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บทคดัยอ่ 
 

ปัจจุบันมนุษย์ให้ความส าคัญกับหน้าที่การงานมากขึ้น เรื่องสุขภาพก็ได้รับความส าคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ดังสโลแกนที่มักได้ยินบ่อยๆว่า Work Life Balance กระแสการออกก าลังกาย
จึงเข้ามามีความส าคัญในชีวิตประจ าวัน เพราะนอกจากจะท าให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ยังช่วยลด
ความเครียดน ามาซึ่งสุขภาพจิตที่ดี ปัจจุบันฟิตเนสถือเป็นสถานที่ออกก าลังกายที่เข้ามาเป็นตัวเลือกที่
ช่วยตอบสนองความต้องการของคนเมืองมากยิ่งขึ้น สามารถเดินทางได้สะดวกเนื่องจากตั้งอยู่ทั้งใน
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า หรือตึกส านักงานต่างๆท าให้สะดวกต่อการใช้บริการ ความต้องการใช้บริการ
ที่เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆท าให้เกิดฟิตเนสเจ้าใหม่จ านวนมากเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ทาง
ผู้ประกอบการจ าเป็นที่จะต้องคิดหากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดรวมไปถึงขยายกลุ่มลูกค้าให้เพ่ิมมากข้ึน 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสถานออกก าลัง
กาย (ฟิตเนสเซ็นเตอร์) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (7 P’s) และ ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศและ อายุ) ผู้วิจัยเล็งเห็นถึง
ประโยชน์ของงานวิจัยชิ้นนี้ว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ที่จะสามารถน าผลการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาการระบบการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น สามารถรักษาส่วน
แบ่งทางการตลาดและขยายฐานลูกค้าให้เพ่ิมมากข้ึน  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาด
ใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย 
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ได้แก่ ปัจจัยทางด้านบุคลากรผู้ให้บริการ, ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ, 
ปัจจัยด้านความสะดวกและความเหมาะสมของค่าสมาชิก, ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ, ปัจจัยด้าน
คลาสออกก าลังกายและ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ในส่วนของปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (ศึกษาเฉพาะ Fitness First, Virgin Active, True Fitness, 
We Fitness) ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องเพศและ อายุ มีระดับการตัดสินใจใช้บริการสถานออก
ก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างเพศชาย มีการตัดสินใจใช้
บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ที่มากกว่าเพศหญิง และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 31-35 ปี มีการ
ตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่มากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ: สถานออกก าลังกาย (Fitness Center) 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research id study factors that affecting customer 
decision toward Fitness Center. The Marketing Mix of 7Ps –Produce, Price, Place, 
Promotion, Process, People, Physical and Presentation – may help explain decision 
to choose Fitness Center in Bangkok. Demographic factors, including Gender and Age 
may offer insight into Fitness Center market, leading to improve Service Quality and 
Marketing Plan. This research is quantitative research using survey method. Simples in 
this research is people who live in Bangkok and be or used to be a member of 
Fitness First, Virgin Active, True Fitness, We Fitness. 

Results indicate that most of sample is female, Bachelor’s Degree, Private 
company employee and salary around 35,001-50,000 baht/month. Most sample is a 
member of Fitness First, 12-month contract, take a service 1-2 times/week, 
membership fee around 2,000-2,500 baht/month, preferred to take a service 4 PM.-8 
PM. Reasons to exercise are sample want to get fit and firm, be healthy and loss 
weight. Marketing Mix of 7Ps factor ranging from most to least impact are People, 
Physical and Presentation, Convenience and Reasonable Price, Class of Exercise, and 
Product. 

Gender and Age also impact the decisions to choose Fitness Center. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา 
ผดุงสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการให้ความรู้ ค าปรึกษา และ
การแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า จนท าให้
การค้นคว้าอิสระนี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี และขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ 
ที่กรุณารับเป็นกรรมการการค้นคว้าอิสระ และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการ
ค้นคว้าศึกษาอิสระฉบับนี้หลายประการ ท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาจึง
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ในโครงการบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกท่าน ที่ได้ให้วิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านต่างๆ 
จนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ 

ขอบคุณหัวหน้างานและผู้ร่วมงานทุกท่าน ที่ให้ความสนับสนุนในด้านการศึกษาและ
หน้าที่การงานของผู้ศึกษามาโดยตลอด ขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาที่ให้ความช่วยเหลือและคอยให้
ก า ลั ง ใ จ เ ส ม อ ม า  ร ว ม ทั้ ง ข อ บ คุ ณ เ จ้ า ห น้ า ที่ ป ร ะ จ า โ ค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ธุ ร กิ จ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ส าหรับความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อประสานงาน จนท าให้การจัดท าการค้นคว้าอิสระนี้ส าเร็จด้วยดี 

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณครอบครัว ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนในการศึกษาด้วยดีเสมอ
มา และคุณประโยชน์อันใดจากการค้นคว้าอิสระนี้ ขอมอบให้แด่ผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่าน ทั้งนี้ หากมี
ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้ศึกษาขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 

 
 

     
 นางสาวมุกดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา  

 
เนื่องจากกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ชีวิตคนเมืองมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงทั้งหน้าที่

การงาน การเรียน จนบางครั้งละเลยการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพ แต่ก็มีคนบางกลุ่มที่ยังเห็นความส าคัญ
ในเรื่องสุขภาพและการออกก าลังกาย ดังสโลแกนที่มักได้ยินบ่อยๆว่า Work Life Balance กระแส
การออกก าลังกายจึงเริ่มเข้ามามีความส าคัญในชีวิตประจ าวัน เพราะนอกจากจะท าให้มีสุขภาพที่
แข็งแรง ช่วยลดความเครียด ยังน ามาซึ่งสุขภาพจิตที่ดี แต่ด้วยข้อจ ากัดเรื่องเวลาและความ
สะดวกสบายท าให้คนกลุ่มนี้หันมาออกก าลังกายในร่มหรือสถานที่ที่จัดไว้ส าหรับออกก าลังกาย
โดยเฉพาะ เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีความพร้อม มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก
ครบครัน ปัจจุบันฟิตเนสเซ็นเตอร์จึงเป็นสถานที่ออกก าลังกายที่เข้ามาเป็นตัวเลือกช่วยตอบสนอง
ความต้องการของคนเมืองมากยิ่งขึ้น สามารถเดินทางได้สะดวกเนื่องจากตั้งอยู่ทั้งในโรงแรม 
ห้างสรรพสินค้า หรือตึกส านักงานต่างๆท าให้สะดวกต่อการใช้บริการ จากข้อมูลการส ารวจพฤติกรรม
การเล่นกีฬาและออกก าลังกายของประชากรในปี 2554 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่าประชากรที่
มีอายุ 11 ปีขึ้นไป มีผู้เล่นกีฬาหรือออกก าลังกายเพียง 26.1% ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวบ่งบอกได้ว่า
จ านวนผู้ออกก าลังกายยังสามารถขยายตัวได้อีกมาก 

ปัจจุบันผู้น าในตลาดฟิตเนสเซ็นเตอร์มี 4 ราย ได้แก่ ฟิตเนส เฟิรส์ท (Fitness First), 
ทรู ฟิตเนส (True Fitness), วี ฟิตเนส (We Fitness) และน้องใหม่แต่เก่าด้วยประสบการณ์จาก
ต่างประเทศอย่างเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (Virgin Active) (BrandAge Online, 2014) ทั้ง 4 รายเปิด
ให้บริการโดยผู้ประกอบการรายใหญ่หรือนักลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ เช่น 
มีเครื่องออกก าลังกายจ านวนมาก มีการเทรนเนอร์คอยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการออกก าลังกายที่
ถูกต้อง เหมาะสมส าหรับแต่ละบุคคล รวมถึงบริการเสริมอ่ืนๆ เช่น ห้องสตรีม ห้องอบซาวน่า มุม
พักผ่อนที่สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พบปะสังสรรเพ่ือน หรือแม้แต่นั่งท างานส่วนตัว 
เนื่องจากปัจจุบันฟิตเนสไม่ใช่เพียงสถานที่ท่ีออกก าลังกายเพียงอย่างเดียว การน าเสนอความรู้สึกที่ให้
ฟิตเนสเป็นสถานที่ที่เหมือนบ้าน สามารถท ากิจวัตรประจ าวันที่หลากหลายได้จึงเป็นหนึ่งปัจจัยที่ท า
ให้คนเลือกใช้บริการ ทั้งนี้กระแสรักสุขภาพในปัจจุบันท าให้คนให้ความสนใจที่จะเข้าใจบริการฟิตเน
สจ านวนสูงขึ้น แต่ละค่ายจึงเพ่ิมความโดดเด่นให้กับสถานที่ออกก าลังกายของตนเองไม่ว่าจะเป็นการ 
Renovate สถานที่อย่างฟิตเนส เฟิรส์ทที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในเพ่ิมสนามหญ้าเทียมให้สมาชิก
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รู้สึกสดชื่น อยู่ใกล้ความเป็นธรรมชาติ ผ่อนคลาย หรือการปรับเปลี่ ยนสัญลักษณ์ตรายี่ห้อฟิตเนส 
เฟิรส์ท ที่ช่วยสร้างความรู้สึกดึงดูดและมีพลัง หรือฟิตเนสเฟิรส์ทสัญชาติอังกฤษที่เข้ามาท าตลาดใน
ประเทศไทยเมื่อปี 2557 ด้วยระยะเวลาเพียง 18 เดือน เวอร์จิ้น แอ็คทีฟสามารถเปิดให้บริการได้ถึง 
3 สาขาในย่านใจกลางเมืองอย่างตึกเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ , ห้างสรรพสินค้าเอ็มควอเทียร์ และล่าสุดที่
เซ็นทรัล เวสต์เกต ด้วยบริการที่ฉีกแนวจากที่อ่ืน เช่น มีกิจกรรมให้สมาชิกสามารถเพ่ิมความแข็งแกร่ง
ของกล้ามเนื้อด้วยการปีนเขา, มีสระว่ายน้ า indoor ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, มี
อ่าง Jacuzzi สุดหรูให้บริการแก่สมาชิก นอกจากระบบน้ าวนของอ่างนี้จะช่วยบรรเทาอาการปวด
เมื่อยยังช่วยให้นอนหลับได้ดีข้ึน, มี Salt Room ที่ให้สมาชิกสามารถเข้าไปพักผ่อนซึ่งไอเกลือที่ระเหย
ออกมาจากเตาก็จะช่วยบ าบัดในเรื่องระบบทางเดินหายใจ และเวอร์จิ้น แอคทีฟยังเป็นฟิตเนสแห่ง
เดียวที่มีเครื่อง Sleep Pods มาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ าที่ช่วยให้นอนพักผ่อนพร้อมกับเสียงดนตรีและ
ตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นได้ภายในเวลา 20 นาที สื่อต่างๆ หันมาตอบรับกับกระแสฟิตแอนด์เฟิร์ม 
ส่งผลดีต่อธุรกิจฟิตเนส ซึ่งมีการเปิดสาขาใหม่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆเพ่ือรองรับจ านวนสมาชิกที่เพ่ิมสูงขึ้น 
สินค้าออกก าลังกาย ไม่ว่าจะเป็นชุดว่ายน้ า อุปกรณ์ออกก าลังกาย ที่เน้นรูปแบบและดีไซน์ที่แปลกไป
จากเดิม เสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น H&M, Victoria Secret, Forever21 ที่หันมาออก
ชุด Sport Wear เพ่ือเอาใจกลุ่มผู้ออกก าลังกาย ธุรกิจอาหารก็เช่นกัน ผู้ผลิตรายใหญ่อย่างค่ายซีพีหัน
มาผลิต “อกไก่นุ่ม” 1 ชิ้น (90 กรัม) ให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี่ มีโปรตีนสูงถึง 17 กรัมออกวาง
จ าหน่าย, ซีพี เมจิ ออกนมสูตรใหม่ผสมโปรตีน “Whey”, ดัชมิลล์แตกไลน์สินค้าออกโยเกิร์ต Greek 
ซึ่งชูจุดด่นว่าให้โปรตีน 2 เท่าเมื่อเทียบกับโยเกิร์ตธรรมดา ทั้งนี้ผู้ประกอบการรายย่อยหลายรายหัน
มาผลิตอาหารคลีนฟู๊ด (Clean Food) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ประกอบ
กับแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน จ านวนมากสามารถค านวณจ านวนแคลอรี่ที่ได้รับ , พลังงานที่ใช้ต่อ
วัน และล่าสุดมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเรียกว่า สายรัดข้อมืออัจฉริยะเพ่ือสุขภาพ  ซึ่งจะวิเคราะห์
พฤฒิกรรมของผู้ใช้ สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ, ประสิทธิภาพในการนอนหลับ, ตรวจจับการ
เคลื่อนไหวของร่างกายจากการก้าวเดิน โดยเทียบจ านวนก้าวใน 1 วันแล้วค านวณออกมาเป็นแคลอรี่
ที่ถูกเผาผลาญ  ซึ่งเป็นตัวช่วยของกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพได้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ให้ดียิ่งขึ้นแนวโน้มความสนใจในเรื่องการรักสุขภาพซึ่งเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นปัจจัยส าคัญ
ที่สร้างโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ในประเทศไทย แต่ด้วยกระแสสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อพฤฒิกรรมและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ในแต่ละวันผู้คน
มีกิจกรรมที่หลากหลายและแปลกใหม่มากขึ้น ชีวิตที่รีบเร่งจึงต้องการความสะดวกสบายในการ
เดินทางมา ดังนั้นคอร์สออกก าลังกายรูปแบบใหม่ๆ และท าเลที่ตั้งของฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นจ านวนสาขาที่ครอบคลุมหลายพ้ืนที่ , ท าเลที่อยู่ย่านใจกลาง
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เมือง หรือสามารถเดินทางอย่างรวดเร็วโดยรถไฟฟ้า เป็นสิ่งที่ท าให้ธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ในประเทศ
ไทยมีการแข่งขันที่ซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น ศูนย์สุขภาพขนาดใหญ่ได้รับการยกระดับให้ทัดเทียม
ต่างประเทศ ด าเนินธุรกิจโดยผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตามการแข่งขันที่มี
ผู้ประกอบการเข้ามาด าเนินธุรกิจนี้มากขึ้นก็ช่วยให้ตลาดมีความคึกคัก และเป็นตัวช่วยสร้าง
บรรยากาศให้คนทั่วไปหันมาสนใจรักสุขภาพกันมากขึ้น ทั้งนี้จากประเด็นปัญหาที่แคลิฟอร์เนีย ว้าว ผู้
ซึ่งเคยเป็นเจ้าตลาดฟิตเนสเริ่มมีปัญหาทางด้านการเงินเมื่อปี 2555 ท าให้คู่แข่งรายอ่ืนหันมาท า
การตลาดเชิงรุกมากขึ้นเพ่ือชิงส่วนแบ่งทางการตลาดในวิกฤตของฟิตเนสอันดับ1 ต่างมุ่งขยายฐาน
ลูกค้า มีการจัดเคมเปญจูงใจหรือกระทั่งเปิดสาขาใหม่ โดยทรู ฟิตเนส ใช้งบประมาณ 400 ล้านบาท
เพ่ือเปิด 4 สาขาภายในปี 2555-2556 ส่วนฟิตเนส เฟิรส์ทใช้งบประมาณ 280 ล้านบาทในการขยาย
สาขา 4 แห่งในปี 2555 จะเห็นได้ว่าการที่แคลิฟอร์เนีย ว้าวปิดตัวลงในปี 2556 ไม่ได้ท าให้วงการฟิต
เนสซบเซา แต่เป็นบทเรียนท าให้ผูประกอบการที่เคยแข่งขันกันดึงฐานสมาชิกด้วยกลยุทธ์ราคาและ
โปรโมชั่นหมดลง เพราะรูปแบบการขายสมาชิกแบบตลอดชีพไม่สามารถส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน เพราะฟิตเนสมีต้นทุนการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ออกก าลังกายที่เกิดขึ้นทุกปี สงครามราคาจึง
ยุติลงหลังจากแคลิฟอร์เนีย ว้าวปิดตัวและหันมาแข่งขันกันในเรื่องรูปแบบการออกก าลังกายที่มีความ
หลากหลาย ทันสมัย (ฐานเศรษฐกิจ 27-29 มิถุนายน 2556) 

 
ตารางที่ 1.1 แสดงมูลค่าตลาดฟิตเนส 

ปี มูลค่าตลาด (ล้านบาท) 

2550 4,500 
2551 5,300 

2552 5,100 

2553 5,200 
2554 5,400 

2555 5,550 

2556 5,700 
 
ที่มา : ปี 2550-2554 ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
        ปี 2555-2556 นิตยสารมาร์เก็ตพลัส เดือนเมษายน 2557 
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จากตารางแสดงมูลค่าฟิตเนสข้างต้นจะเห็นได้ว่ามูลค่าตลาดมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น
เรื่องๆ จะมีเพียงท 2552 ที่ลดลง ทั้งนี้เนื่องมาจากเป็นช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หลังจากนั้นอัตรา
การเติบโตเริ่มปรับตัวเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากกระแสรักสุขภาพของประชาชน การรณรงค์ของ
ภาครัฐให้หันมาออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ รวมไปถึงรูปแบบการให้บริการของผู้
ให้บริการที่มีความหลากหลาย แปลกใหม่  ทั้งนี้เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ของตน 

 
ตารางที่ 1.2 แสดงรายได้จากการด าเนินงานของฟิตเนส 

ตราสินค้า ปี 2557 ปี 2556 เพ่ิมข้ึน (%) 

ฟิตเนส เฟิรส์ท 2,224 1,898 17.18% 

ทรู ฟิตเนส ยังไม่ส่งงบการเงิน 377 N/A 
วี ฟิตเนส 174 14 1,142.86% 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ (สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2558) 
 
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ารายได้จากการด าเนินงานมีการเติบโตขึ้นอีกทั้งปัจจุบันคน

ไทยเพียง 1% เท่านั้นที่เป็นสมาชิกฟิตเนสประเภทต่างๆทั้งตามโรงแรมหรือฟิตเนสมีแบรนด์มีทีรวม
กว่า 1,000 แห่ง ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 6,000 ล้านบาท เป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจฟิตเนส เซ็นเตอร์ยัง
สามารถขยายตัวได้อีกมาก 

จากประเด็นต่างๆที่ได้กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้
บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (ฟิตเนสเซ็นเตอร์) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของงานวิจัยชิ้นนี้ ว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจฟิตเนส 
เซ็นเตอร์ที่สามารถน าผลของการวิจัยไปพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลไว้ใช้ในการตัดสินใจขยายสาขาเพ่ือ
รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดรวมไปถึงขยายกลุ่มลูกค้าให้เพ่ิมมากขึ้น 

 

1.2 ค าถามงานวจิยั 
 

1. ปัจจัยลักษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ (เพศ , อายุ) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
หรือไม ่
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2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถาน
ออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
1.3 วัตถปุระสงคข์องงานวจิยั 
 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่ใช้หรือเคยใช้บริการ
สถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันในด้านเพศ , 
อายุ ว่ามีความแตกต่างในการตัดสินใจใช้บริการสถานบริการออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness 
Center) หรือไม่ อย่างไร 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สถานออกก าลังกายขนาดใหญ่    (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

1.4 ขอบเขตของงานวจิยั 
 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการ 7 ด้าน (Marketing Mix '7Ps)  ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product), ปัจจัยด้านราคา (Price),  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place ), ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion), ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ( People) หรือพนักงาน 
(Employee), ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and 
Presentation), ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) รวมไปถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (เพศ, อายุ) 
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center)  ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ 
ได้แก่ ฟิตเนส เฟิร์ส (Fitness First), เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (Virgin Active), วี ฟิตเนส โซไซตี้ (WE 
Fitness Society), ทรู ฟิตเนส (True Fitness) โดยจะท าการศึกษาเฉพาะประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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การเก็บข้อมูลจะผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (Online questionnaire) โดยจะ
ท าการศึกษาวิจัยในช่วงเดือนกันยายน  2558 – เดือนพฤศจิกายน 2558 

 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

งานวิจัยนี้จะท าให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออก
ก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ส าหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจฟิตเนส เซ็นเตอร์  สามารถน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเพ่ือพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมหรือน าไป ปรับปรุงในส่วนที่ควรแก้ไขเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  อีกทั้งยังสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือ
ตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.6 นยิามศพัท์ 
 

1. ฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Fitness Center) หมายถึง สถานออกก าลังกายแบบครบวงจร มี
คลาสออกก าลังกายที่หลากหลาย อุปกรณ์ออกก าลังกายที่ทันสมัย มีกิจกรรมภายในให้สมาชิกได้ร่วม
เป็นส่วนหนึ่ง 

2. คาร์ดิโอ (Cardio) เป็นการออกก าลังกายที่แบบแอโรบิก ที่มุ่งเน้นไปที่การขยับ
เขยื้อนร่างกายซึ่งมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้น ซึ่งเมื่อออกก าลังกายแบบนี้จนถึงระดับคาร์ดิ
โอ การเต้นของหัวใจจะเพ่ิมข้ึน 60% -85% เมื่อเทียบกับอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด 

3. เวทเทรนนิ่ง (Weight Training) เป็นการออกก าลังกายที่มุ่งเน้นไปที่การสร้าง
กล้ามเนื้อ โดยมีการยกลูกเหล็กหรือดัมเบลเพื่อเพ่ิมน้ าหนักในการฝึก 

4. การออกก าลังกายแบบ Functional Training หมายถึง การออกก าลังกายรูปแบบ
ใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่การออกก าลังกายเพ่ือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกาย เป็นการเน้นการใช้งานของ
กล้ามเนื้อและข้อต่อทุกส่วนอย่างต่อเนื่อง ท าให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและคงทนขึ้นทั่วทั้งร่างกาย ช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพของสมดุลร่างกาย เป็นการออกก าลังกายแบบที่สามารถเผาผลาญไขมันได้ในระดับ
ที่สูงที่สุด ช่วยเพิ่มความเร็ว ความแข็งแรงของร่างกาย 
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5. ครูฝึก (Trainer) หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า/ฝึกสอนให้กับสมาชิกเกี่ยวกับ
การใช้เครื่องออกก าลังกาย จัดโปรแกรมการออกก าลังกายให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

6. สมาชิก (Member) หมายถึง ผู้ที่สมัครและใช้บริการของฟิตเนสเซ็นเตอร์ โดย
จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติตามกฎ ข้อบังคับของฟิตเนสเซ็นเตอร์ และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

7. ฟิตแอนด์เฟริ์ม (Fit and Firm) หมายถึง การเอาจริงเอาจังกับการออกก าลังกาย
และกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

8. อาหารคลีนฟู๊ด (Clean Food) หมายถึงอาหารที่สดสะอาด เน้นความเป็นธรรมชาติ 
ปลอดสารเคมี ไม่ใช้วัตถุกันเสีย สารกันบูด และวัตถุปรุงแต่งต่างๆ 
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บทที ่2 
วรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ , อายุ) และปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ 
(Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ก าหนดสมมุตฐาน สร้างกรอบงานวิจัย และออกแบบ
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยในบทต่อไปและน ามาปรับใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับประชากรศาสตร์ 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤฒิกรรมผู้บริโภค 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 

2.6 การทบทวนวรรณกรรม/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัสถานออกก าลงักายขนาดใหญ ่(Fitness Center) 
 

2.1.1 Fitness First 
ฟิตเนส เฟิรส์ท เริ่มต้นจากคลับเพ่ือสุขภาพและการออกก าลังกายเล็กๆแห่งหนึ่งที่

เมืองเบิร์นเม้าท์ (Bournemouth) สหราชอาณาจักรในปี 1993 ปัจจุบัน ได้ขยายกิจการออกไปมาก 
จนกลายเป็นหนึ่งในฟิตเนสชั้นน า มีสาขาตั้งอยู่กว่า 400 แห่งทั่วโลก มีสมาชิกมากกว่า 1 ล้านคน 
ล่าสุดเมื่อต้นปี 2557 ฟิตเนส เฟิร์สได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ ฟิตเนส เฟิร์ส 20 สาขา จาก
ทั้งหมด 80 สาขาในประเทศอังกฤษได้เปิดตัวและแนะน ารูปลักษณ์ความเป็นฟิสเนส เฟิร์สรูปแบบ
ใหม่ ซึ่งเป็นผลงานการดีไซน์ของ The Clearing ที่ปรึกษาท าแบรนด์และกลยุทธ์ต่างๆแห่งกรุง
ลอนดอน โดยเริ่มต้นบุกเบิก ฟิตเนส เฟิร์ส โฉมใหม่กันที่เว็บไซต์ของประเทศอังกฤษก่อน ซึ่งขั้นตอน
แรกจะต้องใช้งบประมาณกว่า 225 ล้านปอนด์ ส าหรับการอัพเกรดทุกสาขาทั่วโลก ตั้งแต่โลโก้ของ
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ตราสินค้า, การฝึกสอนการออกก าลังกาย (training) รวมไปถึง เครื่องออกก าลังกาย และเครื่อง
อ านวยความสะดวกต่างๆ โดยในงานแถลงข่าว The Clearing กล่าวว่า “Fitness First ได้ปรับตัวตน 
กลยุทธ์ และเปลี่ยนต าแหน่งทางการตลาด (repositioning)เสีย ใหม่ ซึ่งมันจะเป็นการปฏิวัติธุรกิจฟิต
เนสและช่วยให้บริษัทเติบโตขึ้น ทั้งนี้ คอนเซปต์ใหม่ของพวกเขาก็คือ การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คน
ทุกคนให้สามารถออกก าลังกายได้ในทุกที่ที่พวกเขาต้องการ ไม่ใช่แต่เพียงในโรงยิมเหมือนเมื่อก่อน 
ปลูกฝังนิสัยรักการออกก าลังกายในระยะยาว ด้วยการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกก าลังกายและ
นวัตกรรมแบบใหม่ ซึ่งจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับการออกก าลังกายได้อย่างสดใหม่และน่า 
ตื่นเต้น” 

ปัจจุบันฟิตเนส เฟิร์สทในประเทศไทยมีจ านวนทั้งสิ้น 27 สาขา ซึ่งแบ่งออกเป็น 
Platinum Club จ านวน 6 สาขาและ Premium Club จ านวน 21 สาขา (4 สาขาในต่าจังหวัด) ดังนี้ 

1. Platinum แลนด์มาร์ค พลาซ่า 

2. Platinum สาทร สแควร์ 

3. Platinum คิวเฮ้าส์ ลุมพินี 

4. Platinum พารากอน 

5. Platinum สุขุมวิท 39 

6. Platinum AIA แคปปิตอล เซ็นเตอร์ (สาขาล่าสุดที่เปิดให้บริการ) 

7. เซ็นทรัล บางนา 

8. เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 

9. เซ็นทรัล ชลบุรี 

10. เซ็นทรัล พระราม9 

11. เซ็นทรัล ขอนแก่น 

12. เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 

13. เซ็นทรัล พระราม 3 
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14. เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ 

15. เซ็นทรัล อุดรธานี 

16. เทอมินอล 21 

17. แฟชั่น ไอซ์แลนด์ รามอินทรา 

18. ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 

19. โฮมโปร เพชรเกษม 

20. เมกะบางนา 

21. ซีคอน สแควร์ 

22. เดอะมอลล์ ท่าพระ 

23. เดอะมอลล์ บางกะปิ 

24. เดอะมอลล์ ขอนแก่น 

25. เดอะมอลล์ โคราช 

26. เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 

27. เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ 

โดยบริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จ ากัด ทุ่มงบลงทุน 100 ล้านบาท เปิด
สาขาใหม่ แพลตตินั่มเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ฟิตเนสคลับบนพ้ืนที่ชั้น 3 ของตึกเอไอเอ แคปิตอล 
เซ็นเตอร์ ย่านรัชดาภิเษก ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ  ภายใต้พ้ืนที่รวมทั้งหมดประมาณ 
1,770 ตารางเมตร ตอบโจทย์คนวัยท างานที่ต้องการความสะดวกในการเดินทาง และการเข้าถึงฟิต
เนสได้ง่าย ผ่านการให้บริการสาขาที่ 27 บนพื้นที่คลับกว่า 3,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่
ได้มาตรฐานระดับโลก และโซนออกก าลังกายหลายรูปแบบ อาทิ ห้องกรุ๊ปเอกเซอร์ไซส์ แบบคอมโบ
สตูดิโอ โซนเครื่องออกก าลังกายเผาผลาญไขมัน โซนอุปกรณ์ยกน้ าหนักและฟรีเวท และโซนฟรีสไตล์ 
คาดว่าจะสามารถเพ่ิมยอดสมาชิกรวมทั้งประเทศได้กว่า 3,000-5000 คน ทั้งนี้ ปัจจุบัน ฟิตเนส 
เฟิรส์ท ประเทศไทย  มีจ านวนทั้งหมด 27 สาขา  ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ และมีจ านวนสมาชิก 
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(Active Member) รวมกว่า 75,000 คนจากทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมุ่งขยายสาขา
ภายในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการลงทุนขยายสาขาเฉลี่ย 2-4 สาขาต่อปี ซึ่งในปีนี้ได้
เปิดสาขาใหม่ไปแล้ว 1 สาขาคือ เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ และมีแผนจะเปิดอีก 3 สาขา ได้แก่ 
สาขาเดอะคริสตัลรามอินทรา สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 และสาขาพรอมมินาด รามอินทรา ซึ่งย้าย
มากจากสาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ จากการเปิดสาขาอย่างต่อเนื่องนี้เองท า ให้ฟิตเนส เฟิรส์ท ยังคงเป็น
ผู้น าตลาดฟิตเนสในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง และมีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี โดยฟิตเนส เฟิรส์ท ยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการเลือกท าเลที่ตั้งที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายเป็นส าคัญ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการทั่วกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และในจังหวัดใหญ่ๆของประเทศไทย ของลูกค้า 

(ที่มา : www.fitnessfirst.co.th วันที่สืบค้น 27 กันยายน 2558) 

2.1.2 Virgin Active 
ฟิตเนสแบรนด์ดังสัญชาติอังกฤษ ก่อตั้งในปี 1999 โดย เซอร์ ริชาร์ด แบรนสัน ผู้

ก่อตั้งบริษัทในเครือเวอร์จิ้นทั้งหมด ปัจจุบันมี 3 สาขาในไทยซึ่งใช้ระยะเวลาขยายเพียง 18 เดือน 
ได้แก่  

1. เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ (แยกสาทร-นราธิวาส, BTS ช่องนนทรี) 

2. เอ็มควอเทียร์ (BTS พร้อมพงษ์) 

3. เซ็นทรัล เวสต์เกต 

โดยเตรียมจะขยายสาขาที่ 4 ที่ห้างสยามดิสคัฟเวอรี่ในเดือนมิถุนายน 2559 , 1 
สาขาในสิงคโปร์และอีก 264 สาขาใน 7 ประเทศทั่วโลก จ านวนสมาชิก 1.4 ล้านคน , เวอร์จิ้น แอ็ค
ทีฟ มุ่งหน้าขยายสาขาภายใต้กลยุทธ์ V Triangle โดยเน้น 3 ย่านส าคัญ ได้แก่ ย่านธุรกิจ ย่านที่อยู่
อาศัย และย่านค้าปลีก และจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างใจกลางกรุงเทพฯและบริเวณรอบนอก คือ 
การเลือกท าเล สาทร สุขุมวิท และสยาม ล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2558 ริชาร์ด แบรนสันเดินทางมา
ประเทศไทยประกาศเปิดสาขาเพ่ิมในไทยเป็น 10 สาขาภายในระยะเวลา 3 ปี 

(ที่มา : www.virginactive.co.th วันที่สืบค้น 27 กันยายน 2558) 
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2.1.3 We  Fitness 
ธุรกิจฟิตเนสของนายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกลุ่มเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์  สาขาแรก

คือที่ เมเจอร์รัชโยธิน เปิดบริการแล้วเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 56 , ฟิตเนสแห่งนี้เปิดให้บริการทุกวัน
จันทร์-อาทิตย์ โดยวันจันทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 6.00 – 23.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เปิด
ให้บริการเวลา 8.00 – 22.00 น. เป้าหมายการท าธุรกิจของ วี ฟิตเนส โซไซตี้ คือ การสร้างแบรนด์ใน
ระยะยาวและการรุกขยายสาขาในศูนย์การค้าเพ่ือความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการ อีกทั้งการ
ยกระดับมาตรฐานการบริการอย่าง โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักศึกษา , คนท างาน ที่มีอายุตั้งแต่ 
20 ปีเป็นต้นไป ที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพ และมองหาสถานที่ออกก าลังกายที่ใกล้บ้านและอ านวยความ
สะดวกกับการใช้บริการมากที่สุด เป็นฟิตเนสคลับเมืองไทย ภายใต้ Concept Fitness Society, 
Society สุดฮิปส าหรับผู้รักการออกก าลังกาย, มี style การตกแต่งที่โดดเด่น มีชีวิตชีวา มีอุปกรณ์
การออกก าลังกายที่ครบครัน โปรแกรมการออกก าลังกายจากทั่วทุกมุมโลก ปัจจุบันมีจ านวนสาขา
ทั้งสิ้น 6 สาขาได้แก่ 

1. เมเจอร์ รัชโยธิน 

2. สุขุมวิท (เอกมัย) 

3. เอสพลานาส (รัชดา) 

4. ปิ่นเกล้า 

5. เจ อเวนิว (ทองหล่อ 15) 

6. วี โฮเทล (พญาไท)  

(ที่มา : www.wefitnesssociety.com วันที่สืบค้น 27 กันยายน 2558) 

2.1.4 True Fitness 
ทรู กรุ๊ป คือหนึ่งในผู้ประกอบการในการให้บริการเก่ียวกับฟิตเนสและสุขภาพที่ใหญ่

ที่สุดในทวีปเอเซีย ซึ่งเน้นหลักในการให้บริการด้านฟิตเนส และรองลงมาด้วยสปาและบริการเกี่ยวกับ
ความสวยงาม เริ่มก่อตั้งในปี 2004 ที่ประเทศสิงค์โปร์โดยมีคุณแพททริก วี เป็นผู้ก่อตั้งและบริหาร
สูงสุด ถือว่าเป็นแบรนด์ฟิตเนสสายเลือดสิงค์โปร์ และมีการขยายสาขาเพ่ิมอีก 5 ประเทศ สิงค์โปร์ 
มาเลเซีย ไต้หวัน ไทยและจีน โดยมีหลักการในการให้บริการด้านฟิตเนส โยคะ และอุปกรณ์ฟิตเน
สที่ดีที่สุดในวงการฟิตเนส ใช้เงินลงทุนทั้งหมดมากกว่า 100 ล้านยูเอสดอลล่า และมีสมาชิกมากกว่า 
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200,000 คนทั่วทั้งทวีปเอเซีย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ต้องการให้ฟิตเนสและโยคะเป็นสังคมใน
การออกก าลังกายของคนเมือง ทรู กรุ๊ปได้คอยจัดหาคลาสและโยคะแบบใหม่เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้เล่นตลอดเวลา ทรู กรุ๊ปได้เปิดตัว บิแครมโยคะร้อนที่เป็นต้นก าเนิดของโยคะร้อน และ
เปิดตัว ทรูแดนซ์ในประเทศไต้หวันซึ่งถือว่าเป็นคลาสใหม่ที่ก าลงมาแรงปัจจุบันทรู กรุ๊ปมีสาขาทั้งสิ้น 
32 สาขาภายใน 5 ประเทศ และมีแผนในการขยายอีก 50 สาขาภายในอีก 5 ปี ในประเทศใหม่ เพ่ือที
ต้องการในการประกาศถึงความเป็นผู้น าในวงการฟิตเนสและสุขภาพในภูมิภาค ปัจจุบันมีจ านวน 3 
สาขา ได้แก่ 

1. เอสพลานาด งามวงศ์วาน แคราย 

2. เอ็กเชน ทาวเวอร์ 

3. เซ็นทรัลเวิลด์ 

 (ท่ีมา : www.truefitness.co.th วันที่สืบค้น 27 กันยายน 2558) 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกบัประชากรศาสตร์ 

 

อุทิส ศิริวรรณ (2549 หน้า 33-37) กล่าวว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมประการแรกคือ 
ประชากร ที่ประกอบขึ้นเป็นตลาด นักการตลาดจึงให้ความสนใจต่อขนาดและอัตราการเติบโตของ
ประชากรในเมือง ภูมิภาค และชาติต่างๆ ประเด็นที่นักการตลาดสนใจ ได้แก่ การกระจายช่วงอายุ 
และส่วนประสมของเชื้อชาติ รูปแบบครัวเรือน  ระดับการศึกษา การย้ายถิ่นฐานของประชากรระดับ
ภูมิภาค 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2549 หน้า 34-37) กล่าวว่า ความแตกต่างของประชากรในแต่ละ
ท้องถิ่นแต่ละกลุ่มจะมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของบุคคล ได้แก่ โครงสร้างอายุของประชากร 
การศึกษาของประชากร ความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา ระดับรายได้ของบุคคลและครัวเรือน ที่
อยู่อาศัยหรือการเคลื่อนย้ายของประชากรจากชนบทสู่เมือง และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
ครอบครัว เป็นต้น 
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พิบูล ทีปะปาล(2549 หน้า 84,89-90) กล่าวว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์เป็น
สิ่งแวดล้อมทางมหภาคซึ่ง นักการตลาดไม่สามารถควบคุมลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้  เช่น อายุ 
รายได้ สภานภาพ อาชีพ เชื้อชาติ การศึกษา สถานที่ และประเภทที่อยู่อาศัย เป็นต้น 

ปราณี เอ่ียมละออภักดี (2549 หน้า 88-90) กล่าวว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต้อง
ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านจ านวนประชากร ระดับการศึกษา รูปแบบครอบครัว การกระจายตัว
ด้านอายุ เชื้อชาติ ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น และการย้ายถิ่นฐานของประชากร การศึกษาแนวโน้ม
และผลกระทบด้านประชากรศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อนักการตลาด เพ่ือใช้ข้อมูลวางแผนการตลาดให้
มีประสิทธิภาพ  

เพศ เพศมีความส าคัญในการแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ส าหรับสินค้าบางประเภทยิ่งมีข้อมูลที่
ละเอียดเท่าไหร่ จะท าให้สามารถประมาณการขนาดของตลาดได้ชัดเจนขึ้น  

อายุ กลุ่มอายุมีความส าคัญต่อการก าหนดแผนการตลาด เพราะแต่ละกลุ่มมีความ
ต้องการ พฤติกรรมและรสนิยมของแตกต่างกันไปตามช่วง การกระจายช่วงอายุของประชากรในช่วง
อายุต่างๆ มีผลต่อการวางแผนการตลาดส าหรับนักการตลาดที่จะท าให้ทราบถึงขนาดของผลิตภัณฑ์
ในแต่ละช่วงอายุ โดยกลุ่มอายุที่มีจ านวนมากที่สุดเป็นสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีความส าคัญใน
การวางแผนการตลาด และเตรียมแผนแก้ไขสถานการณ์กลุ่มอายุที่เป็นลูกค้าเป้าหมายที่มีจ านวน
ลดลง 

แม้ว่าบางคนจะมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของคนกลุ่มนี้จะมีลักษณะที่เหมือนกัน ทั้งที่อาจมีปัจจัยอ่ืนเข้ามา
เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจได้ เช่น รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภค 

 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปจัจยัทางดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 

 

ส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2547) อธิบายว่า
กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix 7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกของ
ผู้บริภค ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านการจัด
จ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
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(Process) ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (People) ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical and Presentation) โดยส่วนประกอบทุกตัวมีความเก่ียวพันกันและเท่าเทียมกัน 
ขึ้นอยู่กับผู้บริหารจะวางกลยุทธ์โดยเน้นน้ าหนักที่ปัจจัยใดมากกว่าเพ่ือให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดเป้าหมาย 

2.3.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่น าเสนอเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและสร้างคุณค่า (Value) และท าให้เกิดความพึงพอใจ โดยผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายแก่
ลูกค้าต้องมีคุณประโยชน์หลัก (Core Benefit) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าคาดหวัง (Expected 
Product) หรือเกินความคาดหวัง (Augmented Product) รวมถึงการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มี
ประสิทธิภาพ (Potential Product) เพ่ือความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอ
ขายอาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วยสินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กร 
หรือบุคคล 

2.3.2 ปัจจัยด้านราคา (Price) หมายถึง การก าหนดราคาสินค้าโดยเกิดจากการ
ตั้งเป้าหมายทางการค้าว่าต้องการก าไรเท่าใด ต้องการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดเท่าใด ต้องการต่อ
สู่กับคู่แข่งหรือเป้าหมายอ่ืน การตั้งราคาจะต้องได้รับการยอมรับจากตลาดเป้าหมาย และสามารถสู้
กับคู่แข่งได้  

2.3.3 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการที่จะท าให้สินค้าหรือ
บริการไปสู่ตลาด เพ่ือให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าหรือบริการ  โดยจ าเป็นต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบ
ต่างๆรวมถึงท าเลที่ตั้งเพ่ือให้สินค้าหรือบริการนั้นๆอยู่ในพ้ืนที่ที่เข้าถึงลูกค้าได้ หมายถึง โครงสร้าง
ของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมที่ใช้เพ่ือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากองค์การไปยัง
ตลาดหรือผู้บริโภค ให้เป็นที่พอใจและประทับใจของลูกค้า ปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญขึ้น การส่งสินค้า
หรือบริการก็ง่ายขึ้นส าหรับทั้งผู้ผลิตและส าหรับลูกค้า 

2.3.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมสนับสนุนให้
กระบวนการสื่อสารทางการตลาดแน่ใจว่าตลาดและผู้บริโภคเข้าใจและให้คุณค่าในสิ่งที่ผู้ขายเสนอ 
โดยมีเครื่องมือส าคัญ 4 ชนิดคือ 

(1) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการส่งเสริมการตลาดที่ดี
ที่สุด เนื่องจากสามารถให้ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและสร้างความเข้าใจให้
ตรงกัน แต่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุด 
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(2) การโฆษณา (Advertising) เป็นการสื่อโฆษณาประเภทต่างๆให้เข้าถึงผู้บริโภค
กลุ่มใหญ่ เหมาะส าหรับสินค้าท่ีต้องการตลาดกว้าง 

(3) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นการใช้สื่อโฆษณาประเภทต่างๆให้
เข้าถึงผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดความต้องการในตัวสินค้า 

(4) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relationship) เป็น
กิจกรรมที่เน้นวัตถุประสงค์การให้บริการแก่สังคม เพ่ือเสริมภาพพจน์หรือชดเชย เบี่ยงเบนความรู้สึก
ของตัวผู้บริโภคต่อตัวผลิตภัณฑ์ 

2.3.5 ปัจจัยดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนในการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งมีการวางแผนขั้นตอนกระบวนการเป็นอย่างดี จะต้องมีความ
รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นที่พอใจและประทับใจในความรู้สึกของผู้บริโภค เป็นการอาศัย
กระบวนการเพ่ือจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้าเพ่ือให้เกิดความแตกต่าง 

2.3.6 ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (People) หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดรวมถึงท้ังลูกค้า บุคลากรที่จ าหน่าย และบุคคลที่ให้บริการหลังการขาย บุคคลากรผู้
ให้บริการจ าเป็นต้องคัดเลือก ให้การฝึกอบรมและมีสิ่งจูงใจ เนื่องจากพนักงานบริการส่วนใหญ่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า จึงถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ การมีทักษะใน
การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นสิ่งที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 

2.3.7 ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical and 
Presentation) หมายถึง การแสดงให้เห็นคุณภาพของการบริการผ่านการใช้หลักฐานที่มองเห็นได้ 
เช่น การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้ประทับใจ การออกแบบตกแต่ง การแบ่งส่วนหรือแผนก
ของพ้ืนที่ รวมทั้งอุปกรณ์ท้ังเครื่องมือและเครื่องใช้ต่างๆที่ใช้ในการให้บริการที่สะอาด สวยงาม ปลอด
โปร่ง กส็ามารถดึงดูดใจลูกค้าให้มองเห็นภาพลักษณ์หรือคุณค่าของบริการที่ต้องการส่งมอบ 

 

2.4 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้ริโภค 
 

เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ (2549 หน้า 33-35) ได้ให้ความหมายของค าว่า พฤติกรรมผู้บริโภค 
(Consumer Behavior) ว่า พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการค้นหา การเลือก
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ซื้อ การใช้ การประเมินผล หรือจัดการกับสินค้าและบริการ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของตนเองได้ โดยการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความส าเร็จของธุรกิจ และท าให้
ธุรกิจสามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและความสามารถในการ
ค้นหาวิถีทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคให้มีความสอดคล้องกับ
ความสามารถของกิจการ ทั้งยังช่วยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2549 หน้า 50-55) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้ซื้อหรือผู้บริโภค โดย
เริ่มจากมีสิ่งเร้า (Stimulus) มากระตุ้น (Stimulate) ความรู้สึกของเขา ท าให้รู้สึกถึงความต้องการ 
จนต้องท าการหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของเขาเพ่ือตัดสินใจซื้อ และ
เกิดพฤติกรรมการซื้ออันเป็นการตอบสนอง (Response) 

สิ่งเร้า (Stimulus) คือสิ่งที่เข้ามากระทบและกระตุ้นผู้ซื้อ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากสิ่ งเร้า
ภายใน(Inside Stimulus) ที่ร่างกายเกิดความไม่สมดุลทางกายภาพหรือทางจิตใจ ก่อให้เกิดความ
ต้องการที่จะรักษาสมดุลนั้น หรือจากสิ่งเร้าภายนอก (Outside Stimulus) ซึ่งแบ่งออกเป็น 

(1)  สิ่งเร้าทางการตลาด (Marketing Stimulus) อันเป็นสิ่งเร้าที่เกี่ยวข้องกับส่วน
ประสมทางการตลาดที่นักการตลาดต้องพัฒนาขึ้นมา และท าให้ผู้ซื้อเกิดความต้องการซื้อ 

(2)  สิ่งเร้าอ่ืนๆ เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่เหนือการควบคุมขององค์การ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆได้ 

 

2.5 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสนิใจซือ้ 
 

ปราณี เอ่ียมละออภักดี (2549 หน้า 106-107) กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
แตกต่างกันตามประเภทผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค 2 ปัจจัย 
ปัจจัยแรกคือความยุ่งยากในการซื้อซึ่งขึ้นอยู่กับราคา ระยะห่างในการซื้อ ความเสี่ยงจากการซื้อ และ
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่บุคคลต้องการ ปัจจัยที่สอง คือ ความแตกต่างของตราผลิตภัณฑ์ในตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546หน้า 219-226) ได้กล่าวว่าขั้นตอนการตัดสินใจ 
(Buying decision process) เป็นล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยจะผ่าน
กระบวนการ  5 ขั้นตอน คือ 1) การรับรู้ถึงความต้องการ 2) การค้นหาข้อมูล 3) การประเมิน
ทางเลือก 4) การตัดสินใจซื้อ 5) พฤติกรรมหลังการซื้อ ทั้งนี้ผู้บริโภคอาจข้ามหรือย้อนกลับไปเริ่มต้น
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ขั้นตอนก่อนหน้านี้ก็ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการซื้อเริ่มต้นก่อนการซื้อจริงๆ และมีผลกระทบ
หลังการซื้อ โดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

2.5.1 การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem 

recognition) การรับรู้ความต้องการภายในของตนเองอาจเกิดจากสิ่งกระตุ้นจากภายในและภายนอก 

เช่น ความหิว ความกระหาย ซึ่งรวมถึงความต้องการทางการกาย (Physiological needs) และความ

ต้องการที่เป็นความปรารถนา อันเป็นความต้องการด้านจิตวิทยา (Psychological needs) สิ่งเหล่านี้

เมื่อเกิดข้ึนถึงระดับหนึ่งจะกลายเป็นสิ่งกระตุ้น 

2.5.2 การค้นหาข้อมูล (Information search) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากพอ 

และสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้ผู้บริโภค ผู้บริโภคจะด าเนินการค้นหาข้อมูลที่

เกี่ยวข้องมากขึ้น แหล่งข้อมูลของผู้บริโภคประกอบด้วย 5 กลุ่ม 

(1) แหล่งบุคคล (Personal sources) ได้แก่ เพื่อน คนรู้จัก ครอบครัว 

(2) แหล่งการค้า (Commercial sources) ได้แก่ สื่อโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทน
การค้า บรรจุภัณฑ์ การจัดแสดงสินค้า 

(3) แหล่งประสบการณ์ (Experiential sources) ได้แก่ การควบคุม การตรวจสอบ 
การใช้สินค้า 

(4) แหล่งชุมชน (Public sources) ได้แก่ สื่อมวลชน องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค 

(5) แหล่งทดลอง (Experimental sources) ได้แก่ หน่วยงานที่ส ารวจคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์หรือหน่วยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ตรงของผู้บริโภคในการทดลองใช้
ผลิตัณฑ์ 

อิทธิพลของแหล่งข้อมูลจะแตกต่างกันตามชนิดของผลิตภัณฑ์ และลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้บริโภค แหล่งข้อมูลที่สัมฤทธิ์ผลมากที่สุดจะมาจากแหล่งบุคคล ซึ่งจะช่วยประเมินผลผลิตภัณฑ์
ให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งสามารถพิจารณาความส าคัญของแหล่งข้อมูลโดยสัมภาษณ์ผู้บริโภคว่าผู้บริโภครู้จัก
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร และแหล่งข้อมูลใดมีอิทธิพลต่อผู้บริโภค 
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2.5.3 การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลจะ

เกิดความเข้าใจและประเมินทางเลือกต่างๆ กระบวนการประเมินไม่ใช่สิ่งที่ง่ายและไม่ใช่กระบวนการ

เดียวที่ใช้กับผู้บริโภคทุกคนและไม่ใช่เป็นของผู้ซื้อคนใดคนหนึ่งในทุกสถานการณ์การซื้อ 

2.5.4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) การประเมินพฤติกรรมจะช่วยให้

ผู้บริโภคก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นทางเลือกทั่วๆไป ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุด ปัจจัยที่เกิดขึ้นระหว่างความตั้งใจซื้อ (Purchase intention) และการ

ตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) มี 3 ปัจจัยรายละเอียดดังนี้ 

(1) ทัศนคติของบุคคลอ่ืน (Attitudes of others) มีทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งทั้ง
สองด้านมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของลูกค้า 

(2) ปัจจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ (Anticipates situation factors) ผู้บริโภคจะ
คาดคะเนปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้ที่คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์ และการคาดคะเนประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 

(3) ปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ (Unanticipated situational factors) 
ระหว่างที่ผู้บริโภคก าลังตัดสินใจซื้อนั้น อาจมีสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้เข้ามากระทบความตั้ งใจ
ซื้อ เช่น ผู้บริโภคอารมณ์เสีย ผู้บริโภคเกิดความกังวลเกี่ยวกับรายได้ ผู้บริโภคไม่ชอบพนักงานขาย 

การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอาจได้รับอิทธิพลจากความเสี่ยงที่รับรู้ (Perceived 
risk) ซึ่งปริมาณความเสี่ยงจะขึ้นอยู่กับจ านวนเงินที่เกี่ยวข้อง ปริมาณของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
ไม่แน่นอน ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งสามารถลดภาวะความเสี่ยงได้โดย หลีกเลี่ยงการ
ตัดสินใจ พยายามรวบรวมข้อมูลจากผู้ใกล้ชิดหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ เลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและมี
การรับประกันสินค้า 

ผู้บริโภคจะท าการตัดสินใจซื้อโดยผ่านกระบวนการตัดสินใจย่อย 5 ประการคือ 1. 
การตัดสินใจในตราสินค้า (Brand decision) 2. การเลือกผู้ขาย (Vendor decision) 3.การตัดสินใจ
ด้านปริมาณ (Quantity decision) 4. การตัดสินใจด้านเวลา (Timing decision) 5.การตัดสินใจด้าน
วิธีช าระเงิน (Payment-method decision) 

2.5.5 พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-purchase behavior) หลังจากซื้อและทดลอง
ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกับความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภัณฑ์ 
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การคาดคะเนของผู้บริโภคจากแหล่งข่าวสาร พนักงานขาย และแหล่งติดต่อสื่อสาร
อ่ืนๆ ถ้าบริษัทโฆษณาสินค้าเกินความเป็นจริง ผู้บริโภคจะตั้งความหวังไว้สูงและเมื่อไม่เป็นไปตามที่
คาดหวังจะเกิดความไม่พอใจ ซึ่งจ านวนความไม่พอใจขึ้นอยู่กับขนาดของความแตกต่างระหว่างความ
คาดหวังและการปฏิบัติจริงของผลิตภัณฑ์ 

ประสบการณ์เก่ียวกับตราสินค้ามีผลกระทบที่ส าคัญต่อความชอบและความภักดีต่อ
ตราสินค้า ถ้าตราสินค้าที่ซื้อสร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะมีทัศนคติไม่ดีต่อตราสินค้า และอาจ
เลิกซื้อผลิตภัณฑ์ไปเลย ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ซื้อมีความพึงพอใจภายหลังการซื้อสินค้าจะท าให้เกิด
การซื้อผลิตภัณฑ์ซ้ าอีก 

 

2.6 การทบทวนวรรณกรรม/งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ 

2.6.1 ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์ 
พนิดา พนิตธ ารง (2547) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อสถานออกก าลัง

กาย Clark Hatch Fitness Center พบว่า อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่พอเพียงส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการสถานออกก าลังกาย สอดคล้องกับ รสิตากร บุญชิด (2548) ที่ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์ บี-ควิก พบว่า ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในการให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการในระดับมาก และนรเศรษฐ กมลสุทธิและคณะ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การสมัครสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ พบว่า ผู้สมัครสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์
ในเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานของเครื่องออกก าลังกายในระดับมาก 

นอกจากนี้ วิโรจนี พรวิจิตรจินดา (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสถานออกก าลังกาย กรณีศึกษาทรู ฟิตเนสและ ฟิตเนส เฟิรส์ท พบว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ในเรื่องการน าเสนออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่มีความทันสมัย คลาสเรียนและอุปกรณ์แปลก
ใหม่ให้กับสมาชิกมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการในระดับมาก 
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2.6.2 ปัจจยัดา้นราคา 
นรเศรษฐ กมลสุทธิและคณะ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

สมัครสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ พบว่า ผู้สมัครสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคา
ในเรื่องความเหมาะสมของราคากับรูปแบบการให้บริการในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ภัทรวรรณ 
ทองสอาด (2551) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยผ่านทางออนไลน์ 
กรณีศึกษาบริษัท เทเวศน์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยด้านราคา ในเรื่องช่องทางการ
ช าระเงินที่หลากหลายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด รองลงมาคือความสามารถในการผ่อน
ช าระผ่านบัตรเครดิต สอดคล้องกับ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2544) ที่ได้ศึกษาแนวคิดพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ด้านบริการ พบว่า ลูกค้ายินดีจ่ายเงินเพ่ิมขึ้นเพ่ือได้รับความสะดวกสบายจาก
การให้บริการ 

นอกจากนี้ ชาภา วงษ์กาญจนากุล (2547) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการเลือกใช้ศูนย์บริหารร่างกายของผู้นิยมออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ออกก าลังกายในระดับมาก 
สอดคล้องกับ  วิโรจนี พรวิจิตรจินดา (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถานออกก าลังกาย กรณีศึกษาทรู ฟิตเนสและ ฟิตเนส เฟิรส์ท พบว่า ปัจจัยด้านราคา ในเรื่องราคา
ค่าสมาชิกที่มีความเหมาะสมกับบริการและคุณภาพของอุปกรณ์มีผลต่อการตัดสินใจเลืกใช้บริการ
สถานออกก าลังกายในระดับมาก 

2.6.3 ปัจจยัดา้นชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย (ท าเลทีต่ั้ง) 
นรเศรษฐ กมลสุทธิ และคณะ (2550) ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การสมัครสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ พบว่า ผู้สมัครสมาชิกให้ความส าคัญเรื่องท าเลที่ตั้งที่มีความ
เหมาะสมและสะดวกสบายต่อการเดินทางมาใช้บริการศูนย์ออกก าลังกายมากที่สุด สอดคล้องกับ 
อภิญญา ดิสสะมาน (2546) ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็ก
ก่อนวัยเรียนของศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(ท าเลที่ตั้ง) ในเรื่องท าที่ตั้งของศูนย์ที่อยู่ไม่ไกลจากที่อยู่อาศัยมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการในระดับ
มากเพราะมีความสะดวกสบายในการไปรับ-ไปส่ง 

นอกจากนั้น สุภาภรณ์ พลนิกร (2548) ได้ศึกษาคุณลักษณะของร้านค้าที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในเรื่องท าเลที่ตั้งที่สะดวกต่อ
การเดินทางมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมาก สอดคล้องกับ กิตติชัย ประเจิดชัยวงศ์ (2548) ที่
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการต่ออายุสมาชิกสถานบริหารร่างกายระบบสาขาของผู้บริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในเรื่องจ านวนสาขาที่มีให้ใช้บริการมีผล
ต่อการตัดสินใจต่ออายุสมาชิกมากที่สุด รองลงมาคือความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการและ
ความสะดวกของที่จอดรถในระดับมาก 

2.6.4 ปัจจยัดา้นการสง่เสริมการตลาด 
นรเศรษฐ กมลสุทธิและคณะ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

สมัครสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ในเรื่องการให้ส่วนลดพิเศษมี
ผลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิกในระดับน้อย สอดคล้องกับ กิตติชัย ประเจิดชัยวงศ์ (2548) ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการต่ออายุสมาชิกสถานบริหาร ร่ างกายระบบสาขาของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ในเรื่องการมีของแถมหรือของสมนาคุณมี
ผลต่อการต่ออายุสมาชิกในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ วิโรจนี พรวิจิตรจินดา (2556) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกาย กรณีศึกษาทรู ฟิตเนสและ ฟิตเนส 
เฟิรส์ท พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ในเรื่องการให้ของแถมหรือของสมนาคุณมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกายในระดับปานกลาง 

นอกจากนี้ สุพจนี หัถพรสวรรค์ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้
บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลเอกชน กรณีโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 
พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ในเรื่องการมีส่วนลดจากบัตรเครดิตหรือส่วนลดจากบริษัท
ประกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกายในระดับปานกลาง 

2.6.5 ปจัจยัด้านกระบวนการให้บรกิาร 
เยาวภา ปฐมศิริกุลและสุดาพร สาวม่วง (2552) ได้ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด

ส าหรับการให้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย พบว่า กลยุทธ์ด้านการ
บริการในเรื่องความรวดเร็วในการให้บริการเป็นปัจจัยส าคัญในการใช้บริการโรงพยาบาลระดับมาก 
สอดคล้องกับ กิตติชัย ประเจิดชัยวงศ์ (2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการต่ออายุสมาชิกสถาน
บริหารร่างกายระบบสาขาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  ปั จ จั ย ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร
ให้บริการ ในเรื่องคุณภาพการให้บริการของ trainer และความรวดเร็วในการให้บริการมีผลต่อการต่อ
อายุสมาชิกในระดับมากที่สุด รองลงมาคือความรวดเร็วในการ check in/check out และในความ
รวดเร็วในการแก้ไขปัญหามีผลต่อการต่ออายุสมาชิกในระดับมาก สอดคล้องกับ สุพจนี หัถพรสวรรค์ 
(2556) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาล
เอกชน กรณีโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ในเรื่อง
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กระบวนการท าเรื่องนอนโรงพยาบาลมีการอธิบายชัดเจน เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับห้องพัก ราคาหรือ
ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรักษาพยาบาลในระดับมาก 

นอกจากนี้ วิโรจนี พรวิจิตรจินดา (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสถานออกก าลังกาย กรณีศึกษาทรู ฟิตเนสและ ฟิตเนส เฟิรส์ท พบว่า ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ ในเรื่องความสามารถของพนักงานในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การให้บริการ
ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว การจัดคลาสออกก าลังกายอย่างเป็นระบบ และความเหมาะสมในเรื่องเวลา
ของแต่ละคลาสมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการในระดับมาก 

2.6.6 ปัจจยัดา้นบคุลากรผู้ใหบ้ริการ 
ทรงพล แก้วจันทวี (2556) ได้วิจัยปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ

คลีนิคเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ในเรื่องความตั้งใจ
ในการให้บริการมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคลีนิคเสริมความงามในระดับมาก สอดคล้อง
กับ ภัทรวรรณ ทองสอาด (2551) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยผ่านทาง
ออนไลน์ กรณีศึกษาบริษัท เทเวศน์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
ในเรื่องการความช านาญของผู้ให้บริการของศูนย์บริการมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในระดับมาก 
สอดคล้องกับ สุพจนี หัถพรสวรรค์ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการ
รักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลเอกชน กรณีโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ พบว่า 
ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ในเรื่องพยาบาลและผู้ช่วยมีความสุภาพยิ้มแย้มมีความเต็มใจในการ
ให้บริการ มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการรักษาพยาบาลมากที่สุด 

นอกจากนี้ กิตติชัย ประเจิดชัยวงศ์ (2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการต่ออายุ
สมาชิกสถานบริหารร่างกายระบบสาขาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้าน
บุคลากรผู้ให้บริการในเรื่องการความรู้ ทักษะ การเอาใจใส่ของครูฝึก การให้บริการที่ดีมีคุณภาพและ
การสร้างความรู้สึกประทับใจในการให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจต่ออายุสมาชิกในระดับมาก 
สอดคล้องกับ เพชรรัตน์ หิรัญชาติ (2530) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการจัดบริการด้านการออก
ก าลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพของบุคลากรในหน่วยงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
สอดคล้องกับ  วิโรจนี พรวิจิตรจินดา (2556) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถานออกก าลังกาย กรณีศึกษาทรู ฟิตเนสและ ฟิตเนส เฟิรส์ท พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ  
ในเรื่องพนักงานที่ให้บริการมีอัธยาศัยดี ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส        มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการในระดับมาก 
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2.6.7 ปัจจยัดา้นการสรา้งและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
กิตติชัย ประเจิดชัยวงศ์ (2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการต่ออายุสมาชิกสถาน

บริหารร่างกายระบบสาขาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านการสร้างและการ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพในเรื่องความสะอาดและถูกสุขลักษณะโดยเฉพาะบริเวณห้องเปลี่ยน
เครื่องแต่งตัว ห้องสุขา และห้องอาบน้ าเป็นสิ่งส าคัญที่มีผลต่อการต่ออายุสมาชิกในระดับมาก 
สอดคล้องกับ วิโรจนี พรวิจิตรจินดา (2556) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถานออกก าลังกาย กรณีศึกษาทรู ฟิตเนสและ ฟิตเนส เฟิรส์ท พบว่า ปัจจัยด้านการสร้างและการ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ในเรื่องความสะอาดภายในฟิตเนส บรรยากาศที่ดีและการตกแต่ง
อย่างสวยงามมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกายในระดับมาก 

นอกจากนี้ สุพจนี หัถพรสวรรค์ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้
บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลเอกชน กรณีโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 
พบว่า ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ในเรื่องห้องพัก ของใช้ อุปกรณ์
ภายในห้องพักมีความสะอาดมีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการรักษาพยาบาลในระดับมาก 

2.6.8 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร ์(เพศ) 
กนกวรรณ มั่นมาก (2556) ได้ศึกษาคุณภาพการบริการต่อการตัดสินใจใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์และ อิทธิกร ข าเดช 
(2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ออกก าลังกายของผู้บริโภคในเขต
หนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ในเรื่องเพศที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ออกก าลังกายที่แตกต่างกัน โดยเพศชายมีแนวโน้มตัดสินใจ
เลือกใช้บริการศูนย์ออกก าลังกายมากกว่าเพศหญิง 

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของกิตติชัย ประเจิดชัยวงศ์ (2548) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการต่ออายุสมาชิกสถานบริหารร่างกายระบบสาขาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ในเรื่องเพศที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจต่ออายุสมาชิกสถาน
บริหารร่างกายระบบสาขาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับ  วิโรจนี พรวิจิตรจินดา 
(2556) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกาย กรณีศึกษาทรู ฟิต
เนสและ ฟิตเนส เฟิรส์ท พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์เรื่องเพศที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกายทรู ฟิตเนสและ ฟิตเนส เฟิรส์ท 
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2.6.9 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร ์(อาย)ุ 
วิโรจนี พรวิจิตรจินดา (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

สถานออกก าลังกาย กรณีศึกษาทรู ฟิตเนสและ ฟิตเนส เฟิรส์ท พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ใน
เรื่องอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกายทรู ฟิตเนสและ ฟิตเนส 
เฟิรส์ทแตกต่างกัน สอดคล้องกับ ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์และ อิทธิกร ข าเดช (2554) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ออกก าลังกายของผู้บริโภคในเขตหนองแขม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ในเรื่องอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการศูนย์ออกก าลังกายที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ภัทรวรรณ ทองสอาด (2551) ที่ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยผ่านทางออนไลน์ กรณีศึกษาบริษัท เทเวศน์
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ในเรื่องอายุที่แตกต่างกันมีความถี่การ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกันภัยผ่านทางเว็บไซด์ท่ีแตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของกิตติชัย ประเจิดชัยวงศ์ (2558) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการต่ออายุสมาชิกสถานบริหารร่างกายระบบสาขาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ในเรื่องอายุที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจต่ออายุสมาชิกสถาน
บริหารร่างกายระบบสาขาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้
บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบไปด้วยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (ท าเลที่ตั้ง) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ และปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ซึ่งสามารถก าหนดกรอบ
งานวิจัยได้ดังนี้ 
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ตวัแปรอสิระ(Independent Variable)        ตวัแปรตาม(Dependent Variable) 

  ปจัจยัสว่นประสมการตลาดบริการ 

 ด้านผลิตภัณฑ์ 

 ด้านราคา 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (ท าเลที่ตั้ง) 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 ด้านกระบวนการให้บริการ                                                  

 ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ    

 ด้านการสร้างและการน าเสนอ                                                       

 ลักษณะทางกายภาพ 

                                                              การตัดสินใจใช้บริการสถาน 

  ปจัจยัลักษณะทางประชากรศาสตร์                                      ออกก าลังกายขนาดใหญ่  

 เพศ                                                                      (Fitness Center) 

 อายุ  

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
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บทที ่3 
วิธกีารศกึษา 

 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ 

(Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
ดังต่อไปนี้ 

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

3.4 สมมติฐานการวิจัย 

3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.6 การสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในงานวิจัย 

3.7 ขั้นตอนการรวบรวมเก็บข้อมูล 

3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ระเบยีบวธิวีจิยั 

 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research) และเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) จาก
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ 
(Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (7Ps) ได้แก่ 

 
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
2. ปัจจัยด้านราคา (Price) 
3. ปัจจัยด้านสถานที่ (Place) 



28 

 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5. ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ (Process) 
6. ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (People) 
7. ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical and 

Presentation) 
และศึกษาว่ากลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ) ที่

แตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ที่แตกต่างกัน
หรือไม่ รวมไปถึงการศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่ใช้หรือเคยใช้บริการ
สถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) 

  
3.2 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  

 
ประชากรที่ท าการศึกษาในงานวิจัยนี้ คือ  ประชากรที่ใช้บริการหรือเคยใช้บริการสถาน

ออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาเฉพาะฟิสเนส เฟิรส์ท, 
เวอร์จิ้น แอ๊คทีฟ, ทรู ฟิตเนส, วี ฟิตเนส ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถทราบกลุ่มประชากรที่แน่นอนได้ ดังนั้น 
ในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างนี้ ผู้วิจัยจึงได้อ้างอิง Yamane’s formula of sample size ของ 
Yamane (1967) เพ่ือก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสมมติฐานที่ก าหนดว่าข้อมูลมีการกระจายตัว
แบบปกติ (Normal Distribution) ที่ระดับความเชื่อมั่น (Confident Interval) ที่ระดับ 95% ระดับ
ความแปรปรวนสูงสุด คือ p = 50% หรือ 0.5 และ q = 50% หรือ 0.5 และยอมรับความ
คลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่างท่ี 5% ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถค านวณได้ ดังนี้ 

สมการ   
    

   

โดยที่ n     =     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 Z     =     ระดับความเชื่อม่ันที่ระดับ 95% (Z มีค่าเท่ากับ 1.96) 

 p     =     โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือสัดส่วนของคุณลักษณะที่สนใจในกลุ่ม
ตัวอย่าง (p=0.5) 

 q     =     โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ ซึ่งเท่ากับ 1 – p  ในกรณีของกลุ่มตัวอย่าง 
(q=0.5) 
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e     =     ค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ โดยต้องการให้ผล
วิจัยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% (e = 0.05) 

 
เมื่อแทนค่าในสมการจะได้ว่า 
 

           
                    

       
 

                           

 
จากสูตรค านวณของ Yamane ข้างต้น กรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 385 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตามการอ้างอิง
สมการ Yamane ยังมีข้อบกพร่องจากการไม่ทราบสัดส่วนของคุณลักษณะที่สนใจจึงได้อ้างระดับ
ความแปรปรวนสูงสุด เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างมีขนาดมากที่สุด และเพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการตอบแบบสอบถามไม่ครบสมบูรณ์ อีกทั้งเพ่ือผลลัพธ์ที่แม่นย าในการวิเคราะห์
สมมติฐาน ผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้เพ่ิมขึ้น 5% รวมเป็น 405 ตัวอย่าง และใช้
วิธีเลือกตัวย่างแบบเฉพาะเจาะจง คือ กลุ่มคนที่ใช้บริการหรือเคยใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาด
ใหญ่ (Fitness Center) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาเฉพาะฟิตเนส เฟิรส์ท, เวอร์จิ้น แอ๊คทีฟ, 
ทรู ฟิตเนส, วี ฟิตเนส 

 
3.3 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั  
 

3.3.1 ตัวแปรอสิระ 

3.3.1.1 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการ 
(1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

(2) ปัจจัยด้านราคา (Price) 

(3) ปัจจัยด้านสถานที่ (Place) 
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(4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

(5) ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ (Process) 

(6) ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (People) 

(7) ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical and 
Presentation) 

3.3.1.2 ปจัจยัลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
(1) เพศ 

(2) อายุ 

3.3.2 ตวัแปรอสิระ 
ได้แก่ การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกานขนาดใหญ่ (Fitness Center) 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3.4 สมมตฐิานการวจิยั 
 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออก
ก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านราคามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลัง
กายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (ท าเลที่ตั้ง) มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านกระบวนการบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศที่แตกต่างกันมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุที่แตกต่างกันมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 

3.5 เครื่องมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 

การด าเนินการวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธี

วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางการตอบแบบสอบถาม 

(Questionnaire) จากกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถาน

ออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือให้

แบบสอบถามครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามจากการทบทวน

วรรณกรรมที่เก่ียวข้องออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาด
ใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามเป็นลักษณะ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) 
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ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้
บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา       ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัย
ด้านกระบวนการบริการ ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ และปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ รวมไปถึงระดับการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness 
Center) ซึ่งแบบสอบถามในส่วนนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีมีเกณฑ์การ
ก าหนดค่าน้ าหนักการประเมิน 5 ระดับค าตอบตามวิธีลิเคิร์ทสเกล (Five-Point Likert Scales) ดัง
แสดงในตารางที่ 3.1 

 

ตารางที่ 3.1 เกณฑ์การก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนส าหรับความเห็นและระดับการตัดสินใจใช้บริการ
ระดับต่างๆ 

ระดบัความเหน็     /    ระดบัการตัดสนิใจใชบ้รกิาร ค่าน้ าหนักคะแนนของตวัเลือกทีต่อบ 

เห็นด้วยมากที่สุด    /     ใชบ้ริการอย่างแน่นอน ก าหนดระดับคะแนน 5 

เห็นด้วยมาก          /     อาจจะใช้บริการ ก าหนดระดับคะแนน 4 
เห็นด้วยปานกลาง   /     ไม่แน่ใจ ก าหนดระดับคะแนน 3 

เห็นด้วยน้อย         /    อาจจะไม่ใช้บริการ ก าหนดระดับคะแนน 2 
เห็นด้วยน้อยที่สุด    /    ไม่ใช้บริการอย่างแน่นอน ก าหนดระดับคะแนน 1 

 

โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยความเห็นหรือระดับการ
ตัดสินใจใช้บริการ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลงผล ซึ่งค านวณโดยสูตรการหาความกว้างของ
อันตรภาคชั้น ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น  = พิสัย/จ านวนชั้น 
    = (5-1)/5 
    = 0.8 

ดังนั้น เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ยของระดับความเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดและระดับการตัดสินใขใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) แสดงดัง
ตารางที่ 3.2 
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ตารางที่ 3.2 เกณฑ์การแปลผลของค่าเฉลี่ยคะแนนในระดับต่างๆ 

คะแนนเฉลีย่ ระดบัความเหน็     /     ระดบัการตัดสนิใจใชบ้รกิาร 
4.21 – 5.00 เห็นด้วยมากที่สุด       /      ใช้บริการอย่างแน่นอน 

3.41 – 4.20 เห็นด้วยมาก             /     อาจจะใช้บริการ 

2.61 – 3.40 เห็นด้วยปานกลาง      /      ไม่แน่ใจ 
1.81 – 2.60 เห็นด้วยน้อย             /     อาจจะไม่ใช้บริการ 

1.00 – 1.08 เห็นด้วยน้อยที่สุด        /     ไม่ใช้บริการอย่างแน่นอน 

 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์) ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

 

3.6 การสร้างเครื่องมือเพื่อใชใ้นงานวจิยั 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยออกแบบเอง โดยมีขั้นตอนการ
ออกแบบสอบถามดังต่อไปนี้ 

3.6.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ เว็บไซต์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ 

3.6.2 มีการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนน าไปใช้งาน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยวิจารณ์
และให้ข้อเสนอแนะและน าไปปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 

3.6.3 น าแบบสอบถามที่ท าการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (Pilot 
Test) เพ่ือทดสอบความเข้าใจและน าข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงเนื้อหาเพ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเข้าใจข้อไปในทิศทางเดียวกัน และจัดส่งแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษา
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โครงการตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา ลักษณะข้อค าถาม พร้อมทั้งปรุงปรุงแก้ไขค าถามใน
แบบสอบถามให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่ต้องการ และให้สอดคล้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ก่อนจัด
ส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 

ตารางที่ 3.3 ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach ในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ปจัจยั Cronbach's Alpha 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ .750 

2. ด้านราคา .705 

3. ด้านสถานที่ (ท าเลที่ตั้ง) .715 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด .701 

5. ด้านกระบวนการบริการ .887 

6. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ .872 

7. ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ .773 

 

3.7 ขั้นตอนการรวบรวมเก็บข้อมลู 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ในเรื่องการตัดสินใจ
ใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางการ
ตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary Data) ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยมีการชี้แจงวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 
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3.8 การวเิคราะห์ขอ้มลู 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยเรื่อง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% สามารถแบ่งได้ 2 ส่วน ดังนี้ 

3.8.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและประสบการณ์ในการตัดสินใจใช้บริการสถาน

ออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) และข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยศึกษาและน าเสนอโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.8.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
เป็นน าผลข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาศึกษาโดยมีการวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือใช้

อ้างอิงพฤติกรรมของประชากร โดยทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Hypothesis Testing) เพ่ือยืนยันสิ่งที่
ผู้วิจัยตั้งข้อสมมติฐานว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้ 

3.8.2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือจัดกลุ่มปัจจัยที่สัมพันธ์
กันเป็นองค์ประกอบเดียวกัน เพ่ือให้สื่อความหมายได้อย่างครอบคลุม 

3.8.2.2 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ได้จากการท า Factor Analysis กับตัวแปรตามคือ การตัดสินใจใช้
บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
95% โดยทดสอบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใช้บริการสถาน
ออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของกลุ่มตัวอย่างหรือไม่ 

3.8.2.3 การวิเคราะห์ Independent-Sample T-Test เพ่ือเปรียบเทียบว่าตัวแปร 
2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน ส่งผลต่อการตัดสินใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) 
ของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันไปหรือไม่ 

3.8.2.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่มากกว่า 2 ตัว ว่าส่งผลต่อการตัดสินใช้บริการสถานออก
ก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันไปหรือไม่ 
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หลังจากผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม ได้น า

แบบสอบถามมาลงรหัส และถ่ายทอดรหัสแบบสอบถามลงใน Coding Form เพ่ือที่จะสามารถน าไป

ประมวลผลในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และน าผลที่ได้มาอภิปราย 

     
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

บทที่ 4 
ผลการศกึษา  

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออก

ก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามมารวบรวมและประมวลผล โดยมีการวิเคราะห์ค่าทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของของ
งานวิจัย โดยแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆดังนี้ 

 
4.1 ข้อมลูลักษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุม่ตวัอย่าง 
 

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเฉพาะกลุ่มท่ีเคยใช้หรือใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ 
(Fitness Center) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาเฉพาะ Fitness First, Virgin Active, True 
Fitness, We Fitness โดยเก็บรวบรวมแบบสอบถามตั้งแต่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 – เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ผู้ตอบกลับที่เข้าข่าย (อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและเป็นผู้ใช้บริการสถาน
ออกก าลังกายท้ัง 4 แห่ง) มีจ านวน 422 คน โดยมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) สดัสว่น (%) 
1. เพศ 

ชาย 178 42.2% 

หญิง 244 57.8% 
2. อาย ุ

20 - 25 ปี 69 16.4% 

26 - 30 ปี 205 48.6% 
31 - 35 ปี 96 22.7% 

มากกว่า 36 ปีขึ้นไป 52 12.3% 
 



38 

 

ตารางที่ 4.1 ลักษณะทางประขากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) สดัสว่น (%) 

3. สถานภาพสมรส     
โสด 372 88.2% 

สมรส 50 11.8% 
4. ระดบัการศกึษา 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี 227 53.8% 

สูงกว่าปริญญาตรี 195 46.2% 
5. อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา 18 4.4% 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 41 9.7% 
พนักงานบริษัทเอกชน 276 65.4% 

ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 84 19.9% 

อ่ืนๆ 3 0.7% 
6. รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ต่ ากว่า 25,000 บาท/เดือน 69 16.4% 
25,000 - 35,000 บาท/เดือน 112 26.5% 

35,001 - 50,000 บาท/เดือน 128 30.3% 

50,001 - 70,000 บาท/เดือน 78 18.5% 
มากกว่า 70,000 บาท/เดือน 35 8.3% 

 

จากการตรวจสอบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 422 คน 
พบว่าเป็นเพศชายร้อยละ 42.2 และเพศหญิงร้อยละ 57.8 ส่วนใหญ่มีอายุ 26-30 ปี ที่ร้อยละ 48.6 
รองลงมาคือ 31-35 ปี ที่ร้อยละ 22.7 ในด้านของระดับการศึกษา ระดับต่ ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี 
ที่ร้อยละ 53.8  และสูงกว่าปริญญาตรี ที่ร้อยละ 46.2  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน ที่ร้อยละ 65.4 และรองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ ที่ร้อยละ 19.9  มีรายได้ 
35,001-50,000 บาท/เดือน มากที่สุด ร้อยละ 30.3 รองลงมาคือ  25,001-35,000 บาท/เดือน ที่
ร้อยละ 26.5, 50,001-70,000 บาท/เดือน ที่ร้อยละ 18.5 , ต่ ากว่า 25,000 บาท/เดือน ที่ร้อยละ 
16.4 และมากกว่า 70,000 บาท/เดือน ที่ร้อยละ 8.3 ตามล าดับ 
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4.2 ข้อมลูพฤตกิรรมทั่วไปเกีย่วกบัการตดัสนิใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายขนาดใหญ ่(Fitness 
Center) ของกลุม่ตวัอย่างที่อาศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฆล 
 

 

ภาพที่ 4.1 สถานออกก าลังกายที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริการ 
 

 
 
ภาพที่ 4.2 ประเภทของสมาชิกที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริการ 

Fitness First 
53% 

Virgin Active 
20% 

True Fitness 
7% 

We Fitness 
20% 

สถานออกก าลงักายทีท่่านใชบ้รกิาร 

สมาชิก
ระยะเวลาน้อย
กว่า 6 เดือน 

17% 

สมาชิก
ระยะเวลา 12 

เดือน 
65% 

สมาชิก
ระยะเวลา 24 

เดือน 
18% 

ประเภทของสมาชกิที่ใชบ้รกิาร 



40 

 

 
 
ภาพที่ 4.3 ความถี่ในการเข้าใช้บริการต่ออาทิตย์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.4 ระยะเวลาในการเข้าใช้บริการต่อครั้งของกลุ่มตัวอย่าง 

น้อยกว่า 1 
ครั้ง/สัปดาห์ 

6% 

1-2 ครั้ง/
สัปดาห์ 
40% 

3-4 ครั้ง/
สัปดาห์ 
39% 

มากกว่า 5 
ครั้ง/สัปดาห์ 

15% 

ความถี่ในการใชบ้ริการต่อสปัดาห์ 

น้อยกว่า 1 
ชั่วโมง/ครั้ง, 

1% 

1 ชั่วโมง/ครั้ง, 
31% 

2 ชั่วโมง/ครั้ง, 
45% 

มากกว่า 3 
ชั่วโมง/ครั้ง, 

23% 

ระยะเวลาในการเขา้ใชบ้รกิารตอ่ครัง้ 
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ภาพที่ 4.5 อัตราค่าบริการรายเดือนของกลุ่มตัวอย่าง 

 

 

ภาพที่ 4.6 วันที่กลุ่มตัวอย่างนิยมเข้าใช้บริการ 
 

ต่ ากว่า 2,000 
บาท/เดือน 

14% 

2,000 - 2,500 
บาท/เดือน 

42% 

2,501 - 3,000 
บาท/เดือน 

33% 

มากกว่า 3,000 
บาท/เดือน 

11% 

อัตราค่าบรกิารต่อเดอืนของสถานบรกิาร 

วันจันทร์, 28% 

วันอังคาร, 14% 

วันพุธ, 16% 
วันพฤหัสบดี, 

1% 

วันศุกร์, 7% 

วันเสาร์, 25% 

วันอาทิตย์, 9% 

วันที่นยิมเข้าใชบ้ริการ 
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ภาพที่ 4.7 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างนิยมเข้าใช้บริการ 

 

 
 

ภาพที่ 4.8 การมี/ไม่มีครูฝึกส่วนตัว (Personal Trainer) ของกลุ่มตัวอย่าง 

6.00 - 9.00 น. 
4% 

9.01 - 12.00 
น. 

13% 

12.01 - 16.00 
น. 

10% 

16.01 - 20.00 
น. 

65% 

หลัง 20.00 น. 
8% 

ช่วงเวลาที่นยิมใชบ้รกิาร 

มี 
41% ไม่มี 

59% 

การมี/ไม่มคีรฝูกึสว่นตวั (Personal Trainer) 
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ภาพที่ 4.9 การออกก าลังกายที่กลุ่มตัวอย่างนิยมมากท่ีสุด   

 

 

ภาพที่ 4.10 เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกาย (จ านวนครั้ง) 

คลาสประเภท
คาร์ดิโอ, 33% 

คลาสประเภท 
เวทเทรนนิ่ง, 

18% 

คลาสประเภท
โยคะ, 17% 

เครื่องออกก าลัง
กาย, 23% 

ครูฝึกสอน
ส่วนตัว, 9% 

การออกก าลงักายทีน่ิยมมากที่สดุ 

325 
48 

333 
276 

37 

31 

26 

100 

10 

ต้องการให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้น 

ต้องการรักษาโรค/บ าบัดร่างกาย 

เพ่ือรูปร่างที่ดีข้ึน/กระชับขึ้น 

ต้องการลดน้ าหนักและไขมันส่วนเกิน 

ต้องการฝึกทักษะทางกีฬา 

เพ่ือพบปะสังสรรค์กับเพื่อน 

เพ่ือนและคนรอบข้างชักชวน 

ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

อ่ินๆ 

0 50 100 150 200 250 300 350

เหตุผลที่เลอืกใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย 
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ภาพที่ 4.11 ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย 

 

 

ภาพที่ 4.12 ปัญหาในการใช้บริการสถานออกก าลังกาย 
 
 
 

ตนเอง, 83% 

เพ่ือน/
ครอบครัว/

ญาติ/คนรู้จัก, 
17% 

ผู้มีอิทธพิลในการตัดสนิใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย 

107 

83 

60 

44 

0 20 40 60 80 100 120

จ านวนสมาชิกมากเกินไป 

ติดปัญหาเรื่องเวลา 

คุณภาพแย่ลง 

พนักงานไม่เป็นมิตร/บริการไม่ด ี

ปัญหาในการใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย 
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จากภาพที่ 4.1-4.12 แสดงถึงพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปออกมาได้ดังนี้ 

สถานออกก าลังกายที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริการมากที่สุดคือ Fitness First ที่ร้อยละ 53, 
Virgin Active ที่ร้อยละ 20, We Fitness ที่ร้อยละ 20 และ True Fitness ที่ร้อยละ 7 ตามล าดับ 

ประเภทของสมาชิกท่ีใช้บริการ ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกระยะเวลา 12 เดือน ที่ร้อยละ 65, 
รองลงมาคือสมาชิกระยะเวลา 24 เดือน ที่ร้อยละ 18 และสมาชิกระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน ที่ร้อย
ละ 17 

ความถี่ในการใช้บริการต่อสัปดาห์มากท่ีสุดที่ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ 40, 3-4 
ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 39, มากกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 15 และน้อยกว่า 1 ครั้ง/
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดับ 

ระยะเวลาในการเข้าใช้บริการต่อครั้งของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คือ 2 ชั่วโมง/ครั้ง ที่
ร้อยละ 45, 1 ชั่วโมง/ครั้ง ที่ร้อยละ 31, มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อครั้ง ที่ร้อยละ 23 และ น้อยกว่า  1 
ชั่วโมงต่อครั้ง ที่ร้อยละ 1 ตามล าดับ 

อัตราค่าบริการรายเดือนของสถานออกก าลังกายของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ที่ 
2,000-2,500 บาท/เดือน ที่ร้อยละ 42 รองลงมาคือ 2,501-3,000 บาท/เดือน ที่ร้อยละ 33, ต่ ากว่า 
2,000 บาท/เดือน ที่ร้อยละ 14 และมากกว่า 3,000 บาท/เดือน ที่ร้อยละ 11 ตามล าดับ 

วันที่กลุ่มตัวอย่างนิยมเข้าใช้บริการมากที่สุดคือ วันจันทร์ คิดเป็นร้อยละ 28 , วันเสาร์ 
คิดเป็นร้อยละ 25, วันพุธ คิดเป็นร้อยละ 16, วันอังคาร คิดเป็นร้อยละ 14, วันอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 
9, วันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 7 และวันพฤหัสบดี คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดับ 

ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างนิยมเข้าใช้บริการมากที่สุดคือช่วง  16.01 -20.00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 65, รองลงมาคือ 9.01-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 13, ช่วงเวลา 12.01-16.00 น. คิดเป็นร้อย
ละ 10, ช่วงเวลาหลัง 20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 8 และ 6.00-9.00 คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล าดับ 

บริการครูฝึกส่วนตัว (Personal Trainer)  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 59 ไม่มีครูฝึก
ส่วนตัว และท่ีมีครูฝึกส่วนตัว อยู่ที่ร้อยละ 41 

การออกก าลังกายที่นิยมมากที่สุดคือ คลาสประเภทคาดิโอ คิดเป็นร้อยละ 33 , 
รองลงมาคือ เล่นเครื่องออกก าลังกาย คิดเป็นร้อยละ 23, คลาสประเภทเวทเทรนนิ่ง คิดเป็นร้อยละ 
18, คลาสประเภทโยคะ คิดเป็นร้อยละ 17 และครูฝึกสอนส่วนตัว ที่ร้อยละ 9 ตามล าดับ 
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โดยที่บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายส่วนใหญ่ คือ 
ตนเอง ที่ร้อยละ 83 รองลงมาคือ เพ่ือน/ครอบครัว/ญาติ/คนรู้จัก ที่ร้อยละ 17 

เหตุผลที่เลือกใช้บริการสถานออกก าลังกายมากที่สุด คือ เพ่ือรูปร่างที่ดีขึ้น/กระชับขึ้น 
จ านวน 333 ครั้ง, รองลงมาคือ ต้องการให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น จ านวน 325 ครั้ง, ต้องการลด
น้ าหนักและไขมันส่วนเกิน จ านวน 276 ครั้ง ที่เหลือคือ ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์, ต้องการ
รักษาโรค/บ าบัดร่างกาย, ต้องการฝึกทักษะทางกีฬา, เพ่ือพบปะสังสรรค์กับเพ่ือน, เพ่ือนและคนรอบ
ข้างชักชวน และอ่ืนๆเช่น ต้องการเพิ่มน้ าหนัก, มีอุปกรณ์ครบครัน 

ปัญหาในการใช้บริการสถานออกก าลังกายออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) 
ทั้ง 4 แห่ง มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เลือกตอบว่าจะใช้บริการอย่างแน่นอน
จ านวน 147 คน จ านวนความถี่ 294 ครั้ง จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 422 คน (อีก 275 คนที่
เหลือเลือกตอบว่าจะใช้บริการอย่างแน่นอน) โดยปัญหาส่วนใหญ่คือ การที่สถานออกก าลังกายมี
จ านวนสมาชิกมากเกินไป 107 ครั้ง รองลงมาคือ ติดปัญหาเรื่องเวลา 83 ครั้ง, คุณภาพแย่ลง 60 ครั้ง 
และพนักงานไม่เป็นมิตร/บริการไม่ดี 44 ครั้งตามล าดับ 

 

4.3 ข้อมลูเกีย่วกับคะแนนระดบัความเหน็ต่อปจัจยัสว่นผสมทางการตลาดทีก่ลุ่มตวัอยา่งใช้ในการ
พิจารณาต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายขนาดใหญ ่(Fitness Center) 
 

ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัด 

ตวัแปรอสิระ ค่าเฉลีย่ 
สว่นเบีย่งเบน 

มาตรฐาน 
การแปลคา่ 

1. ปจัจัยดา้นผลติภัณฑ์ 

1.1 มีประเภทของสมาชิกท่ีหลากหลาย 3.74 1.07 เห็นด้วยมาก 

1.2 จ านวนอุปกรณ์เพียงพอกับสมาชิก 4.29 0.87 เห็นด้วยมากที่สุด 

1.3 อุปกรณ์ทันสมัย 4.41 0.64 เห็นด้วยมากที่สุด 

1.4 ขนาดพ้ืนที่ของฟิตเนสเหมาะสม 4.40 0.75 เห็นด้วยมากที่สุด 

1.5 คลาสออกก าลังกายมีความแปลกใหม่ 4.13 0.84 เห็นด้วยมาก 
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ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัด (ต่อ) 

ตวัแปรอสิระ ค่าเฉลีย่ 
สว่นเบีย่งเบน 

มาตรฐาน 
การแปลคา่ 

1. ปจัจัยดา้นผลติภัณฑ ์(ต่อ) 

1.6 อุปกรณ์ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 4.50 0.65 เห็นด้วยมากที่สุด 

1.7 มีบริการเสริม เช่น สระว่ายน้ า ห้องซาวน์น่า 3.72 1.14 เห็นด้วยมาก 

2. ปจัจัยดา้นราคา  

2.1 อัตราค่าสมาชิกเหมาะสมกับคุณภาพการ
ให้บริการ 

4.20 0.89 เห็นด้วยมาก 

2.2 อัตราค่าสมาชิกถูกกว่าสถานออกก าลังกาย
อ่ืน 

3.29 1.14 เห็นด้วยปาน
กลาง 

3. ปจัจัยดา้นช่องทางการจดัจ าหนา่ย (สถานทีต่ัง้) 
3.1 มีจ านวนสาขาท่ีสามารถไปใช้บริการได้

เพียงพอ 
4.17 0.99 เห็นด้วยมาก 

3.2 สะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ 4.64 0.57 เห็นด้วยมากที่สุด 

3.3 ความสะดวกของสถานที่จอดรถ 4.14 1.02 เห็นด้วยมาก 

4. ปจัจัยดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

4.1 มีการส่งเสริมการตลาดที่หลากหลาย เช่น 
ส่วนลดกับบัตรเครดิต ของแถม/ของสมนาคุณ 
ส่วนลดค่าแรกเข้า/ค่าด าเนินการ 

3.91 1.03 เห็นด้วยมาก 

4.2 มีการประชาสัมพันธ์การจัดโปรโมชั่นผ่านสื่อ 
เช่น Billboard, Website อย่างต่อเนื่อง 

3.59 0.99 เห็นด้วยมาก 

5. ปจัจัยดา้นกระบวนการบรกิาร 
5.1 การให้บริการรวดเร็ว 4.22 0.7 เห็นด้วยมากที่สุด 

5.2 การให้บริการแก่ลูกค้าทุกระดับเท่าเทียมกัน 4.23 0.78 เห็นด้วยมากที่สุด 

5.3 ความรวดเร็วในการ check in/ check out 4.31 0.7 เห็นด้วยมากที่สุด 
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ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัด (ต่อ) 

ตวัแปรอสิระ ค่าเฉลีย่ 
สว่นเบีย่งเบน 

มาตรฐาน 
การแปลคา่ 

5. ปจัจัยดา้นกระบวนการบรกิาร (ต่อ) 
5.4 สามารถแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว 4.15 0.85 เห็นด้วยมาก 

5.5 รายละเอียดต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่าย เงื่อนไข
การใช้บริการที่มีความชัดเจน 

4.30 0.76 เห็นด้วยมากที่สุด 

5.6 วิธีการช าระค่าสมาชิกที่หลากหลาย 4.22 0.85 เห็นด้วยมากที่สุด 

5.7 การจัดคลาสออกก าลังกายที่เป็นระบบ เช่น 
คลาสมีความต่อเนื่อง 

4.35 0.79 เห็นด้วยมากที่สุด 

6. ปจัจัยดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร 

6.1 พนักงานขายมีความรู้/ความสามารถ 4.18 0.75 เห็นด้วยมาก 

6.2 ครูผู้สอนมีความรู้/ความสามารถ 4.50 0.65 เห็นด้วยมากที่สุด 

6.3 ครูผู้สอนมีความตั้งใจในการให้บริการ 4.50 0.67 เห็นด้วยมากที่สุด 

6.4 พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เช่น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส 

4.50 0.59 เห็นด้วยมากที่สุด 

6.5 พนักงานมีมารยาท/พูดจาสุภาพ 4.57 0.54 เห็นด้วยมากที่สุด 

7. ปจัจัยดา้นการสรา้งและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  

7.1 การตกแต่งสถานที่ที่ทันสมัย 4.37 0.66 เห็นด้วยมากที่สุด 

7.2 ความสะอาดภายในฟิตเนส 4.60 0.66 เห็นด้วยมากที่สุด 

7.3 เสียงเพลงภายในฟิตเนสเข้าบรรยากาศ 4.27 0.76 เห็นด้วยมากที่สุด 

7.4 บรรยากาศภายในสร้างความรู้สึก
กระฉับกระเฉง 

4.36 0.65 เห็นด้วยมากที่สุด 

7.5 ร้านค้าภายในฟิตเนสมีของที่หลากหลาย 
เช่น อาหารว่าง ผลไม้ เครื่องดื่ม ขนม 

3.57 0.93 เห็นด้วยมาก 
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการตัดสินใจซื้อ 

ตวัแปรอสิระ ค่าเฉลีย่ 
สว่นเบีย่งเบน 

มาตรฐาน 
การแปลคา่ 

การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย 4.55 0.68 เห็นด้วยมากที่สุด 

 

ตัวแปรตามในงานวิจัยนี้คือ การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ 
(Fitness Center) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความเห็นของการตัดสินใจใช้บริการอยู่ที่ “เห็นด้วยมากที่สุด” ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 4.55 (ค่าเฉลี่ย 
= 4.55) 

 

4.4 การวเิคราะหป์จัจยัสว่นประสมทางการตลาดกบัการตดัสนิใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายขนาด
ใหญ ่(Fitness Center) ของประชากรในเขตกรงุเทพมหานคร 
 

จากการออกแบบสอบถาม โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งท าให้
ผู้วิจัยสามารถก าหนดปัจจัยทางการตลาดเบื้องต้นได้ 7 ปัจจัย ซึ่งหลังจากเก็บรวบรวมและตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ตามความ
เหมาะสมของปัจจัยและตัววัดเหล่านั้นอีกครั้ง ก่อนน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
เหมาะสมและเกิดความถูกต้องของผลการวิเคราะห์มากขึ้น เนื่องจากผลที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามของปัจจัยและตัววัดเบื้องต้นนั้นอาจจะมีความสัมพันธ์กันเองหรือมีแนวโน้มของข้อมูล
ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถรวบรวมและก าหนดเป็นปัจจัยใหม่ที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4.4.1 การวเิคราะห์ความเหมาะสมของตวัแปรอสิระโดยใชว้ธิกีารวเิคราะหป์ัจจยั 

การวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรอิสระโดยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัย เพ่ือ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต่างๆ ทั้ง 31 ตัวแปร 
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ตารางที่ 4.4 ค่า KMO Test และ ค่า Bartlett’s Test ของปัจจัยทั้ง 31 ปัจจัย 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .853 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 9262.775 

df 465 

Sig. 0.000 

 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า เมื่อท าการทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์
ปัจจัยจะได้ค่า KMO Test ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.853 ซึ่งมากกว่า 0.5 แสดงถึงกลุ่มปัจจัยทั้ง 31 ปัจจัยนี้
เหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบ Exploratory Factor Analysis และมีค่ามากกว่า 
0.7 แสดงให้เห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นอย่างดี และเมื่อท าการทดสอบ
ด้วย Bartlett’s Test พบว่า ค่าไคสแควร์โดยประมาณมีค่าเท่ากับ 9262.775 และมีค่า Sig = 0.000 
ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ใช้ในการทดสอบที่ 0.05 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 31 ปัจจัยนี้มีความสัมพันธ์
ระหว่างกันนั่นเอง 

 

4.5 การก าหนดกลุ่มปจัจยั (Factor Analysis) 
 

จากการทดสอบข้างต้น สรุปได้ว่าตัวแปรทั้งหมดมีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)  ในขั้นตอนถัดมาผู้วิจัยได้ท าการสกัดปัจจัย (Extraction) แบบ 
Principal Component Analysis (PCA) และใช้วิธีหมุนแกนปัจจัยแบบ Varimax โดยใช้เกณฑ์การ
ตัดสินใจจ านวนที่เหมาะสมจากการพิจารณาค่า Eigenvalue ที่มีค่ามากกว่า 1 และค่า Loadings  
ของตัวแปรในปัจจัยจะต้องไม่น้อยกว่า 0.3 ซึ่งตัวแปรแต่ละตัวต้องไม่มีค่า Factor Loadings สูง
ใกล้เคียงกันในปัจจัยมากกว่า 1 ปัจจัย 

เมื่อท าการสกัดปัจจัยแบบ Principal Component Analysis (PCA) พบว่าค่า Initial 
Eigenvalues มีตัวแปรอิสระทั้งสิ้น 31 ตัวแปร สามารถจัดเป็นกลุ่มปัจจัยได้ใหม่ทั้งหมด 8 กลุ่มปัจจัย 
ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรอิสระเดิมทั้งหมดได้ร้อยละ 72.499 (รายละเอียดแสดง
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ในภาคผนวก ข) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มปัจจัยและตัววัดต่างๆที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและจากการวิเคราะห์ปัจจัยดังตารางที่ 4.5 

 

ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบปัจจัยและตัววัดจากการทบทวนวรรณกรรมและจากผลการวิเคราะห์ปัจจัย 

ปจัจยัทีไ่ดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม ปจัจยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหป์จัจยั 

1. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ 1. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์

1.1 มีประเภทของสมาชิกหลากหลาย 1.1 อุปกรณ์ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

1.2 มีจ านวนอุปกรณ์เพียงพอกับสมาชิก 1.2 มีจ านวนอุปกรณ์เพียงพอกับสมาชิก 

1.3 อุปกรณ์ทันสมัย 1.3 อุปกรณ์ทันสมัย 
1.4 ขนาดพื้นท่ีของฟิตเนสที่เหมาะสม 1.4 ขนาดพื้นท่ีของฟิตเนสที่เหมาะสม 
1.5 คลาสออกก าลังกายมคีวามแปลกใหม ่ 1.5 การตกแต่งสถานท่ีที่ทันสมยั 
1.6 อุปกรณ์ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 2. ปจัจยัดา้นความสะดวกและความ 
1.7 มีบริการเสริม เช่น สระว่ายน้ า, ห้องซาวน่า เหมาะสมของคา่สมาชกิ 

2. ปจัจยัดา้นราคา 2.1 มีจ านวนสาขาท่ีสามารถไปใช้บริการได ้

2.1 อัตราค่าสมาชิกเหมาะสมกับคุณภาพการ เพียงพอ 

ให้บริการ 2.2 ความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ 

2.2 อัตราค่าสมาชิกถูกกว่าสถานออกก าลังกาย 2.3 อัตราค่าสมาชิกเหมาะสมกับคุณภาพการ 

อื่น ให้บริการ 

3. ปจัจยัดา้นชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย  2.4 ความสะอาดภายในฟิตเนส 

(ท าเลทีต่ัง้) 2.5 ความสะดวกของที่จอดรถ 

3.1 มีจ านวนสาขาท่ีสามารถไปใช้บริการได ้ 3. ปจัจยัดา้นคลาสออกก าลงักาย 

เพียงพอ 3.1 คลาสออกก าลังกายมคีวามแปลกใหม ่

3.2 ความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ 3.2 การจดัคลาสออกก าลังกายอยา่งเป็นระบบ 
3.3 ความสะดวกของที่จอดรถ เช่น คลาสมคีวามต่อเนื่อง 

4. ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด 4. ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

4.1 มีการส่งเสริมการตลาดที่หลากหลาย เช่น  4.1 มีการส่งเสริมการตลาดที่หลากหลาย เช่น  

การมีส่วนลดกับบตัรเครดติ, ส่วนลดค่าแรกเข้า/ การมีส่วนลดกับบตัรเครดติ, ส่วนลดค่าแรกเข้า/ 
ค่าด าเนินการ, ของแถมสมนาคุณ ค่าด าเนินการ, ของแถมสมนาคุณ 
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ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบปัจจัยและตัววัดจากการทบทวนวรรณกรรมและจากผลการวิเคราะห์ปัจจัย 
(ต่อ) 

ปจัจยัทีไ่ดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม ปจัจยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหป์จัจยั 

4. ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด (ตอ่) 4. ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด (ตอ่) 

4.2 มีการประชาสมัพันธ์การจดัโปรโมชั่นผ่าน 4.2 การจดัคลาสออกก าลังกายอยา่งเป็นระบบ  

สื่อ เช่น Billboard, Website อย่างต่อเนื่อง เช่น คลาสมคีวามต่อเนื่อง 

5. ปจัจยัดา้นกระบวนการบรกิาร 4.3 มีประเภทของสมาชิกหลากหลาย 
5.1 การให้บริการรวดเร็ว 4.4 อัตราค่าสมาชิกถูกกว่าสถานออกก าลังกายอื่น 
5.2 การให้บริการแก่ลูกค้าทุกระดบัเท่าเทียม 4.5 ร้านค้าภายในฟิตเนสมีของทีห่ลากหลาย 

5.3 ความรวดเร็วในการ check in-check out เช่น ขายอาหารว่าง/ผลไม้/เครื่องดื่ม/ขนม 
5.4 สามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว 4.6 พนักงานมีความรู/้ความสามารถ 

5.5 รายละเอยีดต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่าย, เงื่อนไข 5. ปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
การใช้บริการมีความชัดเจน 5.1 การให้บริการรวดเร็ว 

5.6 วิธีการช าระค่าสมาชิกที่หลากหลาย 5.2 การให้บริการแก่ลูกค้าทุกระดบัเท่าเทียม 
5.7 การจดัคลาสออกก าลังกายอยา่งเป็นระบบ 5.3 ความรวดเร็วในการ check in-check out 

เช่น คลาสมคีวามต่อเนื่อง 5.4 สามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว 

6. ปจัจยัดา้นบคุลากรผูใ้หบ้รกิาร 5.5 รายละเอยีดต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่าย, เงื่อนไข 

6.1 พนักงานมีความรู/้ความสามารถ การใช้บริการมีความชัดเจน 

6.2 Trainer มีความรู้/ความสามารถ 5.6 วิธีการช าระค่าสมาชิกที่หลากหลาย 

6.3 Trainer มีความตั้งใจในการให้บริการ 6. ปจัจยัดา้นบคุลากร 

6.4 พนักงานมีมนุษยสมัพันธ์ เช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส 6.1 Trainer มีความรู้/ความสามารถ 

6.5 พนักงานมีความมารยาท/พูดจาสุภาพ 6.2 Trainer มีความตั้งใจในการให้บริการ 

7. ปจัจยัดา้นการสรา้งและการน าเสนอ 6.3 พนักงานมีมนุษยสมัพันธ์ เช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส 

ลกัษณะทางกายภาพ 6.4 พนักงานมีความมารยาท/พูดจาสุภาพ 

7.1 การตกแต่งสถานท่ีที่ทันสมยั 7. ปจัจยัดา้นการสรา้งและการน าเสนอ 

7.2 ความสะอาดภายในฟิตเนส ลกัษณะทางกายภาพ 

7.3 เสยีงเพลงภายในฟิตเนสเข้ากบับรรยากาศ 7.1 เสยีงเพลงภายในฟิตเนสเข้ากบับรรยากาศ 

7.4 บรรยากาศภายในท่ีสร้างความรู้สึก 7.2  บรรยากาศภายในท่ีสร้างความรู้สึก 

กระฉับกระเฉง กระฉับกระเฉง 
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ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบปัจจัยและตัววัดจากการทบทวนวรรณกรรมและจากผลการวิเคราะห์ปัจจัย 
(ต่อ) 

ปจัจยัทีไ่ดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม ปจัจยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหป์จัจยั 

7. ปจัจยัดา้นการสรา้งและการน าเสนอ 8. ปจัจยัดา้นบรกิารเสรมิ 

ลกัษณะทางกายภาพ (ตอ่) 8.1 มีบริการเสริม เช่น สระว่ายน้ า, ห้องซาวน่า 

7.5 ร้านค้าภายในฟิตเนสมีของทีห่ลากหลาย   

 เช่น ขายอาหารว่าง/ผลไม้/เครื่องดื่ม/ขนม   

 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยต้องปรับเปลี่ยนสมมติฐานการวิจัยตาม
การจัดกลุ่มปัจจัยเพื่อให้สอดคล้องกับผลที่ได้จากการจัดปัจจัยใหม่ ดังนี้ 

4.5.1 สมมตฐิานทางปจัจัยจากการจดักลุ่มใหม่ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านกระบวนการบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

สถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านความสะดวกและความเหมาะสมของค่าสมาชิกมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยทางด้านบุคลากรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถาน
ออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออก
ก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านคลาสออกก าลังกายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านบริการเสริมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถาน
ออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.5.2 สมมตฐิานทางทางด้านประชากรศาสตร์ 
สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศที่แตกต่างกันมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมตฐิานที ่10 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุท่ีแตกต่างกันมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 

4.6 การวเิคราะห์การถดถอย (Multiple Regression) เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัทีท่ าการ

จบักลุม่ใหม ่

 

ผู้วิจัยได้น าปัจจัยใหม่ทั้ง 8 ปัจจัย มาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยการใช้ Multiple Regression  แบบ Enter จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 422 

คน ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ได้ค่าออกมาดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary) 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 .587a .345 .332 
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จากตารางที่ 4.6 พบว่ามีสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (R Square) สูงสุดเท่ากับ 0.345 แสดง
ว่ากลุ่มปัจจัยทั้ง 8 กลุ่ม สามารถอธิบายถึงอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายได้
ร้อยละ 34.5 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 65.5 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน 

 

ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นของตัวแบบ (ANOVA) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 66.975 8 8.372 27.144 .000b 
Residual 127.378 413 .308     

Total 194.353 421       

 

จากตารางที่ 4.7 มีการตั้งสมมติฐานคือ 

H0 : ตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย
ขนาดใหญ่  

H1 : ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสถาน
ออกก าลังกายขนาดใหญ่ 

และผลการทดสอบตามตารางที่ 4.7 มีค่า Sig เป็น 0.000 ซึ่งมีค่าน้องกว่า α ที่ 0.05 
ดังนั้นจึงสามารถปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั่นคือ มีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 4.8 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยกับการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาด
ใหญ่ (Fitness Center) กับปัจจัยทั้งแปด 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 

(Constant) 4.552 .028   163.502 0.000 

1. ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ .121 .028 .178 4.339 .000 

2. ปัจจัยด้านความสะดวกและความ
เหมาะสมของค่าสมาชิก .149 .028 .219 5.339 .000 

3. ปัจจัยด้านบุคลากร .220 .028 .323 7.882 .000 

4. ปัจจัยด้านการสร้างและการ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ .214 .028 .315 7.669 .000 

5. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์ -.057 .028 -.084 -2.040 .042 

6. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด .034 .028 .050 1.218 .224 

7. ปัจจัยด้านคลาสออกก าลังกาย .058 .028 .085 2.079 .038 

8. ปัจจัยด้านบริการเสริม -.048 .028 -.070 -1.705 .089 

 

จากตารางที่ 4.8 มีการตั้งสมมติฐานของตัวแปรอิสระคือ 

ตัวแปรอิสระ 

H0 : B = 0 

H1 : B ≠ 0 

จะเห็นว่าตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาด
ใหญ่ (Fitness Center) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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(T-test ของปัจจัยมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05) มีจ านวน  6 ปัจจัย และจากผลของการวิเคราะห์แต่ละ
กลุ่มตัวแปรจะได้ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ถ้าตัวแปรอิสระตัวใดมีค่า Beta Coefficient สูง 
แสดงว่าตัวแปรอิสระนั้นส่งผลต่อตัวแปรตามมาก ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สามารถเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ คือ ปัจจัยทางด้านบุคลากรผู้ให้บริการ , ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ, ปัจจัยด้านความสะดวกและความเหมาะสมของค่าสมาชิก , ปัจจัยด้านกระบวนการ
บริการ, ปัจจัยด้านคลาสออกก าลังกายและ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยสามารถตอบสมมติฐานของงานวิจัยนี้คือ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยด้านกระบวนการบริการ ส่งผล ต่อการตัดสินใจใช้บริการสถาน
ออกก าลังกาย โดยจากผลการวิจัยมีค่าทางสถิติ T-test มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งปฏิเสธ H0 และ
เป็นการยอมรับสมมติฐานที่ 1 โดยสามารถตีความได้ว่า ความรวดเร็วในการ check in-out, 
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว, การให้บริการแก่ลูกค้าทุกระดับเท่าเทียม, รายละเอียดต่างๆ 
เช่น ค่าใช้จ่าย, เงื่อนไขการใช้บริการมีความชัดเจน, การให้บริการรวดเร็ว, วิธีการช าระค่าสมาชิกที่
หลากหลาย เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness 
Center) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพจนี หัถพรสวรรค์ (2556) พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ
บริการในเรื่องกระบวนการท าเรื่องนอนโรงพยาบาลที่มีการอธิบายชัดเจน เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับ
ห้องพัก, ราคาหรือค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด  เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
รักษาพยาบาลในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กิตติชัย ประเจิดชัยวงศ์ (2548) ที่พบว่า 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการในเรื่องความรวดเร็วในการให้บริการมีผลต่อการต่ออายุสมาชิกใน
ระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือความรวดเร็วในการ check in/check out และความรวดเร็วในการแก้ไข
ปัญหามีผลต่อการต่ออายุสมาชิกในระดับมาก 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านความสะดวกและความเหมาะสมของค่าสมาชิกส่งผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยด้านความสะดวกและความเหมาะสมของค่าสมาชิก ส่งผล ต่อ
การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย โดยจากผลการวิจัยมีค่าทางสถิติ T-test มีค่า Sig เท่ากับ 
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0.000 ซึ่งปฏิเสธ H0 และเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ 2 โดยสามารถตีความได้ว่า การมีจ านวนสาขาที่
สามารถไปใช้บริการได้เพียงพอ, ความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ, อัตราค่าสมาชิกเหมาะสม
กับคุณภาพการการให้บริการ, ความสะอาดภายในฟิตเนส และความสะดวกของที่จอดรถ เป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อภิญญา ดิสสะมาน (2546) ที่พบว่าท าเลที่ตั้งของสถานรับเลี้ยงเด็กที่อยู่ไม่ไกลจากที่อยู่
อาศัยมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการในระดับมากเพราะมีความสะดวกสบายในการไปรับ -ไปส่ง ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ กิตติชัย ประเจิดชัยวงศ์ (2548) ที่พบว่า จ านวนสาขาที่มีให้ใช้บริการมี
ผลต่อการตัดสินใจต่ออายุสมาชิกมากที่สุด รองลงมาคือความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการและ
ความสะดวกของที่จอดรถในระดับมาก           

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยทางด้านบุคลากรผู้ให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยด้านบุคลากร  ส่งผล ต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลัง
กาย โดยจากผลการวิจัยมีค่าทางสถิติ T-test มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งปฏิเสธ H0 และเป็นการ
ยอมรับสมมติฐานที่ 3 โดยสามารถตีความได้ว่า Trainer มีความตั้งใจในการให้บริการ, Trainer มี
ความรู้/ความสามารถ, พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส, พนักงานมีมารยาท/พูดจา
สุภาพ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงพล แก้วจันทวี (2556) พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการในเรื่อง 
ความตั้งใจในการให้บริการ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคลีนิคเสริมความงามในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วิโรจนี พรวิจิตรจินดา (2556) พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการใน
เรื่อง พนักงานที่ให้บริการมีอัธยาศัยดี ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ในระดับมาก นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของ ภัทรวรรณ ทองสอาด 
(2551) ที่พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการในเรื่องความช านาญของผู้ให้บริการของศูนย์บริการมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการในระดับมาก 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ส่งผล ต่อ
การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย โดยจากผลการวิจัยมีค่าทางสถิติ T-test มีค่า Sig เท่ากับ 
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0.000 ซึ่งปฏิเสธ H0 และเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ 4 โดยสามารถตีความได้ว่า เสียงเพลงภายใน
ฟิตเนสเข้ากับบรรยากาศ, บรรยากาศภายในที่สร้างความรู้สึกกระฉับกระเฉง และการตกแต่งสถานที่
ที่ทันสมัยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจนี ประเจิดชัยวงศ์ (2556) ที่พบว่า ปัจจัยด้านการสร้างและการ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ ในเรื่องบรรยากาศที่ดีและ การตกแต่งอย่างสวยงามมีผลต่อการเลือกใช้
บริการสถานออกก าลังกายในระดับมาก 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออก
ก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ส่งผล ต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออก
ก าลังกาย โดยจากผลการวิจัยมีค่าทางสถิติ T-test มีค่า Sig เท่ากับ 0.042 ซึ่งปฏิเสธ H0 และเป็น
การยอมรับสมมติฐานที่ 5 อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลเชิงลบต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ ซึ่งอาจอธิบายได้ว่า การที่สถานออกก าลังกายมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน 
และมีเป็นจ านวนมาก จะท าให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายนั้นน้อยลง ซึ่งอาจ
เป็นเพราะการมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นจ านวนมาก อาจส่งผลต่อความซับซ้อนในการใช้งาน หรือ
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่อาจเน้นที่การออกก าลังกายโดยใช้อุปกรณ์เพียงบางอย่าง การมีอุปกรณ์และพ้ืนที่
มากเกินไปจึงเป็นเรื่องที่เกินจ าเป็น ผลงานวิจัยข้างต้นขัดแย้งกับงานวิจัยของ พนิดา พนิตธ ารง 
(2547) ที่พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่อง อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่พอเพียงส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการสถานออกก าลังกาย และงานวิจัยของ นรเศรษฐ กมลสุทธิและคณะ 
(2550) ที่พบว่า ผู้สมัครสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องความ
ปลอดภัยและมาตรฐานของเครื่องออกก าลังกายในระดับมาก 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่ส่งผล ต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สถานออกก าลังกาย โดยจากผลการวิจัยมีค่าทางสถิติ T-test มีค่า Sig เท่ากับ 0.224 ซึ่งยอมรับ H0 
และเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ 6 โดยสามารถตีความได้ว่า การมีประเภทของสมาชิกที่หลากหลาย , 
การประชาสัมพันธ์การจัดโปรโมชั่นผ่านสื่อ เช่น Billboard, Website อย่างต่อเนื่อง, การส่งเสริม
การตลาดที่หลากหลาย เช่น การมีส่วนลดกับบัตรเครดิต, ส่วนลดค่าแรกเข้า/ค่าด าเนินการ,  ของแถม
ของสมนาคุณ, การที่อัตราค่าสมาชิกถูกกว่าสถานออกก าลังกายอ่ืน, การที่ร้านค้าภายในฟิตเนสมีของ
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ที่หลากหลาย เช่น ขายอาหารว่าง/ผลไม้/เครื่องดื่ม/ขนมและ พนักงานมีความรู้/ความสามารถ เป็น
ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) โดยจะ
สังเกตเห็นว่าทุกสถานออกก าลังกายมีการมอบส่วนลดค่าแรกเข้า/ค่าด าเนินการ , ของแถมของ
สมนาคุณเป็นประจ าอยู่แล้ว ท าให้กลุ่มตัวอย่างไม่รู้สึกว่ามีความแตกต่างกัน จึงสรุปได้ว่าการที่กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกายทั้ง 4 แห่ง (Fitness First, Virgin Active, True Fitness, 
We Fitness) ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาดจึงไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออก
ก าลังกาย 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านคลาสออกก าลังกายส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยด้านคลาสออกก าลังกาย  ส่งผล ต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สถานออกก าลังกาย โดยจากผลการวิจัยมีค่าทางสถิติ T-test มีค่า Sig เท่ากับ 0.038 ซึ่งปฏิเสธ H0 
และเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ 7 โดยสามารถตีความได้ว่า คลาสออกก าลังกายมีความแปลกใหม่ , 
การจัดคลาสออกก าลังกายอย่างเป็นระบบ เช่น คลาสมีความต่อเนื่อง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วิโรจนี พรวิจิตรจินดา (2556) ที่สรุปว่า การมีคลาสเรียนและอุปกรณ์ที่แปลกใหม่ให้กับสมาชิก และ
การจัดคลาสออกก าลังกายอย่างเป็นระบบมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการในระดับมาก  

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านบริการเสริมส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออก
ก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยด้านบริการเสริม  ไมส่่งผล ต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออก
ก าลังกาย โดยจากผลการวิจัยมีค่าทางสถิติ T-test มีค่า Sig เท่ากับ 0.089 ซึ่งยอมรับ H0 และเป็น
การปฏิเสธสมมติฐานที่ 8 โดยสามารถตีความได้ว่า การมีบริการเสริมต่างๆ เช่น สระว่ายน้ า ห้องซาว
น่าไว้ให้สมาชิกใช้บริการ เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ 
(Fitness Center) เนื่องจากไม่ได้เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการมีความต้องการใช้เป็นประจ า รวมทั้งการมี
บริการเสริมดังกล่าวอาจท าให้อัตราค่าสมาชิกเพ่ิมสูงขึ้น 
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4.7 การวเิคราะหป์จัจัยลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรก์ับการตดัสนิใจใชบ้ริการสถานออกก าลงั

กายขนาดใหญ ่(Fitness Center) ของประชากรในเขตกรงุเทพมหานคร 

 

ส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์การวิจัยนี้เพ่ือ ศึกษาถึงความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ 

ได้แก่ เพศ และอายุ ว่ามีการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) มี

ความแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งปัจจัยประชากรศาสตร์ทางด้านเพศมี 2 กลุ่มที่เป็นปัจจัยอิสระต่อกัน 

ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ Independent Samples T-test ที่ระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.05 และ

ในส่วนของปัจจัยทางด้านอายุ ซึ่งมีมากกว่า 2 กลุ่ม ที่เป็นปัจจัยอิสระต่อกัน ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ONE-way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.05 

4.7.1 เพศกบัการตดัสนิใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายขนาดใหญ ่(Fitness Center) 

 

ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ระหว่างเพศกับการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ 

(Independent Sample T-Test) 

เพศ N Mean Std. Deviation 
Sig 

(2-tailed) 

การตัดสินใจ ชาย 178 4.640 .6152 .0190 

หญิง 244 4.488 .7171  

 

จากตารางที่ 4.9 ก าหนดสมมติฐานเพ่ือทดสอบว่า เพศมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่าง
กันหรือไม ่

H0 : ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการตัดสินใจใช้บริการสถานออก
ก าลังกายของกลุ่มชายและหญิงอย่างมีนัยส าคัญ 
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H1 : มีความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการตัดสินใจใช้บริการสถานออก
ก าลังกายของกลุ่มชายและหญิงอย่างมีนัยส าคัญ 

จากการทดสอบเปรี ยบ เที ยบคะแนนเฉลี่ ยของ  2 กลุ่ มที่ เ ป็ น อิสระต่ อกัน 
(Independent Sample T-Test) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการตัดสินใจใช้บริการของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทั้งเพศชายและเพศหญิง ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
หรือไม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกันในเรื่องคะแนนการตัดสินใจใช้บริการสถาน
ออกก าลังกายอย่างมีนัยส าคัญ T-test มีค่า Sig เท่ากับ 0.190 (ค่าเฉลี่ยคะแนนการตัดสินใจของเพศ
ชายสูงกว่าเพศหญิง โดยที่เพศชายมีค่าเฉลี่ย 4.64, เพศหญิงมีค่าเฉลี่ย 4.488) จึงปฏิเสธ H0 ซึ่งแสดง
ว่าในสมมติฐานที่ 9 ในปัจจัยเรื่องเพศที่แตกต่างกัน  ส่งผล ต่อการตัดสินใจใช้บริการที่แตกต่างกัน นั่น
คือ เพศชายมีแนวโน้มที่จะใช้บริการสถานออกก าลังกายมากกว่าเพศหญิง อาจเนื่องมาจากเพศชายมี 
Life styles ที่ออกก าลังกายมากกว่าเพศหญิง สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง คุณภาพบริการต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ของ  กนกวรรณ มั่นมาก 
(2556) ที่พบว่าเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจบริการโรงพยาบาลเอกชนที่แตกต่างกัน และ
งานวิจัยเรื่อง   ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ออกก าลังกายของผู้บริโภคในเขตหนองแขม 
จังหวัดกรุงเทพมหานครของ ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์และ อิทธิกร ข าเดช (2554) ที่พบว่า ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ในเรื่องเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ออกก าลังกายที่
แตกต่างกัน โดยเพศชายมีแนวโน้มการตัดสินใจเลือกใช้ศูนย์บริการออกก าลังกายมากกว่าเพศหญิง 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาข้างต้นขัดแย้งกับงานวิจัยของ กิตติชัย ประเจิดชัยวงศ์ 
(2548) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการต่ออายุสมาชิกสถานบริหารร่างกายระบบสาขาของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์เรื่องเพศที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ต่ออายุสมาชิกสถานบริหารร่างกายระบบสาขาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4.7.2 อายกุบัการตดัสนิใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายขนาดใหญ ่(Fitness Center) 

 

ตารางที ่4.10 ผลการวิเคราะห์ระหว่างอายุกับการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ 

(ANOVA) 

  
N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

F Sig. 

20 - 25 ปี 69 4.391 .7116 .0857 5.914 .001 

26 - 30 ปี 205 4.498 .7183 .0502     

31 - 35 ปี 96 4.792 .4333 .0442     

มากกว่า 36 ปีขึ้นไป 52 4.538 .7531 .1044     

 

ก าหนดสมมติฐานเพื่อทดสอบว่า อายุมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย
ขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกันหรือไม่ 

H0 : ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการตัดสินใจใช้บริการสถานออก
ก าลังกายของกลุ่มอายุท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

H1 : มีความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการตัดสินใจใช้บริการสถานออก
ก าลังกายของกลุ่มอายุท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

จากตารางที่ 4.10 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพ่ือ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มอายุที่มีความแตกต่างกัน 4 กลุ่ม (20-25 ปี, 26-30 ปี, 31-35 ปี
และ มากกว่า 36 ปีขึ้นไป) ว่ามีการให้คะแนนการตัดสินใจใช้บริการโดยเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญหรือไม่ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ F(3,418) = 5.914, p-value < 
0.05 (ค่าเฉลี่ยคะแนนการตัดสินใจของกลุ่มอายุ 31-35 ปี สูงที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.792 รองลงมาคือ 
กลุ่มอายุมากกว่า 36 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ย 4.538, กลุ่มอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉลี่ย 4.498 และกลุ่มอายุ 
20-25 ปี มีค่าเฉลี่ย 4.391 ตามล าดับ) จึงปฏิเสธ H0 ซึ่งแสดงว่าในสมมติฐานที่ 10 ในปัจจัยเรื่องอายุ
ที่แตกต่างกัน ส่งผล ต่อการตัดสินใจใช้บริการที่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มอายุ (Multiple Comparisons) 

(I) อาย ุ
Mean 

Difference (I-J) 
Std. Error Sig. 

LSD 20 - 25 ปี 26 - 30 ปี -.1063 .0930 .254 

31 - 35 ปี -.4004* .1054 .000 

มากกว่า 36 ปีขึ้นไป -.1472 .1226 .231 

26 - 30 ปี 20 - 25 ปี .1063 .0930 .254 

31 - 35 ปี -.2941* .0826 .000 

มากกว่า 36 ปีขึ้นไป -.0409 .1037 .693 

31 - 35 ปี 20 - 25 ปี .4004* .1054 .000 

26 - 30 ปี .2941* .0826 .000 

มากกว่า 36 ปีขึ้นไป .2532* .1150 .028 

มากกว่า 36 
ปีขึ้นไป 

20 - 25 ปี .1472 .1226 .231 

26 - 30 ปี .0409 .1037 .693 

31 - 35 ปี -.2532* .1150 .028 

 

จากตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มอายุ 31-35 ปีเป็นกลุ่มที่มีความแตกต่างกับกลุ่ม
อ่ืนๆ ส่วนกลุ่มที่เหลือไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจะเป็นไปได้ว่ากลุ่มอายุ 31-35 ปี เริ่ม
ให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกาย กรณีศึกษาทรู ฟิตเนสและ ฟิตเนส เฟิรส์ท  ของ วิโรจนี 
พรวิจิตรจินดา (2556) ที่พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในเรื่องอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกายทรู ฟิตเนสและ ฟิตเนส เฟิรส์ทแตกต่างกัน 
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บทที ่5 
สรปุผลการศกึษาและขอ้เสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาด

ใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการสถานออกก าลังขนาดใหญ่ รวมถึงศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ทั้งปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการและ 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (เพศ, อายุ) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประชากรที่ผู้วิจัย
ท าการศึกษาเป็นผู้ที่ใช้หรือเคยใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ Fitness 
Center, Virgin Active, True Fitness, We Fitness 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) หลังจากผู้วิจัยได้ท าการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในอดีต และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งมี
จ านวนผู้ตอบกลับทั้งหมด 531 คนเป็นคนที่ใช้บริการสถานออกก าลังกายทั้งสี่แห่ง (Fitness First, 
Virgin Active, True Fitness, We Fitness) อยู่ 422 คน สุดท้ายน าข้อมูลที่ได้รับมาประมวลผลและ
วิเคราะห์ค่าทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยสามารถสรุปผลออกมาได้ดังนี้ 

 
5.1 การสรุปผลการวจิยัและอภปิรายผล 

 
ในภาพรวมพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 57.8 อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 26 -30 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.6 
สถานภาพสมรสส่วนใหญ่เป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 88.2 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นระดับต่ ากว่าหรือ
เท่ากับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.8  กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อย
ละ 65.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนโดยประมาณ 35,001-50,000 บาท/เดือนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
30.3 

ในส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center)  ผู้วิจัยพบว่าเพศและ อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายที่แตกต่างกัน 

ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ทั้ง 31 ตัวแปร โดยใช้วิธีหมุนแกนแบบ 
Varimax สามารถจัดกลุ่มได้ 8 ปัจจัยใหม่ด้วยกัน และเมื่อน าปัจจัยทั้ง 8 มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติ
ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า จาก
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ทั้งหมด 8 ปัจจัย มี 6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ 
(Fitness Center) โดยเรียงล าดับจากค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมาก
ไปน้อยคือ ปัจจัยทางด้านบุคลากรผู้ให้บริการ, ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ, ปัจจัยด้านความสะดวกและความเหมาะสมของค่าสมาชิก , ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ, 
ปัจจัยด้านคลาสออกก าลังกายและ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยตัวแปรดังกล่าวสามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness 
Center) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 34.5 ซึ่งแต่ละปัจจัยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

5.1.1 ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลัง
กายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด ซึ่งประกอบด้วย 
Trainer มีความตั้งใจในการให้บริการ, Trainer มีความรู้/ความสามารถ, พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
เช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส, พนักงานมีมารยาท/พูดจาสุภาพ เนื่องจากสถานออกก าลังกายเป็นธุรกิจ
ให้บริการ เรื่องคนไม่ว่าจะเป็นครูฝึกหรือพนักงานจึงมีความส าคัญกับสมาชิกผู้ใช้บริการ เพราะ
สามารถท าให้เกิดความรู้สึกประทับใจ อยากท่ีจะกลับมาใช้บริการต่อ ในขณะเดียวกันหากพนักงานไม่
มีมนุษยสัมพันธ์ ไม่ยิ้มแย้มทักทายหรือ พูดจาไม่สุภาพ ก็อาจจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกไม่
พอใจ และเลือกที่จะเปลี่ยนไปใช้บริการสถานออกก าลังกายอ่ืน ทั้งนี้การฝึกทักษะการให้บริการกับ
พนักงานจะช่วยส่งเสริมให้คุณภาพการบริการเพิ่มสูงขึ้น 

5.1.2 ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นอันดับสอง ซึ่งประกอบด้วย เสียงเพลงภายในฟิตเนสเข้ากับบรรยากาศ , 
บรรยากาศภายในที่สร้างความรู้สึกกระฉับกระเฉง และการตกแต่งสถานที่ที่ทันสมัย เนื่องจาก
ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความส าคัญกับเรื่องภาพลักษณ์ค่อนข้างมาก สถานที่ที่ทันสมัยท าให้ผู้ใช้บริการ
รู้สึกทันสมัยไปด้วย การท าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานออกก าลังกาย อีกทั้งสถานออก
ก าลังกายบ่งบอกความเป็นตัวตนของสมาชิก 

5.1.3 ปัจจัยด้านความสะดวกและความเหมาะสมของค่าสมาชิกมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นอันดับสาม ซึ่งประกอบด้วย การมีจ านวนสาขาท่ีสามารถไปใช้บริการได้เพียงพอ, 
ความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ , ความสะดวกของที่จอดรถ, อัตราค่าสมาชิกเหมาะสมกับ
คุณภาพการการให้บริการและ ความสะอาดภายในฟิตเนส เนื่องจากปัจจุบันชีวิตของคนส่วนใหญ่เร่ง
รีบ ต้องท างานแข่งกับเวลา ความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการจึงถือเป็นปัจจัยส าคัญที่
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ผู้ใช้บริการค านึงถึงเป็นอันดับต้นๆ การที่สถานออกก าลังกายอยู่ใกล้รถไฟฟ้าจึงถือเป็นข้อได้เปรียบ 
เนื่องจากการเดินทางโดยรถไฟฟ้านอกจากจะสะดวกยังใช้ระยะเวลาไม่นาน ทั้งนี้อัตราค่าสมาชิกที่
เหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการก็เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้สมาชิกยังคงตัดสินใจใช้บริการสถานออก
ก าลังกายแห่งเดิม 

5.1.4 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออก
ก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร้เป็นอันดับสี่ ซึ่ง
ประกอบด้วย ความรวดเร็วในการ check in-out, ความสามารถในการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว, การ
ให้บริการแก่ลูกค้าทุกระดับเท่าเทียม, รายละเอียดต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่าย, เงื่อนไขการใช้บริการมีความ
ชัดเจน, การให้บริการรวดเร็ว, วิธีการช าระค่าสมาชิกที่หลากหลาย เนื่องจาก การท าสัญญากับสถาน
ออกก าลังกายมีเอกสารสัญญาเป็นจ านวนมาก ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่ได้อ่านลงลึกในรายละเอียดทุก
ตัวอักษร ทางพนักงานผู้ขายจ าเป็นที่จะต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้ใช้บริการทราบและเข้าใจก่อนปิดการ
ขาย อาจแจ้งถึงเรื่องหลักๆหรือสิ่งที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มักละเลย เนื่องจากหากไม่มีการท าความ
เข้าใจให้ตรงกันตั้งแต่แรกแล้วภายหลังเกิดปัญหาจะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกว่าพนักงานปกปิด 
และต้องการที่จะขายสมาชิกเพ่ือท ายอดเท่านั้น 

5.1.5 ปัจจัยด้านคลาสออกก าลังกายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลัง
กายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอันดับห้า ซึ่ง
ประกอบด้วย คลาสออกก าลังกายมีความแปลกใหม่, การจัดคลาสออกก าลังกายอย่างเป็นระบบ เช่น 
คลาสมีความต่อเนื่อง ไม่เว้นช่วงยาวจนเกินไป มีกิจกรรมภายในสถานออกก าลังกายให้สมาชิกท า 
เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่นิยมออกก าลังกายแบบคลาสประเภทคาดิโอ เช่น Body Combat, 
Body Step, Body Jam, Zumba เพราะเป็นคลาสที่สร้างสีสันและความรู้สึกสดชื่น กระฉับกระเฉง
ให้กับผู้ใช้บริการ การเพิ่มท่วงท่าการเต้นใหม่ๆเข้าไปอยู่เสมอท าให้ผู้ใช้บริการอยากที่จะเข้าร่วมคลาส
เพ่ิมข้ึน 

5.1.6 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลเชิงลบต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลัง
กายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอันดับหก แสดงให้เห็นว่า
การที่สถานออกก าลังกายมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และมีเป็นจ านวนมาก รวมทั้งการมีขนาด
พ้ืนที่ของฟิตเนสที่เหมาะสม จะท าให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายนั้นน้อยลง ซึ่ง
อาจเป็นเพราะการมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นจ านวนมาก อาจส่งผลต่อความซับซ้อนในการใช้งาน หรือ
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่อาจเน้นที่การออกก าลังกายโดยใช้อุปกรณ์เพียงบางอย่าง การมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย
และพ้ืนที่มากเกินไปจึงเป็นเรื่องที่เกินจ าเป็น 
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5.2 ข้อเสนอแนะส าหรบัผู้ประกอบการ 
 

จากการศึกษางานวิจัยนี้ท าให้ทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถาน
ออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร รวมไปถึง
พฤติกรรมในการใช้บริการสถานออกก าลังกายทั้ง 4 แห่ง (Fitness First, Virgin Active, True 
Fitness, We Fitness) ซึ่งสามารถช่วยผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้
ประกอบการตัดสินใจเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการของสถานออกก าลังกายที่ปัจจุบันมี
ภาวะการแข่งขันค่อนข้างสูง รวมถึงผู้ที่สนใจในธุรกิจนี้ยังสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาด เพ่ือให้กิจการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมและตรง
จุด ทั้งนี้ผู้วิจัยขอสรุปข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สถานออกก าลังกายขาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้จากการ
วิจัยเป็นหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

5.2.1 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับเรื่องบุคลากร เนื่องจากสถานออกก าลังกาย
ถือเป็นธุรกิจบริการ จึงต้องใส่ใจในเรื่องคุณภาพการให้บริการ เช่น การฝึกให้พนักงานยิ้มทักทาย
ผู้ใช้บริการ, การคัดเลือกครูฝึกที่ได้มาตรฐาน เพ่ือที่จะได้ครูฝึกที่มีความรู้/ความสามารถ , ปลูกฝัง
พนักงานทุกคนให้มีใจรักในงานบริการ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สามารถสร้างความรู้สึก
ประทับใจเป็นอย่างมากให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้จากผลการวิจัยที่ได้รับพบว่าสมาชิก complain เรื่องนี้
เป็นจ านวนมาก ทางผู้วิจัยเล็งเห็นว่าหากปล่อยให้ปัญหานี้คงอยู่ จ านวนสมาชิกของสถานออกก าลัง
กายอาจจะลดลง เนื่องจากอาจจะเกิดความไม่พอใจในการใช้บริการและเปลี่ยนไปใช้บริการสถานออก
ก าลังกายอื่นซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกใช้บริการค่อนข้างหลากหลาย 

5.2.2 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ของสถานออกก าลังกาย 
เนื่องจากผลการวิจัยบ่งชี้ว่าปัจจัยด้านปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด สถานออกก าลังกายที่ดูทันสมัย, มีการตกแต่งที่แปลกใหม่, มีความโดด
เด่นสามารถสร้างความรู้สึกให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกสนใจอยากที่จะใช้บริการ 

5.2.3 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับเรื่องท าเลที่ตั้งของสาขา เนื่องจากกระแสรัก

สุขภาพในปัจจุบันท าให้ประชาชนจ านวนมากหันมาออกก าลังกาย สถานออกก าลังกายทั้งหน้าใหม่ -

หน้าเก่าก็เปิดสาขาเพ่ิมเพ่ือรองรับผู้ใช้บริการ ความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการถือเป็นปัจจัย
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ส าคัญที่กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามใช้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ดังนั้นหาก

ผู้ประกอบการรายใดมีโครงการจะเปิดสาขาเพ่ิม ควรเปิดสาขาที่ใกล้หรือติดเส้นรถไฟฟ้า เนื่องจาก

เป็นการอ านวยความสะดวกแก่การเดินทางไปใช้บริการ เพ่ิมโอกาสในการที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจใช้

บริการได้มากข้ึน 

5.3.4 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในเรื่องกระบวนการการบริการ ไม่ว่าจะเป็น 

ความรวดเร็วในการ check in-out, ความสามารถในการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว, การให้บริการแก่ลูกค้า

ทุกระดับเท่าเทียม, รายละเอียดต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่าย, เงื่อนไขการใช้บริการมีความชัดเจน, การ

ให้บริการรวดเร็ว, วิธีการช าระค่าสมาชิกที่หลากหลาย อาจจะท าการก าหนดขั้นตอนการท างานที่

ชัดเจนเพ่ือไม่ให้เกิดความซับซ้อนในการด าเนินงาน รวมไปถึงการฝึกอบรมบุคลากรให้แจ้งข้อมูลแก่

ผู้ใช้บริการตามความจริงไม่ปกปิดหรือละเลย 

5.3.5 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในเรื่องผลิตภัณฑ์ เครื่องออกก าลังกายไม่ควรมี

ความซับซ้อนมากเกินไป เนื่องจากวิธีการใช้งานหรือ ขั้นตอนการใช้งานจะซับซ้อน ท าให้สมาชิก

ผู้ใช้บริการรู้สึกกลัว ไม่กล้าใช้บริการเครื่องดังกล่าว 

 

5.3 ข้อจ ากดัในการวจิยั 

 

 งานวิจัยนี้มีข้อจ ากัดเนื่องจากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางแบบสอบถาม

ออนไลน์จากประชากรผู้ที่ใช้บริการเฉพาะ Fitness First, Virgin Active, True Fitness, We 

Fitness เท่านั้น อีกทั้งช่วงเวลาในการเก็บแบบสอบถามค่อนข้างสั้น (เดือนกันยายน พ.ศ. 2558  – 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558) ดังนั้นผู้ที่น าข้อมูลผลงานวิจัยชุดนี้ไปใช้ ควรระมัดระวังข้อมูลทางด้าน

ประชากรศาสตร์และข้อมูลเชิงสถิติอ่ืนๆ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
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5.4 ข้อเสนอแนะงานวจิยัต่อเนื่อง 

 

5.4.1 ควรเพ่ิมเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือให้

ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนและเจาะจงมากขึ้น 

5.4.2 ควรขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขึ้นถึงผู้ใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาด

ใหญ่ (Fitness Center) ในสาขาต่างจังหวัด เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงประชากรที่ใช้บริการสถานออก

ก าลังกายขนาดใหญ่อย่างทั่วถึง ผลการวิจัยจึงจะเหมาะสมที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจการ

ของสถานออกก าลังกายทุกสาขา 

5.4.3 ควรศึกษาเพ่ิมเติมว่าปัจจัยใดมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการ

สถานออกก าลังกาย เนื่องจากการศึกษาดังกล่าวจะได้ข้อมูลที่สามารถน ามาวิเคราะห์และใช้วางแผน

กลยุทธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและจูงใจให้ลูกค้าใหม่ให้ความสนใจมากข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

เรือ่ง : ปจัจยัทีม่อีิทธพิลตอ่การตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย 

ขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากร 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ค าชีแ้จง 

1. แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลของ

ผู้บริโภครวมถึงความคิดเห็นต่างๆ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัยในหัวข้อ “ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับ การน าเสนอข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบของบทสรุป

ภาพรวม ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด รวมถึงผลการวิจัยจะถูกน าไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์ทางด้านวิชาการเท่านั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตามความจริง

เพ่ือประโยชน์ต่องานวิจัย 

 

โดยเนื้อหาในแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและประสบการณ์ในการใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ 

(Fitness Center) โดยศึกษาเฉพาะ ฟิตเนส เฟิรส์ท, เวอร์จิ้น แอ๊คทีฟ, ทรู ฟิตเนสและ วี 

ฟิตเนส 
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ส่วนที่ 2 :  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสถาน

ออกก าลังกาย ขนาดใหญ่ (Fitness Center) โดยศึกษาเฉพาะ ฟิตเนส เฟิรส์ท, เวอร์จิ้น 

แอ๊คทีฟ, ทรู ฟิตเนสและ วี  ฟิตเนส 

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
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นิยามศัพท์ 

สถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) หมายถึง สถานออกก าลังกายแบบ
ครบวงจร มีคลาสออกก าลังกายที่หลากหลาย อุปกรณ์ออกก าลังกายที่ทันสมัย มีกิจกรรมภายในให้
สมาชิกได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง โดยหมายถึงฟิตเนส เฟิรส์ท, เวอร์จิ้น แอ๊คทีฟ, ทรู ฟิตเนสและ วี ฟิตเนส 

 

สว่นที ่1   ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับพฤติกรรมและประสบการณ์ในการใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาด

ใหญ่ (Fitness Center) ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง : กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ ที่ตรงกับพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการของท่าน

มากที่สุดของท่านมากท่ีสุด 

 

1. ปัจจุบันท่านใช้บริการหรือเคยใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ที่ฟิต
เนส เฟิรส์ท, เวอร์จิ้น แอ๊คทีฟ, ทรู ฟิตเนสหรือ วี ฟิตเนส 

□ ใช่ (ท าข้อต่อไป) 

□ ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 

 

2. สถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ที่ท่านใช้บริการหรือเคยใช้บริการล่าสุด (เลือก
เพียงค าตอบเดียว) 

□ ฟิตเนส เฟิรส์ท 

□ เวอร์จิ้น แอ๊คทีฟ 

□ ทรู ฟิตเนส 

□ วี ฟิตเนส 
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3. ประเภทของสมาชิกที่ท่านใช้บริการล่าสุด 

□ สมาชิกระยะเวลาน้อยกว่า 6  เดือน 

□ สมาชิกระยะเวลา 12 เดือน 

□ สมาชิกระยะเวลา 24 เดือน 

 

4. ความถี่ในการเข้าใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) (จ านวนครั้ง/สัปดาห์) 

□ น้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ 

□ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ 

□ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ 

□ 5-7 ครั้ง/สัปดาห์ 

 

5. ระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) 

□ น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/ครั้ง 

□ 1 ชั่วโมง/ครั้ง 

□ 2 ชั่วโมง/ครั้ง 

□ มากกว่า 3 ชั่วโมง/ครั้ง 

 

6. อัตราค่าบริการต่อเดือน 

□ ต่ ากว่า 2,000 บาท/เดือน 

□ 2,000 -2,500 บาท/เดือน 
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□ 2,500-3,000 บาท/เดือน 

□ มากกว่า 3,000 บาท/เดือน 

 

7. วันที่ท่านนิยมเข้าใช้บริการมากที่สุด 

□ วันจันทร์ 

□ วันอังคาร 

□ วันพุธ 

□ วันพฤหัสบดี 

□ วันศุกร์ 

□ วันเสาร์ 

□ วันอาทิตย์ 

 

8. ช่วงเวลาที่ท่านนิยมเข้าใช้บริการมากที่สุด 

□ 6.00 น. ถึง 9.00 น. 

□ 9.01 น. ถึง 12.00 น. 

□ 12.01 น. ถึง 16.00 น. 

□ 16.01 น. ถึง 20.00 น.  

□ หลัง 20.01 น. 
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9. ท่านมี/เคยมีครูฝึกสอบส่วนตัวหรือไม่ (Personal Trainer) 

□ มี 

□ ไม่มี 

 

10. คลาสหรือการออกก าลังกายที่ท่านนิยมมากที่สุด (เลือกได้ 1 ค าตอบ) 

□ คลาสประเภทคาดิโอ เช่น Body Combat, Body Jam, Body Step, RPM, 
Zumba, Powerplate, Circuit) 

□ คลาสประเภทเวท เทรนนิ่ง (เช่น Body Pump) 

□ คลาสประเภทโยคะ (เช่น Hot Flow Yoga, Gentle Flow Yoga, Body Balance, 
Anti-Gravity Yoga, Pilates Reformer) 

□ เครื่องออกก าลังกาย 

□ ผู้ฝึกสอนส่วนตัว (Personal trainer) 

□ อ่ืนๆ โปรดระบุ.... 

 

11. เหตุผลที่เลือกใช้บริการสถานออกก าลังกาย (มากกว่า 1 ค าตอบ) 

□ ต้องการให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้น 

□ ต้องการรักษาโรค/บ าบัดร่างกาย 

□ เพ่ือรูปร่างที่ดีขึ้น/กระชับขึ้น 

□ ต้องการลดน้ าหนักและไขมันส่วนเกิน 

□ ต้องการฝึกทักษะทางกีฬา 

□ เพ่ือพบปะสังสรรค์กับเพ่ือน 
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□ เพ่ือนและคนรอบข้างชักชวน 

□ ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

□ อ่ืนๆ โปรดระบุ... 

 

12. ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายมากที่สุด (เลือกเพียง 1 ค าตอบ) 

□ ตนเอง 

□ เพ่ือน/ครอบครัว/ ญาติ/คนรู้จัก 

□ อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………………….. 

 

สว่นที ่2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 

สถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ศึกษาเฉพาะฟิตเนส เฟิรส์ท, เวอร์จิ้น แอ๊คทีฟ, ทรู ฟิตเนสและ วี ฟิตเนส 

ค าชีแ้จง : กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ ที่ตรงกับพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการของท่าน

มากที่สุดของท่านมากท่ีสุด 

 

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจใช้บรกิาร 
สถานออกก าลงักายขนาดใหญ ่

ระดบัความเหน็ 
ไม่

สามารถ 
มาก
ทีส่ดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีส่ดุ 

ประเมนิ
ได ้

1. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์             

1.1 มีประเภทของสมาชิกท่ีหลากหลาย             

1.2 จ านวนอุปกรณ์เพียงพอกับสมาชิก             

 



81 
 

 

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจใช้บรกิาร 
สถานออกก าลงักายขนาดใหญ ่(Fitness Center) 

ระดบัความเหน็ 
ไม่

สามารถ 

มาก
ทีส่ดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีส่ดุ 

ประเมนิ
ได ้

1.3 อุปกรณ์ทันสมัย             

1.4 ขนาดพื้นท่ีของฟิตเนสเหมาะสม             

1.5 คลาสออกก าลังกายมคีวามแปลกใหม ่             

1.6 อุปกรณ์ปลอดภัยและได้มาตรฐาน             

1.7 มีบริการเสริม เช่น สระว่ายน้ า ห้องซาวน์น่า             

2. ปจัจยัดา้นราคา              

2.1 อัตราค่าสมาชิกเหมาะสมกับคุณภาพการ
ให้บริการ 

            

2.2 อัตราค่าสมาชิกถูกกว่าสถานออกก าลังกายอื่น             

3. ปจัจยัดา้นชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย(สถานทีต่ั้ง)             

3.1 มีจ านวนสาขาท่ีสามารถไปใช้บริการได้เพียงพอ             

3.2 สะดวกในการเดินทางไปใช้บรกิาร             

3.3 ความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ             

4. ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด             
4.1 มีการส่งเสริมการตลาดที่หลากหลาย เช่น 

ส่วนลดกับบตัรเครดิต ของแถม/ของสมนาคุณ ส่วนลด
ค่าแรกเข้า/ค่าด าเนินการ 

            

4.2 มีการประชาสมัพันธ์การจดัโปรโมชั่นผ่านสื่อ 
เช่น Billboard, Website อย่างต่อเนื่อง 

            

5. ปจัจยัดา้นกระบวนการบรกิาร             

5.1 การให้บริการรวดเร็ว             

5.2 การให้บริการแก่ลูกค้าทุกระดบัเท่าเทียมกัน             

5.3 ความรวดเร็วในการ check in/ check out             

5.4 สามารถแก้ปัญหาอย่างรวดเรว็             

5.5 รายละเอยีดต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่าย เงื่อนไขการใช้
บริการที่มีความชัดเจน 
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ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจใช้บรกิาร 
สถานออกก าลงักายขนาดใหญ ่

ระดบัความเหน็ 
ไม่

สามารถ 

มาก
ทีส่ดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีส่ดุ 

ประเมนิ
ได ้

5.6 วิธีการช าระค่าสมาชิกที่หลากหลาย             

5.7 การจดัคลาสออกก าลังกายที่เป็นระบบ เช่น 
คลาสมีความต่อเนื่อง 

            

6. ปจัจยัดา้นบคุลากรผูใ้หบ้รกิาร             

6.1 พนักงานขายมีความรู้/ความสามารถ             

6.2 ครผูู้สอนมีความรู/้ความสามารถ             

6.3 ครผูู้สอนมีความตั้งใจในการให้บริการ             

6.4 พนักงานมีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี เช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส             

6.5 พนักงานมีมารยาท/พูดจาสุภาพ             

7. ปจัจยัดา้นการสรา้งและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
7.1 การตกแต่งสถานท่ีที่ทันสมยั             

7.2 ความสะอาดภายในฟิตเนส             

7.3 เสยีงเพลงภายในฟิตเนสเข้าบรรยากาศ             

7.4 บรรยากาศภายในสร้างความรู้สึก
กระฉับกระเฉง 

            

7.5 ร้านค้าภายในฟิตเนสมีของทีห่ลากหลาย เช่น 
อาหารว่าง ผลไม ้เครื่องดื่ม ขนม 
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หวัข้อการตดัสนิใจ 
ใชบ้รกิาร
แนน่อน 

อาจจะใช้
บรกิาร 

ไมแ่นใ่จ 
อาจจะ
ไมใ่ช้

บรกิาร 

ไมใ่ช้
บรกิาร
อยา่ง

แนน่อน 

ในการตัดสินใจใช้บริการสถาน
ออกก าลังกายขนาดใหญ่ 
(Fitness Center) ครั้งต่อไป 
ท่านจะตัดสินใจใช้บริการสถาน
ออกก าลังกายที่ท่านประเมินนี้
มากน้อยเพียงใด 

          

 

กรณีท่ีท่านตัดสินใจไม่ใช้บริการเพราะเหตุผลใด …………………………………………….. 

 

สว่นที ่3   ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง : กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ ที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่านมากท่ีสุด 

 

3.1 เพศ 

□ ชาย     

□ หญิง 

 

3.2 อายุ 

□ 20-25 ปี 

□ 26-30 ปี 

□ 31-35 ปี 

□ มากกว่า 36 ปีขึ้นไป 
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3.3 สถานภาพสมรส 

□ โสด 

□ สมรส 

□ หย่าร้าง 

 

3.4 ระดับการศึกษา 

□ ต่ ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี 

□ สูงกว่าปริญญาตรี 

 

3.5 อาชีพ 

□ นักเรียน/นักศึกษา 

□ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

□ พนักงานบริษัทเอกชน 

□ ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 

□ อ่ืนๆ โปรดระบุ ………….. 

 

3.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

□ ต่ ากว่า 25,000 บาท/เดือน  

□ 25,001-35,000 บาท/เดือน 

□ 35,001-50,000 บาท/เดือน 

□ 50,001-70,000 บาท/เดือน 

□ มากกว่า 70,001 บาท/เดือนขึ้นไป 

 

******************************จบแบบสอบถาม****************************** 

ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือ 
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ภาคผนวก ข 

รายละเอียดผลการวิเคราะหจ์ากโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

 

ตารางที่ ข.1 จ านวนปัจจัยที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระท่ี

สามารถอธิบายได้ 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulativ

e % 
Total 

% of 
Variance 

Cumulativ
e % 

Total 
% of 

Varianc
e 

Cumulative 
% 

1 11.177 36.054 36.054 11.177 36.054 36.054 4.031 13.002 13.002 

2 2.303 7.430 43.484 2.303 7.430 43.484 3.718 11.993 24.995 

3 1.953 6.298 49.782 1.953 6.298 49.782 3.214 10.369 35.364 

4 1.813 5.847 55.629 1.813 5.847 55.629 2.894 9.336 44.700 

5 1.523 4.912 60.542 1.523 4.912 60.542 2.872 9.266 53.966 

6 1.411 4.552 65.093 1.411 4.552 65.093 2.592 8.360 62.326 

7 1.169 3.772 68.866 1.169 3.772 68.866 1.747 5.637 67.963 

8 1.126 3.633 72.499 1.126 3.633 72.499 1.406 4.536 72.499 

9 .950 3.063 75.562             

10 .849 2.739 78.301             

11 .693 2.235 80.536             

12 .680 2.192 82.728             

13 .586 1.890 84.618 
 

          

14 .580 1.869 86.487             

15 .472 1.524 88.011             
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ตารางที่ ข.1 จ านวนปัจจัยที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระท่ี

สามารถอธิบายได้ (ต่อ) 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

16 .412 1.330 89.341             

17 .400 1.289 90.630             

18 .381 1.228 91.858             

19 .336 1.083 92.940             

20 .305 .983 93.923             

21 .296 .955 94.878             

22 .234 .755 95.633             

23 .219 .706 96.339             

24 .205 .660 97.000             

25 .194 .625 97.624             

26 .173 .558 98.182             

27 .161 .519 98.701             

28 .136 .440 99.141             

29 .110 .354 99.495             

30 .086 .277 99.772             

31 .071 .228 100.000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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ตารางที่ ข.2 จ านวนปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotated Component 

Matrix) 

  
Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ความรวดเร็วในการ check in/ check out .800               

สามารถแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว .754             

การให้บริการแก่ลูกค้าทุกระดับเท่าเทียมกัน .706             

รายละเอียดต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่าย เงื่อนไขการ
ใช้บริการที่มีความชัดเจน 

.680             

การให้บริการรวดเร็ว .608             

วิธีการช าระค่าสมาชิกที่หลากหลาย .601             

มีจ านวนสาขาทีส่ามารถไปใช้บริการได้
เพียงพอ 

  .791           

สะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ   .736           

อัตราค่าสมาชิกเหมาะสมกับคณุภาพการ
ให้บริการ 

  .629           

ความสะอาดภายในฟิตเนส   .556           

ความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ   .532           

ครูผูส้อนมีความตั้งใจในการให้บรกิาร     .851          

ครูผูส้อนมีความรู้/ความสามารถ     .743          

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีเช่น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส 

    .718          

พนักงานมีมารยาท/พูดจาสุภาพ     .682 .446        

เสียงเพลงภายในฟิตเนสเข้าบรรยากาศ      .832        

บรรยากาศภายในสร้างความรู้สึก
กระฉับกระเฉง 

     .823        

การตกแต่งสถานท่ีที่ทันสมัย      .650        

อุปกรณ์ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน        .786       

อุปกรณ์ทันสมัย        .748       

ขนาดพื้นท่ีของฟิตเนสเหมาะสม   .424    .636       

จ านวนอุปกรณ์เพยีงพอกับสมาชิก   .574     .610       
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ตารางที่ ข.2 จ านวนปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotated Component 

Matrix) (ต่อ) 

  
Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 

มีประเภทของสมาชิกที่หลากหลาย         .759     

มีการประชาสัมพันธ์การจัดโปรโมช่ันผ่าน
สื่อ เช่น Billboard, Website อย่าง
ต่อเนื่อง 

        .735     

มีการส่งเสรมิการตลาดที่หลากหลาย เช่น 
ส่วนลดกับบตัรเครดิต ของแถม/ของ
สมนาคณุ ส่วนลดค่าแรกเข้า/ค่า
ด าเนินการ 

        .621     

อัตราค่าสมาชิกถูกกว่าสถานออกก าลัง
กายอื่น 

        .481   -
.463 

ร้านค้าภายในฟิตเนสมีของที่หลากหลาย 
เช่น อาหารว่าง ผลไม้ เครื่องดื่ม ขนม 

     .436  .470 .429   

พนักงานขายมีความรู/้ความสามารถ     .404    .406     

คลาสออกก าลังกายมีความแปลกใหม ่           .751   

การจัดคลาสออกก าลังกายที่เป็นระบบ 
เช่น คลาสมคีวามต่อเนื่อง 

          .682   

มีบริการเสริม เช่น สระว่ายน้ า ห้องซาวน์
น่า 

              .790 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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ประวตัผิู้เขยีน 
 
ชื่อ นางสาว มุกดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ 
วันเดือนปีเกิด 13 พฤศจิกายน 2529 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2552: บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อพิเศษ  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
ประสบการณ์ท างาน  

2554–ปัจจุบัน: เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อพิเศษ 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

 


