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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือผู้บริโภคที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป 
จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ ค่า t-test F-test และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-30 ปี ระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ส่วนด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และมีรายได้ต่อเดือน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กร
ที่จัดฝึกอบรม โดยที่ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
องค์กรที่จัดฝึกอบรม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน 
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะท าให้ธุรกิจสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน และท าให้เข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ ฝึกอบรม 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research are to study the marketing mix factors related to customer 
decisions on selecting organizations to conduct training services in the Bangkok metropolitan area.  The 
sample group in this study consisted of four hundred consumers who were aged twenty and over. The 
tools used for data collection included questionnaires. The statistics used in the analysis were average, 
percentage and standard deviation.  The statistics used in the hypothesis testing were the Pearson's 
sample correlation coefficient, an independent t-test, and One-Way Analysis of Variance. The results of 
the research indicated that most of the respondents were female, aged twenty-six to thirty, held a 
Bachelor's degree, worked as private employees and a monthly income of fifteen to thirty thousand Baht. 
The results of the hypothesis testing found that consumers of different genders decided to use a training 
organization, which were not in line with the hypothesis. With regard to age, education, occupation, and 
monthly income, there was a decision to use the services of an organization that provided different 
training, with a statistical significance of 0.05, in line with the set hypothesis. As for marketing mix factors 
of product, price, distribution channel and marketing promotion, there was no correlation with decisions 
to use the service organization of training organizations.With regard to factors including personal, physical 
and process there is a relationship between decisions to use the services of organizations that provide 
training with a statistical significance of 0. 05, in the same direction and in accordance with the 
hypothesis.The research results can be used as a guideline to improve their marketing strategies and 
enable businesses to gain a competitive advantage and better understand the needs of consumers. 
 
Keywords: Marketing Mix Factors, Decision-Making, Training Organizations 
 

บทน า 
การฝึกอบรมเป็นแนวทางที่ส าคัญที่จะท าให้พนักงานมีคุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะการฝึกอบรมช่วยให้  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ใหม่ ๆ มีทักษะเพิ่มขึ้น และมีทัศนคติที่ดีซึ่งการฝึกอบรมเป็นการผสมผสานระหว่างข้อมูล
ข่าวสารใหม่ ๆ และประสบการณ์ ท าให้เกิดแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ และท า
ให้พนักงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง ใครบ้างที่จ าเป็นต้องรับการฝึกอบรมพนักงานทั้งหมดขององค์กร
จ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม เพราะองค์กรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งทางด้านเทคโนโลยีความรู้ใหม่ ๆ แล ะผู้คนที่
เปลี่ยนแปลงไป ดังน้ันผู้บริหารจ าเป็นต้องแสวงหาความรู้เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยต้องตระหนัก
ว่าทุกคนในองค์กรต้องได้รับการฝึกอบรมเพราะการฝึกอบรมเป็นสิ่ งส าคัญที่ท าให้ เกิดการเรียนรู้ ในเรื่องต่าง ๆ                    
เกิดประสบการณ์ ท าให้เกิดการท างานในแขนงต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ดังนั้นการบริหารจึงต้องนึกถึงการฝึกอบรมเป็นสิ่งแรก และคิด
ว่าใครบ้างต้องฝึกอบรมในเรื่องใด หากการฝึกอบรมเปรียบเสมือนการท าการตลาดเพราะมีการท าเป็นขั้นตอน มีการประสาน
ความร่วมมือเพื่อขายสินค้าให้ได้มากที่สุด การฝึกอบรมก็เช่นกันต้องท าอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การหาข้อมูลใครต้องฝึกอบรม
เรื่องใด มีความจ าเป็นมากแค่ไหน และมีการประสานความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร ซึ่งต้องกระท าด้วยความ
ระมัดระวังทุกข้ันตอนไปจนสู่การวางรูปแบบการเรียนรู้ การสร้างหลักสูตรเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ในการ
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ท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การฝึกอบรมเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด เพราะท าให้เกิดการเรียนรู้เป็นระบบและการเปลี่ยนแปลง
ที่ยิ่งใหญ ่

ปัจจุบันองค์กรที่จัดฝึกอบรมมีความหลากหลาย ข้อมูลจากเว็ปไซต์สัมมนาดีดี (สัมมนาดีดี, 2563) ได้ท าการรวบรวม
องค์กรที่จัดฝึกอมที่มีทั้งหน่วยงานของรัฐ และเอกชนมากกว่า 100 แห่ง ธุรกิจนี้จะมีการปรับตัวไปในทิศทางใดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโนโลยีที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ ผู้ ประกอบการธุรกิจด้านการจัดฝึกอบรมจึงจ าเป็นต้องเข้าใจ             
ปัจจัยต่าง ๆ ว่าผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเลือกองค์กรจัดฝึกอบรมอย่างไร จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย              
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์ กรที่จัดฝึกอบรม ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถน างานวิจัยนี้ไปปรับใช้กับธุรกิจจัดฝึกอบรมได้ในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้บริโภคประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

ต่อเดือนที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)              

ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place/Channel Distribution) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ด้านบุคคล (People) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และด้านกระบวนการ (Process) กับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ            

การตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย (Place/Channel Distribution) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านลักษณะ            
ทางกายภาพ (Physical Evidence) และด้านกระบวนการ (Process) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กร         
ที่จัดฝึกอบรม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาดลักษณะ             

ด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมายข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538, น.53-55)  

อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน 
เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคัญนักการตลาดต้องศึกษาตัวแปรนี้อย่างรอบคอบเพราะในปัจจุบัน

นี้ตัวแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค 
ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบันลักษณะครอบครัวเป็นเป้าหมายที่ส าคัญในส่วนท่ีเกี่ยวกับ

หน่วยผู้บริโภคนักการตลาดจะสนใจจ านวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่ง รวมทั้งรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของครัวเรือน 
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รายได้การศึกษาและอาชีพ ( Income Education And Occupation) เป็นตัวแปรที่ เป็นตัวช้ีการมีหรือไม่มี
ความสามารถในการจ่ายสินค้าในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินค้าที่แท้จริงอาจถือเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิตรสนิยมค่านิยม
อาชีพการศึกษา 

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาด สรุปได้ว่าส่วนประสมทางการตลาด คือเครื่องมือทางการตลาด ที่บริษัท
ก าหนดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยประกอบด้วยเครื่องมือทางการตลาด
ดังต่อไปนี้  

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ซึ่งองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ควรจะมีดังต่อไปนี้ คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) 
ตราสินค้าช่ือเสียงของผู้ขายหรือตราสินค้า (Brand) และการบริการลูกค้า (Customer Services) เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง
ที่ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า 

2. ราคา (Price) หมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้าผู้บริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้นถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อดังนั้น
ผู้ก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องค านึงถึง 2 สิ่ง คืออย่างแรกคุณค่าที่รับรู้ (Perceived Value) ในสายตาตาของลูกค้าซึ่งต้อง
พิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์นั้นและอย่างที่สอง คือต้นทุนสินค้าและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

3. การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการน าเสนอ
บริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่น าเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้าน
ท าเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญใน
การติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็น
กุญแจส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 

5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจเพื่อให้สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ 
ขององค์กร เจ้าหน้าท่ีต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการ
แก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร  

6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) การสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ
ให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่ อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า            
ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์            
อื่น ๆ ท่ีลูกค้าควรได้รับ 

7. ด้านกระบวนการ (Process) กระบวนการเพื่อจัดส่งบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดความแตกต่าง สร้างความ           
พึงพอใจและเกิดความประทับใจ เป็นขั้นตอนหรือกระบวนการในการให้บริการ ระเบียบ รวมทั้งวิธีการท างานซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การสร้างและการน าเสนอบริการให้กับลูกค้า เช่น การตัดสินใจในเรื่องนโยบายที่เกี่ยวกับลูกค้าและบุคลากรขององค์กร 

แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ สรุปกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีขั้นตอนดังน้ี 
1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem recognition) หมายถึง สภาวะที่ผู้บริโภครู้ ชัดว่า              

ความปรารถนาของเขากับความเป็นจริงที่ด ารงอยู่แตกต่างจากความต้องการ เช่น ผู้บริ โภคที่เป็นเจ้าของรถยนต์คันหนึ่ง               
เพื่อขับขี่ออกไปท างาน แต่ในหนึ่งสัปดาห์ต้องท าการเข็นเพื่อให้เครื่องยนต์ท างานถึงห้าวัน ผู้บริโภคคนนั้นย่อมรู้ความแตกต่าง
เกิดขึ้น น่ันคือการยอมรับปัญหานั่นเอง 
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2. การเสาะแสวงหาสารสนเทศ (Information search) สารสนเทศเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาที่ผู้บริโภคเสาะแสวงหา           
ก็คือ ส่วนประสมการตลาดที่นักการตลาดจ านวนมากมายจากหลายบริษัทพัฒนาออกมาเสนอนั่นเอง ส่วนประสมการตลาด
เหล่านี้ ผู้บริโภคจะไปแสวงหามาจากสี่แหล่งด้วยกันคือแหล่งบุคคล แหล่งการค้า แหล่งสาธารณะ และแหล่งประสบการ ณ์  
ผลจากการเสาะแสวงหาสารสนเทศ จะท าให้ผู้บริโภคได้รับส่วนประสมการตลาดมาจ านวนหนึ่ง ส่วนประสมการตลาดเหล่านี้
จะถูกวิเคราะห์และพัฒนาขึ้นเป็นทางเลือกส าหรับผู้บริโภคนั้น ๆ แล้วจึงประเมินทางเลือกต่อไป 

3. การประเมินทางเลือก (Alternatives evaluation) ผู้บริโภคจะก าหนดเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อวัดและ
เปรียบเทียบคุณค่าของส่วนประสมการตลาดที่จัดเก็บรวบรวมมานั้น เกณฑ์เหล่านี้ได้แก่รายละเอียดของส่วนประสมการตลาด
ที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์นั่นเอง 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) ในขั้นตอนการประเมินผลทางเลือกที่แล้วมาผู้บรโิภคไดเ้รยีงล าดับคะแนน
ของทางเลือกต่าง ๆ ไว้แล้ว ความตั้งใจซื้อก็เกิดขึ้นแล้ว พอมาถึงการตัดสินใจซื้อ จะเป็นการเลือกเอาทางใดทางเลือกหนึ่ง          
จากหลาย ๆ ทางเลือกนั้นโดยทั่วไปผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราที่ผ่านเกณฑ์มาด้วยคะแนนดีที่สุด 

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase behavior) หลังจากการที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์มาและได้บริโภคแล้ว ผู้บริโภค
จะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ สร้างความพอใจให้มากน้อยเพียงใดเมื่อลูกค้าได้รับความพอใจหรือ
พอใจมากจากการได้บริโภคผลิตภัณฑ์เช่น ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทมากขึ้นซื้อผลิตภัณฑ์ซ้ าอีกเมื่อบริษัทออกผลิตภัณฑ์ใหม่
กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ไปในทางบวก เป็นต้น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ คือ ผู้บริโภควัยท างาน และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือได้
ว่ามีประชากรมีขนาดใหญ่ไม่มาก และไม่สามารถทราบจ านวนที่แน่นอนได้ โดยงานวิจัยครั้งนี้ได้มุ่งศึกษาประชากรที่มีความ
สนใจหรือเคยใช้บริการองค์การที่จัดฝึกอบรมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่มีความสนใจและเคยใช้บริการ
องค์การที่จัดฝึกอบรมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการค านวณหาขนาด            
กลุ่มตัวอย่าง และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 400 คน โดยมีขนาดตัวอย่างของประชากร ท่ีระดับความเชื่อมั่น 
95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ +/- 5 % 
 วิธีสุ่มตัวอย่าง  
 ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
จากเขตการปกครอง จ านวน 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร 
 ขั้นที่ 2 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยค านวณจากขนาดกลุ่มจ านวน 400 ตัวอย่าง ใน
กลุ่มเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จ านวน 8 เขต โดยก าหนดโควต้าให้สัดส่วนแต่ละเขตเท่า ๆ กันในแต่ละเขต เพื่อท าการ
เก็บตัวอย่าง โดยจะได้สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างเขตละ 50 ราย 
 ขั้นที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามหลักเกณฑ์หรือ
จุดมุ่งหมายของผู้วิจัย โดยการแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูลผ่านแบบออนไลน์เพื่อรวบรวมข้อมูล จากประชากร             
กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่สนใจหรือเคยเข้ารับการฝึกอบรมที่สมัครใจตอบแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบตามจ านวน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อศึกษาถึงปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี ้
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถาม 5 ข้อ ซึ่ง
เป็นค าถามลักษณะปลายปิด (Close ended question) ที่ มีหลายค าตอบให้ เลือก (Multiple Choices) ที่ ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว แต่ละข้อค าถามมีระดับการวัดข้อมูลประเภทลักษณะส่วนบุคคลต่าง ๆ 
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดขององค์กรที่จัดฝึกอบรม  โดยประกอบไปด้วยค าถามที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยทางด้านการตลาด ที่มีองค์ประกอบทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะกายภาพ และด้านกระบวนการ เป็นค าถามชนิดปลายปิด 
(Close-ended Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคช้ัน ( Interval Scale) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale Method) โดยข้อมูลส่วนนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating 
Scale) ในงานวิจัย ซึ่งสามารถแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ 
 ส่วนที่ 3 การตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์ที่จัดฝึกอบรม เป็นค าถามชนิดปลายปิด (Close-ended Question) โดย
ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert 
Scale Method) โดยข้อมูลส่วนนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ในงานวิจัย ซึ่งสามารถแบ่ง
ระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติ Independent t-test วิเคราะห์          
ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of variance) สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา 
 1. ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 ตัวอย่าง จ าแนกตามตัวแปร พบว่า เพศ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่             
มีอายุช่วง 26-30 ปี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.75 อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  
จ านวน 220 คน คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 รายได้ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 
บาท จ านวน 172 คน คน คิดเป็นร้อยละ 43.00  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดขององค์กรที่จัดฝึกอบรม ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม            
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ด้านราคาโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม 
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ด้านบุคคลโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 
ด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และด้านกระบวนการโดยรวม อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตดัสนิใจเลอืกใช้บริการองค์กรที่จัดฝกึอบรม ด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความ
ต้องการโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ด้านการเสาะแสวงหาสารสนเทศโดยรวม อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ด้านการประเมินทางเลือกโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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3.82 ด้านการตัดสินใจซื้อโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อโดยรวม            
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
 สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่ จัดฝึกอบรม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยจ าแนก            
ตามลักษณประชากรศาสตร์ ดังนี้ 
 เพศ   แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ไม่แตกต่างกัน 
 อายุ   แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม แตกต่างกัน 

ระดับการศึกษา  แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม แตกต่างกัน 
อาชีพ   แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม แตกต่างกัน 
รายได้ต่อเดือน  แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม แตกต่างกัน 
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และ ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับ การตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัด
ฝึกอบรม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

หากพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด            
ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนด้านบุคคล 
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50             
มีอายุช่วง 26-30 ปี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 259 คน คิดเป็น                 
ร้อยละ 64.75 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท 
จ านวน 172 คน คน คิดเป็นร้อยละ 43.00  

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลสว่นประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทางช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม อยู่ในระดับ              
เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ด้านราคาโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่ายโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ด้านบุคคลโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ด้านลักษณะ           
ทางกายภาพโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ด้านกระบวนการโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88  



8 
 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ประกอบด้วย ด้านการตระหนักถึง
ปัญหาหรือความต้องการ ด้านการเสาะแสวงหาสารสนเทศ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านพฤติกรรม
หลังการซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการโดยรวม อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ด้านการเสาะแสวงหาสารสนเทศโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ด้านการประเมินทางเลือกโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ด้านการตัดสินใจ
ซื้อโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อโดยรวม อยู่ในระดับ             
เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 

ส่วนที่ 2 ผลการข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน แบ่งผลการวิเคราะห์

ข้อมูลได้ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกัน

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ของผู้บริโภคในเขกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
เพศ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ของผู้บริโภคในเขกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกัน พบว่า เพศ ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ          
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

อายุ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ของผู้บริโภคในเขกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน พบว่า อายุ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความแตกต่างกัน 7 คู่ ได้แก่ ผู้บริโภคที่มีอายุ 20-25 ปี มีการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม มากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 26-30 ปี ผู้บริโภคที่มีอายุ 20-25 ปี มีการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม มากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 31-35 ปี ผู้บริโภคที่มีอายุ 20-25 ปี มีการตัดสินใจเลือกใช้
บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม มากกว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ 36-40 ปี ผู้บริโภคที่มีอายุ 20-25 ปีมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กร
ที่จัดฝึกอบรม มากกว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ 41-45 ปี ผู้บริโภคที่มีอายุ 26-30 ปี มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัด
ฝึกอบรม น้อยกว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ 36-40 ปี ผู้บริโภคที่มีอายุ 26-30 ปี มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม 
มากกว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ 41-45 ปี และผู้บริโภคที่มีอายุ 36-40 ปีมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม มากกว่า 
ผู้บริโภคที่มีอายุ 41-45 ปี 

ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ของผู้บริโภค                         
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัด
ฝึกอบรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความแตกต่างกัน 2 คู่ 
ได้แก่ ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม น้อยกว่า ผู้บริโภคที่มี
การศึกษา ปริญญาโท และผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม            
น้อยกว่า ผู้บริโภคที่มีการศึกษา ปริญญาโท 

อาชีพ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ของผู้บริโภคในเขกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน พบว่า อาชีพ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความแตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ ผู้บริโภคที่มีอาชีพ ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่ จัดฝึกอบรม น้อยกว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน และ
ผู้บริโภคที่มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม มากกว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ  
ธุรกิจส่วนตัว 
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รายได้ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ของผู้บริโภคในเขกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน พบว่า รายได้ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝกึอบรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ งไว้ โดยมีความแตกต่างกัน 1 คู่  ได้แก่  ผู้บริโภคที่ มี รายได้                    
ต่อเดือน 30,001-45,000 บาท มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม มากกว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน 
45,001 บาทขึ้นไป 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price)                
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place/Channel Distribution) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) 
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และด้านกระบวนการ (Process) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม                
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดกอบรม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน  ท่ีตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และไปในทิศทางเดียวกัน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดกอบรม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง และไปในทิศทางเดียวกัน 
 

การอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กร             

ที่จัดฝึกอบรม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นส าคัญ เพื่อน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา 

1. ผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามครั้งนี้พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท เนื่องจากเพศหญิงมีสัดส่วนของประชากรมากกว่าเพศชาย และช่วง
อายุส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงวัยท างานที่จะต้องพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน                 
ที่รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กวินทร์ พิมจันนา (2560) ศึกษาปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจสมัครเข้าอบรม
หลักสูตรพิเศษ ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 102 คน คิดเป็น                
ร้อยละ 53.72 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 43.62 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 
จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 52.66  

2. ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดขององค์กรที่จัดฝึกอบรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้วยมากต่อส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความส าคัญมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผู้บริโภคที่ก าลังตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ก็จะใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ที่กล่าวมา
ข้างต้น เป็นองค์ประกอบในการช่วยพิจารณาการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปาลวัฒณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา (2558) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ฝึกอบรมหลักสูตร Public Training ของส านักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับมาก  
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3. ผลการศึกษาข้อมูลด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่               
มีความคิดเห็นในการ พิจารณาจากความน่าเช่ือถือขององค์กรที่จัดฝึกอบรม และช่ือเสียงของวิทยากร รายละเอียดเนื้อหา
หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ สามารถน าไปพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนเองให้สูงขึ้น ประสิทธิภาพในการน าไปใช้งาน
ได้จริงหลังรับการฝึกอบรม และความก้าวหน้าในอาชีพหลังรับการฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียานุช ดีพรมกุล 
(2556) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าฝึกอาชีพกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พบว่า ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความสนใจใน
อาชีพ พื้นฐานความรู้และความถนัดในสาขาที่เลือกฝึก ความรู้เรื่องความต้องการของตลาดแรงงาน ความต้องการพัฒนา
ความรู้และทักษะในงาน ความต้องการวุฒิบัตรจากการฝึกอาชีพ ความต้องการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ความต้องการสร้าง
อาชีพและรายได้ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าฝึกอาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความหลากหลายของ
สาขาอาชีพที่กรมเปิดฝึกอาชีพ การเข้าฝึกอาชีพโดยไม่ เสียค่าใช่จ่ายในการฝึกอาชีพ สถานที่จัดให้มีการฝึกอาชีพ                   
การประชาสัมพันธ์ของกรมฯ รวมถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนและสังคมรอบข้าง อิทธิพล
ของครอบครัวและปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าฝึกอาชีพ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าฝึกอาชีพ อยู่ใน                 
ระดับมาก หลักสูตรที่เลือกฝึกมากท่ีสุด คือ หลักสูตรเตรียมเข้าท างาน เพราะรายได้ที่คาดหวังจากการเข้าฝึกอาชีพมีมากท่ีสุด 
ผู้เข้ารับการฝึกมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับมาก 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกัน

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
เพศ มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การอบรมเป็นการ

พัฒนาตนเองให้สามารถยกระดับความรู้ความเข้าใจในการท างานโดยไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นเพศใด ก็จะสามารถเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองได้ ซึ่งก็สอดคล้องกับปัจจุบันมีให้ความส าคัญกับความเท่าเที่ยมกันทางเพศในการท างาน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุกัญญา เอียดขาว (2554) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่โรงเรียนสอน
ภาษาญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ ไม่แตกต่างกัน 

อายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มี
อายุ 26-30 ปี มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรมมากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคที่มีอายุ 26-30 ปี ส่วนใหญ่               
อยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น มีความต้องการในการพัฒนาตนเอง และเพื่อเตรียมความพร้อมของตนเองรองรับความก้าวหน้า              
ในต าแหน่งหน้าที่การงาน ด้วยหลักสูตรการอบรมที่มีความแปลกใหม่ ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ช่วงอายุ
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ท าให้เกิดการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา เอียดขาว 
(2554) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ            
ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ แตกต่างกัน 

ระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม แตกต่าง
กัน เนื่องจาก ระดับการศึกจะเป็นตัวบ่งช้ีในการคัดเลือก คัดสรร ค้นหา หรือตัดสินใจลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรมได้
อย่างละเอียดรอบด้าน โดยค านึงถึงผลที่จะได้รบัจากการอบรมมากยิ่งขึ้นว่าเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีของตนเองที่รับผิดชอบ
อยู่ได้หรือไม่ทาให้ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน การตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม  แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา เอียดขาว (2554) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่โรงเรียน
สอนภาษาญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ แตกต่างกัน 

อาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม แตกต่างกัน เนื่องจาก ในแต่
ละอาชีพจะมีความต้องการในการคัดเลอืก คัดสรร ค้นหา หรือตัดสินใจลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรมที่แตกต่างกัน เพราะ
ต้องพิจารณาให้เหมาะสมและมีความช านาญเฉพาะด้านของอาชีพน้ัน ๆ โดยค านึงถึงว่าเมื่อเข้ารับการอบรมแล้วจะท าให้งาน 
ที่ตนเองรับผิดชอบอยู่จะได้รับการแก้ไขปัญหา เกิดความช านาญในต าแหน่งของตนเองมากยิ่งขึ้นหรือไม่ ท าให้ผู้บริโภคที่มี
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อาชีพแตกต่างกัน การตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา เอียดขาว 
(2554) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพ
ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ แตกต่างกัน 

รายได้ ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ 15,001-30,000 บาท มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัด
ฝึกอบรมมากที่สุด เนื่องจาก องค์กรที่จัดฝึกอบรมมีหลักสูตรในการพัฒนาตนเองที่หลากหลายและรองรับกับทุกระดับรายได้ 
ซึ่งรายได้ก็จะสะท้อนหรือสัมพันธ์กับต าแหน่งหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ อีกทั้งหลักสูตรของแต่ละองค์กรที่จัดฝึกอบรมก็มี
ราคาครอบคลุมทุกระดับรายได้ ท าให้ผู้ที่ตัดสินใจเลือกองค์กรที่จัดฝึกกอบรมรายได้แตกต่างกันก็สามารถเข้ารับการฝึกอบรม
ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา เอียดขาว (2554) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่โรงเรียน
สอนภาษาญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price)                 
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place/Channel Distribution) ด้านการส่งเสริมการตลาด(Promotion) ด้านบุคคล (People) 
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และด้านกระบวนการ (Process) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  

ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ถึงแม้ว่าองค์กรที่จัดฝึกอบรม
จะมีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย หลักสูตรมีคุณภาพมาตรฐาน ตรงกับความต้องการ มีหลักสูตรที่ทันสมัย หรือก าลังอยู่ใน
กระแสนิยม รวมถึง หลักสูตรเป็นที่ยอมรับว่าสามารถประยุกต์ใช้ในการท างานได้ก็ตาม เพราะว่าหลักสูตรบางหลักสูตรเป็น
หลักสูตรเฉพาะด้านท่ีมีองค์ที่จัดอบรมน้อย หรือแทบไม่มีให้เลือกจึงจ าเป็นต้องเลือกเรียนกับองค์กรที่เปิดอบรมหลักสูตรนั้นๆ 
กล่าวโดยสรุปคือผู้อบรมหรือหรือผู้บริโภคไม่มีสิทธิ์เลือกองค์กรที่จะเข้าฝึกอบรมด้วยข้อจ ากัดที่กล่าวมาข้างต้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กรรณิการ์ วัชราภรณ์ (2557) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนของนักศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การเลือก
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ด้านราคา ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ถึงแม้ว่าองค์กรที่จัดฝึกอบรม จะมี
อัตราค่าฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับคุณภาพตามที่คาดหวัง มีอัตราค่าฝึกอบรมมีความมีสอดคล้องกับสถานที่จั ดฝึกอบรม              
มีราคาพิเศษส าหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก มีการชี้แจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมครบถ้วนก็ตาม ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งการอบรมบริษัทจะส่งพนักงานเข้าอบรมตามนโยบายของแต่ละบริษัท และจะเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ อาจท าให้ปัจจัยด้านราคาไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจด้วยเหตุผลที่ว่าตัวผู้บริโภคเองไม่ได้
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการอบรมเองจึงไม่ได้สนใจด้านราคามากนักหากอยู่ในงบประมาณที่บริษัทก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กรรณิการ์ วัชราภรณ์ (2557) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ของนักศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่าปัจจัยด้านราคา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ถึงแม้ว่าจะมี
เว็บไซต์มีข้อมูลที่ส าคัญครบถ้วน ชัดเจน น่าสนใจ และมีความทันสมัย ง่ายต่อการหาข้อมูล แสดงราคาที่ชัดเจน แจกแจง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และมีช่องทาง เพื่อใช้ในการสนทนากับลูกค้าก็ตาม เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ที่จะมี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทเป็นผู้ติดต่อประสานงานในการสมัครอบรมผ่านช่องทางการจ าหน่ายองค์กรที่จัดฝึกอบรม              
โดยที่ผู้บริโภคไม่ได้เป็นผู้สมัครเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ วัชราภรณ์ (2557) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่าช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสนิใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ถึงแม้ว่าจะมีการจัด
โปรโมช่ันในช่วงเทศกาลต่าง ๆ มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media ส่วนลดส าหรับสมาชิก มีการแจกของ
แถม และมีการแจ้งข่าวสารการฝึกอบรมให้ทราบโดยตรงเสมอ เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ที่บริษัทส่ง
เข้าอบรมตามนโยบายบริษัทโดยที่จะมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจเลือกองค์กรที่จัดฝึกอบรมที่มี
กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ โดยที่ผู้บริโภคไมม่ีสว่นเกี่ยวข้องโดยตรง สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ วัชราภรณ์ 
(2557) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล พบว่าด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล 

ด้านบุคคล มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้ ตอบแบบสอบถาม 
ให้ความส าคัญกับการแสดงออกถึงการเป็นผู้ให้บริการผู้อบรมอย่างจริงใจ และสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง
ในส่วนของวิทยากรมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่บรรยาย มีกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับการบรรยาย เช่น การท า Work 
shop และสามารถถ่ายทอดเนื้หาที่น่าสนใจ สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา มักเชียว (2558)             
ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนโชติกาญจน์ เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกศึกษาโดยรวมกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด             
ด้านอาจารย์และบุคลากร มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง  

ด้านลักษณะทางกายภาพ ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ ขนาดห้องอบรมที่เหมาะสม บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม มีการปรับปรุง
ทัศนียภาพอย่างสม่ าเสมอ โดยที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน มีความสะอาด เดินทางได้สะดวก และมีที่จอดรถไว้
บริการอย่างเพียงพอและปลอดภัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา มักเชียว (2558) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนโชติกาญจน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่า                  
มีความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกศึกษาโดยรวมกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านทางกายภาพ                      
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง 

ด้านกระบวนการ ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ ระบบการช าระเงินค่าอบรมผ่านระบบ Online มีบริการจัดหาที่พักในขณะเข้ารับ
การฝึกอบรม ระบบการรับสมัครอบรม มีความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง อีกทั้งมีการให้ค าปรึกษาการฝึกอบรม และให้ข้อมูล                
ที่ต้องการครบถ้วน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา มักเชียว (2558) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนโชติกาญจน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่าง
การตัดสินใจเลือกศึกษาโดยรวมกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการท างาน  มีความสัมพันธ์เชิงบวก              
ในระดับปานกลาง 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

องค์กรที่จัดฝึกอบรม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้ 
1. ผู้ประกอบการต้องพัฒนาทักษะของพนักงานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการจัดอบรม ต้องเพิ่มทั กษะการมี

ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ให้มากยิ่งขึ้น และในส่วนของวิทยากรต้องมีการพัฒนารูปแบบการ
น าเสนอใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน สอดแทรกการน าเสนอให้มีความน่าสนใจ สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ซึ่งจะ
เป็นการสร้างแรงจูงของผู้เข้ารับการอบรมได้มากยิ่งขึ้น 
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2. ผู้ประกอบการด้านการจัดฝึกอบรมต้องแสวงหาสถานที่ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้อบรมให้เหนือความหวัง 
อันจะน ามาซึ่งความประทับใจ และค านึงถึงสภาพการจราจรที่มีผลต่อการเดินทางไปยังสถานท่ีในการฝึกอบรม โดยเฉพาะยิ่ง 
ที่จอดรถควรมีการพัฒนาให้มีความทันสมัย เช่น มีไฟสัญญาณแสดงที่จอดรถที่ว่างสามารถจอดรถได้ เป็นการลดเวลาในการ
ขับรถวนหาท่ีจอด เป็นต้น 

3. ผู้ประกอบการต้องพัฒนารูปแบบการให้บริการให้มีความทันสมัย น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ  
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย เช่น ระบบการลงทะเบียนที่สามารถ Tracking ผู้เข้า
อบรมได้ตลอดรับการอบรม พร้อมทั้งติดตามให้ค าปรึกษาการฝึกอบรมหลังการอบรมยกระดับการให้บริการมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
จากการวิจัยท าให้ทราบถึงปัจจัยประสมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการมี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
1. เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงควร

อาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูลรปูแบบอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 

2. ควรศึกษาในเรื่องของการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กร             
ที่จัดฝึกอบรม โดยผู้ประกอบสามารถน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ในการสื่อสารทางการตลาดให้กับผู้บริโภค
ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน 

3. ควรศึกษาในด้านความพึงพอใจที่ผู้บริโภคมีต่อการใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจ
หลังจากที่ผู้บริโภคได้ใช้บริการการฝึกอบรมไปแล้ว โดยที่ผู้ประกอบการจะได้น าข้อมูลต่าง ๆ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตร และปรับปรุงรูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้สามารถส าเร็จไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล             

ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ โดยที่ได้สละเวลาให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ให้ข้อคิดเห็น และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
อันเป็นประโยชน์อย่างอเนกประการต่อการค้นคว้าสารนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์  

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการวิชาความรู้ 
ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้วิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ ดร.วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ และคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้กรุณามาเป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์นี้ และขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้สละเวลา               
ในการตอบค าถามอันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการแก่สารนิพนธ์นี้ ตลอดจนผู้ที่ให้ความช่วยเหลือทุกท่านที่ให้ความร่วมมื อ
เป็นอย่างดี  

สุดท้ายผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณ คุณยาย บิดา มารดา และครอบครัวทุกคน รวมทั้งเพื่อนร่วมช้ันเรียน          
ของผู้วิจัยที่ให้ความรัก ความห่วงใย เป็นก าลังใจ และสนับสนุนส่งเสริมในทุก ๆ ด้านแก่ผู้วิจัยตั้งแต่เริ่มต้น จนท าให้งานวิจัย
ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอนอบน้อมเป็นกตัญญูกตเวที                   
ต่อผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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