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บทคัดย่อ  
 

 

 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการฝึกอบรม และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใหก้ับ บริษัท 
คลอลิตี ้ฮิวแมน แอนด ์คอนซัลติง้ จ ากัด กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ ผูม้ีอ  านาจตัดสินใจเลือกใชบ้ริการการ
ฝึกอบรม จาก 10 องคก์าร ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี ที่เคยใชบ้ริการการฝึกอบรม 
Team Building กับบริษัท คลอลิตี ้ฮิวแมน แอนด์ คอนซัลติง้ จ ากัด โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และใชว้ิธีการเก็บขอ้มลูโดยการสมัภาษณเ์ชิงลกึดว้ยค าถามแบบปลายเปิด 
 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการ 
พบว่า ปัจจัยมีที่ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการระดับสูง คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล และด้านราคา 
รองลงมา คือ ดา้นดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นการสง่เสริมการตลาด และดา้นสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ 
ตามล าดบั 
 และผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจจากการใช้บริการของ
ผูใ้ชบ้ริการ พบว่า ปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจจากการใชบ้ริการระดับสงู คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ตามล าดบั 
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ABSTRACT  

 
 This research aims to study marketing mix factors affecting customer’s behavior and 
satisfaction in using team building training services, namely the decision makers chose to use 
training services from 10 organizations in Navanakorn Industial Promotion Zone, Pathumthani 
province, who used team building training services with Quality Human and Consulting Co.,Ltd. 
Using purposive sampling method and using data collection methods by in-depth interviews with 
open-ended questions. 
 The results of a study found that the factors affect high levels of service behavior are 
products, people and prices, second only to process, promotion and physical environment, 
respectively. 
 The results of a study found that the factors  affect high levels of service satisfaction are 
products, prices, people process and physical evidence, second only to promotion respectively. 
 
Keywords: Team Building, Service users, service behavior, service satisfaction 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

   ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันสูง การด าเนินองค์การในปัจจุบันต่างเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ เศรษฐกิจ 
การเมือง สงัคม และวฒันธรรม สภาพแวดลอ้มภายใน ไดแ้ก่ วิธีการด าเนินงาน การบรหิารงานของผูบ้ริหาร 
และทรพัยากรมนุษยข์ององคก์าร ซึ่งสิ่งที่องคก์ารในยุคปัจจุบนัใหค้วามสนใจกนัอย่างมากคือ การพฒันา
สมรรถนะขององคก์ารใหม้ีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อใหส้ามารถอยู่รอดและประสบความส าเร็จ
ตามวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจขององคก์ร ดงันัน้ การพฒันาและฝึกอบรมบคุลากรในองคก์ารจึงเป็นสิ่งที่องคก์าร
จะตอ้งมีกระบวนการท าที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

   บริษัท คลอลิตี ้ฮิวแมน แอนด ์คอนซลัติง้ จ ากดั เป็นบริษัทที่เปิดใหบ้ริการดา้นการฝึกอบรม Team 
Building และใหค้ าปรึกษาดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพองคก์าร โดยการฝึกอบรมจะมีหลกัสูตรหลายๆดา้น 
อาทิเช่น Leadership Program, Communication & Presentation Program, Strategic & Performance 
Management Program, Motivation & Mindset Program ฯลฯ ปัจจุบันบริษัท คลอลิตี ้ฮิวแมน แอนด์ 



 
 

 

คอนซลัติง้ จ ากดั ด าเนินการฝึกอบรมในรูปแบบการส่งวิทยากรเขา้ไปอบรมที่องคก์ารของผูใ้ชบ้ริการ ( In – 
house Training) โดยมีองคก์ารหลากหลายองคก์ารเขา้รบัการอบรมตามความตอ้งการแต่ละหลกัสูตร แต่
ในปัจจบุนัมีธุรกิจที่ด  าเนินการฝึกอบรม Team Building หลายรายเขา้มาแข่งขนักนัอย่างสงู ท าใหม้ีการแย่ง
สว่นแบ่งทางการตลาดสงูตามไปดว้ย 

   จากปัญหาดังกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจัยไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาที่ บริษัท คลอลิตี ้ฮิวแมน 
แอนด ์คอนซลัติง้ จ ากดั ก าลงัด าเนินธุรกิจอยู่ท่ามกลางการแข่งขนัสงู จึงน าประเด็นปัญหาดงักล่าว เขา้สู่
กระบวนการวิจยัเพื่อศึกษาหาแนวทางการแกปั้ญหา โดยศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ริการ รวมถึงความพงึพอใจจากการใชบ้รกิารการฝึกอบม ของผูม้ีอ  านาจตดัสินใจเลือกใช้
บริการการฝึกอบรม Team Building เพื่อน าผลการศึกษาที่ไดม้าใชใ้นการพิจารณาปรบัปรุงคุณภาพงาน
บริการของบริษัท คลอลิตี ้ฮิวแมน แอนด์ คอนซัลติง้ จ ากัด ให้สามารถสนองตอบความต้องการของ
ผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มสว่นแบ่งทางการตลาดเพื่อรกัษาธุรกิจใหอ้ยู่รอดได ้  
 
วัตถุประสงคก์ำรวิจัย  

   1.  เพื่อศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้รกิารการฝึกอบรม Team 
Building  

   2.  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจจากการใช้บริการการ
ฝึกอบรม Team Building  
    3.  เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขนัใหก้บับรษิัทฝึกอบรม 
 
นิยำมศัพท ์ 
 Team Building : กระบวนการพัฒนากลุ่มบุคคลที่ท างานร่วมกัน  ใหม้ีทักษะการท างานเป็นทีม 
(Teamwork) เพื่อใหเ้รียนรูว้่าควรปฏิบติังานอย่างไรใหง้านนัน้ๆ บรรลุเป้าหมายของตนเองและองคก์รถือ
เป็นพืน้ฐานส าคญัในการพฒันาองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

 ผูใ้ชบ้ริการ : ฝ่ายบุคคลจากองคก์ารต่างๆที่มีอ  านาจตัดสินใจเลือกใชบ้ริการการฝึกอบรมTeam 
Building  

 พฤติกรรมการใชบ้ริการ หมายถึง การพิจารณาเลือกใชบ้ริการบริษัทฝึกอบกรม การใชบ้ริการซ า้ 
ความถ่ีในการจดัฝึกอบรมของแต่ละองคก์าร หลกัสตูรที่จดัฝึกอบรมเป็นประจ า 

 ความพึงพอใจจากการใชบ้ริการ หมายถึง ความพึงพอใจจากการใหบ้ริการของบริษัทฝึกอบรม 
ตามปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทัง้ 6 ดา้น 

 



 
 

 

ขอบเขตกำรวิจัย  
 การศึกษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 6 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นการสง่เสรมิ
การตลาด ดา้นบคุคล ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ใชบ้รกิาร และความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารการฝึกอบรม Team Building กลุม่ตวัอย่าง คือ ผูม้ีอ  านาจ
ตดัสินใจในการเลือกใชบ้รกิารการฝึกอบรม Team Building ในเขตสง่เสรมิอตุสาหกรรมนวนคร จ.ปทมุธานี 
ที่เคยใชบ้รกิารการฝึกอบรม Team Building กบับรษิัท คลอลิตี ้ฮิวแมน แอนด ์คอนซลัติง้ จ ากดั จ านวน 10 
บรษิัท บรษิัทละ 1 คน โดยใชว้ิธีการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-depth Interview) ระยะเวลาในการด าเนินการ
ตัง้แต่ 20 ธันวาคม 2564 – 25 มกราคม 2565 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  

 แนวคิดเกี่ยวกับควำมหมำยของกำรฝึกอบรม 
 Pramley, Peter. (1991) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการวางแผน ควบคมุ ใหบุ้คคล
หรือกลุม่บคุคลไดเ้พิ่มทกัษะและปรบัเปลี่ยนทศันคติ ใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

 แนวคิดส่วนประสมตลำดบริกำร 

 สมพล ชาวประเสรฐิ (2547) กลา่วว่า สว่นประสมตลาดบรกิารประกอบดว้ย 
  1) ผลิตภัณฑ ์(Product) บรกิารจะเป็นผลิตภณัฑอ์ย่างหนึ่ง แต่เป็นผลิตภณัฑท์ี่ไม่มีตวัตน 
(Intangible Product) เช่น ความสะดวก ความรวดเรว็ เป็นตน้  2) รำคำ (Price ) หากตัง้ราคาสงูกว่าคู่แข่ง 
แต่บริการของธุรกิจนัน้ไม่ไดม้ีคณุภาพสงูกว่าคู่แข่งมากเท่ากับราคาที่เพิ่ม ย่อมท าใหล้กูคา้ไม่มาใชบ้ริการ
กบัธุรกิจนัน้ต่อไป 3) ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Place) สามารถใหบ้รกิารผ่านช่องทาง การจดัจ าหน่ายได ้
4 วิธี ประการแรก ไดแ้ก่ 1. การใหบ้ริการผ่านารา้น (Outlet) 2. สถานที่ที่ลูกคา้ตอ้งการ 3. การใหบ้ริการ
ผ่านตัวแทน 4. การใหบ้ริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส ์โดยอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยลดตน้ทุนจากการจา้ง
พนกังาน 4) กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) เช่น การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การลด แลก แจก 
แถม 5) บุคคล (People) ซึ่งจะรวมตั้งแต่เจา้ของ ผูบ้ริหาร พนักงานทุกระดับ 6) กระบวนกำรในกำร

ให้บริกำร (Process) ต้องอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพหรือเครื่องมือทันสมัยในการท าให้เกิด
กระบวนการที่สามารถส่งมอบบริการที่มีคณุภาพได ้7) ส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพ (Physical Evidence) 
สิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ อาคารของธุรกิจบริการ เครื่องมือ อุปกรณค์อมพิวเตอร ์หรือการแต่งกาย
ของผูใ้หบ้รกิาร ฯลฯ 
 



 
 

 

งำนวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  

บัณฑิต แสงพยัคฆ์ (2549) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการที่ปรกึษาทางธุรกิจของผูป้ระกอบการในจงัหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัส่วนผสมการตลาดบริการ ที่
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญในระดับมากที่สุด คือ ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นบุคลากร และดา้น
กระบวนการ ส าหรบัปัจจยัดา้นราคา การจดัจ าหน่าย และดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัในระดบัมาก  
 สุภาเพ็ญ สุภูตะโยธิน (2541) ไดศ้ึกษาธุรกิจใหบ้ริการดา้นการฝึกอบรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า การประเมินผลการใหบ้ริการจัดฝึกอบรม พบว่า ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคัญกับการประเมินวิทยากร 
และประเมินหลักสูตรฝึกอบรม โดยใช้วิธีการทดสอบหนเดียวหลังการฝึกอบรม และเครื่องมือที่ใช ้คือ 
แบบสอบถามมากกว่าเครื่องมืออ่ืน ผูป้ระเมินเป็นเจา้หนา้ที่จากองคก์ารใหบ้ริการดา้นการฝึกอบรมมากกว่า
ดา้นอ่ืน ความส าเรจ็ตามเปา้หมายของผลการใหบ้ริการจดัฝึกอบรมสว่นใหญ่อยู่ในระดบัมากที่สดุ 

จิตติยา ศรีฤทธิประดิษฐ์ (2558) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าภายในประเทศในเขตจงัหวัดอุบลราชธานี ของผูโ้ดยสารสาย
การบินนกแอร ์พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินของ
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคัญมากที่สุดในดา้นบุคลากร รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ดา้นสิ่งวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริม
การตลาดตามล าดบั 

สเุมธ พงษ์เภตรา (2556) ไดศ้ึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการซือ้เครื่องบันทึกการเก็บเงินของบริษัท แมส โอ .เอ เทรดดิง้ จ ากัด กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยดา้นลักษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซือ้เครื่อง
บนัทกึการเก็บเงิน 

 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

ระเบียบวิธีวิจัย   
การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชน้การวิจัย คือ การสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-Depth 

Interview) ใชว้ิธีสมัภาษณแ์บบตัวต่อตัว โดยท าการนัดหมายกับผูใ้หส้มัภาษณ์ จ านวน 10 คนที่มีอ  านาจ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการการฝึกอบรม Team Building จาก 10 องคก์ารในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
จ.ปทุมธานี เพื่อขอความอนุเคราะหเ์ขา้ไปสมัภาษณบ์ริเวณบริษัท และสมัภาษณท์างโทรศัพท ์พรอ้มขอ
อนญุาตบนัทกึเสียงบทสนทนาก่อนสมัภาษณ ์เพื่อน ามาใชส้  าหรบัวิเคราะหข์อ้มลูต่อไป 
 การเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นการรวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณท์ัง้หมด แลว้น ามาวิเคราะหข์อ้มลูต
ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัที่วางเอาไว ้โดยวิเคราะหจ์ากเนือ้หาทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งมาเพื่อใช้
เป็นแนวทางการสรา้งประเด็นค าถามส าหรบัการสมัภาษณ ์

 
สรุปผลกำรวิจัย 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดทีม่ีผลต่อพฤติกรรมกำรใช้บริกำรกำรฝึกอบรม Team Building 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์(หลกัสตูร) สง่ผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการการฝึกอบรม Team Building เก่ียวกบั
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ที่ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งค านึกถึงหลกัสตูรที่ตรงกับความตอ้งการขององคก์ารก่อน
เป็นอันดับแรก อีกทัง้ยังส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการจากหลายบริษัทฝึกอบรม /หลายหลักสูตร 
เนื่องจากบริษัทฝึกอบรมแต่ละบริษัทมีความโดดเด่นในดา้นหลกัสูตรแตกต่างกนัออกไป และส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใชบ้ริการซ า้กับบริษัท คลอลิตี ้ฮิวแมน แอนด ์คอนซัลติง้ จ ากัด เนื่องจากบริษัทฯมีหลักสูตรที่
น่าสนใจแต่ยงัมีจดุอ่อนคือขาดความหลากหลายของหลกัสตูรอยู่ 
 ดา้นราคา ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการการฝึกอบรม Team Building เก่ียวกับการตัดสินใจ
เลือกใชบ้ริการ ที่ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งค านึกถึงราคาที่สมเหตสุมผลและเหมาะสม อีกทัง้ยงัส่งผลต่อความถ่ีใน
การจดัฝึกอบรมของแต่ละองคก์ารดว้ย เนื่องจากบางองคก์ารมีงบประมาณในการจดัฝึกอบรมต ่า จึงส่งผล
ใหค้วามถ่ีในการจดัฝึกอบรมต ่าไปดว้ย 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการการฝึกอบรม Team Building คือ ท า
ใหผู้ส้นใจจะใชบ้ริการไดรู้จ้กักบับริษัท คลอลิตี ้ฮิวแมน แอนด ์คอนซลัติง้ จ ากดั ผ่านการบอกเล่าแบบปาก
ต่อปากจากผูท้ี่เคยใชบ้ริการ ส่งผลใหเ้กิดความเชื่อมั่นแก่ผูส้นใจจะใชบ้ริการไดใ้นระดบัหนึ่งและท าใหเ้กิด
การตดัสินใจใชบ้รกิารในที่สดุ 
 ดา้นบุคคล ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการการฝึกอบรม Team Building เก่ียวกับการตัดสินใจ
เลือกใชบ้ริการ อีกทั้งยังส่งผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการซ า้กับบริษัท คลอลิตี ้ฮิวแมน แอนด ์คอนซัลติง้ 
จ ากัด เนื่องจากบุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้รวมถึงทีมงานที่มีอัธยาศัยดีและมีความ
ตรงต่อเวลาท าใหเ้กิดความประทบัใจแก่ผูใ้ชบ้รกิารและตดัสินใจใชบ้รกิารซ า้ 



 
 

 

 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ สง่ผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการการฝึกอบรม Team Building เก่ียวกบั
การใชบ้ริการหลายบริษัท/หลายหลกัสูตร ขององคก์ารต่างๆ เนื่องจากบริษัทฝึกอบรมบางบริษัทที่องคก์าร
เคยใชบ้รกิารยงัมีกระบวนการใหบ้รกิารที่ยงัไม่เป็นที่น่าพอใจ  
 ดา้นสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ความพรอ้มของอปุกรณป์ระกอบการฝึกอบรม) ส่งผลต่อพฤติกรรม
การใชบ้ริการการฝึกอบรม Team Building เก่ียวกับการตัดสินใจใชบ้ริการซ า้กับบริษัท คลอลิตี ้ฮิวแมน 
แอนด ์คอนซลัติง้ จ ากัด เนื่องจากบริษัทฯมีการเตรียมความพรอ้มเก่ียวกับอุปกรณป์ระกอบการฝึกอบรม
และความกระตือรือรน้ในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ไม่ว่าจะเป็นการขัดขอ้งของระบบคอมพิวเตอร ์ระบบ
เสียง อีกทัง้อปุกรณป์ระกอบการท ากิจกรรมยงัมีสภาพที่พรอ้มใชง้านและเพียงพอต่อจ านวนคน จึงสามารถ
สรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารได ้
 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดทีม่ีผลต่อควำมพึงพอใจจำกกำรใช้บริกำรกำรฝึกอบรม Team 
Building 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์(หลกัสตูร) มีผลต่อความพึงพอใจจากการใชบ้ริการการฝึกอบรม Team Building 
ในดา้นความเขา้ใจง่าย ไม่ซับซอ้น และมีสื่อประกอบการสอนที่มีความสอดคลอ้งกับหลักสูตร สามารถ
ดงึดดูความสนใจจากผูเ้ขา้อบรมได ้ท าใหก้ารอบรมไม่น่าเบื่อ 

 ดา้นราคา มีผลต่อความพึงพอใจจากการใช้บริการการฝึกอบรม Team Building ในดา้นความ
เหมาะสมของราคา กับประสิทธิผลที่ไดจ้ากการฝึกอบรม ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความพึง
พอใจกบัราคาในแต่ละหลกัสตูรเมื่อเทียบกบัผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการฝึกอบรม 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อความพึงพอใจจากการใชบ้ริการการฝึกอบรม Team Building 
ในดา้นความคุม้คา้ต่อผูใ้ชบ้ริการ ซึ่งผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใหข้อ้เสนอแนะว่าอยากใหบ้ริษัทฯมีการใหร้าคา
พิเศษในกรณีที่ซือ้หลกัสตูรฝึกอบรมในหลายๆรุน่ จะช่วยเพิ่มความพงึพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารไดย้ิ่งขึน้ 
 ด้านบุคคล มีผลต่อความพึงพอใจจากการใช้บริการการฝึกอบรม Team Building ในด้านการ
ถ่ายทอดเนือ้หาของวิทยากร มีการถ่ายทอดเนือ้หาที่ชดัเจน ตรงประเด็น ยกตวัอย่างประกอบไดเ้ขา้ใจง่าย
และเห็นภาพ อีกทัง้ยงัสามารถท าใหผู้เ้ขา้อบรมมีสว่นรว่มอยู่ตลอดการอบรม ไม่น่าเบื่อ 
 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีผลต่อความพึงพอใจจากการใชบ้ริการการฝึกอบรม Team Building 
ในดา้นกระบวนการใหบ้ริการตัง้แต่การเสนอขายหลกัสูตรจนถึงเสร็จสิน้การฝึกอบรม ซึ่งระหว่างฝึกอบรม 
ผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัความพงึพอใจในเรื่องความพรอ้มของวิทยากรและทีมงาน สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้
ได ้ท าใหก้ารฝึกอบรมด าเนินไปอย่างราบรื่น อีกทั้งยังมีการติดตามผลหลังเสร็จสิน้การฝึกอบรม ท าให้
ผู ้ใช้บริการเกิดความประทับใจ แต่ผู้ใช้บริการให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับทีมงานว่ าควรมีการเทรนข้อมูล



 
 

 

เก่ียวกับหลักสูตรฝึกอบรมใหก้ระจ่าง จะสามารถท าใหก้ารเสนอขายและการใหข้อ้มูลเก่ียวกับหลักสูตร
เป็นไปอย่างรวดเรว็ยิ่งขึน้ เพื่อความพงึพอใจที่สงูขึน้ 
 ดา้นสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ มีผลต่อความพึงพอใจจากใชบ้ริการการฝึกอบรม Team Building 
ในดา้นความพรอ้มของอปุกรณ ์ซึ่งมีความเพียงพอต่อจ านวนผูเ้ขา้อบรม และอปุกรณต่์างๆมีสภาพพรอ้มใช้
งาน 
 

อภปิรำยผล 

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการการ
ฝึกอบรม Team Building พบว่า ปัจจยัมีที่ผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการระดบัสงู คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
บุคคล และดา้นราคา รองลงมา คือ ดา้นดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้น
สิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ ตามล าดบั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บณัฑิต แสงพยคัฆ ์(2549) ไดศ้กึษาเรื่อง 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการที่ปรึกษาทางธุรกิจของผูป้ระกอบการใน
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัส่วนผสมการตลาดบริการที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก
ที่สดุ คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบคุลากร และดา้นกระบวนการ ส าหรบัปัจจยัดา้นราคา การจดัจ าหน่าย 
และดา้นการสรา้งและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคัญในระดับมาก  แต่ไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิตติยา ศรีฤทธิประดิษฐ์ (2558) ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าภายในประเทศในเขตจงัหวดัอบุลราชธานี 
ของผูโ้ดยสารสายการบินนกแอร ์พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสายการบินของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคัญมากที่สุดในดา้นบุคลากร รองลงมาไดแ้ก่ ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นสิ่งวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
และดา้นการสง่เสรมิการตลาดตามล าดบั 

 และผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพงึพอใจจากการใชบ้ริการของ
ผูใ้ชบ้ริการการฝึกอบรม Team Building พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจจากการใชบ้ริการระดับสูง 
คือ ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ 
รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สุภาเพ็ญ สุภูตะโยธิน 
(2541) ไดศ้ึกษาเรื่อง ธุรกิจใหบ้ริการดา้นการฝึกอบรมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การประเมินผลการ
ใหบ้ริการจัดฝึกอบรม พบว่า ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักับการประเมินวิทยากร และสอดคลอ้งกับงานวิจัย
ของ สเุมธ พงษเ์ภตรา (2556) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤติกรรมและปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่สง่ผลต่อความ
พึงพอใจในการซือ้เครื่องบนัทึกการเก็บเงินของบริษัท แมส โอ.เอ เทรดดิง้ จ ากัด กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจัยดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ส่งผลต่ความพึงพอใจในการเลือกซือ้เครื่องบนัทึกการ
เก็บเงิน 



 
 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาในช่วงเวลาเพียงสัน้ๆเท่านัน้ และสดัส่วนของธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ
ในประเทศไทยก าลงัเพิ่มมากขึน้เรื่อยๆ เมื่อระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไปควรจะท าการศึกษาเพิ่มเติมเป็นช่วงๆ 
เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการการฝึกอบรม Team Building ขององค์การตามยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งโครงสรา้งองคก์ารอาจมีความแตกต่างจากธุรกิจที่ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาในครัง้นี ้เพื่อให้
ไดท้ราบขอ้มูลที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒนอ์ย่างถูกตอ้งทันสมัย และน าไปปรบัปรุงพัฒนา
บรษิัทฯฝึกอบรม เพื่อรกัษาธุรกิจใหอ้ยู่รอดไดใ้นสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป 
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