจิ ยั
1.ชื่อ นามสกุล นางสาวจิตรานุช น้อยสุทธิสกุล
2. ตาแหน่ง

บุคลากร

3. หน่วยงานทีส่ ามารถติดต่อได้
ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
96 หมู่ 3 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์และโทรสาร : (02) 441-6063
E-mail : chisttanut31@gmail.com
4. ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สาขาการบัญชี
5. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ
การบัญชี และการเงิน
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
-

ประวัตคิ ณะผู้วจิ ยั
1.ชื่อ นามสกุล นาย นเรศ สิงห์ครามเขต
2. ตาแหน่ง

บุคลากร

3. หน่วยงานทีส่ ามารถติดต่อได้
ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
96 หมู่ 3 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์และโทรสาร : (02) 441-6063
E-mail : Naress.sin@gmail.com
4. ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาบรรณารักษศาสตร์
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิทยาการเสพติด
5. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
-

ประวัตคิ ณะผู้วจิ ยั
1.ชื่อ นามสกุล ว่าที่ร้อยตรี จารุวัตร์ จิตตเสถียร
2. ตาแหน่ง

บุคลากร

3. หน่วยงานทีส่ ามารถติดต่อได้
ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
96 หมู่ 3 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์และโทรสาร : (02) 441-6063
E-mail : jaruwatpsycho04@gmail.com
4. ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สาขาจิตวิทยา
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาการบริหารการศึกษา
5. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
-

