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บทคดัย่อ  

การวจิยัเรื่องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7P’S) ที่มผีลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสนิใจเลอืกซื้อบรกิาการวจิยัเรื่องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7P’S) ที่มผีลต่อ

พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อบรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทยไฟลท์เทรนน่ิง จํากดั การ

วจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อบรกิารการฝึกอบรมของ

บรษิทั ไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง จาํกดั 2) ศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร (7P’S) ทีม่ผีล

ต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้บรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทยไฟลทเ์ทรนนิ่ง จาํกดั 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้ทีเ่ขา้มารบับรกิารการฝึกอบรมกบับรษิทั 

ไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง จํากดั ทีอ่า้งองิจํานวนจากการจองล่วงหน้าของแผนการฝึกอบรมรายปีของ

ลูกค้าที่ต้องเข้ารับบริการการฝึกอบรมในปี พ.ศ. 2565 จํานวน 154 คน โดยใช้แบบสอบ

สอบถามเป็นเครื่องมอืในเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ย

ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression) 
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ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7P’S) ด้าน

ราคา และด้านรูปลกัษณ์ทางกายภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อบริการการ

ฝึกอบรมของบรษิทั ไทยไฟลท์เทรนน่ิง จํากดั ณ ระดบันัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ส่วน

ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ด้านช่องทางจดัจําหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน

กระบวนการ ไม่สามารถอธบิายพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อบรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั 

ไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง จาํกดั 

คาํสาํคญั : ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7P’S) ; การตดัสนิใจเลอืกซื้อบรกิาร ; บรกิาร

ฝึกอบรม 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) To study the decision behaviors toward 

professional aviation training service of Thai Flight Training Company Limited, and 2) To 

study the marketing mix factors (7P’s) that affected to the decision behaviors toward 

professional aviation training service of Thai Flight Training Company Limited. 

The data used in this research was gathered from 154 samples of customers to 

use the training service to Thai Flight Training Company Limited, by using questionnaires 

as a tool for data consolidation. The statistics used for analysis were frequency, 

percentage, mean and standard deviation. In testing the hypothesis, this research used 

multiple regression statistics. 

The results of hypothesis test were shown that the marketing mix factors (7P’s) 

were found from this research that Price and Physic Presentation factors affected to the 

decision behaviors toward professional aviation training service of Thai Flight Training 

Company Limited of the influence at 0.05 level of significance. However, the factors of 

product, distribution channel, marketing promotion, staff, and service process were unable 

to explain the decision behaviors toward professional aviation training service of Thai 

Flight Training Company Limited. 

Keyword ; The Marketing Mix Factors (7P’s) ; Service Purchase Decision ; Training 

Service 
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บทนํา 

ประเทศไทยในฐานะรฐัภาคสีมาชกิขององค์การการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ หรอื 

ICAO มพีนัธะตามอนุสญัญาว่าด้วยการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ และมกีฎหมายหลกัด้าน

การบนิพลเรอืนทางดา้นความปลอดภยั คอื พระราชบญัญตักิารเดนิอากาศ พ.ศ. 2497 แต่เมื่อ

เดอืนมถุินายน ปี พ.ศ. 2558 องคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศหรอื ICAO ไดต้ดิธงแดง

ประเทศไทยเน่ืองจากตรวจพบว่ามาตรฐานการบรหิารความปลอดภยัดา้นการบนิของประเทศ

ไทย มีข้อบกพร่อง จํานวน 572 ข้อ และมีข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญต่อความปลอดภัย 

(Significant Safety Concerns: SSC) อยู่  33 ข้อ โดยปรับปรุงทัง้กฎหมายและระเบียบที่

เกีย่วขอ้ง ขัน้ตอนการทาํงาน คู่มอื Checklist รวมถงึจดัการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมใหก้บัพนกังาน

และผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนปรับปรุงระบบการออกใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศ (Air 

Operator Certificate) ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที ่ICAO กาํหนด 

ประเทศไทยจงึไดแ้กปั้ญหาโดยปรบัโครงสรา้งหน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นการบนิพลเรอืน

ใหม่ ซึ่งมผีลยุบเลกิกรมการบนิพลเรอืนและจดัตัง้สํานักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย 

หรอื CAAT โดยเป็นหน่วยงานของรฐัทีไ่ม่ใช่ส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ ทําหน้าทีก่ํากบัดูแล

ด้านความปลอดภัย การรกัษาความปลอดภัยและกิจการการบินพลเรือน โดยภารกิจด้าน

สนามบินได้โอนให้กรมท่าอากาศยาน และภารกิจด้านการค้นหาและช่วยเหลอือากาศยาน

ประสบภยั และการสอบสวนอุบตัเิหตุทีเ่กีย่วกบัอากาศยาน ใหเ้ป็นของสาํนกังานปลดักระทรวง

คมนาคมและตราพระราชกาํหนดการบนิพลเรอืนแหง่ประเทศไทย 

สถาบนัการฝึกอบรมดา้นการบนิ ประเทศไทยมสีถาบนัฝึกอบรมดา้นการบนิ จาํนวน 11 

แห่ง สถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมการจราจร ทางอากาศ จํานวน 2 แห่ง และสถาบัน

ฝึกอบรมนายช่างภาคพืน้ จาํนวน 1 แห่ง โดยมสีถาบนัการฝึกอบรม ดา้นการบนิทีไ่ดจ้ดัตัง้ใหม่

ในปี 2560 จาํนวน 2 แหง่ ไดแ้ก่ บรษิทั ไทย อนิเตอร ์ฟลายอิง้ จาํกดั และ บรษิทั พรเีมยีม แอร์

ไลน์ จํากดั โดยสถาบนัการบนิพลเรอืนเป็นสถาบนัฝึกอบรมเพยีงแห่งเดยีวทีไ่ดร้บั การรบัรอง

ทัง้ 3 ประเภท  (กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน ธนัวาคม , 

2561) 

แต่ในช่วงไตรมาส 4 ของปี พ.ศ.2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในไทย

มแีนวโน้มดขีึ้นเป็นลําดบั ส่งผลให้ประเทศไทยได้เริม่ดําเนินมาตรการเปิดประเทศอย่างเป็น

ทางการกบันักท่องเทีย่วทีม่ตี้นทางมาจาก 63 ประเทศทัว่โลกตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2564 

ส่งผลให้ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ไทยในไตรมาสที่ 4 ปรับตัวดีขึ้น เมื่อ

เปรยีบเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า โดยในภาพรวม จํานวนผู้โดยสารเพิม่ขึ้นในอตัราร้อยละ 

627.1 ปรมิาณเที่ยวบนิเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 192.6 และปรมิาณ การขนส่งสนิคา้ทางอากาศ

เพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 12.8 (“รายงานสถติกิารขนส่งทางอากาศ ไตรมาสที่ 4 ประจําปี 2564” 

กองเศรษฐกิจการบิน ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน) และด้วยการปรับตัวดีขึ้นของ
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อุตสาหกรรมการบนิ จะส่งผลใหอ้ตัราการขยายตวัของการจา้งงานบุคลากรผูป้ฏบิตังิานเพิม่ขึน้

ดว้ย  

 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในเรื่อง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7P’S) ทีม่ี

ผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้บรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง จาํกดั” 

โดยผูว้จิยัหวงัว่าผลของการวจิยัในครัง้น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการสถาบนัการฝึกอบรม

ด้านการบนิในประเทศไทย ที่จะนําผลการวจิยัไปใชใ้นการวางแผนปรบัปรุงแก้ไขและพฒันา

บรกิารการฝึกอบรมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิารอยา่งแทจ้รงิ 

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อบรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทยไฟลท์

เทรนน่ิง จาํกดั 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’S) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 

(Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางจัดจําหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านรูปลักษณ์ทาง

กายภาพ (Physic Presentation) ทีม่ผีลต่อทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้บรกิารการ

ฝึกอบรมของบรษิทั ไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง จาํกดั 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตดงัน้ี 

 1.ด้านเน้ือหา 

1.1 ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  

 1.1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบไปดว้ย สงักดั/หน่วยงาน ตําแหน่ง 

อาย ุรปูแบบการเขา้รบับรกิารการฝึกอบรม 

1.1.2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’S) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 

(Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางจัดจําหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านรูปลักษณ์ทาง

กายภาพ (Physic Presentation)   

 1.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อบรกิารการฝึกอบรมของ บรษิทั 

ไทยไฟลท์เทรนน่ิง จาํกัด 
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2.ด้านประชากร 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ลูกคา้ทีเ่ขา้มารบับรกิารการฝึกอบรมกบับรษิทั ไทย

ไฟลทเ์ทรนน่ิง จาํกดั ทีอ่า้งองิจาํนวนจากการจองล่วงหน้าของแผนการฝึกอบรมรายปีของลกูคา้

ทีต่อ้งเขา้รบับรกิารการฝึกอบรมในปี พ.ศ. 2565 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื กลุ่มลูกค้าที่เขา้มารบับรกิารการฝึกอบรมกบับรษิทั 

ไทยไฟลท์เทรนน่ิง จํากดั จํานวน 134 ตัวอย่าง เพื่อป้องกนัความคลาดเคลื่อนในการเก็บ

แบบสอบถาม ผูว้จิยัจงึเกบ็กลุ่มตวัอย่างเพิม่อกี 20 ตวัอย่าง ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึใชข้นาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งทัง้หมด 154 ตวัอยา่ง 

3.ด้านสถานท่ี  

 การศึกษาครัง้น้ีมีการแจกแบบสอบถามที่บริษัท ไทยไฟลท์เทรนน่ิง จํากัด ทัง้ 2 

สํานักงาน คือสํานักงานใหญ่ (อาคาร 5 ชัน้ 4 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)) และ

สาํนกังานดอนเมอืง (เลขที ่234 แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร) 

4.ด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทาํวจิยั ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 ถงึ เดอืนเมษายน พ.ศ. 

2565  

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อบรกิารการฝึกอบรมของบรษิัท ไทย

ไฟลทเ์ทรนน่ิง จาํกดั 

2. เพือ่ทราบถงึปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 

ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางจดัจําหน่าย (Place) ด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 

ดา้นบุคลากร (People) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านรูปลกัษณ์ทางกายภาพ (Physic 

Presentation) ทีม่ผีลต่อทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้บรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั 

ไทยไฟลท์เทรนน่ิง จํากดั และนําผลการวจิยัไปพฒันาและปรบัปรุงการใหบ้รกิารการฝึกอบรม

ของบรษิทั ไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง จาํกดั ต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

สมมติฐาน 1 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร (7P’S) ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์

(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นชอ่งทางจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

(Promotion) ดา้นบุคลากร (People) ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้นรปูลกัษณ์ทาง

กายภาพ (Physic Presentation) มผีลตอ่พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้บรกิารการฝึกอบรม

ของบรษิทั ไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง จาํกดั 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อมลูบริษทั ไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง จาํกดั 

บรษิทั ไทยไฟลท์เทรนน่ิง จํากดั จดัตัง้โดยมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั การบนิ

ไทย จํากดั (มหาชน) ในวนัที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2554 พจิารณาให้จดัตัง้บรษิัทที่ให้บรกิาร

ฝึกอบรมด้านการบนิ (THAI Flight Training Academy - TFTA) ซึ่งบรษิทั ไทยไฟลท์เทรนน่ิง 

จํากดั ได้รบัใบรบัรองสถาบนัการฝึกอบรมด้านการบนิ (Certificate od Training Organization 

Approval) ทีอ่อกโดยสาํนักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority 

of Thailand - CAAT) 

 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการ (7P’S) 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์ 

2. ดา้นราคา  

3. ดา้นชอ่งทางจดัจาํหน่าย   

4. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  

5. ดา้นบุคลากร  

6. ดา้นกระบวนการ  

7. ดา้นรปูลกัษณ์ทางกายภาพ  

 

 

พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ

บริการการฝึกอบรมของ 

บริษทั ไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง จาํกดั 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์

1. สงักดั/หน่วยงาน  

2. ตําแหน่ง 

3. อาย ุ 

4. รปูแบบการเขา้รบับรกิารการ
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การฝึกอบรมการบิน 

วิทยาลัยการพฒันาและฝึกอบรมด้านการบิน (2560) กล่าวว่า การเข้ารับการ

ฝึกอบรมไดท้บทวนความรูด้า้นทฤษฎแีละการฝึกภาคอากาศ มกีารเรยีนรูแ้ละการฝึกอบรม

ให้บุคลากรเหล่านัน้มีความรู้เท่าทนั หรือลํ้าหน้าการเปลี่ยนแปลงในแต่ละภาคส่วนของ

อุตสาหกรรมการบนิ ดงันัน้เพือ่ใหก้ารเตรยีมความพรอ้มของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆดา้น

การบนิ ทีจ่ะตอ้งมวีทิยากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์

ไดอ้ย่างมอือาชพี และมคีวามเป็นมาตรฐานของการเป็นวทิยากร จงึมคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้ง

ทาํหลกัสตูรฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวทิยากรมอือาชพีของบุคลากรการบนิ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) 

Kotler (1997, p. 92) ได้กล่าวถงึทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบรกิารไวว้่า เป็นตวั

แปร หรอืเครื่องมอืทางการตลาดทีน่กัการตลาดสามารถควบคุมได ้บรษิทัจงึนําเครื่องมอืน้ีมาใช้

ร่วมกนัเพื่อตอบสนอง ความพงึพอใจและความต้องการของลูกคา้ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเดมิ

ส่วนประสมการทางตลาดจะมอีงคป์ระกอบ เพยีงแค่ 4 ตวัแปรเท่านัน้ (4Ps) นัน้คอื ผลติภณัฑ ์

(Product) ราคา (Price) สถานที่  หรือช่องทางการจดัจําหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) และการ

ส่งเสรมิการตลาด (Promotion) หลงัจากนัน้มกีารพฒันาคน้ควา้ตวัแปรเพิม่เตมิขึน้มาอกี 3 ตวั

แปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ 

(Process) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิทีส่ําคญัทางการตลาดบรกิารสมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่เกีย่วกบัธุรกจิ ทางดา้นการบรกิาร ดงันัน้จงึรวมเรยีกไดว้า่เป็นสว่นประสมทางการตลาดแบบ 

7Ps 

การตดัสินใจใช้บริการ 

สุรคุณ คณุสตัยานนท์ (2556) กล่าวว่า การตดัสนิใจใช้บรกิาร (Decision Making of 

Consumers) หมายถึง ขัน้ตอนการเลือกใช้ บริการในการตัดสินใจ โดยพิจารณาเกี่ยวกับ

กระบวนการตดัสนิใจ ทัง้ดา้นจติใจ และพฤตกิรรมทาง กายภาพซึง่เกดิขึน้ในชว่งระยะเวลาหน่ึง 

ทาํใหเ้กดิการซือ้ และเกดิพฤตกิรรมการการใชบ้รกิารตามบุคคลอื่นๆ 

งานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 

วราภรณ์ ชวีาพฒันานุวงศ์ (2558) ได้ศกึษาเรื่อง การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสถาบนั

สอนศิลปะ(สอนปั้น) ในเขตอําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา: กรณีศึกษา Clay Works สาขา

หาดใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมและรายด้านมี 

ความสําคญัต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัสอนศิลปะอยู่ในระดบัมาก โดยด้านที่มี

ความสําคญัมากที่สุด คอื ด้านบุคลากร รองลงมา คอื ด้านกระบวนการ ด้านผลติภณัฑ์ ด้าน

กายภาพ ด้าน ช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสรมิการตลาด ตามลําดบั 

สําหรบักระบวนการ ตดัสนิใจใชบ้รกิารสถาบนัสอนศลิปะ ผูป้กครองใหค้วามสําคญักบัขัน้ตอน

การรบัรู้ปัญหาหรอื ความต้องการมากที่สุด รองลงมา คอื ขัน้ตอนการประเมนิและวเิคราะห์
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ทางเลอืก การตดัสนิใจใช ้บรกิาร การประเมนิพฤตกิรรมภายหลงัการใชบ้รกิาร และการแสวงหา

ขอ้มลูและทางเลอืก ตามลําดบั โดยขัน้ตอนการแสวงหาขอ้มลูและทางเลอืกมคีวามแตกต่างกนั

ตามอายุ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี ่ระดบั 0.05 และพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุก

ดา้นมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบั กระบวนการตดัสนิใจใชบ้รกิารอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 โดยความสมัพนัธ์ของปัจจยั ดา้นกายภาพ ด้านบุคลากร และด้านการส่งเสรมิการตลาด 

อยูใ่นระดบัสงู สว่นดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย และดา้นผลติภณัฑ ์

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ปาลวฒัน์ เกษมสนัต ์ณ อยุธยา (2558)  ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด

ที่มอีิทธิพลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารฝึกอบรมหลกัสูตร Public Training ของสํานักงาน

การศกึษาต่อเน่ืองมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร Public Training ของ

สาํนกังานการศกึษาต่อเน่ืองมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชในระดบัมาก 

ศรวสัย ์ลอยชศูกัดิ ์(2562) ไดศ้กึษาเรือ่ง ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อ

การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารการบนิไทยสําหรบัเสน้ทางบนิประเทศญี่ปุ่ น พบว่า 1. ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารการบนิ ไทย สาํหรบัเสน้ทางบนิประเทศ

ญี่ปุ่ นอยู่ในระดบัมากที่สุด ได้แก่ 1) ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์เช่น ชนิดของ เครื่องบนิ ขนาดที่นัง่ 

กําหนดเวลาขึ้นเครื่อง ตารางบนิ ฯลฯ 2) ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ เช่น ของ ที่ระลกึ 

นิตยสารบนเครื่องบนิ สื่อสาระบนัเทงิบนเครื่องบนิ อาหารหลกั อาหารว่าง ห้องน้ํา ฯลฯ 3) 

ปัจจยัดา้นบุคลากร เช่น การบรกิารของพนกังานภาคพืน้ และ พนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิ 2. 

กลยุทธ ์การใหบ้รกิารบนเทีย่วบนิ ของบรษิทั การบนิไทย จํากดั (มหาชน) สาํหรบัเสน้ทางบนิ

ประเทศญี่ปุ่ น สิง่ที่ เป็นจุดแขง็สําหรบัการบนิไทยในเส้นทางบินประเทศญี่ปุ่ น คอื การเพิม่

พนกังานตอ้นรบับนเครือ่งบนิ ที ่เป็นชาวญีปุ่่ น 1-2 คนต่อเทีย่วบนิ การเพิม่ตวัเลอืกอาหารญีปุ่่ น 

การประกาศประชาสมัพนัธ์บนเครื่องบนิ ที่เป็นภาษาญี่ปุ่ นเพิม่อีก 1 ภาษา รวมทัง้การเพิม่

เทีย่วบนิและการบรกิารบนเครือ่งบนิ 

 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 ระเบียบการวิจยั 

 เป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวจิยัที่มกีารศึกษา

ตามสภาพทีเ่ป็นไปตามธรรมชาต ิโดยไม่มกีารจดักระทําหรอืควบคุมตวัแปรใดๆ เป็นการเกบ็

รวบรวมขอ้มลูภาคสนามแบบวจิยัตดัขวาง (Cross sectional studies) คอืเป็นการเกบ็ขอ้มูลใน

ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเพยีงครัง้เดยีว โดยใช้เครื่องมอืวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ร่วมกับแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Online Questionnaire) ในการเก็บข้อมูลและทําการ

วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติ ิ
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 ประชากร กลุ่มตวัอย่างและวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ลูกคา้ทีเ่ขา้มารบับรกิารการฝึกอบรมกบับรษิทั ไทย

ไฟลทเ์ทรนน่ิง จาํกดั 

ขนาดกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ลูกคา้ทีเ่ขา้มารบับรกิารการฝึกอบรมกบับรษิทั 

ไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง จาํกดั เน่ืองจากบรษิทั ไทยไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง จาํกดั จะทราบขอ้มลูเกีย่วกบั

จํานวนผูท้ีต่้องการเขา้รบับรกิารการฝึกอบรมจากการจองล่วงหน้าของแผนการฝึกอบรมรายปี

ของลูกค้าที่ต้องเข้ารบับริการการฝึกอบรมในปี พ.ศ. 2565 ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการกําหนดกลุ่ม

ตวัอยา่งจากการใชส้ตูรของ Taro Yamane (Yamane, 1973)  ในการคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่ง ที่

ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกนิ 5% โดยใช้หลกัการสุ่ม

ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัจํานวน 134 ชุด กลุ่ม

ตวัอย่างที่ควรใชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเท่ากบั 134 ชุด และสํารองแบบสอบถาม เพื่อป้องกนัความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้จากความไม่ครบถว้นสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จํานวน 20 ชุด รวมเป็น

จาํนวน 154 ชุด  

การสร้างเครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 

ขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวจิยั เป็นแบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิาร (7P’S) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจเลือกซื้อบรกิารการฝึกอบรมของ

บรษิทั ไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง จาํกดั ซึง่มขี ัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถาม ดงัน้ี 

1. ผูว้จิยัไดท้าํการศกึษาคน้ควา้เอกสาร ตํารา บทความ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7P’S) ที่มผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อ

บรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง จาํกดั เพือ่กําหนดขอบเขตการวจิยัและสรา้ง

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัใหค้รอบคลุมถงึเป้าหมายของการวจิยั 

2. ผู้วิจัยได้ทําการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้าง

แบบสอบถามใหม้คีวามตรงตามเน้ือหา  

3. ผู้วจิยันําขอ้มูลที่ได้มาทําการสร้างแบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บรกิาร (7P’S) ที่มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อบรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทย

ไฟลทเ์ทรนน่ิง จาํกดั ซึง่ประกอบไปดว้ย คาํถาม 3 สว่น ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เป็น

คาํถามแบบปลายปิด มจีาํนวนทัง้หมด 4 ขอ้ ประกอบดว้ย สงักดั/หน่วยงาน ตาํแหน่ง อาย ุและ 

รูปแบบการเขา้รบับรกิารการฝึกอบรม เป็นลกัษณะคําถามแบบปลายปิดมตีวัเลอืกคําตอบให้

ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ลอืกตอบเพยีงแค ่1 คาํตอบ 

ส่วนที่ 2 เป็นคําถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’S) ซึ่งจะ

ประกอบไปด้วยคําถามทัง้หมด 7 ด้าน คอื ด้านผลติภณัฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้าน

ช่องทางจดัจําหน่าย (Place) ด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) 
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ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ (Physic Presentation) ประกอบ

ไปดว้ยขอ้คาํถามทัง้หมด 30 ขอ้โดยลกัษณะแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating 

Scale) ซึ่งมเีกณฑ์ในการกําหนดค่าน้ําหนักของการประเมนิเป็น 5 ระดบัตามวธิขีองลเิคริ์ท 

(Five-Point Likert Scales) ซึ่งมรีายละเอยีดดงัน้ี 5 = มากทีสุ่ด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = 

น้อย, 1 = น้อยทีส่ดุ 

ส่วนที ่3 เป็นคําถามทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อบรกิารการฝึกอบรมของ

บรษิทั ไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง จาํกดั ซึง่จะประกอบไปดว้ยขอ้คาํถามทัง้หมด 2 ขอ้ เป็นคาํถามแบบ

ปลายปิด ซึ่งคําถามในส่วนน้ีมลีกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) มเีกณฑใ์นการกาหนดของการประเมนิเป็น 5 ระดบัตามวธิขีองลเิคริท์ (Five-point Likert 

scales) ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 5 = มากทีส่ดุ, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยทีส่ดุ 

4. ผู้วิจยันําแบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’S) ที่มีผลต่อ

พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อบรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง จํากดั ทีเ่กบ็

รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ชุด ไปทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ของ

แบบสอบถาม ดว้ยวธิหีาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

จากโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปูทางสถติโิดยกาํหนดคา่ความเชือ่มัน่มากกวา่หรอืเทา่กบั 0.7 

จงึจะถอืวา่ใชไ้ด ้(บุญใจ ศรสีถตินรากรู. 2555) 

5. ผู้วิจยันําแบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’S) ที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อบรกิารการฝึกอบรมของบรษิัท ไทยไฟลท์เทรนน่ิง จํากดั ที่

สมบรูณ์แลว้ไปสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง 

การวิเคราะหข้์อมลู  

 หลงัจากผูว้จิยัได้เกบ็ขอ้มูลในเชงิสํารวจเรยีบรอ้ยแล้วนัน้ ผูว้จิยัจะทําการประมวลผล

ขอ้มลูโดยวธิกีารทางสถติดิว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปู ซึง่แบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงัต่อไปน้ี 

1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 

1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนปัจจยัด้านประชากรศาสตร์  สงักัด/หน่วยงาน 

ตําแหน่ง อายุ  รูปแบบการเขา้รบับรกิารการฝึกอบรมของกลุ่มตวัอย่างอธบิายโดยใชค้่ารอ้ยละ 

(Percentage) และคา่ความถี ่(Frequency) 

1.2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7P’S) 

ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ด้านช่องทางจดัจําหน่าย (Place) ดา้นการ

ส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการ (Process) และด้าน

รูปลักษณ์ทางกายภาพ (Physic Presentation) และข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

บรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง จาํกดั ใชค้่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถติอินุมาน (Inferential Statistic) ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี  
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2.1เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’S) ที่มีผลต่อ

พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อบรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง จํากดั จะใช้

การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติถิดถอยพหุคณู (Multiple Regression)  

 

สรปุผลการวิจยั 

การวเิคราะหข์อ้มูลแบบสอบถามการวจิยัเรื่อง พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อบรกิาร

การฝึกอบรมของบรษิทั ไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง จํากดั สามารถสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคไ์ด ้

ดงัน้ี  

1.ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อบรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทย

ไฟลทเ์ทรนน่ิง จาํกดัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความคดิเหน็ระดบัมาก 

2. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ที่มผีลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสนิใจเลอืกซือ้บรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง จาํกดั 

 2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา ด้านรูปลักษณ์ทาง

กายภาพ มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อบรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทยไฟลท์เท

รนน่ิง จาํกดั 

 2.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์  ด้านช่องทางจดั

จําหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจเลอืกซือ้บรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง จาํกดั 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวจิยัเรื่อง พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อบรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทย

ไฟลทเ์ทรนน่ิง จาํกดั สามารถสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคแ์ละตามขอ้มสมมตฐิานได ้ดงัน้ี 

1. ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อบรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทย

ไฟลท์เทรนน่ิง จํากดั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัความคดิเหน็ระดบัมาก ผูท้ีเ่ขา้มารบับรกิารการ

อบรมใหค้วามสนใจที่จะกลบัมาใชบ้รกิารการฝึกอบรมอกีหลงัจากเสรจ็สิ้นการฝึกอบรมครัง้น้ี

และจะมกีารแนะนําบรกิารการฝึกอบรมใหแ้ก่บุคคลอื่นๆ งานวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

ปาลวฒัน์ เกษมสนัต์ ณ อยุธยา (2558)  ได้ศกึษาเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร Public Training ของสํานักงาน

การศกึษาต่อเน่ืองมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร Public Training ของ

สาํนกังานการศกึษาต่อเน่ืองมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชในระดบัมาก 

2.ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
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ตดัสนิใจเลอืกซือ้บรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง จาํกดั 

 2.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7P’s) ด้านผลติภณัฑ์ไม่มผีลต่อ

พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อบรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทยไฟลท์เทรนน่ิง จํากดั ซึ่ง

งานวจิยัน้ีไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของวราภรณ์ ชวีาพฒันานุวงศ์ (2559) ได้ศกึษาเรื่องการ

ตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารสถาบนัสอนศิลปะ(สอนปั้น) ในเขตอําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา: 

กรณีศกึษา Clay Works สาขาหาดใหญ่ พบวา่ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธท์างบวกกบั 

กระบวนการตดัสนิใจใชบ้รกิารอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 2.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7P’s) ดา้นราคามผีลต่อพฤตกิรรม

การตดัสนิใจเลอืกซื้อบรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทยไฟลท์เทรนน่ิง จํากดั ซึ่งงานวจิยัน้ี

สอดคล้องกบังานวจิยัของปาลวฒัน์ เกษมสนัต์ ณ อยุธยา (2558)  ได้ศกึษาเรื่อง ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร Public 

Training ของสํานักงานการศกึษาต่อเน่ืองมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช ผลการวจิยัพบว่า 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารฝึกอบรม

หลกัสตูร Public Training ของสาํนักงานการศกึษาต่อเน่ืองมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาชใน

ระดบัมาก  

 2.3 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร (7P’s) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย

ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อบรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทยไฟลท์เทรนน่ิง 

จํากดั ซึ่งงานวจิยัน้ีไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของปาลวฒัน์ เกษมสนัต์ ณ อยุธยา (2558)  ได้

ศกึษาเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารฝึกอบรม

หลกัสูตร Public Training ของสํานักงานการศกึษาต่อเน่ืองมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย มอีทิธพิลต่อ

การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารฝึกอบรมหลกัสตูร Public Training ของสาํนกังานการศกึษาต่อเน่ือง

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

 2.4 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร (7P’s) ดา้นการสง่เสรมิการตลาดไม่

มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้บรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทยไฟลทเ์ทรนนิ่ง จาํกดั  

ซึง่งานวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวฤณดา ทองเน้ือสุก (2563) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัทีส่่งผล

ต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารคอรส์เรยีนภาษาองักฤษออนไลน์ ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัดา้นการ

สง่เสรมิการตลาดไมม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารคอรส์เรยีนภาษาองักฤษออนไลน์  

 2.5 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ด้านบุคลากรไม่มีผลต่อ

พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อบรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทยไฟลท์เทรนน่ิง จํากดั ซึ่ง

งานวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวฤณดา ทองเน้ือสุก (2563) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัทีส่ง่ผลต่อ

การตดัสนิใจใชบ้รกิารคอรส์เรยีนภาษาองักฤษออนไลน์ ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัดา้นบุคลากร

ไมม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารคอรส์เรยีนภาษาองักฤษออนไลน์  
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2.6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7P’s) ดา้นกระบวนการไม่มผีลต่อ

พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อบรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทยไฟลท์เทรนน่ิง จํากดั ซึ่ง

งานวจิยัน้ีไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวฤณดา ทองเน้ือสุก (2563) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัทีส่่งผล

ต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารคอรส์เรยีนภาษาองักฤษออนไลน์ พบว่า ปัจจยัดา้นกระบวนการมผีล

ต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารคอรส์เรยีนภาษาองักฤษออนไลน์ 

2.7 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร (7P’s) ดา้นรปูลกัษณ์ทางกายภาพมี

ผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อบรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง จํากดั 

ซึ่งงานวจิยัน้ีสอดคล้องกบังานวจิยัของศรวสัย์ ลอยชูศกัดิ ์(2562) ได้ศกึษาเรื่อง ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารการบนิไทยสําหรบัเสน้ทางบนิ

ประเทศญี่ปุ่ น พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารการบนิ 

ไทย สาํหรบัเสน้ทางบนิประเทศญีปุ่่ นอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ เช่น 

ของ ทีร่ะลกึ นิตยสารบนเครื่องบนิ สือ่สาระบนัเทงิบนเครื่องบนิ อาหารหลกั อาหารว่าง หอ้งน้ํา 

ฯลฯ มอีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารการบนิ ไทย สาํหรบัเสน้ทางบนิประเทศญีปุ่่ น  

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวจิยัในครัง้น้ี มขีอ้เสนอแนะในการวจิยัเพือ่เป็นประโยชน์และแนวทางสาํหรบั

ผูท้ีต่อ้งการศกึษาเรือ่งพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้บรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทยไฟลท์

เทรนน่ิง จาํกดั และนําไปกาํหนดกลยทุธท์างการตลาดใหเ้หมาะสม ดงัน้ี 

 ด้านราคา   พบว่า ผู้ใช้บรกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทยไฟลท์เทรนน่ิง จํากดั ให้

ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการชาํระราคามคีวามหลากหลายของวธิกีารชาํระค่าฝึกอบรม ทาํให้

สะดวกต่อการชาํระในทุกๆครัง้ ดงันัน้ สว่นประสมทางการตลาดในดา้นราคาจงึมอีทิธพิลต่อการ

เลอืกใชบ้รกิาร นักการตลาดจงึควรทาํการตลาดไปทีก่ารพฒันาช่องทางการชําระเงนิใหม้คีวาม

สะดวก รวดเรว็ สามารถเชื่อถอืได ้การชําระผ่านช่องทางออนไลน์จะเป็นช่องทางทีผู่ใ้ชบ้รกิาร

ใหค้วามสาํคญัมากทีส่ดุ 

 ด้านรปูลกัษณ์ทางกายภาพ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารการฝึกอบรมของบรษิทั ไทยไฟลทเ์ท

รนน่ิง จาํกดั ใหร้ะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัสถานทีฝึ่กอบรมมคีวามสะอาดเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

บรรยากาศทัง้ภายในและภายนอกบรเิวณของสถาบนัฝึกอบรม รวมทัง้บรเิวณลานจอดรถทีม่ไีว้

คอยใหบ้รกิาร มคีวามสะอาดเรยีบรอ้ย และมมีาตรการการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-

19 เป็นอย่างดี ดังนัน้ ทางบริษัทจึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างบรรยากาศในฝึกอบรม สร้าง

สภาพแวดลอ้มใหม้คีวามสะอาดอยูเ่สมอ การเพิม่พืน้ทีจ่อดรถจะเป็นสิง่ทีอ่าํนวยความสะดวกแก่

ผูท้ีม่าใชบ้รกิาร 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

1.ควรมกีารศกึษาตวัแปรปัจจยัอื่นๆ เพิม่เตมิที่อาจจะส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อ

บรกิารการฝึกอบรม เชน่ ปัจจยัภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นการเรยีนรู ้ดา้นความเชือ่มัน่และทศันคติ

ดา้นการจงูใจ และดา้นการรบัรู ้เป็นตน้  

2.ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ีเป็นเพยีงนผัูท้ีม่าใชบ้รกิารในบรษิทั ไทยไฟลทเ์ทรน

น่ิง จํากัด เท่านัน้ ซึ่งหากต้องการข้อมูลที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นจึงควรเลือกกลุ่ม

ประชากรในการศกึษาครัง้ต่อไปทีแ่ตกต่างไปจากเดมิหรอืเปลีย่นขนาดของกลุ่มประชากร จาก

เดมิทีเ่ป็นเพยีงไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง จาํกดั อาจจะเพิม่เป็นประชากรในระดบัภาค ปรมิณฑล หรอื

การเจาะจงเป็นกรณีศกึษาสําหรบันักเรยีนที่เกี่ยวกบัด้านการบนิ เพื่อใหไ้ด้รบัขอ้มูลที่มคีวาม

แตกต่างกนั 

3.การเลอืกใชเ้ทคนิคในการวจิยั อาจจะนําการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถติดิ้วยวธิกีารอื่น

เพิม่ขึ้นด้วย เช่น การใช้สถิตไิคว์สแคว์  เพื่อให้ได้ผลการวเิคราะห์ที่มคีวามหลากหลายมาก

ยิง่ขึน้ 
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