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          ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการศูนย์ออกกาํลงักายของผู้บริโภค 

ในเขตหนองแขม จังหวดักรุงเทพมหานคร 

Factors  Affecting Consumer’s Decision to Select Fitness Center Service  

In Nongkhaem District , Bangkok Province 

ปกรณ์  วงศส์วสัด์ิ 1 ผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร  ขาํเดช 2 

------------------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ีเพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตหนอง

แขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร และศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยอ์อกกาํลงักาย

ของผูบ้ริโภคในเขตหนองแขม โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริโภค

ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ข้ึนไปและไดใ้ชบ้ริการศูนยท่ี์ตั้งอยูใ่นเขตหนองแขม จงัหวดั

กรุงเทพมหานครจาํนวน 400 รายผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักาย ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั คือ 

 (1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ยเพศ อาย ุและระดบั การศึกษาท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภค

ในเขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร อยา่งมีระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

(2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยดา้นราคาและสถานท่ี 

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตหนอง

แขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร อยา่งมีระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 และ 

  

_______________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 (3) ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ยดา้นภาพลกัษณ์และความภกัดี มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตหนองแขม จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ : การตัดสินใจ  ศูนย์ออกกาํลงักาย   

 

Abstract 

The objectives of this research were to study about demographic 

factors affecting consumer’s decision to select fitness center service in 

Nongkhaem District of Bangkok Province and also to study the relationship 

between marketing mix factor , other factor and consumer’s decision to select 

fitness center service in Nongkhaem District of Bangkok Province by using 

questionnaires to compile data from 400 consumers who have aged from full 15 

years upwards , and using fitness center where located in Nongkhaem District 

of Bangkok Province. Results of the research showed that 3 factors affecting 

decision to select fitness center service at the 0.05 level of significance as 

follows (1) Demographic factors toward different gender, age, and level of 

education. (2) Marketing mix factors toward price and place and (3) Other 

factors toward brand Image and brand loyalty. 

KEY WORDS : DECISION, FITNESS CENTER  

1.บทนํา 

            ในยุคปัจจุบนัมนุษยมี์ปัญหาทางดา้นสุขภาพพลานามยั อนัเน่ืองมากจาก

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการติดต่อส่ือสารและเทคโนโลยี ประกอบกับ

รูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ดังนั้นแล้วมนุษย์จึง

เล็งเห็นความสาํคญัต่อการออกกาํลงักายในชีวิตประจาํวนัเป็นอยา่งยิ่ง เพราะการ

ออกกาํลงักายเป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคญัท่ีทาํให้ผูอ้อกกาํลงัมีสุขภาพพลานามยั

ท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ และยงัช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตท่ีดีไดอี้กดว้ย ศูนยอ์อกกาํลงั

กายจึงไดเ้ป็นทางเลือกหน่ึงท่ีตอบสนองความตอ้งการในเร่ืองการออกกาํลงักาย
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ของผูบ้ริโภคได้ แต่ปัจจุบันน้ีธุรกิจศูนย์ออกกําลังกายได้เกิดข้ึนหลายแห่ง

มากมายและมีการขยายตลาดไปยงัเขตพื้นท่ีต่างๆอยา่งรวดเร็วอนัเน่ืองมาจากการ

ได้รับความนิยมท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งตามห้างสรรพสินคา้ โรงพยาบาล โรงแรม และ

อาคารท่ีพกั ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการตดัสินใจท่ีจะใช้บริการ ทาํให้

ธุรกิจศูนยอ์อกกาํลงักายมีการแข่งขนัทางดา้นการตลาดมากยิ่งข้ึน ดงันั้นผูด้าํเนิน

ธุรกิจจึงควรให้ความสําคัญท่ีจะต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบต่างๆ 

เพื่อท่ีจะดึงดูดใจและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาเป็นสมาชิก

และใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการศูนย์ออกกําลังกายของผู ้บริโภคในเขตหนองแขม จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บ ริ ก า ร ศู น ย์อ อ ก กํา ลั ง ก า ย ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต ห น อ ง แ ข ม  จัง ห วัด

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยอ่ืนๆประกอบด้วยภาพลักษณ์,ความภักดีและความ

ไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคใน

เขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

     1.     ผลของการศึกษาทาํให้เขา้ใจถึงปัจจยัสําคญัต่างๆท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บริการศูนยอ์อกกาํลงักายในเขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร     

2.  เพื่อนําผลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ีไปเป็นประโยชน์สําหรับ

ผูป้ระกอบการและผูท่ี้สนใจจะลงทุนประกอบธุรกิจเก่ียวกบัศูนยอ์อกกาํลงักาย

ในเขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร อาจนาํไปใช้ในการกาํหนดกลยุทธ์

ทางการตลาด ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และสร้าง

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
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3.     ผลของการศึกษาจะเป็นแนวทางให้กบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและเพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

สมมติฐานการวจัิย 

       สมมติฐานที ่1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีผลกับการตดัสินใจ

เลือกใชศู้นยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 

     สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์และ

บริการ ราคา สถานท่ี และการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจเลือกใชศู้นยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภค 

       สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ ความภกัดี และความ

ไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชศู้นยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภค 
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กรอบแนวความคิด 

           ตัวแปรอสิระ                                               ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

      - เพศ    

       - อายุ 

       - สถานภาพสมรส    

       - ระดบัการศึกษา 

       - อาชีพ 

       - รายได ้    

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

        - ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

        - ราคา    

        - สถานท่ี 

        - การส่งเสริมทางการตลาด   

ปัจจัยอืน่ๆ 

      - ภาพลกัษณ์    

       - ความภกัดี  

       -ความไวว้างใจ 

การตดัสินใจเลือกใช ้

บริการศูนยอ์อกกาํลงั 

กาย 
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2.แนวคิด 

            ในการศึกษาวจิยัเร่ือง”ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนย์

ออกกาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัได้

นาํแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนย์

ออกกาํลงักาย โดยสรุปแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 

            จิราภา  พึ่งบางกรวย (2550:26) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การตลาด

ของฟิตเนสเซ็นเตอร์ในประเทศไทย พบวา่ ในปี 2549 สภาพการตลาดของการ

ออกกาํลงักายในประเทศไทย มีมูลค่าทางการตลาด 1,500 ล้านบาท  มี

ผูป้ระกอบการหลายราย โดยผูป้ระกอบการรายใหญ่ๆ ในตลาดจะให้บริการดา้น

ฟิตเนส เซ็นเตอร์เป็นส่วนใหญ่  บริการท่ีมีให้ ไดแ้ก่ เคร่ืองออกกาํลงักาย  และมี

เจา้หน้าท่ีให้คาํปรึกษาแนะนาํการออกกาํลงักาย และฟิตเนสเซ็นเตอร์เหล่าน้ีจะ

แข่งขนักนัดว้ยพื้นท่ีให้บริการท่ีอยู่ใจกลางเมือง จึงทาํให้ในปัจจุบนัธุรกิจศูนย์

สุขภาพจึงเกิดข้ึนจาํนวนมากและมีการแข่งขนักนัทางตลาดเพื่อรองรับความ

ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

           ธราดล และมณฑา เก่งการพาณิช (2546 : 4) ให้แนวคิดการออกกาํลงักาย

ว่า การออกกาํลงักาย หรือ กิจกรรมทางกาย หมายถึง การออกกาํลังกายตาม

แผนการของตนเองท่ีวางไว ้ เพื่อการนนัทนาการหรือในยามวา่ง หรือเพื่อความ

สมบูรณ์ของร่างกาย (fitness) การออกกาํลงักายตามความหมายน้ีจึงตอ้งเป็นไป

ตามวตัถุประสงค์เฉพาะ เช่น เพื่อการปรับปรุงความสมบูรณ์ของร่างกาย เพื่อ

สุขภาพ หรือเพื่อการปะทะสังสรรคท์างสังคม  

           อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2543) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและใชสิ้นคา้และ

บริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อนและเป็น

ตวักาํหนดปฏิกิริยาเหล่านั้น คาํจาํกดัความเหล่าน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสาํคญั คือ  

           1.ปฏิกิริยาของบุคคลซ่ึงรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเดินทางไปและ

กลบัจากร้านคา้ การจ่ายของในร้านคา้ การซ้ือ การขนส่ง การใชป้ระโยชน์และ

การประเมินค่าสินคา้และบริการท่ีมีจาหน่ายอยูใ่นตลาด  
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           2. บุคคลเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการใช้สินคา้และบริการทาง

เศรษฐกิจ ซ่ึงหมายถึงผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้และบริการเพื่อนาํไปใช้บริโภคเอง 

หรือเพื่อการบริโภคของหน่วยบริโภคต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เช่น 

ครอบครัว 

           3. เป็นการรวมกระบวนการต่าง ๆ ของการตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อนและเป็น

ตวักาํหนดปฏิกิริยาทางการตลาด เช่น การติดต่อกบัพนกังานขาย ส่ือโฆษณา 

และการเปิดรับข่าวสารการโฆษณา การสอบถามอยา่งไม่เป็นทางการจากญาติ

มิตร การสร้างความโน้มเอียงหรือเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกต่าง ๆ และ

ปฏิกิริยาต่าง ๆ เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือหลงัจากการระบุและพิจารณาทางเลือก

ต่าง ๆ เป็นอยา่งดีแลว้  

           ดงันั้นผูซ้ื้อรายใดรายหน่ึงลงมือซ้ือผลิตภณัฑ์จึงเป็นเพราะมีส่ิงเร้า เขา้ไป

กระตุน้เป้าหมายของการกระตุน้อยูท่ี่ กล่องไขปริศนา (Black Box) ซ่ึงประกอบ

ไปดว้ย ลกัษณะเฉพาะและกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อนัน่เอง ผลของการ

กระตุน้ทาํให้ผูซ้ื้อ เลือกผลิตภณัฑ์ท่ีจะซ้ือ เลือกตราท่ีจะซ้ือ เลือกผูข้าย เลือก

จงัหวะเวลา และ ปริมาณในการซ้ือ ลกัษณะเฉพาะของผูซ้ื้อเป็นตวัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การรับรู้วา่มีส่ิงเร้าเขา้มากระตุน้ และมีอิทธิพลต่อการกาํหนดท่าทีการตอบสนอง

ต่อส่ิงเร้าท่ีรับรู้นั้น ส่วนกระบวนการตดัสินใจซ้ือ เป็นตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

กาํหนดผลลพัธ์ของการตอบสนอง  

           Kotler Philip (2003) ไดใ้ห้แนวคิดว่า กระบวนการตดัสินใจในการซ้ือ 

(Buying Decision Process) คือ ขั้นตอนต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งผา่นหรือพิจารณา

หรือลงมือกระทําอย่างเป็นลําดับและดําเนินต่อเน่ืองไปจนกระทั่งเกิดการ 

ตัดสินใจซ้ือและลงมือซ้ือสินค้าหรือบริการ ในขั้นตอนของกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจะตอ้งผา่นขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอนคือ การตระหนกัถึง

ปัญหาหรือความตอ้งการ , การแสวงหาขอ้มูลและทางเลือก, การประเมินและ

วิเคราะห์ขอ้มูลและทางเลือก, การตดัใจซ้ือ และการประเมินผลและพฤติกรรม

หลงัการซ้ือ  
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3.ข้ันตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจัิย 

             ประชากรท่ีจะทาํการศึกษาในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ผูบ้ริโภคทั้งชายและ

หญิงอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ท่ีไดท้าํการสมคัรเป็นสมาชิกและใชบ้ริการศูนยอ์อก

กาํลงักายในเขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร แลว้และมีภูมิลาํเนาหรือพกั

อาศยัอยูใ่นเขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร ทั้งหมดจาํนวน 400 คน โดย

ผูว้จิยักาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากการคาํนวณตามสูตร N = Z2/4(e)2  (ท่ีมา: 

สุชาดา กีระนนัทน์, 2540) โดย  N แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง , Z  แทน ค่า

มาตราฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 %  และ e  แทน ค่าสัดส่วนความคาดเคล่ือน 

5% ทั้งน้ีผูว้ิจยัมีแนวทางในการเลือกกลุ่มตวัอย่างเป้าหมายโดยใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) และการสุ่มแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) ภายในเขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

           เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลสําหรับงานวิจัยในคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้ใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire)  ลักษณะคาํถามเป็นแบบปลายปิดท่ีมีหลาย

ตวัเลือกใหเ้ลือกตอบ (Multiple- Choice Questions)  และคาํถามแบบแสดงระดบั

ความคิดเห็น มีทั้งหมด 11 ระดบั (Rating Scale) ซ่ึงมีทั้งหมด 4 ตอน คือ (1) 

ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  (2) ความคิดเห็นของผูต้อบ

แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด (3) ความคิดเห็นของผูต้อบ

แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆประกอบดว้ยภาพลกัษณ์ ความภกัดี และความ

ไวว้างใจ และ (4) ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักาย  

           ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ คือ (1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามหลงั

ทาํการศึกษา  และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (2) สร้างแบบสอบถามให้

ครอบคลุมเน้ือหาท่ีได้ศึกษาและสามารถดาํเนินงานวิจยัเพื่อให้ได้ผลวิจยัตาม

วตัถุประสงค์ท่ีสามารถพิสูจน์สมมติฐานท่ีตั้งไวไ้ด ้และถูกตอ้งตามระเบียบการ

วจิยั(3) นาํแบบสอบถามไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อทาํการทบทวน ตรวจสอบ 

และวิจารณ์เพื่อแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมถูกตอ้ง และมีความสอดคล้องกับ
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วตัถุประสงคข์องงานวจิยัในคร้ังน้ี และ (4 ) นาํแบบสอบ ถามท่ีไดจ้าํนวน 30 ชุด 

ไปทาํการทดสอบความเช่ือมัน่ก่อนนาํไปเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคสนามจริง 

            ผลการทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยั ดว้ยการดาํเนินการทดสอบ

แบบสอบถามกับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง

จาํนวน 30 รายท่ีอยูใ่นเขตบางแค จงัหวดักรุงเทพมหานคร เพื่อนาํไปวิเคราะห์หา

ความเช่ือมัน่ของกลุ่มขอ้คาํถามท่ีเป็นแบบแสดงระดบัความคิดเห็นซ่ึงค่าท่ีได้

ความเช่ือมัน่เฉล่ีย 0.89   จึงถือวา่กลุ่มขอ้คาํถามดงักล่าวท่ีมีความน่าเช่ือถืออยูใ่น

ระดบัสูง 

           และในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัได้เลือกใช้สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล คือ (1) สถิติพรรณนาได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) , ค่าร้อยละ 

(Percentage) ,ค่าเฉล่ีย(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และ (2) สถิติอา้งอิง ไดแ้ก่ ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA) 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

    1.เพศ 0.006    

    2.อาย ุ 0.001    

    3.อาชีพ 0.119    

4.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.119    

    5.ระดบัการศึกษา 0.049    

    6.สถานภาพ 0.384    

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

    1.ผลิตภณัฑแ์ละ

บริการ 

0.583    

    2.ราคา 0.031    

    3.สถานท่ี 0.000    

    4.การส่งเสริมทาง

การตลาด 

0.063    

ปัจจัยอืน่ๆ 

    1.ภาพลกัษณ์ 0.000    

    2.ความภกัดี 0.000    

    3.ความไวว้างใจ 0.196    
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5.สรุป/ฮธิปรายผลการวจัิย 

             สรุปลกัษณะส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการตอบแบบสอบถาม คือ 

เพศชาย จาํนวน 207 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.80 มีอายุระหวา่ง 36-45 ปี จาํนวน 

117 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.3 มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 147 ราย คิด

เป็นร้อยละ 36.8 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป จาํนวน 108 

ราย คิดเป็นร้อยละ 27 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 218 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 54.5 และมีสถานภาพการสมรสเป็นโสด จาํนวน 202 ราย คิดเป็นร้อยละ 

50.5 

             กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นของท่ีเ ก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ และดา้นสถานท่ี โดยภาพรวมมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งอยา่ง

ยิง่ ในดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการศูนย์ออกกําลังกายอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก ซ่ึงมีความ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนรเศรษฐกมลสุทธิและคณะ (2550) ท่ีไดท้าํการศึกษา

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนส-เซ็นเตอร์ 

พบวา่ ในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคาและการส่งเสริม

การตลาดตามลาํดบั 

            สําหรับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยอ่ืนๆ ด้านความภักดีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งมาก ในดา้น

ภาพลกัษณ์และดา้นความไวว้างใจมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อก

กาํลงักายอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งอยา่งยิ่ง และสําหรับความคิดเห็นเก่ียวกบั

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งอยา่ง

ยิง่  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั 

ในด้านเพศ อายุ ระดบัการศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยอ์อก
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กาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานครแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงยงัไม่มีความสอดคลอ้งกบังานวจิยั 

ชาภา วงษก์าญจนกุล (2547) ท่ีทาํการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์บริหารร่างกายของผูนิ้ยมออกกาํลังกายในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการเลือกใช้ศูนย์บริหารร่างกายท่ี

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

            สําหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาและด้านสถานท่ี มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคใน

เขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

และสาํหรับปัจจยัอ่ืนๆดา้นภาพลกัษณ์และดา้นความภกัดี มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตหนองแขม จงัหวดั

กรุงเทพมหานครอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีปัจจยัอ่ืนๆในดา้น

ความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอ่ืนมากท่ีสุด 

6.ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังนี ้

         1.จากผลการวจิยัน้ี พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักาย ไดแ้ก่ เพศ , อาย ุและระดบัการศึกษา  

         2.ผลการวจิยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ควรให้ความสําคญัในการวาง

กลยุทธ์ดา้นราคา โดยมีการตั้งราคาค่าใช้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัตลาด และ ดา้น

สถานท่ี โดยใหค้วามสาํคญัถึงความสะดวกสบายในการเดินทางมาใชบ้ริการศูนย์

ออกกาํลงักายของผูบ้ริโภค  

         3.ผูป้ระกอบการควรวางกลยุทธ์ท่ีสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูบ้ริโภคในด้าน

ภาพลกัษณ์ โดยรักษาช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือให้คงท่ีหรือเพิ่มข้ึน และดา้น

ความภกัดี โดยให้ความสําคญัและรักษากลุ่มลูกคา้เก่าท่ีมาใช้บริการศูนยอ์อก

กาํลงักายอยา่งต่อเน่ือง 
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ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

       1.ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของผู ้บริโภคท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเ ลือกใช้บ ริการศูนย์ออกกําลังกายในเขตหนองแขม จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

       2.ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์

ออกกาํลงักายไปยงัเขตพื้นท่ีต่างๆในกรุงเทพมหานคร  

       3.ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจของพนกังานท่ีให้บริการศูนยอ์อกกาํลงั

กาย 

7.กติติกรรมประกาศ 

               การศึกษาค้นคว้า อิสระฉบับน้ีสํา เ ร็จได้ด้วย ดี  โดยได้รับความ

อนุเคราะห์จากผูมี้พระคุณหลายท่าน โดยเฉพาะ ผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร  ขาํเดช 

อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีได้สละเวลาให้คาํปรึกษาและแนะนําเพื่อปรับปรุงแก้ไข

ขอ้บกพร่องต่างๆ นอกจากน้ี ยงัรวมไปถึงบุคคลต่าง ๆ รอบขา้ง ไดแ้ก่ เพื่อน, รุ่น

พี่ และ ผูก้รอกแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นผูท้ ั้งให้ความร่วมมือและกาํลงัใจ โดยเฉพาะ

คุณพอ่และคุณแม่ท่ีช่วยสนบัสนุนรายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีให้สําเร็จ

ตามเป้าหมายท่ีวางไว้และมีความสมบูรณ์มากยิ่ง ข้ึน  ผู ้วิจ ัย จึงขอกราบ

ขอบพระคุณมาไว ้ณ โอกาสน้ี 

8.เอกสารอ้างองิ 

จิราพา พึ่ งบางกรวย. กลยุทธ์การตลาดของฟิตเนสเซ็นเตอร์ในประเทศไทย

รายงานวิจยัสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ , มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2550. 

ชาภา วงษ์กาญจนกุล. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บ ริ ก า ร ศู น ย์บ ริ ห า ร ร่ า ง ก า ย ข อ ง ผู ้ นิ ย ม อ อ ก กํา ลัง ก า ย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร,รายงานการค้นควา้อิสระภาควิชาการจดัการทัว่ไป 

มหาวทิยาลยัรังสิต , 2547 
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ธราดร เก่งการพานิช และมณฑา เก่งการพานิช.ทบทวนการจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือ

ต่อการออกกาํลงักายและ มาตรการทางภาษี . นนทบุรี    กองออกกาํลงั

กายเพื่อสุขภาพ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข,  2546 

นรเศษฐ กมลสุทธิ และคณะ.ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัร
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