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ชื่อเรื่อง สว่นประสมทางการตลาดและแรงจงูใจที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิาร
สถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การวิจัยในครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

สถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอย่างที่ใชวิ้จยัในครัง้นี ้
คือ ผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานครทัง้ที่เป็นสมาชิก /เคยเป็นสมาชิก จ านวน 400 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู คือ สถิติเชิง
พรรณนา ทดสอบสมมตุิฐานโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน ผลการทดสอบพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่
เป็นผูห้ญิงที่มีสถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกันอยู่ ระดับการศึกษาต ่ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญา
ตรี/ปริญญาตรีประกอบอาชีพพนักงานเอกชน  มีรายไดอ้ยู่ที่ ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท ผลการ
ทดสอบพบว่า 1).ผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ที่มีดา้นรายไดแ้ตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออก
ก าลังกายแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2).ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ลูกคา้ ประกอบดว้ย ดา้นคุณค่าที่ลูกคา้จะไดร้บั ดา้นตน้ทุน ดา้นความสะดวก ดา้นการติดต่อสื่อสาร 
และ ดา้นการดแูลเอาใจใส่ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอ
เรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3).แรงจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้น
เหตุผลและดา้นอารมณ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอ
เรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
ค าส าคญั : เจเนอเรชั่น Y, สถานออกก าลงักาย, สว่นประสมทางการตลาด, มมุมองลกูคา้, แรงจงูใจ 
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This research aims to study the marketing mix from the perspectives of 

customers and the motivational factors that influenced decision to choose a fitness center 
membership among members of Generation Y in the Bangkok metropolitan area. The samples 
in this research consisted of 400 members of Generation Y in Bangkok who were members or 
used to be members of a fitness center by using the questionnaire as a tool for data collection. 
The statistics used in the data analysis were descriptive statistics and the hypothesis testing 
used inferential statistics. The results of research found that most of respondents were female, 
with a marital status of married, single, widowed, divorced or separated, held a Bachelor’s 
degree, worked as private employee and had an average monthly income of less than or 
equal to 25,000 Baht. The results of hypothesis testing were as follows: (1) the members of 
Generation Y had different income levels and made different decisions in terms of choosing a 
fitness center when applying a membership at a statistically significant level of 0.05; (2) 
marketing mix from the perspectives of the customers in the aspects of customer value, cost 
to customers, convenience, communication and caring influenced their decisions to choose a 
fitness center membership among members of Generation Y in the Bangkok metropolitan area 
at a statistically significant level of 0.05; and (3) motivation in the aspect of emotion and 
rationally-influenced decisions to choose a fitness center for applying for a membership 
among members of Generation Y in the Bangkok metropolitan area at a statistically significant 
level of 0.05. 

 
Keyword : Generation Y, Fitness center, Marketing Mix, Customer perspective, Motivation 
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สารนิพนธฉ์บบันีส้  าเรจ็ลลุว่งไดด้ว้ยดีดว้ยความอนุเคราะหแ์ละกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก  ผศ.
ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ อาจารยท์ี่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ไดเ้สียสละเวลาใหค้ าปรึกษา คอยช่วย
ชี ้แนะแนวทาง ติดตามขั้นตอนการท าสารนิพนธ์ฉบับนี ้ด้วยความใส่ใจ  อีกทั้งตรวจสอบแก้ไข
ขอ้ผิดพลาด ชีใ้ห้เห็นถึงขอ้บกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ รวมถึงท่านรอง
ศาสตราจารยส์พุาดา สิริกุตตา อาจารย ์ดร.ญาณพล แสงสนัต ์และ ท่านผูช้่วยศาสตราจารยจ์ิโรจน ์
บุรณศิริ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถาม  และเป็น 
คณะกรรมการสอบ ตลอดจนใหค้ าแนะน าและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพื่อน าไปปรบัปรุงแก้ไขในจุดที่
บกพร่องในการท าวิจัยครัง้นีเ้ป็นอย่างดี ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณ ท่านคณาจารยท์ุก ๆ ท่าน ใน
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีไดป้ระสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแ้ก่ตัว
ผูว้ิจยัอย่างเต็มก าลงัความสามารถ เจา้หนา้ที่บุคลากรที่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ ขณะท าการศึกษา สุดทา้ยนีข้อขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครวัที่คอยสนับสนุนและให้
ก าลงัใจในทุก ๆ ดา้น ตลอดจนเพื่อนนิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม สาขาการตลาดที่ไดช้่วยเหลือ
เกือ้กลูกนั มาไว ้ณ ที่นี ้
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ในยุคปัจจุบนักระแสการรกัสขุภาพก าลงัไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก ท่ามกลางความ

ทันสมัยและความเป็นสังคมเมืองมากขึน้ ประกอบกับสภาพแวดลอ้มที่ท าให้คนเราต้องมีการ
ปรบัตวัและหนัมาใสใ่จสขุภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ตอ้งใชช้ีวิตอยู่ในเมือง
ใหญ่อย่างในกรุงเทพมหานคร ที่ตอ้งเผชิญกบัความแออดั มลพิษฝุ่ นควนั พฤติกรรมการกินอาหาร 
ความเครียดจากการท างาน อีกทัง้ยงัมีโรคระบาดต่าง ๆ ซึ่งดเูหมือนสิ่งเดียวที่ทุกคนสามารถท าได้
คือการดูแลสุขภาพร่างกายใหแ้ข็งแรง เพื่อเตรียมพรอ้มรบัมือกับทุกสิ่งที่ตอ้งเจอในแต่ละวันให้
ไดม้ากที่สุด ดว้ยเหตุนีก้ารออกก าลงักายจึงกลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ตระหนักได้
ถึงประโยชนแ์ละกลบัมาใหค้วามส าคัญกันแบบแพร่หลาย ส่งผลท าใหต้ลาดธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับ
สุขภาพการออกก าลงักายมีอัตราการเติบโตที่สูงขึน้และมีแนวโน้มการแข่งขันกันในตลาดที่เพิ่ม
ความเขม้ขน้ขึน้เรื่อย ๆ  

สงัคมมีการเปลี่ยนแปลงเขา้สู่ยุคเจเนอเรชั่น Y วยัรุ่นในกลุ่มนีถื้อเป็นตลาดกลุ่มใหญ่ใน
ปัจจุบนั เนื่องดว้ยเจเนอเรชั่น Y เป็นช่วงวยัมีไฟการท างาน มีก าลงัในการซือ้สงู มีเรี่ยวแรงในการ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ อีกทัง้ยังมีความคิดสรา้งสรรคพ์รอ้มจะเปิดรบัสิ่งแปลกใหม่มากยิ่งขึน้ ท า
ใหไ้ดพ้บเห็นและมีประสบการณใ์นมมุที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อน จึงส่งผลใหม้มุมองในการใชช้ีวิต
เปลี่ยนไปจากเดิม ท าใหก้ลุ่มคนเจเนอเรชั่น Y เกิดการตระหนักรูแ้ละเล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การออกก าลงักายกนัมากขึน้ เนื่องจากเริ่มเห็นสขุภาพของคนเจเนอเรชั่นก่อนหนา้ ที่ก าลงัประสบ
ปัญหาสขุภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมขึน้เรื่อย ๆ จากการโหมงานหนกัและการใชช้ีวิตที่ขาดการดแูล
สขุภาพและละเลยการออกก าลงักาย แต่สิ่งหนึ่งที่นกัการตลาดจะตอ้งประสบพบเจอคือ ปัญหาที่
ผูบ้ริโภคกลุ่มนีม้ีความตอ้งการเพิ่มขึน้มากกว่าเดิมในการเลือกสถานที่ออกก าลังกายจึงจะตอ้ง
เลือกจากสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง ซึ่งหากนักการตลาดไม่ท าการวิเคราะหถ์ึงความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ อาจส่งผลใหธุ้รกิจไม่เป็นที่นิยมได ้อีกทัง้เหตุผลส าคญัที่จะจูงใจใหผู้บ้ริโภคใชบ้ริการ
ในสถานที่ออกก าลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจใช้บริการสถานที่ออกก าลังกาย หาก
นกัการตลาดไม่ท าการวิเคราะหใ์หดี้อาจจะท าใหธุ้รกิจไม่สามารถด าเนินการต่อไปไดใ้นอนาคต 

การท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถดึงดดูผูบ้รโิภคใหเ้ขา้มาใชบ้ริการสถานที่ออกก าลงักาย
ได้ ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องใช้การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและ
การศึกษาถึงแรงจูงใจที่ผูบ้ริโภคใชใ้นการตัดสินใจเลือกซือ้สินคา้และบริการ เพื่อตอบสนองต่อ
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ความตอ้งการใหก้บัผูบ้ริโภคในเรื่องต่าง ๆ ได ้เช่น ดา้นความคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั ดา้นตน้ทุนที่
ผูบ้ริโภคตอ้งจ่าย ด้านการติดต่อสื่อสารกับผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวก ดา้นความส าเร็จในการ
ตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค และดา้นการดแูลเอาใจใส ่ดงันัน้ ผูป้ระกอบการธุรกิจสถานออก
ก าลงักายในแต่ละแห่งจะตอ้งท าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้เพื่อหากล
ยทุธท์างการตลาดมาสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหก้บัตวัเอง และท าใหส้ามารถเป็นผูน้  า
ในสว่นแบ่งทางการตลาดไดใ้นอนาคตอีกดว้ย 

งานวิจยัในครัง้นีมุ้่งที่จะศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายเพื่อรกัษาลกูคา้ที่มีอยู่เดิม และเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยาย
ลกูคา้ใหม่ใหม้ากขึน้ ขอ้มลูที่ไดจ้ากการวิจยัในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชนต่์อธุรกิจสถานออกก าลงักาย 
ทัง้ดา้นการตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจ การวางแผนการตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกล
ยุทธ์ทางการตลาด ท่ามกลางสภาพการแข่งขันที่ รุนแรงของสถานบริการออกก าลังกาย ให้
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลังกายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น   
Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ 

2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ (7C’s) ไดแ้ก่ ดา้นคุณค่าที่
ลกูคา้จะไดร้บั (Customer Value) ดา้นตน้ทุนของผูใ้ชบ้ริการ (Cost) ดา้นความสะดวกในการเขา้
ใช้บริการ (Convenience) ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) ด้านการดูแลเอาใจใส ่
(Caring) ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ (Completion) ด้านความสบาย 
(Comfort) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจ (Motivation) ได้แก่ด้านเหตุผล (Rational) ด้านอารมณ ์
(Emotion) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

 



  3 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพื่อเป็นประโยชนส์  าหรบัเจา้ของธุรกิจ/นกัการตลาด ในการน าผลการศกึษาไปพฒันา

กลยุทธท์างการตลาด ส าหรบัใชเ้ป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภณัฑ ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานครไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อเป็นขอ้มูลใหก้บัผูท้ี่ตอ้งการใชบ้ริการสถานออกก าลงักายในการตดัสินใจเลือกใช้
บรกิารสถานออกก าลงักายใน เขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ท้ี่คิดจะท าธุรกิจดา้นสถานออกก าลังกายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอ
เรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร น าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชนต่์อไปในอนาคต 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย คือ ผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ที่ใช/้เคยใชบ้ริการสถานออก
ก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยคือ ผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ที่ใช/้เคยใชบ้ริการสถานออก

ก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใชว้ิธีค านวณหาขนาด
กลุ่มตวัอย่าง จากสตูรแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชยบ์ญัชา , 2558) โดย
ก าหนดค่าความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดว้ยระดับความเชื่อมั่น 95% ไดข้นาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
385 คน และเก็บเพิ่มเติมกลุ่มตวัอย่าง 15 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน โดยการศึกษาวิจัย
ครัง้นีไ้ดก้ าหนดวิธีการสุม่ตวัอย่าง ตามขัน้ตอนดงันี ้

ขั้นตอนที่  1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยการสุ่มตวัอย่างจากเขตที่คาดว่ามีตวัอย่างช่วงอายตุัง้แต่ 23-40 ปี ที่เกิดระหว่าง ปี พ.ศ.2523-
2540 ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 เขต ดังนี ้เขตปทุมวัน, เขตบางซื่อ, เขตคลองสาน, เขตหว้ย
ขวาง และ เขตลาดพรา้ว เหตุผลที่เลือก 5 เขตนี ้เนื่องจากเป็นเขตที่มีค่าดัชนีที่อยู่อาศัยในดา้น
ความสะดวกสบายของการอยู่อาศัย การเดินทาง รวมถึงการเขา้ถึงบริการสาธารณะที่จ  าเป็นใน
ชีวิตประจ าวนัในเกณฑส์งู (Salika,2561) 

ขั้นตอนที่  2 การเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนด
สดัสว่นที่เท่ากนั จ านวน 80 ตวัอย่างต่อเขต 

ขั้นตอนที่  3 วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
โดยจะท าการแจกแบบสอบถามที่ไดจ้ดัเตรียมไวต้ามจ านวนกลุ่มตวัอย่างของแต่ละเขตที่เลือกไว ้
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(สถานที่ เก็บแบบสอบถามจะเก็บบริเวณสถานออกก าลังกายที่อยู่ภายในศูนย์การค้า) ดังนี ้
ศูนยก์ารคา้สยามดิสคัฟเวอรี่ (Fitness First ), ศูนยก์ารคา้เกตเวย ์แอท บางซื่อ (Jetts 24 Hour 
Fitness),ศูนยก์ารคา้ไอคอนสยาม(Fitness First )ศูนยก์ารคา้เอสพละนาด รชัดา (We Fitness),
ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลั อีสตว์ิลล ์(Virgin Active Fitness) ใหค้รบตามจ านวน 400 ชุดตัวแปรที่ใชใ้น
การศกึษาวิจยั 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
1.ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)  

1.1 ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 23 - 28 ปีi 
1.1.2.2 29 - 34 ปี 
1.1.2.3 35 - 40 ปี 

1.1.3 ระดบัการศกึษา 
1.1.3.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
1.1.3.2 ปรญิญาตร ี
1.1.3.3 สงูกว่าปรญิญาตรี 

1.1.4 สถานภาพ 
1.1.4.1 โสด 
1.1.4.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
1.1.4.3 หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 

1.1.5 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
1.1.5.1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 
1.1.5.2 15,001 - 25,000 บาท 
1.1.5.2 25,001 - 35,000 บาท 
1.1.5.2 35,001 - 45,000 บาท 
1.1.5.3 45,001 บาท ขึน้ไป 
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1.1.6 อาชีพ 
1.1.6.1 ขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ 
1.1.6.2 พนกังานบรษิัทเอกชน 
1.1.6.3 ธุรกิจสว่นตวั 
1.1.6.4 อ่ืนๆ 

1.2 สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ (7C’s) ประกอบดว้ย 
1.2.1 ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั 
1.2.2 ดา้นตน้ทนุ 
1.2.3 ดา้นความสะดวก 
1.2.4 ดา้นการติดต่อสื่อสาร 
1.2.5 ดา้นการดแูลเอาใจใส ่
1.2.6 ดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ 
1.2.7 ดา้นความสบาย 

1.3 แรงจงูใจ (Motive) ประกอบดว้ย 
1.3.1 ดา้นเหตผุล  
1.3.2 ดา้นอารมณ ์ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงั
กายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y หมายถึง ผูท้ี่ใช/้เคยใชบ้ริการสถานออกก าลังกาย ซึ่งเกิด

ในช่วงปี พ.ศ. 2523-2540 (อายุระหว่าง 23-40 ปี) ซึ่งเป็นช่วงอายุที่อยู่ในวัยท างาน สามารถ
ท างานมีรายไดแ้ละวุฒิภาวะในการตัดสินใจทุกอย่างไดด้้วยตนเอง ผูบ้ริโภคกลุ่มนีเ้ป็นยุคที่มี
เทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทกับชีวิตเป็นอย่างมาก มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกันผ่านทาง Social 
Media เป็นกลุ่มคนที่ไม่ยดึติดกบัสิ่งเดิม ๆ พรอ้มที่จะเริ่มตน้สิ่งใหม่ ๆ ที่คิดว่าดีกว่าไดเ้สมอ ท าให้
เปิดใจยอมรบักับสิ่งที่ เกิดขึน้ใหม่ๆ พยายามออกแบบการใชช้ีวิตของตนเองให้ตอบสนองตาม
ความตอ้งการใหไ้ดม้ากที่สดุ 

2. การออกก าลงักาย หมายถึง การท ากิจกรรมทางกายภาพส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการเสริมหรือ
คงสภาพสมรรถภาพความแข็งแรงของร่างกายที่เป็นการกระท าที่รกัษาสขุภาพทั่วไปของร่างกาย 
เพื่อเสริมการเติบโตและพฒันาการของร่างกาย วตัถุประสงคใ์นการออกก าลงัจะมีความแตกต่าง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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กนัไปตามเหตผุลต่าง ๆ ของแต่ละบคุคล เช่น เพื่อเสรมิสรา้งความแข็งแรงของกลา้มเนือ้และระบบ
ไหลเวียนโลหิต ลดหรือรกัษาน า้หนัก และเพื่อความสนุก ซึ่งการออกก าลงักายเป็นประจ าจะช่วย
ใหเ้กิดการสรา้งระบบภูมิคุม้กนัและช่วยป้องกนัโรคต่าง ๆ เช่นโรคหัวใจร่วมหลอดเลือด เบาหวาน 
และโรคอว้น การออกก าลังกายยังเสริมสรา้งสุขภาพจิตและสามารถช่วยลดความเครียดไดเ้ป็น
อย่างดีอีกดว้ย 

3. สถานออกก าลังกาย (Fitness Center) หมายถึง สถานประกอบกิจการที่ด  าเนินการ
โดยเอกชนเพื่อประโยชนด์า้นธุรกิจ ที่ตั้งของสถานออกก าลังกายจะอยู่ในภายหา้งสรรพสินคา้/
ศนูยก์ารคา้ หรือบริเวณใกลเ้คียงในระยะ 300 เมตร เปิดใหบ้ริการในดา้นของสถานที่เพื่อการออก
ก าลงักายแบบครบวงจร โดยภายในสถานออกก าลังการจะมีเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใชใ้นการออก
ก าลงักายที่เพียงพอต่อจ านวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีคลาสออกก าลงักาย
ต่าง ๆ ที่จะสามารถเปลี่ยนไปตามกระแสนิยมใหผู้ใ้ชบ้ริการไดเ้ลือกเขา้กิจกรรมตามความถนัด 
รวมไปถึงบคุลากรที่มีความรูค้วามเชี่ยวชาญที่จะสามารถใหค้ าแนะน าและความรูท้ี่ถกูตอ้งในดา้น
การออกก าลงักายใหแ้ก่ผูบ้ริโภคที่เขา้มาใหบ้ริการ มีพืน้ที่จอดรถยนตร/์รถจักรยานยนตรส์่วนตัว 
สามารถเดินทางดว้ยรถโดยสารสาธารณะหลายประเภท เช่น ตั้งอยู่ในเส้นทางเดินรถโดยสาร
ประจ าทาง มีป้ายรถเมย ์,BTS ,MRT โดยสถานออกก าลงักายเป็นธุรกิจประเภทที่ใหบ้รกิารภายใต้
การท าสัญญาข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่เป็นสมาชิก มุ่งให้การเสริมสรา้ง
สุขภาพดา้นการออกก าลังกายที่ครบวงจร มีหลายสาขาที่รองรบัใหส้ามารถผูใ้ชบ้ริการสามารถ
เลือกใชบ้รกิารไดต้ามความสะดวก 

4. คลาสออกก าลังกาย หมายถึง การออกก าลังกายแบบกลุ่ม (Group Exercise) โดย
สถานออกก าลงักายแบบครบวงจรส่วนใหญ่จะมีประเภทของกิจกรรมการออกก าลงักายที่แตกต่าง
กนัออกไป ใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเลือกเขา้ร่วมไดต้ามความชอบและความสนใจ ภายใตก้ารดูแล
ของผูท้ี่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นผูน้  าในการออกก าลงักาย เพื่อช่วยในการจดัเรียงท่าทาง ท าใหเ้กิด
การคลื่อนไหวที่หลากหลาย ช่วยเพิ่มความเข็งแรงของกลา้มเนือ้อย่างถูกวิธี ลดอาการบาดเจ็บจา
กกการออกก าลงักาย ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการที่เขา้มาออกก าลงักายในคลาสแบบกลุม่ สามารถที่จะออก
ก าลังกายไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้มีก าลังใจเมื่อไดใ้นออกก าลังกายไป
พรอ้มกบัผูใ้ชบ้รกิารคนอ่ืน ๆ ที่อยู่ในคลาสเดียวกนั 

5. ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ หมายถึง สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการสถานออกก าลงักาย ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดกระบวนการไตรต่รองถึงความคุม้ค่าในสิ่งที่ลกูคา้
พงึจะไดร้บัทัง้ 7 ดา้น ประกอบดว้ย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94_(%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2)
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5.1 ดา้นคุณค่าที่ลูกคา้จะไดร้บั หมายถึง ความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการสถาน
ออกก าลงักายโดยพิจารณาจากสิ่งที่ผูใ้ชบ้ริการจะไดร้บั โดยสถานออกก าลงักายตอ้งมีมาตราฐาน
ความปลอดภัยที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่รูจ้ักของคนทั่วไป คลาสการออกก าลังกายมีความ
หลากหลายและแปลกใหม่  ให้ผู ้เข้าใช้บริการได้เลือกท ากิจกรรม ภายใต้การให้ความรู้และ
ค าแนะน าเก่ียวกับการออกก าลงักายที่ถูกวิธีจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ พรอ้มกับมีขนาด
พืน้ที่ใชส้อยในการท ากิจกรรมและอปุกรณอ์อกก าลงักายมีเพียงพอเมื่อเทียบกบัสดัส่วนของผูเ้ขา้
ใชบ้รกิาร 

5.2 ดา้นตน้ทนุ หมายถึง อตัราค่าธรรมเนียมในการเขา้ใชบ้รกิารที่ลกูคา้ยินดีจ่ายเป็น
ราคาที่สมเหตสุมผลกบัการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บั โดยสถานออก
ก าลังกายควรมีการระบุอัตราค่าธรรมเนียมไวอ้ย่างชัดเจนบนหน้า website ระบบลงทะเบียน
สมัครสมาชิกเพื่อประกอบกับการตัดสินใจในเบื ้องต้น โดยอัตราค่าธรรมเนียมต้องมีความ
เหมาะสมคุม้ค่ากบัเงินที่จ่ายไปเมื่อเทียบกบัสิ่งที่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการไดร้บั รวมไปถึงเงื่อนไขการต่ออายุ
สัญญาการเข้าใช้บริการสถานออกก าลังกาย เช่น การผ่อนช าระหรือขยายเวลาในการช าระ
ค่าธรรมเนียมการเขา้ใชบ้รกิาร 

5.3 ด้านความสะดวก หมายถึง การบริการที่ท าให้เกิดความคล่องตัวเพื่ออ านวย
ความและลดอปุสรรคแก่ผูใ้ชบ้รกิารใหไ้ดม้ากที่สดุ โดยเฉพาะสถานออกก าลงักายที่เปิดใหบ้ริการ
ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ความอ านวยความสะดวกในดา้นการเดินทางซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมาก 
การมีท าเลที่ตั้งที่สามารถเดินทางดว้ยระบบขนส่งมวลชน เช่น รถโดยสารประจ าทาง , รถไฟฟ้า 
BTS, รถไฟฟ้าใตดิ้น MRT เพื่อความสะดวกและประหยดัเวลาเดินทางแก่ผูใ้ชบ้ริการ ในดา้นของ
ความสะดวกภายในสถานออกก าลังกาย  ควรมีขนาดของพื ้นที่กว้างขวางเพียงพอต่อการท า
กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ออกก าลังกาย สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ควรดูแลให้อยู่ใน
สภาพพรอ้มใชง้านเสมอ มีชัน้วางสมัภาระสว่นบคุคลเพื่อช่วยเพิ่มความคล่องตวัในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ มีการน าเทคโนโลยีมาช่วยอ านวยความสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการสถานออกก าลงักาย มี
การจัดระบบสาธารณูปโภคภายในสถานออกก าลงักาย โดยเปิดใหใ้ชบ้ริการทุกวนัไม่เวน้วันหยุด
นกัขตัฤกษ ์

5.4 ด้านการติดต่อสื่อสาร หมายถึง การส่งข้อมูลระหว่างผู้ส่งสารไปยังผู้รบัสาร
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีความตอ้งการบอกกล่าวหรือชีแ้จงข่าวสาร เรื่องราว เหตุการณ์ เพื่อใหผู้ร้บั
สารรบัทราบ โดยขอ้มลูที่ถูกส่งออกไปนัน้จะเป็นข่าวสารที่มีความน่าสนใจและเป็นสิ่งที่ควรทราบ
เก่ียวกับสถานออกก าลังกาย ให้ผู ้รบัสารรบัรู ้โดยสถานออกก าลังกายต้องอาศัยการใช้สื่อทุก
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รูปแบบที่พึ่งท าไดเ้พื่อใหเ้ขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการใหไ้ดม้ากที่สดุ เช่น สื่อโฆษณาต่าง ๆ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
ไม่พลาดการรบัข่าวสารที่เป็นสิทธิประโยชนส์ถานออกก าลงักาย , มกีารสง่ขอ้มลูเพื่อแจง้ขอ้มลูแก่
ผูใ้ช้บริการเป็นรายบุคคล มีช่องทางในการเปิดรบัความคิดเห็นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนขอ้มูล
ระหว่างสถานออกก าลงักายและผูเ้ขา้ใชบ้ริการ เพื่อใหส้ถานออกก าลงักายน าไปพัฒนาปรบัปรุง
เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างตรงจดุต่อไป 

5.5 ดา้นการดูแลเอาใจใส่ หมายถึง การไดร้บัการบริการที่ดีจากพนักงาน/บุคลากร 
ภายในสถานออกก าลงั ดว้ยการกล่าวทักทายตอ้นรบัดว้ยไมตรีจิต พนักงานแสดงมีความเต็มใจ 
กระตือรือรน้และมีความพรอ้มที่จะใหบ้ริการอยู่เสมอ โดยมีการบริการไดอ้ย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
รวมถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาการออกก าลงักายมีการถ่ายทอดความรูด้ว้ยกริยาท่าทางที่
สภุาพอ่อนโยนต่อผูใ้ชบ้รกิาร 

5.6 ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ หมายถึง สิ่งที่ผู ้ใช้บริการ
คาดหวังจากการเขา้ใชบ้ริการในสถานออกก าลังกายในแต่ละครัง้ ว่าจะไดร้บัการตอบสนองที่
สมบูรณ์แบบ ซึ่งผูใ้ชบ้ริการแต่ละคนจะมีมาตราฐานความพึงพอใจที่แตกต่างกันออกไป สถาน
ออกก าลังกายควรมีมาตรการรับมือเพื่อให้สามารถตอบสนองการความต้องการต่าง ๆ ของ
ผูบ้ริโภค โดยการใหผู้บ้ริโภคไดร้บับริการที่รวดเร็ว แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมืออาชีพ มีระเบียบ
และขอ้บงัคับที่มีความน่าเชื่อถือ มีคลาสออกก าลงักายที่หลากหลายเป็นการเพิ่มตัวเลือกในการ
กิจกรรม ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารรูส้กึพงึพอใจกบัการเขา้ใชบ้รกิารในแต่ละครัง้ไดส้งูสดุ 

5.7 ด้านความสบาย หมายถึง สภาพแวดลอ้มโดยรวมของสถานออกก าลังกายมี
บรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีการตกแต่งสถานที่ใหส้วยงาม, การแต่งกายของพนักงานสรา้งความ
สบายตา มีบริการอินเตอรเ์น็ตไรส้าย มมุที่นั่งพรอ้มเครื่องดื่มพรอ้มเสียงเพลง/ดนตรี ที่เปิดภายใน
สถานออกก าลงักายเพื่อสรา้งความผ่อนคลาย อีกทัง้ยังมีระบบการรกัษาความปลอดภัยที่รดักุม 
เพื่อคลายความกงัวลใจแก่ผูใ้ชบ้รกิาร 

6. แรงจูงใจ หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามากระตุ้นและก าหนดแนวทางที่น าไปสู่การ
ตัดสินใจ เลือกใช้บริการสถานออกก าลังกาย โดยงานวิจัยนี ้จะศึกษาแรงจูงใจ 2 ด้าน 
ประกอบดว้ย 

6.1 ดา้นเหตุผล หมายถึง สิ่งที่มากระตุน้ใหเ้กิดการตัดสินใจผ่านกระบวนการทาง
ความคิดไตรต่รองในการเขา้ใชบ้รกิารสถานออกก าลงั โดยพิจารณาถึงความเป็นเหตเุป็นผลของสิ่ง
ที่จะไดร้บัในแง่ของประโยชนด์า้นสขุภาพ ความแข็งแรง ลดอตัราการเจ็บป่วย 
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6.2 ดา้นอารมณ์ หมายถึง สิ่งที่มากระตุน้ใหเ้กิดการตัดสินใจโดยอิงจากความรูส้ึก
สว่นตวั ความชอบ รสนิยม ของแต่ละบุคคล ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากการไตรต่รองโดยใชห้ลกัเหตผุล ท าให้
ไม่มีขอ้เหตุผลเพื่อน ามาอธิบายได ้โดยสามารถเพิ่มขึน้หรือลดลงไดข้ึน้อยู่กับประสบการณ์หรือ
สถานการณ์ที่ก าลังพบเจออยู่ ส่งผลเลือกในสิ่งที่ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด เช่น อยากเขา้
สถานออกก าลงักายเพื่ออยากใหต้วัเองดูดี มีร่างกายสมส่วนดูมีเสน่ห ์รูส้ึกดีต่อตัวเองเมื่อไดอ้อก
ก าลงักายในสถานออกก าลงักายที่มีชื่อเสียง แลว้รวมไปถึงการตัง้เป้าหมายในการออกก าลงักาย
เพื่อชนะใจตนเอง 

7. การตดัสินใจ หมายถึง การประเมินแนวทางจากทางเลือกที่มีอยู่ทัง้หมด โดยพิจารณา
จากขอ้มูลและขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ที่ไดท้ าการรวบรวมไว ้แลว้น ามาประกอบการตัดสินใจเลือกใช้
บรกิารสถานออกก าลงักายเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการตดัสินใจสงูสดุ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้

บรกิารสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
               ตวัแปรอิสระ                                                                                ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออก

ก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอ

เรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ประชากรศาสตร ์
1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดบัการศกึษา 

4. สถานภาพ 

5. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

6. อาชีพ 

ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองลูกค้า (7C’s) 
1. ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั 

2. ดา้นตน้ทนุ 

3. ดา้นความสะดวก 

4. ดา้นการติดต่อสื่อสาร 

5. ดา้นการดแูลเอาใจใส่ 

6. ดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนอง 

    ความตอ้งการ 

7. ดา้นความสบาย 

แรงจูงใจ (Motivation) 

1. ดา้นเหตผุล  

2. ดา้นอารมณ ์ 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการศกึษาวิจยัเรื่องสว่นประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปนี ้

1. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
2. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้(7C’s) 
3. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ (Motive) 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้ 
5. ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัเก่ียวกบัสถานออกก าลงักาย (Fitness Center)  
6. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

1. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร ์
ราชบัณฑิตยสถาน (2557) อธิบายถึงค าว่าประชากรศาสตร ์ดังนี ้ ประชากร ในทาง

สถิติศาสตร ์หมายถึง จ านวนรวมของคน สตัว ์สิ่งของ ที่ตอ้งการศึกษา แต่ในทางประชากรศาสตร ์
ประชากรหมายถึง กลุ่มคนที่มีอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ซึ่งอาจมี
นิยามแตกต่างกันไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดขึน้เป็นการเฉพาะ นอกจากนีย้ังหมายรวมถึงกลุ่มย่อย
ภายในประชากรทั้งหมด เช่น ประชากรหญิง ประชากรวัยแรงงาน ประชากรนักเรียน ขนาด
ประชากรโครงสรา้งของประชากรถกูก าหนดโดยการเพิ่มขึน้หรือลดลงของจ านวนคนกลุ่มต่าง ๆ ใน
ประชากรนัน้ ๆ โดยผา่นการเกิด การตาย และการยา้ยถ่ิน 

Kotler and Keller (2012) ไดก้ล่าวไวว้่า ลกัษณะประชากรศาสตรซ์ึ่งเป็นปัจจัยภายใน
ส่วนบุคคล ที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค เช่น อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ ปัจจัยเหล่านี ้ได้ถูกน ามาใช้เป็นหนึ่งเกณฑ์ในการแบ่งส่วนการตลาดและ
กลุม่เป้าหมาย เพื่อใหน้กัการตลาดจดัท ากลยุทธใ์หต้รงกบักลุม่เป้าหมายมากที่สดุ โดยในงานวิจยั
นี ้ไดศ้กึษาลกัษณะประชากรศาสตร ์4 ปัจจยั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และรายได ้ดงันี ้

เพศ สามารถใช้แบ่งแยกความต้องการของผู้บริโภคในสินค้าหรือบริการบางประเภท
เนื่องจากเพศที่แตกต่างกัน จะมีทัศนคติการรบัรูท้ี่แตกต่างกันออกไป ซึ่งส่งผลใหพ้ฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ที่แตกต่างกนัดว้ย 
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อายุ สินค้าหรือบริการแต่ละประเภท  จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัไป โดยมกัจะเปลี่ยนไปตามช่วงอายุ สง่ผลใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ที่ต่างกนั เช่น วยัเด็ก มกัจะมผีูป้กครองหรือพ่อแม่เป็นผูต้ดัสินใจซือ้สินคา้ให ้

ระดับการศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีทัศนคติการรบัรู ้ และพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้ที่แตกต่างกนัตามระดบัของการศึกษาที่แต่ละบคุคลไดร้บั 

รายได้ เป็นตัวก าหนดความสามารถในการซื ้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค  โดย
ผูบ้ริโภคที่มีรายไดม้ากจะมีความสามารถในการซือ้ที่สูงกว่าผูบ้ริโภคที่มีรายไดน้อ้ยกว่า  รายไดจ้ึง
มักถูกใชเ้ป็นตัวแบ่งว่าผูบ้ริโภคที่มีระดับรายไดท้ี่ใกลเ้คียงกัน มักจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
สินคา้และบรกิารท่ีใกลเ้คียงกนั 

ศิ ริวรรณ  เสรีรัตน์  (2552) ได้กล่าวไว้ว่า  การแบ่ งส่วนตลาดตามตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ และ
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ทัง้นีล้กัษณะทางประชากรศาสตรม์ีความส าคญั ซึ่งสถิติที่วดัไดส้ามารถช่วย
ระบุกลุ่มของตลาดที่ตั้งเป้าหมายได้  ในขณะที่ลักษณะด้านสังคมและทางด้านจิตวิทยา 
ขนบธรรมเนียมรวมถึงวัฒนธรรม จะสามารถอธิบายถึงแนวคิดและความรูส้ึกการรับรู ้ของ
กลุ่มเป้าหมายนัน้ การเก็บขอ้ขอ้มูลเก่ียวกับประชากรจะก่อใหเ้กิดประสิทธิผลและช่วยใหเ้ขา้ถึง
กลุ่มตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึน้  ลักษณะประชากรศาสตรท์ี่ ต่างกันจะก าหนดลักษณะ
พฤติกรรมที่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

เพศ การที่บุคคลมีเพศแตกต่างกนั จะสง่ผลต่อการด าเนินชีวิต รวมไปถึงการมีพฤติกรรม
การติดต่อสื่อสารที่ต่างกันออกไป กล่าวคือ ผู้ที่เป็นเพศหญิงจะมีความตอ้งการที่จะรบัและส่ง
ขอ้มูลการติดต่อสื่อสารมากกว่าผูท้ี่เป็นเพศชาย ในทางตรงกันขา้มพบว่า ผู้ที่เป็นเพศชายจะมี
ความตอ้งการในการสรา้งมิตรภาพและความสมัพนัธท์ี่ดีและยาวนานใหเ้กิดขึน้ จากการรบัและส่ง
ขอ้มลูการติดต่อสื่อสาร นอกจากนีย้งัมีความแตกต่างกนัในเรื่องความรูส้ึกนึกคิด ความเชื่อในเรื่อง
ต่าง ๆ  รวมถึงการมีทัศนคติที่ต่างกัน ทั้งนี ้เนื่องจากสังคมและวัฒนธรรมมีส่วนในการชีน้  าให้
บทบาทหนา้ที่และพฤติกรรมของเพศหญิงและเพศชายใหต่้างกนั 

อายุ เป็นปัจจยัที่ท าใหเ้กิดความแตกต่างกนัของความคิดและพฤติกรรม โดยผูท้ี่อายุนอ้ย
มักจะมีความคิดเสรีนิยม มีอุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดี ในขณะที่ผู ้ที่มีอายุมากมักจะมี
ความคิดที่อนรุกัษน์ิยม ยึดถือการปฏิบติั มองโลกในแง่รา้ย ทัง้นีเ้นื่องมาจากผ่านประสบการณก์าร
ใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน ลักษณะการใช้สื่อที่ ต่างกันออกไป โดยผู้ที่มีอายุมากมักจะค้นหาสื่อที่
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูข่าวสารที่ใหค้วามรูม้ากกว่าขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัความบนัเทิง 
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การศึกษา เป็นรากฐานส่วนที่ส  าคญัที่ท าใหเ้กิดความรูส้ึกนึกคิด ความเชื่อ ค่านิยม รวม
ไปถึงทศันคติและการมีพฤติกรรมแตกต่างกนั คนที่ไดร้บัการศึกษาที่สงูจะมีความไดเ้ปรียบในการ
เป็นผูร้บัขอ้มูลข่าวสารที่ดี เพราะเป็นผู้ที่มีความเขา้ใจสามารถวิเคราะหใ์นขอ้มูลข่าวสารนั้น ๆ 
อย่างมีเหตผุล มีความกวา้งขวางในการเปิดรบัขอ้มลูรวมถึงสามารถสื่อสารให้เขา้ใจข่าวสารนัน้ได้
ดี แต่จะไม่ปักใจเชื่อ ถา้ไม่มีหลกัฐานหรือเหตผุลอย่างเพียงพอ ในขณะเดียวกนัผูท้ี่มีการศึกษาต ่า 
มกัจะเลือกใชส้ื่อประเภทวิทยุ โทรทศัน ์หากผูม้ีการศึกษาสงูมีเวลาว่างพอก็จะใชส้ื่อสิ่งพิมพ ์วิทย ุ
โทรทัศน์ และภาพยนตร ์แต่หากมีเวลาจ ากัดก็มักจะแสวงหาข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่า
ประเภทอ่ืน 

สถานะทางสงัคม หมายถึง การประกอบอาชีพ การหารายได ้และสถานภาพทางสงัคม
ของบุคคล เป็นปัจจยัทที่ส่งผลต่อผูร้บัขอ้มลูข่าวสารที่จะเกิดการตอบสนองต่อผูส้่งสาร เพราะแต่
ละคนมีคติความเชื่อ หรือมีวัฒนธรรม ประสบการณ์ที่ผ่านมา ทัศนคติ ค่านิยมและเป้าหมายใน
การด าเนินชีวิตที่แตกต่างกนั 

สถานภาพสมรส หมายถึง การครองเรือน โดยแบ่งเป็น โสด สมรส หมา้ย หย่ารา้ง หรือ
แยกกันอยู่ ซึ่งปัจจัยเหล่านีจ้ะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการตัดสินใจของคนได้ เช่นคนโสดการ
ตดัสินใจมกัจะเกิดขึน้โดยตวัเอง ซึ่งในขณะที่คนที่สมรสแลว้จะมีการตดัสินใจรว่มกนักบัคู่สมรส ซึ่ง
จะมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิด การวิเคราะห ์การตดัสินใจรบัขอ้มลูข่าวสารที่ต่างกนั 

ปราณี เอ่ียมละออภักดี (2549) กล่าวว่าปัจจัยดา้นประชากรศาสตรต์อ้ง  ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงดา้นประชากร ระดับการศึกษา รูปแบบครอบครวั การกระจายตัวดา้นอายุ เชือ้ชาติ 
ลกัษณะเฉพาะของทอ้งถิ่น และการยา้ยถิ่นฐานของประชากร การศึกษาแนวโนม้และผลกระทบ
ดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นประโยชนต่์อนกัการตลาด เพื่อน าขอ้มลูไปใชว้างแผนการตลาดไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ เพศมีความส าคัญในการแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ บางประเภทยิ่งมีข้อมูลที่ละเอียด
เท่าไหร่จะท าให้สามารถประมาณการขนาดของตลาดได้ชัดเจนขึน้  อายุมีความส าคัญต่อการ
ก าหนดแผนการตลาด เพราะแต่ละกลุ่มมีความตอ้งการและรสนิยมที่แตกต่างกนัไปตามช่วงอาย ุ
การกระจายตัวในช่วงอายุของประชากร มีผลต่อการวางแผนการตลาด ที่จะท าใหท้ราบถึงขนาด
ความต้องการของผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วงอายุ โดยยึดกลุ่มอายุที่มีจ านวนมากที่สุดเป็น
สภาพแวดลอ้มทางการตลาดที่ส  าคญัในการวางแผนการตลาด และเตรียมแผนแกไ้ขสถานการณ์
ของกลุม่อายขุองลกูคา้ที่มีจ  านวนลดลง 

จากแนวคิดเก่ียวกับประชากรศาสตร ์ท าให้ผู ้วิจัย เกิดความสนใจศึกษาปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร ์โดยผูว้ิจัยขออา้งอิงทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2552) ซึ่งประกอบดว้ย เพศ 



  14 

อาย ุการศกึษา อาชีพ สถานภาพ เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและ
แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายของผู้ใชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะท าให้นักการตลาด รวมไปถึงผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง สามารถน า
ขอ้มลูไปใชใ้นการท าการตลาด ใหส้ามารถตอบสนองกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่าง
ตรงจดุมากที่สดุ 

2. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า (7C’s) 
ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2546) กล่าวว่า ธุรกิจจะตอ้งตอบสามารถสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้ โดยส่วนประสมทางการตลาด 7 ตวั คือมุมมองของธุรกิจที่ใหบ้ริการ การบริหารการตลาด
ของธุรกิจใหเ้กิดผลความส าเร็จ จ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ลกูคา้(7C’s) ซึ่งประกอบดว้ย 

คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั (Customer Value) การเลือกใช้บริการ ลูกค้าจะพิจารณาถึง
คณุค่าหรือคณุประโยชน ์ที่จะไดร้บัเมื่อเทียบกบัเงินที่จ่ายไปเป็นหลกั ดงันัน้ ธุรกิจตอ้งเสนอเฉพาะ
บรกิารท่ีเขา้มาตอบสนองความตอ้งการลกูคา้ไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

ตน้ทุน (Cost to Customer) เงินที่ลูกคา้มีความยินยอมที่จะจ่ายเพื่อแลกกับบริการนั้น 
และรบัรูถ้ึงความคุ้มค่ากับบริการที่จะได้รบั หากยินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูง ความคาดหวังใน
บริการนัน้ย่อมสงูตามไปดว้ย ในการตัง้ราคา ธุรกิจจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งหาราคาที่ลกูคา้ยินดีที่
จะจ่ายใหไ้ด ้จากนัน้น าราคานัน้ไปใช ้เพื่อใหส้ามารถไดร้าคาที่ลกูคา้สามารถยอมรบัได ้

ความสะดวก (Convenience) การประกอบธุรกิจการจะตอ้งอ านวยความสะดวกในการ
บริการแก่ลูกคา้ เช่นการมีการใหบ้ริการถึงที่บา้นหรือที่ท างานของลูกคา้ เพราะลูกคา้จะเลือกใช้
บรกิารกบัผูใ้หบ้รกิารที่สามารถสรา้งความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ใหไ้ดม้ากที่สดุ 

การติดต่อสื่อสาร (Communication) ลกูคา้ตอ้งการไดร้บัขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
และตอ้งการติดต่อกบัผูป้ระกอบการเพื่อสื่อสารถึงขอ้มลูความเห็นหรือขอ้รอ้งเรียน ผูป้ระกอบการ
ตอ้งสามารถจดัหาสื่อที่เหมาะสมกบัใหก้บักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย เพื่อการใหแ้ละรบัขอ้มลูความเห็น
จากลูกคา้ ในยุคปัจจุบันการสื่อสารเป็นสิ่งเป็นมาก ดังนั้นการส่งเสริมการตลาดทั้งหลายจะไม่
ประสบผลส าเรจ็ไดเ้ลยหากการสื่อสารลม้เหลว 

การดูแลเอาใจใส่ (Caring) ลูกคา้ที่เขา้มาใชบ้ริการ ทั้งบริการที่จ  าเป็นหรือบริการที่ไม่
จ าเป็นก่อใหเ้กิดความสิน้เปลือง เช่น ดา้นการตกแต่ง การเสริมความงาม ลูกคา้ตอ้งไดร้บัความ
เอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีจากผูใ้หบ้ริการ ตั้งแต่ไดเ้ขา้มาใชบ้ริการจนกระทั่งเดินออกจากรา้นไป 
ตอ้งเกดความประทบัใจในการใหบ้รกิารตัง้แต่ครัง้แรกหรือไม่ว่าครัง้ใดก็ตาม  
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ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ (Completion) การได้รับการตอบสนอง
ความตอ้งการอย่างเต็มที่ เช่นการใหก้ารบริการของรา้นท าผม รูปแบบของทรงผมที่สมบูรณแ์บบ
จะตอ้งตรงใจ ท าใหล้กูคา้เกิดความพงึพอใจ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้  

ความสบาย (Comfort) สิ่งแวดลอ้มโดยรวมต่าง ๆ ของการใหบ้รกิาร อาทิ อาคาร หอ้งน า้ 
ทางเดิน ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมไปถึงเคาน์เตอรบ์ริการ จะตอ้งสรา้งความสบายใจและ
สบายตาใหก้ับลูกคา้ หากลูกค้าเขา้มาใชบ้ริการธุรกิจประเภทหรูหราฟุ่ มเฟือย ยิ่งจะตอ้งท าให้
ความทุกขใ์จของลูกคา้บรรเทาเบาบางลงได ้ท าใหเ้กิดความเพลิดเพลิน เช่น การนั่งฟังเพลงของ
ลกูคา้ 

วรินร  าไพ รุ่งเรืองจิตต ์(2556) มุมมองส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 2 มมุมอง 
ไดแ้ก่ มมุมองของผูข้าย (7Ps) และมมุมองของลกูคา้ (7Cs) ซึ่งมีความสมัพนัธก์นั สามารถอธิบาย
ไดด้งันี ้

Product & Customer Solution คือ การสรา้งผลิตภัณฑ์ขึน้มา เพื่อน ามาตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ ตอ้งสามารถตอบโจทยใ์นการเขา้มาแกปั้ญหาในดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่ลูกคา้ 
ดังนัน้ในการคิดคน้หรือการสรา้งผลิตภัณฑต่์าง ๆ ขึน้มา จึงอยู่ที่ว่าลูกคา้ตอ้งการอะไร มีอะไรที่
เป็นปัญหาส าหรบัลกูคา้บา้ง 

Price & Customer Cost คือ การตั้งราคา ต้องดูจาก ต้นทุนที่แท้จริงควรอยู่ที่เท่าไหร ่
แลว้จึงสะทอ้นออกมาใหเ้ห็นว่าราคานัน้สมเหตุสมผลแค่ไหน จากนัน้ลกูคา้คือผูพ้ิจารณาว่าราคา
จะถกูหรือแพง ซึ่งต่างกนัไปตามประสพการณข์องลกูคา้แต่ละคน  

Place & Convenience Choice คือ สถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย ประเมิณจาก
ความรูส้ึกของลูกคา้ว่าไดร้บัความสะดวกสบาย พอใจหรือไม่ และที่ส  าคญัตอ้งมีความเหมาะสม
กบัสอดคลอ้งกบัรูปแบบการใชช้ีวิตของกลุม่เปา้หมายแต่ละกลุ่มอีกดว้ย 

Promotion & Communication คือ ในการจัดโปรโมชั่นใด ๆ ก็ตาม ตอ้งเกิดการสื่อสาร
ไปยังลูกค้าให้ได้มากที่สุด หากการสื่อสารไปไม่ถึงลูกค้าเป้าหมาย ก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ 
เปรียบเสมือนกบัผูป้ระกอบการที่ไม่จดัโปรโมชั่นแก่ลกูคา้ในครัง้นัน้เลย 

People & Caring / Competence Courtesy คือ  บุคลากรหรือพนักงานที่ มีหน้าที่
ใหบ้รกิารการแก่ลกูคา้ ตอ้งมีมีคณุภาพ ใสใ่จในรายละเอียด ดแูล และยึดถือความพอใจของลกูคา้
เป็นหลกั 
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Physical Environment & Comfortable / Comfort Cleanliness คือ สิ่งแวดลอ้มในการ
ให้บริการ หรือปัจจัยต่างๆ ที่สามารถสรา้งความสะดวกสบาย มีบรรยากาศแวดลอ้มที่ดีให้แก่
ลกูคา้ ท าใหล้กูคา้สมัผสัไดถ้ึงความสบายที่ไดร้บั 

Process & Complete / Coordination Continuity คื อ  ก ร ะ บ ว น ก า รบ ริ ก า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ มีความถกูตอ้งและสมบรูณแ์บบในการบรกิาร 

 
The 7Ps                                                     The 7Cs             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: วรนิร  าไพ รุง่เรืองจิตต ์(2556) 

สรุปได้ว่า ในธุรกิจสถานออกก าลังกายนั้น  เจ้าของกิจการและนักการตลาด มีความ
จ าเป็นจะตอ้งพิจารณาสว่นประสมการตลาดในมมุมองของลกูคา้ ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
ด้านต้นทุนของผู้บริโภค  ด้านความสะดวก  ด้านการสื่อสาร ด้านการดูและเอาใจใส่  ด้าน

Product (Service) 

Price 

Customer Needs and Wants 

Place (Distribution) 

Promotion 

People 

Physical (Environment) 

Process 

Cost 

Convenience (Choice) 

Communication 

Competence (Courtesy) 

Comfort (Cleanliness) 

Coordination (Continuity) 

ภาพประกอบ 2 มมุมองทางการตลาดของผูข้าย และ มมุมองทางการตลาดของผูซ้ือ้ 
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ความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นความสบาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ
สถานออกก าลงักาย (Fitness Center)ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ (Motive) 
Vroom (1970) กล่าวว่า แรงจูงใจจึงมีความส าคญัโดยตรงต่อพฤติกรรมของบุคคลท าให้

สภาวะ ที่ผลักและดึงใหแ้ต่ละบุคคลแสดงพฤติ  กรรมต่างกันออกไป ดังนั้นการท าความเขา้ใจ
กระบวนการจงูใจ แนวคิดและทฤษฎีของแรงจงูใจจะช่วยใหบ้คุคลไดร้บัประโยชนใ์นดา้นต่าง ๆ 

Schiffman and Kanuk (2007) สิ่งจูงใจด้านเหตุผลและอารมณ์  (Rational motives 
versus emotional motives) สามารถน าไปใชร้่วมกันดังนี ้สิ่งจูงใจดา้นเหตุผล หมายถึง สิ่งจูงใจ
หรือจุดมุ่งหมาย ซึ่งถือเกณฑ์เศรษฐกิจ  หรือใช้หลักเหตุผล เช่น ราคา ขนาด คุณภาพ ความ
ประหยัด การตัดสินใจซือ้ของบุคคลตามหลักเศรษฐกิจนั้นจะตั้งข้อสมมติฐานว่าผู้บริโภคมี
พฤติกรรมที่มีเหตุผล  เมื่อเขาพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ แล้วจะตัดสินใจเลือกตราสินค้าที่มี
อรรถประโยชนส์งูสุดหรือความพึงพอใจสูงสุดหรือความคุม้ค่ากบัเงินที่จ่ายไปสูงสดุ สิ่งจูงใจดา้น
อารมณ์ หมายถึง การเลือกจุดมุ่งหมายตามหลักเกณฑ์ความรูส้ึกส่วนตัวหรือดุลยพินิจส่วนตัว  
(Personal criteria or subjective criteria) ความต้องการเฉพาะบุคคล  ความภาคภูมิใจ ความ
กลวั ความเป็นมิตร  

Solomon, 1996, อ้างถึ งใน  น รวรรรณ  บริสุท ธ์  (2554) กล่ าวว่ า  การจู งใจ เป็ น
กระบวนการตน้เหตุใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรม โดยจะเกิดขึน้กบับุคคลเมื่อไดร้บัการกระตุน้ใหเ้กิด
ความตอ้งการหรือความจ าเป็น ซึ่งจะท าใหผู้บ้รโิภคปรารถนาที่จะตอบสนองความตอ้งการใหไ้ดร้บั
ความพอใจ เมื่อผูบ้ริโภคไดร้บัการกระตุน้จากสิ่งเรา้จะเกิดสภาวะตึงเครียด (State of Tension) 
จนเกิดเป็นแรงผลกั (Drive) ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพยายามเพื่อขจดัความตอ้งการนัน้ใหห้มดไป 
จึงตอ้งพยายามผลิตสินคา้และบริการใหต้รงกลบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค เมื่อผูบ้ริโภคไดร้บัสิ่ง
ที่มาตอบสนองความตอ้งการไดแ้ลว้ จากนัน้ความตงึเครียดของผูบ้ริโภคก็จะหมดไปดว้ยเช่นกนั  

นิตยา เพ็ญศิรินภา and สุรชาติ ณ หนองคาย (2554)กล่าวว่า กระบวนการในการเกิด
แรงจงูใจ  

1. การกระตุน้ เป็นรูปแบบที่ท าใหบุ้คคลมีแรงจูงใจก่อใหเ้กิดพฤติกรรมต่าง ๆ โดย
สามารถจ าแนกได ้สองรูปแบบคือ การกระตุน้ทางกาย และการกระตุน้ทางจิตใจ  

2. การเกิดแรงขบัเคลื่อน เป็นการกระตุน้เพื่อใหเ้กิดการกระตุน้ คือ  
2.1 การกระตุน้ทางกายจะท าใหเ้กิดแรงขบั (Drive) ซึ่งถือว่าเป็นความตอ้งการ  
2.2 การกระตุน้ทางจิตใจจะท าใหเ้กิดแรงชกัจงู ซึ่งถือว่าเป็นความอยาก  
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3. เป้าหมายหรือประสงค ์การกระตุน้ที่ก่อใหเ้กิดทัง้แรงขบัและแรงชกัจูง ทัง้จากการ
กระตุน้ที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติหรือเกิดจากการที่บุคคลสรา้งขึน้ ใหส้่งผลต่อทางกายหรือทาง
จิตใจ จะผลกัดนัใหบุ้คคลไดม้ีการระบุเป้าหมายที่จะท าใหต้นเองสามารถไดร้บัหรือตอบสนองต่อ
เพื่อใหต้นเองบรรลุเป้าหมายได้ เช่น ความกระหายนั้นเป็นแรงขับทางกาย จะขับเคลื่อนใหเ้กิด
ความต้องการ และ ความต้องการอันเกิดจากความกระหายก็จะถูกน ามาก าหนดเป้าประสงค ์
บุคคลจะจะน าเป้าหมายเหล่านั้นแล้วก่อให้เกิดการกระท าหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจ
ตั้งเป้าหมายว่า จะได้รบัการปฏิบัติที่ดีจากสังคม และน าเป้าประสงคไ์ปก าหนดเป้าหมาย เพื่อ 
กระท าการใหก้ารยอมรบันบัถือจากสงัคมโดยรวมตามที่บุคคลตัง้เปา้ประสงค ์
 

 

 

 

 

ที่มา: นิตยา เพ็ญศิรนิภา and สรุชาติ ณ หนองคาย (2554) 

พงศ์ หรดาล , 2540, อ้างถึงใน สุพัตรา ด ารงรัตน์ (2556) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็น
กระบวนการท่ีเกิดไดต้ลอดเวลา เพราะมนษุยม์ีความตอ้งการ (Needs) ซึ่งท าใหเ้กิดความไม่สมดลุ
ทางร่างกายและจิตใจ ก่อใหเ้กิดแรงขับ (Drives) หรือแรงจูงใจ (Motives) ที่จะท าใหพ้ฤติกรรม
และการกระท าไปสู่เป้าหมาย (Goals) ที่สามารถสนองความตอ้งการนั้น ๆ เมื่อบุคคลไดร้บัการ
ตอบสนองแรงขบัหรือแรงจงูใจก็จะลดพลงัลง ท าใหเ้กิดความพงึพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การกระตุน้  เปา้หมาย/

เปา้ประสงค ์

พฤติกรรม แรงขบั/แรงชกัจงู 

ภาพประกอบ 3 กระบวนการในการเกิดแรงจงูใจ 
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ที่มา: พงศ ์หรดาล (2540) 

รุง่ฟ้า เทียมกลาง (2559) กล่าวว่าแรงจูงใจกบัการออกก าลงักาย ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั
หลกั 

1. แรงจงูใจที่ท าใหค้นเริ่มออกก าลงักาย ไดแ้ก่  
1.1 เหตผุลเก่ียวขอ้งกบัความสวยงาม (Physical Appearance) 
1.2 เหตผุลทางการแพทย ์(Medical Reasons) 

1.2.1 มีอาการที่จะน าไปสูโ่รคต่าง ๆ เช่น ปรมิาณคอเลสโตรอลสงู 
1.2.2 มีอาการเจ็บเรือ้รงั เช่น เจ็บหลงั ปวดไหลเ่รือ้รงั 
1.2.3 เพื่อการฟ้ืนฟสูมรรถภาพหลงัการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 
1.2.4 เพื่อคลายเครียดและลดความวิตกกงัวลจากการท างานประจ า 

1.3 เหตผุลทางสงัคม (Affiliation) 
1.3.1 ตอ้งการพบปะเพื่อนใหม่ ใชก้ารออกก าลงักายเป็นสื่อในการเขา้สงัคม 
1.3.2 ตอ้งการใชเ้วลารว่มกบัเพื่อนและคนใกลช้ิด 
1.3.3 ตอ้งการใหต้นเองเป็นที่ยอมรบัหรือเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ 
1.3.4 เพื่อยกระดบัสถานะทางสงัคม 
1.3.5 ไดร้บัการสนบัสนนุสง่เสรมิจากคนใกลช้ิด 

1.4 การมีทศันคติที่ดีต่อการออกก าลงักาย (Attitude Toward Exercise) 
1.4.1 การเห็นประโยชน ์ความส าคญัและความจ าเป็นของการออกก าลงักาย 
1.4.2 มีการศกึษาและมีประสบการณเ์ดิมที่ดีต่อการออกก าลงักาย 

ความตอ้งการ แรงจงูใจ เปา้หมาย 

ขอ้มลูยอ้นกลบั 

ตวับุคคล พฤติกรรม 

ภาพประกอบ 4 องคป์ระกอบแรงจงูใจ 
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1.4.3 ชอบและสนกุกบัการออกก าลงักายเพราะเป็นกิจกรรมที่ทา้ทาย 
2. แรงจงูใจที่ท าใหค้นยงัคงออกก าลงักาย คือ 

2.1 เหตผุลทางจิตวิทยา (Psychological Reasons) 
2.1.1 มีแรงจงูใจในตนเอง (Self-Motivation) 
2.1.2 ท าให้ เกิดความ รู้สึ กที่ ดี  (It Feels Good) มีการรับ รู ้ว่ าตน เองมี

ความสามารถ (Self-Efficacy) ประสบผลส าเร็จ (Perceive Competence) ท าใหม้ีความเชื่อมั่น 
ภมูิใจในตวัเอง (Self-Esteem) จากการออกก าลงักาย 

2.2 เหตผุลทางสรีรวิทยา (Physiological Body Composition Reasons) 
2.2.1 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เช่น ร่างกายได้สัดส่วน กลา้มเนื ้อ

แข็งแรง รา่งกายกระฉบักระเฉง เหนื่อยนอ้ยลงและหายเหนื่อยเรว็ขึน้ อารมณแ์จ่มใส สขุภาพจิตดี 
2.2.2 สถานภาพสขุภาพดีขึน้ (Health Status) 
2.2.3 พฒันาสมรรถภาพแบบแอโรบิก (Aerobic Fitness) 

2.3 เหตผุลทางสิ่งแวดลอ้มและสงัคม (Situational Reasons) 
2.3.1 สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจอยู่ในสภาวะครอบครวัที่มีเศรษฐกิจที่ดี

พอสมควรจึงมีโอกาสที่จะเขา้รว่มกิจกรรมมากกว่าคนที่มีฐานะทางการเงินต ่า 
2.3.2 อาชีพและการท างานเอือ้ใหเ้ลน่กีฬาหรือออกก าลงักายได ้
2.3.3 มีเวลามีความสะดวกสบายในการเลน่กีฬาหรือออกก าลงักาย 
2.3.4 การไดพ้บเพื่อนใหม่ สงัคมใหม่ที่ต่างไปจากชีวิตประจ าวนั 
2.3.5 เป็นกิจกรรมใหม่ไดเ้รียนรูส้ิ่งใหม่ๆ ต่างไปจากที่เคยจ าเจ 
2.3.6 อยู่ในครอบครวัหรือสงัคมที่สนบัสนนุใหเ้ลน่กีฬาหรือออกก าลงักาย 

3. แรงจงูใจที่ท าใหค้นเลิกออกก าลงักาย 
3.1 มีปัญหาสว่นตวั (Personal Factors) 

3.1.1 พฤติกรรมสขุภาพสว่นตวัที่ไม่เหมาะสมท าใหเ้ลิกออกก าลงักาย 
3.1.2 ศาสนาและวฒันธรรม ความเชื่อและวฒันธรรม 
3.1.3 มีทศันคติที่ไม่ดีต่อการออกก าลงักาย 

3.2 เหตผุลจากสถานการณแ์ละสิ่งแวดลอ้มโดยรอบ (Environmental Factors) 
3.2.1 การจดัการเวลาไม่ด ีท าใหไ้ม่สามารถจดัเวลาใหก้ารออกก าลงักายได ้
3.2.2 ไม่ไดร้บัการสนบัสนนุจากบคุคลใกลช้ิด เช่น ผูฝึ้กสอน พ่อแม่ พี่นอ้ง 
3.2.3 บรรยากาศหรือลกัษณะกิจกรรมนัน้ไม่สนกุ ไม่เป็นไปตามที่ตอ้งการ 
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3.2.4 ราคาค่าบรกิารในการออกก าลงักายแพงเกินไป 
3.3 เหตผุลเก่ียวกบัการจดักิจกรรม (Activity Variables) 

3.3.1 ความเขม้ของกิจกรรมหรือความหนกัหน่วงในการฝึก ไม่เป็นที่พอใจ 
3.3.2 ไดร้บับาดเจ็บจากกิจกรรมนัน้ ๆ 
3.3.3 กิจกรรมน่าเบื่อ ไม่หลากหลาย ไม่มีตวัเลือกตามที่ตอ้งการ 
3.3.4 สนใจกิจกรรมอ่ืนจึงเลิกเล่นโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มกัจะเปลี่ยน

ความสนใจตลอดเวลา 
3.3.5 ไม่ตามที่ตัง้ใจไวใ้นการเขา้รว่มกิจกรรมการออกก าลงักาย 

Maslow, 1970, อา้งถึงใน ธารารตัน ์แสงดาว (2553) ทฤษฎีล าดับขัน้แรงจูงใจ อธิบาย
ไวว้่า แรงจูงใจของมนุษยม์ีล  าดับขัน้ตอนตัง้แต่ขัน้ต ่าจนถึงขัน้สูง มีทัง้หมด 5 ขัน้ตอนดว้ยกนั คือ 
ความตอ้งการทางสรีรวิทยา (Physiological Needs) ความตอ้งการความมั่นคงปลอดภยั (Safety 
Needs) แรงจูงใจเพื่อความตอ้งการความเป็นเจา้ของและตอ้งการความรกั (Belongingness and 
Love Needs) ความต้องการความมีศักดิ์ศรีจากตนเองและผู้อ่ืน (Esteem Need from Oneself 
and Other) ความตอ้งการเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ (Self-Actualized Needs) แรงจูงใจล าดับตน้
ตอ้งไดร้บัการตอบสนองก่อน แรงจงูใจล าดบัต่อ ๆ มาจึงไดร้บัการตอบสนอง 

แรงจงูใจล าดบัที่ 1 แรงจงูใจขัน้พืน้ฐานที่มนษุยต์อ้งการไดร้บัการตอบสนอง 
แรงจงูใจล าดบัที่ 2 แรงจงูใจเพื่อความปลอดภยัแห่งตนเองและทรพัยส์ิน 
แรงจงูใจล าดบัที่ 3 แรงจงูใจเพื่อเป็นเจา้ของและไดร้บัความรกั 
แรงจงูใจล าดบัที่ 4 แรงจงูใจเพื่อการแสวงหาและรกัศกัดิศ์รีจากตนเองและผูอ่ื้น 
แรงจูงใจล าดับที่ 5 แรงจูงใจเพื่อตระหนักรูค้วามสามารถของตนและปฏิบัติจนสุด

ความสามารถ โดยเชื่อว่าทกุคนมีความมุ่งหมายของชีวิตเพื่อตอ้งการเป็นมนุษยโ์ดยสมบรูณ์ 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ 
Schiffman and Kanuk (1994) ให้ความหมายของกระบวนการตัดสินใจซือ้ หมายถึง 

ขัน้ตอนการเลือกซือ้ผลิตภัณฑจ์ากสองทางเลือกขึน้ไป พฤติกรรมผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนที่
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ ทัง้ในดา้นจิตใจ (ความรูส้ึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ 
การซือ้เป็นกิจกรรมดา้นจิตใจ และกายภาพ ซึ่งเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหล่านีท้  าให้
เกิดการซือ้ และเกิดพฤติกรรมการซือ้ตามบคุคลอื่น 

ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์(2552) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า กระบวนการตดัสินใจเป็นกระบวนการที่
บุคคลมีการลือกสรร จัดระเบียบ และตีความเก่ียวกับสิ่งกระตุน้ โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งหา้ 
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ได้แก่การได้เห็น ได้กลิ่น ได้ยิน ได้รสชาติและได้รูส้ึกเพื่อสรา้งภาพที่มีความหมายออกมาโดย
กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ือ้(Buyer decision process) ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
 

 

 

 

 

 

ที่มา: ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์(2552) 

ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ (2554, อา้งถึงใน จนัทรุ์จี มาศโอสถ 2559) กล่าว
ว่า กระบวนการตดัสินใจ หมายถึงกระบวนการในการเลือกที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือก
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งผูบ้ริโภคมักจะตอ้งตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และบริการอยู่เสมอใน
ชีวิตประจ าวนั ซึ่งจะมีขัน้ตอนที่ส  าคญั 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

1. การตระหนกัถึงปัญหา เมื่อเกิดปัญหา ผูบ้รโิภคก็ตอ้งแสวงหาหนทางแกไ้ข โดยหา
ขอ้มลูเพื่อช่วยในการตดัสินใจจากแหลง่ต่าง ๆ 

2. การแสวงหาขอ้มูล ปกติผูบ้ริโภคแต่ละคนจะตอ้งการขอ้มูลและระยะเวลาในการ
ตดัสินใจส าหรบัผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดแตกต่างกนั คือผลิตภณัฑบ์างอย่างตอ้งการขอ้มลูมาก ตอ้ง
ใชร้ะยะเวลาในการพิจารณาเปรียบเทียบนาน แต่ผลิตภัณฑบ์างอย่างกลบัไม่ตอ้งการขอ้มูลหรือ
ระยะเวลาในการตดัสินใจนานนกั 

3. การประเมินทางเลือก สามารถท าได้ 2 วิธี คือ การแสดงรายการคุณสมบัติของ
สินค้า เป็นการประเมินโดยใช้รายการคุณสมบัติของสินค้าแล้วน ามาเปรียบเทียบตามความ
ตอ้งการ ความรูส้กึและสถานภาพของผูบ้รโิภค โดยผูบ้รโิภคจะพิจารณาคณุสมบติัที่เห็นว่าส าคญั
ที่สุดเป็นอันดับตน้ๆและการใหค้ะแนนตามคุณสมบติัของสินคา้ เป็นการประเมินโดยใหค้ะแนน
คณุสมบติัของสินคา้แต่ละยี่หอ้ที่ตอ้งการจะตดัสินใจเลือกซือ้เปรียบเทียบกนั 

4. การตัดสินใจซือ้โดยที่ในการตัดสินใจซื ้อแต่ละครัง้ ผูบ้ริโภคจะตอ้งตัดสินใจใน
เรื่องต่าง ๆ ดงันี ้

4.1 ผูบ้ริโภคเลือกที่จะซือ้ผลิตภัณฑน์ั้นหรือไม่ มี 3 ทางเลือก คือ ซือ้สินคา้นั้น 
ซือ้สินคา้อ่ืนทดแทน หรือไม่ซือ้เลย 

การรบัรู ้

ปัญหา 

Problem 

recognition 

การคน้หา 

ขอ้มลู 

Information 

search 

การตดัสินใจ

ซือ้  

Purchase 

decision 

การ

ประเมินผล 
Evaluation of 

alternatives 

พฤติกรรม

ภายหลงัการซือ้  

Post purchase 

behavior 

ภาพประกอบ 5 แบบจ าลองกระบวนการตดัสินใจซือ้ 5 ขัน้ตอน 
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4.2 ถา้ซือ้ผูบ้รโิภคจะซือ้ยี่หอ้อะไร 
4.3 ผูบ้รโิภคจะซือ้ที่ไหน 
4.4 ผูบ้รโิภคจะซือ้จ านวนเท่าใด 
4.5 ผูบ้รโิภคจะซือ้อย่างไร 

5. ทัศนคติหลงัการซือ้ จะใชเ้ป็นขอ้มูลในการรกัษา ปรบัปรุง และพัฒนาสินคา้และ
บรกิาร เพื่อสรา้งและรกัษาระดบัของความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อไป 

5. ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเกีย่วกับสถานออกก าลังกาย (Fitness Center) 
ประเภทของสถานออกก าลังกายในอุตสาหกรรมสถานออกก าลังกายได้มีการแบ่ง

ลกัษณะการใหบ้รกิารออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
1.สโมสร (Mega club) เป็นสถานออกก าลังกายที่เป็นศูนยร์วมของการออกก าลัง

กายที่มีพืน้ที่ขนาดใหญ่ มีกีฬาเกือบทกุประเภท ไม่ว่าจะเป็นกีฬากลางแจง้ หรือกีฬาที่อยู่ในอาคาร 
มีหอ้งบริการเพื่อความสะดวกสบายของลูกคา้ และมีอตัราค่าใชบ้ริการค่อนขา้งสงู เช่นราชกรีฑา
สปอรต์คลบั สโมสรราชพฤกษ ์เป็นตน้ 

2. ศูนย์กีฬา (Multi - sport center) เป็นศูนย์ออกก าลังกายที่มีขนาดปานกลาง 
สว่นมากจะอยู่ในโรงแรมหรืออาคารส านกังานใหญ่ มีกีฬากลางแจง้และในอาคารไวบ้รกิาร โดยจะ
มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้ค่อนขา้งสงู 

3. ฟิตเนสเซ็นเตอร ์(Fitness center) เป็นสถานออกก าลังกายที่ เนน้การออกก าลัง
กายเฉพาะและจะให้ความส าคัญในความสะดวกสบายให้กับลูกคา้  โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใน
โรงแรม ศนูยก์ารคา้กลางใจเมืองและย่านส าคญัทางธุรกิจ เพื่อสะดวกต่อการเดินทาง มีค่าบริการ
แรกเขา้และค่าธรรมเนียมรายเดือน รายปี 

4. ศนูยบ์ริการเฉพาะทาง (Niche club) เป็นสถานออกก าลงักายที่ใหบ้รกิารการออก
ก าลงักายเฉพาะสดัส่วน จึงท าใหม้ีลกูคา้เฉพาะกลุ่ม เช่น โยคะ พีราทีส เป็นตน้ อตัราค่าบรกิารจะ
ซือ้เป็นคอรส์ เมื่อพิจารณาประเภทของสถานออกก าลงักายทั้ง 4 ประเภทแลว้พบว่า สภานออก
ก าลังกายประเภทฟิตเนสเซ็นเตอร ์(Fitness center) เป็นสถานออกก าลังกายที่มีการเติบโตเร็ว
ที่สุด ทั้งรูปแบบในการขยายสาขา การปรบัปรุงสถานที่การเพิ่มรูปแบบของกิจกรรม  และการ
ขยายตวัของธุรกิจ 

การออกแบบพืน้ทีภ่ายในสถานออกก าลังกาย 
การแบ่งประเภทตามขนาดของสถานออกก าลังกาย (Fitness Center) สามารถ

จ าแนกเป็นขนาดไดด้งันี ้
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1. สถานออกก าลงักายขนาดใหญ่ (Large Size Fitness Center) มีจ านวนสาขา
ตัง้แต่ 10 สาขาขึน้ไป มีขนาดพืน้ที่ตัง้แต่ 5,000 ตารางเมตรขึน้ไป 

2. สถานออกก าลังกายขนาดกลาง (Medium Size Fitness Center) มีจ านวน
สาขาตัง้แต่ 5-9 สาขา ขนาดพืน้ที่ 1,000-5,000 ตารางเมตร ฟิตเนสเซ็นเตอรท์ี่อยู่ในโรงแรม ย่าน
ธุรกิจการคา้ โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอาจเป็นกลุ่มผูม้าใชบ้ริการในโรงแรม หรือผูท้ี่อาศัยอยู่ใน
หมู่บา้นและบรเิวณใกลเ้คียง 

3. สถานออกก าลังกายขนาดเล็ก (Small Size Fitness Center) มีจ านวนสาขา
อยู่ระหว่าง 1-5 สาขา ขนาดพืน้ที่ นอ้ยกว่า 1,000 ตารางเมตร 

4. สถานออกก าลงักายเฉพาะองคก์ร (Organization Fitness Center) จะมีเพียง
สาขาเดียวและตั้งอยู่ในอาคารหรือที่ท าการองคก์รนั้น ๆ เป็นการจัดสวัสดิการขององคก์รใหก้ับ
พนักงานในองคก์รนัน้เอง ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะขององคก์รขนาดใหญ่ โดยสมาชิกส่วนใหญ่เป็น
บุคลากรภายในองค์กรและครอบครวั บางแห่งมีการรบัสมาชิกที่เป็นบุคคลภายนอกเขา้ไป ใช้
บรกิารรว่มกบั พนกังานในองคก์รนัน้ ๆ ดว้ย 

ประเภทการให้บริการของสถานออกก าลังกาย (Fitness Center) 
1. ประเภทสวัสดิการ หมายถึง สถานออกก าลังกายที่เป็นหน่วยงานราชการหรือ

องคก์รธุรกิจเอกชนซึ่งจดัใหม้ีขึน้ส  าหรบัขา้ราชการ พนกังาน หรือผูท้ี่ปฏิบติังานอยู่ในองคก์รนั้น ๆ 
2. ประเภทกึ่งสวัสดิการ หมายถึง ฟิตเนสเซ็นเตอรท์ี่หน่วยงานราชการหรือองคก์ร

ธุรกิจเอกชนจดัใหม้ีขึน้ ส  าหรบัใหบ้รกิารออกก าลงักายเพื่อสขุภาพแก่ขา้ราชการ พนกังาน หรือผูท้ี่
ปฏิบติังานอยู่ในองคก์รนัน้ ๆ และรวมถึงใหบ้รกิารแก่บคุคลภายนอกองคก์รดว้ย 

3. ประเภทธุรกิจ หมายถึง ธุรกิจใหบ้ริการใชส้ถานที่ และอปุกรณอ์อกก าลงักายเพื่อ
ประโยชนท์างการคา้ที่ผูป้ระกอบธุรกิจท าสญัญาใหบ้ริการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพกับผูบ้ริโภค
ใหเ้ป็นสมาชิก 
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มาตรฐานของการเปิดให้บริการด้านสถานออกก าลังกาย 
1. อาคารสูง หรือ อาคารขนาดใหญ่ ตอ้งติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่อง/

1000 ตารางเมตร ส าหรบัอาคารเล็กตอ้งติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่อง/ 100 ตาราง
เมตร ซึ่งแต่ละเครื่อง ตอ้งติดตัง้ห่างกนัไม่เกิน 45 เมตร และอยู่สูงจากระดับพืน้อาคารไม่เกิน 1.5 
เมตร หนกัไม่นอ้ยกว่า 4 กิโลกรมั สามารถมองเห็นไดง้่ายและน าไปใชไ้ด ้โดยสะดวก 

2. ภายในสถานออกก าลังกายต้องมีแสงสว่างไม่น้อยกว่า 200 ลักซข์องการส่อง
สว่าง 

3. สถานออกก าลังกายที่มีเครื่องปรับอากาศควรมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20 – 25 
องศาเซลเซียส และ สถานออกก าลงักายที่ไม่มีเครื่องปรบัอากาศควรมีการถ่ายเทอากาศที่เพียงพอ  

4. เสียงมีความเขม้ของเสียงในหอ้งออกก าลงักายเฉลี่ยสงูสดุไม่เกิน 90 เดซิเบล  
5. มีการแบ่งพืน้ที่ใหบ้รกิารออกก าลงักาย เป็นสดัสว่นที่ชดัเจน 
6. ก าหนดใหม้ีอุปกรณ์หรือรูปแบบวิธีการในการสรา้งเสริมสุขภาพ  ไดแ้ก่ การสรา้ง

เสริมระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต การสรา้งเสริมระบบกลา้มเนือ้ และการสรา้งเสริมการยืด
เหยียดกลา้มเนือ้ โดยตอ้งมีปา้ยค าแนะน า ค าเตือน ในการใชอ้ปุกรณอ์อกก าลงักายเป็นภาษาไทย
และภาษาองักฤษติดไวท้ี่เครื่องออกก าลงักายที่มองเห็นไดช้ดัเจน 

7. พืน้ที่จัดวางอุปกรณม์ีระยะห่างระหว่างอุปกรณไ์ม่นอ้ยกว่า 60 เซนติเมตร และมี
ช่องทางเดินรว่มไม่นอ้ยกว่า 1.50 เมตร 

8. พืน้ที่ออกก าลงักายแบบกลุม่ ควรมีพืน้ที่ใหไ้ม่นอ้ยกว่า 2X2 ตารางเมตรต่อคน 
9. การออกแบบพืน้ที่ควรมีเนื ้อที่อย่างต ่า 20-40 ตารางฟุต/ เครื่องมือออกก าลัง 1

เครื่อง เนือ้ที่ประมาณ 20-25 ตารางฟุต/ ผูใ้ชบ้ริการ 1คน มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดา้น
การบริหารร่างกายคอยใหค้ าแนะน า นอกจากนีย้งัมีการพัฒนารูปแบบการออกก าลงักายที่หลาย
หลายรูปแบบ โดยมีทัง้การออกก าลงักายทัง้แบบไพรเวทและแบบกลุม่ 

โดยขอ้มูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยท์ี่มีสถิติว่านับตัง้แต่ปี 2559 - 
2561 มูลค่าทุนจดทะเบียนมีการเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปี 2561 มีจ านวนมูลค่าทุนจด
ทะเบียนจ านวน 377 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 87 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ 30% แสดงใหเ้ห็นถึงการลงทุน
ที่เพิ่มขึน้ในธุรกิจสถานออกก าลังกาย ซึ่งสอดคลอ้งกับการเพิ่มขึน้ของธุรกิจจัดตั้งใหม่  โดยการ
จดัตัง้ธุรกิจที่เพิ่มขึน้นีส้ะทอ้นรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของผูบ้รโิภค ซึ่งมกัเลือกท าเลที่ตัง้
เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกคา้มากขึน้ เช่น การจัดตั้งตามแนวรถไฟฟ้า มีการขยายสาขา และมีการ
จัดตั้งธุรกิจโด ผู้ประกอบการรายเล็กเพิ่มขึน้ ซึ่งธุรกิจสถานออกก าลังกาย ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน
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กรุงเทพมหานครจ านวน 340 ราย คิดเป็น 41.67 % กระจุกตัวอยู่แถวเขตวฒันา จ านวน 46 ราย 
และเขตปทมุวนั จ านวน 24 รายการลงทนุของต่างชาติในนิติบุคคลไทยในธุรกิจฟิตเนสมีมลูค่าการ
ลงทุน 1,194.96 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 14.35%ของมูลค่าการลงทุนทัง้หมดในธุรกิจนี ้โดยมูลค่า
การลงทุนในปี 2562 (ม.ค.-พ.ค.) เพิ่มสูงขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น  27.90% โดย
สัญชาติที่ลงทุนในธุรกิจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อังกฤษ 602.43ล้านบาท คิดเป็น 7.21% 
เนเธอรแ์ลนด ์250.00 ลา้นบาท คิดเป็น 2.99% และสิงคโปร ์48.83 ลา้นบาท คิดเป็น 0.58% 

รายไดร้วมของกลุ่มธุรกิจสถานออกก าลงักาย ในปี 2558-2560 เพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง 
โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยถึง 12.40% ต่อปี (กรมพัฒนาธุรกิจการคา้, 2562) ซึ่งเป็นที่น่า
สังเกตว่าธุรกิจสถานออกก าลังกายขนาดเล็ก มีรายได้รวมเพิ่มขึน้ในอัตราที่ก้าวกระโดด ถึง 
37.88% และ 38.83% ในปี 2559 และ 2560 ตามล าดับ ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวโน้มของธุรกิจที่มี
สถานออกก าลังกาย รายย่อยเปิดตัวมากขึน้และกระจายตัวในย่านชุมชน เพื่อจับกลุ่มลูกค้าที่
ตอ้งการออกก าลงักายใกลบ้า้น ไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทาง ในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ ยงัคงมีรายได้
เติบโตอย่างต่อเนื่องคิดเป็น 30.46% ในปี 2558 และอัตราเติบโตชะลอตัวลง เหลือ 5.56% ในปี 
2560 ในส่วนของก าไร/ขาดทุนสุทธิในภาพรวมกลุ่มธุรกิจมีผลก าไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่ม
ธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นสดัสว่นส าคญัที่ท าใหผ้ลประกอบการกลุม่ธุรกิจเป็นบวก โดยกลุม่ธุรกิจขนาด
ใหญ่มีก าไร เพิ่มสูงขึน้มาก มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 3 ปี ถึง 56.48% ต่อปี ในขณะที่ธุรกิจ
ขนาดกลาง เริ่มมีผลการด าเนินการที่กลบัมาเป็นบวก ในปี 2560 แต่ธุรกิจขนาดเล็ก ยงัคงมีผลการ
ด าเนินงานขาดทุน อาจเป็นผลมาจากจ านวนสมาชิกยังไม่สามารถสรา้งรายได้ที่ครอบคลุม
ค่าใชจ้่ายและเงินลงทนุในเครื่องออกก าลงักาย จึงเกิดผลประกอบการที่ขาดทนุ 

แนวโนม้การลงทุนจากต่างชาติในธุรกิจสถานออกก าลงักาย เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง เป็น
ผลจากการรว่มทุนและการน าแบรนดส์ถานออกก าลงักายต่างชาติมาเปิดสาขาในไทย โดยเฉพาะ
สถานออกก าลงักาย แบรนดใ์หญ่ๆที่ติดตลาดอยู่ในขณะนี ้สว่นใหญ่เกิดจากการลงทนุหรือรว่มทุน
กบัชาวต่างชาติ 
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ตาราง 1 แสดงการลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

สญัชาติ มลูค่า )ลา้นบาท(  % 
ไทย 7,155.70 85.69 

องักฤษ 602.43 7.21 
ดชั 250.00 2.99 

สิงคโปร ์ 48.83 0.58 
สญัชาติอ่ืนๆ 293.70 3.53 

รวม 8,350.66 100 
 

ที่มา: กรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2562) 

ผูป้ระกอบการรายใหญ่ในประเทศจะเป็นสถานออกก าลงักายที่มีความนิยมสงูสดุในไทย 
โดยมีทัง้แบรนดต่์างชาติและแบรนดไ์ทยเองมีสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 90 ของมูลค่าตลาด ซึ่งมี
สถานออกก าลังกาย 3 รายหลัก ๆ ของประเทศไทยที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในภายห้างสรรพสินค้า
ศนูยก์ารคา้ ไดแ้ก่ ฟิตเนส เฟิรสท์ (Fitness First), เวอรจ์ิน้ แอ็คทีฟ (Virgin Active) และ วี ฟิตเนส 
(We Fitness) ส่วนสถานออกก าลงักายที่เปิดใหบ้ริการ 24ชั่วโมง ก็มีทัง้ที่เป็นสาขาเดียว ที่เป็นแบ
รนดต่์างชาติและแบรนดไ์ทย ส่วนมากจะเป็นผูป้ระกอบการรายเล็กถึงกลาง ไดแ้ก่ ฟิตเนสเซเว่น 
(Fitness 7), เจ็ท  ฟิตเนส (Jetts Fitness), ฟิตเวย์ ยิม  (Fitwhey Gym), โทนี่  ฟิตเนส (Tony 
Fitness), มัสเซิล แล็ป ยิม (Muscle Lab Gym) ,ฟิตเนสเฮ้าส ์วุฒากาศ และ ฟิตเนส 24 เซเว่น 
(Fitness24Seven) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานข้อมูลในช่วงกลางปี 2562  ว่า
ปัจจุบันธุรกิจสถานออกก าลงักาย ที่มีการจดทะเบียนทั่วประเทศ เมื่อดูยอดรวมธุรกิจฟิตเนสทั้ง
ประเทศ (รวมถึงกรุงเทพมหานคร) พบว่ามียอดรวม 816 ราย เป็นเงินทุนจดทะเบียน 8,350.66 
ลา้นบาท โดยในปี 2562 เฉพาะช่วงเดือน มกราคม-พฤษภาคม พบว่ามีการจดทะเบียนเพิ่มขึน้ 70 
ราย หรือคิดเป็น 20.69% จากช่วงเดียวกนัในปี 2561 ที่มีการจดทะเบียนอยู่ที่ 58 ราย นอกจากนี ้
หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าในช่วงปี 2562 มีการลงทุนของชาวต่างชาติในนิติบุคคลไทย
เพิ่มจากปี 2561 ในช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 27.9% หรือจาก 934.28 ลา้นบาท เป็น 1,194.96 
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ล้านบาท และจะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง คาดว่าเป็นผลจากการร่วมทุนและการน าแบรนด์
ต่างชาติมาเปิดสาขาในประเทศไทย 

6. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ and อิทธิกร ข าเดช (2554) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศนูยอ์อกก าลงักายของผูบ้ริโภคในเขตหนองแขม  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกก าลงักายประกอบดว้ย  3 
ปัจจัย คือ (1.) ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร  ์ในดา้นเพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ออกก าลังกายของผู้บริโภคในเขตหนองแขม  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ  0.05 (2.) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบดว้ยดา้นราคาและสถานที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกก าลังกายของ
ผูบ้รโิภคในเขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานครอย่างมีระดบันยัส าคญัที่ระดบั 0.05 (3.) ปัจจยั
อ่ืน ๆ ซึ่งประกอบดว้ยดา้นภาพลกัษณแ์ละความภกัดี มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารศนูยอ์อก
ก าลงักายของผูบ้ริโภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 

มารสิา เกตขุาว, วฒันา สทุธิพนัธุ์, and น าชยั เลวลัย ์(2554) ไดท้ าการศึกษาสภาพและ
ความต้องการการออกก าลังกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตในเขต
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2554 ผลการวิจยัพบว่า (1.) สภาพการออกก าลงักายของนักเรียน
โรงเรียนสาธิต โดยรวมส่วนใหญ่ออกก าลงักายไม่สม ่าเสมอ เนื่องจากตอ้งทุ่มเทกบัการเรียนท าให้
เวลาในการออกก าลงักายน้อยลง (2.) ความตอ้งการออกก าลงักายของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนตน้โรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2554 โดยรวมแลว้ตอ้งการการออก
ก าลงักายอยู่ในระดับมาก เพราะมีอายุที่ใกลเ้คียงกันและมีความตอ้งการคลา้ยคลึงกัน เวลาว่าง
หรือเวลาการท ากิจกรรมก็เหมือนกนั (3.) ความตอ้งการการออกก าลงักายตามเพศชาย-หญิง และ
ตามระดบัชัน้ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1-3 ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2554 พบว่า 
1. ความตอ้งการการออกก าลงักายระหว่างนักเรียนชายกับหญิงชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน 2. ความตอ้งการการออกก าลงักายในแต่ละระดบัชัน้แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อจัฉรา จ าปาทอง (2560) ไดท้ าการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้รกิารและความพงึพอใจของ
ผูบ้ริโภคที่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้การใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายย่านอโศกกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบว่าส่วนใหญ่เป็นสมาชิกประเภท Fitness First ผูบ้ริโภคที่มีเพศและสถานออกก าลงั
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กายที่ ใช้บริการแตกต่างกัน  มีแนวโน้มในการใช้บริการสถานออกก าลังกายย่านอโศก 
กรุงเทพมหานคร (1.) ดา้นแนวโนม้ในการต่ออายุสมาชิกและดา้นแนวโนม้ในการแนะน าเพื่อนมา
ใช้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2.) ความสัมพันธ์ระหว่างส่วน
ประสมทางการตลาดบริการกับแนวโน้มการใช้บริการสถานออกก าลังกายย่า นอโศก 
กรุงเทพมหานคร พบว่าดา้นบุคลากรมีความสมัพันธ์กบัแนวโนม้การต่ออายุสมาชิกและดา้นการ
แนะน าเพื่อนมาใชบ้รกิาร โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่าและต ่า อย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 (3.)ดา้นกระบวนการและดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวม มี
ความสมัพันธ์กับแนวโน้มในการใชบ้ริการสถานออกกาลังกายย่านอโศก  กรุงเทพมหานคร ดา้น
แนวโนม้ในการต่ออายสุมาชิก 

มกุดาวรรณ สมบูรณว์รรณะ (2558) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นบคุลากรผูใ้หบ้รกิาร, ปัจจยัดา้นการสรา้ง
และการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ, ปัจจยัดา้นความสะดวกและความเหมาะสมของค่าสมาชิก
, ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ , ปัจจัยด้านคลาสออกก าลังกายและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์
ผลการวิจัยพบว่าในส่วนของลักษณะทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใชบ้ริการสถานออก
ก าลังกายขนาดใหญ่  (ท าการศึกษาเฉพาะ  Fitness First, Virgin Active, True Fitness, We 
Fitness) ที่แตกต่างกันในเรื่องเพศและอายุ มีระดับการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลังกาย
ขนาดใหญ่ (Fitness Center) ที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นเพศชาย มีการตัดสินใจใช้
บริการสถานออกก าลงักายขนาดใหญ่มากกว่าเพศหญิง และกลุม่ตวัอย่างที่มีช่วงอายุ 31-35 ปี มี
การตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายขนาดใหญ่มากที่สดุ 

จิรศักดิ์ ชาพรมมา (2560) ไดท้ าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอรท์ี่เปิดใหบ้รกิาร 24 ชั่วโมง ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 
(1.) ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ โดยเรียงล าดบัตามอิทธิพลที่สง่ผลต่อการตดัสินใจจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านการบริการ การส่งเสริมการตลาดและการน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ปัจจยัดา้นการกระตุน้ใหใ้ชบ้ริการ ปัจจยัดา้นอปุกรณแ์ละความสะดวก ปัจจยัดา้นราคา
และบุคลากร ปัจจัยดา้นค่านิยมส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นผลิตภัณฑ์ (2.) ปัจจัยดา้นกระแสนิยม
และกลุ่มอา้งอิง ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรท์ี่เปิดใหบ้ริการ 24 ชั่วโมงของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (3.) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร  ์ผลการวิจัยพบว่า เพศ อาย ุ
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ระดับการศึกษาและรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน  ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการฟิตเน
สเซ็นเตอรท์ี่เปิดใหบ้รกิาร 24 ชั่วโมง ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ศภุกฤษณ ์มาลยัทอง (2551) ไดท้ าการศกึษาทศันคติและปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การใชบ้ริการสถานออกก าลงักายในแคลิฟอรเ์นีย วา้ว เอ็กซพ์ีเรียนซ ์ของผูอ้อกก าลงักายในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า (1.) ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นดา้นการใช้
บริการของสถานออกก าลังกาย เมื่อเทียบกับสถานใหบ้ริการแห่งอ่ืนและมีความพอใจต่อสถาน
ออกก าลงักายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2.) ผูใ้ชบ้ริการที่อายุแตกต่าง
กนั มีความคิดเห็นดา้นการใหบ้ริการของสถานออกก าลงักาย เมื่อเทียบกบัสถานใหบ้ริการแห่งอ่ืน 
มีแนวโน้มการใชบ้ริการสถานออกก าลังกายในอนาคตแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนดา้นระยะเวลาของการเป็นสมาชิกของสถานออกก าลังกาย และความพอใจต่อ
สถานออกก าลงักายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (3.) ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีระยะเวลาของการเป็นสมาชิกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 (4.) ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นดา้นการใหบ้ริการของสถานออก
ก าลงักายเมื่อเทียบกบัสถานใหบ้ริการแห่งอ่ืนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(5.) ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีความพอใจต่อสถานออกก าลงักายแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนความถ่ีในการใชบ้ริการสถานออกก าลงักาย การ
ใหบ้ริการของสถานออกก าลงักาย เมื่อเทียบกบัแห่งอื่น และแนวโนม้การใชบ้ริการสถานออกก าลงั
กายในอนาคตแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

อุษา อัศวอารกัษ์ (2550) ไดท้ าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลังกายจีเอ็มเอ็มฟิตเนส ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติส่วนประสม
การตลาดของผูบ้รโิภคที่เคยออกก าลงักายและผูท้ี่มีความสนใจออกก าลงักาย  ส่วนใหญ่มีทศันคติ
ระดบัปานกลางต่อสว่นประสมการตลาด เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้น
การบริการมีระดบัทศันคติที่ดี ส่วนในดา้นราคา,ดา้นสถานที่,ดา้นส่งเสริมการตลาด,ดา้นบุคลากร
,ดา้นกายภาพและดา้นคุณภาพบริการ มีทัศนคติอยู่ที่ระดับปานกลาง  พฤติกรรมการตัดสินใจใช้
บริการในสถานออกก าลงักายของผูบ้ริโภคที่เคยออกก าลงักายและผูท้ี่สนใจออกก าลงักายพบว่า
ดา้นการสมัครเป็นสมาชิก ดา้นการแนะน า/บอกต่อใหผู้อ่ื้นมาใชแ้ละดา้นการมาใชบ้ริการสถาน
ออกก าลังกายจีเอ็มเอ็มฟิตเนส มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจสมัครสมาชิกต่ออยู่ในระดับปานกลาง 
ผูบ้ริโภคที่เป็นพนกังานหรือไม่เป็นพนกังานบริษัทในเครือแกรมมี่ที่แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจในด้านสมัครเป็นสมาชิก ด้านแนะน า/บอกต่อให้ผูอ่ื้นและดา้นแนวโน้มการใช้บริการ
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แตกต่างกนั ผูบ้รโิภคที่มีเพศ สถานภาพ สมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของครอบครวั
แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรรมการตัดสินใจในดา้นสมัครเป็นสมาชิก ,ดา้นแนะน า/บอกต่อใหผู้อ่ื้น
และดา้นแนวโน้มการใชบ้ริการไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาดา้นราคา ดา้นสถานที่ ดา้นส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพ และดา้นคุณภาพบริการมีความสมัพนัธก์บัดา้นสมัครเป็น
สมาชิก ด้านแนะน า/บอกต่อให้ผู้อ่ืน ด้านแนวโน้มการใช้บริการเป็นไปในทิศทางเดียวกันใน
ระดบัสงูอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.01 

ภทัรยุทธ บุญสนอง (2558) ไดท้ าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
สมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผูบ้รโิภคในเขตบางแค ผลการวิจยัพบว่าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญั
ในดา้นปัจจัย (1.) ดา้นผลิตภัณฑ ์(2.) ดา้นราคา (3.) ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย (4.) ดา้นการ
ส่งเสริมการขาย (5.) ดา้นบุคลากรที่ให้บริการ และ( 6.) ด้านกายภาพและการน าเสนอ ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยประชากรศาสตรแ์ละปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมมี
ความสมัพันธต่์อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผูบ้ริโภคในเขตบางแค  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ปัทมนนัท ์พลเดช (2547) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัการโนม้นา้วใจของสถานออกก าลงักาย
ต่อผู้เป็นสมาชิกและผู้ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถานออกก าลังกาย ผลการวิจัยพบว่า (1.) กลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการและไม่ไดใ้ชบ้ริการของสถานออกก าลงักาย มีลกัษณะประชากรที่แตกต่างกันในดา้น
ของระดบัการศกึษาอาชีพ และรายได ้พบว่ากลุ่มผูใ้ชบ้ริการสถานออกก าลงักายมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีขึน้ไป มีธุรกิจส่วนตัว และมีรายไดท้ี่สูง (2.) กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสถานออกก าลังกาย มี
พฤติกรรมเปิดรบัขอ้มูลข่าวสารของทางสถานออกก าลังกายที่แตกต่างกัน โดยมีการรบัข่าวสาร
ผ่านทางสื่อบุคคลมากที่สุด แต่กลุ่มผูไ้ม่ไดใ้ชบ้ริการของสถานออกก าลังกายเปิดรบัผ่านทางสื่อ
โทรทัศนม์ากที่สุด (3.) ปัจจัยดา้นการโนม้นา้วใจใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมใชบ้ริการของสถานออก
ก าลงักาย คือ ท าเลที่ตัง้ที่สะดวกในการเดินทาง ตัง้อยู่ใกลบ้า้นหรือที่ท างาน สภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศที่ดี 

รุ่งทิวา มุสิทธิ์มณี (2558) ไดท้ าการศึกษาความคาดหวังของผูบ้ริโภคชาวไทยเก่ียวกับ
การใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร ์ผลการวิจยัพบว่าความคาดหวังในการใชฟิ้ตเนสเซ็นเตอร ์3.อนัดับ
แรก คือ (1.) ความคาดหวงัดา้นการกระตุน้ (2.) ดา้นความสะดวกสบาย (3.) ความคาดหวังดา้น
สภาพแวดล้อมภายในฟิตเนสเซ็นเตอรแ์ละความคาดหวังดา้นทัศนคติที่มีต่อพนักงาน  ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันส่งผลต่อความคาดหวังในฟิตเน
สเซ็นเตอรข์องผูบ้รโิภคชาวไทยที่แตกต่างกนั เพศที่แตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อฟิตเนสเซ็นเตอร์
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ที่ไม่แตกต่างกนั แต่พบความแตกต่างในดา้น อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
มีผลต่อความคาดหวงัของผูบ้รโิภคชาวไทยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05-0.001 

รุ่งฟ้า เทียมกลาง (2559) ไดท้ าการศึกษาล าดับขัน้ความตอ้งการที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การออกก าลงักายของสมาชิกสถานออกก าลงักาย ผลการวิจยัพบว่าล าดบัขัน้ความตอ้งการที่มีผล
ต่อแรงจูงใจในการออกก าลงักายของสมาชิกสถานออกก าลงักายอนัดับแรก คือ ความตอ้งการที่
จะเขา้ใจตนเองอย่างแทจ้ริง (Self-Actualization Needs)(= 4.19) แสดงให้เห็นว่าการที่สมาชิก
รบัรูว้่าตนเองมีความสามารถรบัรูป้ระโยชนท์ี่ไดร้บัจากการออกก าลงักาย  รวมถึงรบัรูว้่าสามารถ
แนะน าวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต้องให้กับผู้อ่ืนได้เป็นแรงจูงใจที่ส  าคัญในการออกก าลังกาย  
ดังนัน้ สถานออกก าลงักายจึงควรใหค้วามส าคัญกับการส่งเสริมความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการ
ออกก าลงักายที่ถูกตอ้งแก่สมาชิกและส่งเสริมใหร้บัรูถ้ึงความสามารถในการออกก าลังกายของ
ตนเอง ล าดบัขัน้ความตอ้งการที่มีผลต่อแรงจงูใจอนัดบัรองลงมาคือ ความตอ้งการความปลอดภยั 
(Safety needs) ( = 4.09) แสดงให้เห็นว่า  สมาชิกรับรู ้ได้ถึงวิ ธีการออกก าลังกายที่ถูกต้อง
ปลอดภยัอปุกรณก์ารออกก าลงักายมีความสมบรูณป์ลอดภยัต่อการใชง้าน และสภาพแวดลอ้มใน
การออกก าลังกายมีความปลอดภัยต่อผูใ้ชบ้ริการส่งผลต่อแรงจูงใจในการเขา้มาใชบ้ริการของ
สมาชิกดงันัน้ สถานประกอบการจึงควรใหค้วามส าคญั และจดัการอปุกรณใ์หม้ีความปลอดภยั มี
การอบรมพนกังานใหม้ีความรูค้วามสามารถในการแนะน าวิธีออกก าลงักายที่ถูกตอ้งเหมาะสมกบั
ผูใ้ชบ้รกิารแต่ละคน รวมถึงใหค้วามส าคญักบัการดแูลความปลอดภยัของสถานที่ 

 
งานวิจัยต่างประเทศ 

Kwan and Bryan (2010)ไดท้ าการศึกษาการตอบสนองในดา้นบวกในดา้นการออก
ก าลงักายดว้ยความอยากกออกก าลงักายดว้ยความสมคัรใจ ซึ่งยงัไม่เป็นที่รูจ้กัมากนกั สอดคลอ้ง
กบัทฤษฎีมุมมองการวางแผนพฤติกรรม ผลการวิจยัพบว่าการตอบสนองทางอารมณ์ต่อการออก
ก าลงักายน าไปสู่แรงจงูใจที่มากขึน้ในแง่ของทศันคติ,บรรทดัฐานการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
และความตัง้ใจในการออกก าลงักาย กลุ่มตัวอย่างเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมการออกก าลงักายมาแลว้
สามเดือน โดยมีระยะเวลาการออกก าลังในกายระยะสั้นๆ 30 นาทีบนลู่วิ่งความเร็วระดับปาน
กลาง ผลการวิจัยพบว่า ผูเ้ขา้ร่วมมีแนวโน้มดา้นทัศนคติในการออกก าลังกายในเชิงบวกที่ดีขึน้ 
ผลกระทบดา้นลบและความเหนื่อยลา้ในระหว่างการออกก าลงักายมีแนวโนม้ที่ ลดลง สรุปไดว้่า
การตอบสนองทางอารมณเ์ชิงบวกมีความสมัพันธก์ับความตัง้ใจในการออกก าลงักายมากขึน้เมื่อ
เวลาผ่านไป 
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Andress (2001)ไดท้ าการศึกษาการเปรียบเทียบแรงจูงใจของนกักีฬาระดบัเยาวชน 
ผลการวิจยัพบว่าแรงจูงใจของแต่ละบุคคลมีผลต่อความเขา้ใจเฉพาะดา้น ที่เก่ียวขอ้งกับพืน้ฐาน
ของการเรียนรูท้กัษะการเคลื่อนไหวในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อตวับคุคลโดยสามารถที่จะ
เรียนรูก้ารมีทักษะการเคลื่อนไหวไดด้ว้ยการมีความรูค้วามเขา้ใจแบบเฉพาะเจาะจงและมีความ
กระตือรือรน้ที่จะเรียนรู ้ซึ่งการก าหนดแรงจูงใจที่ได้มาจากแบบทดสอบที่มีพื ้นฐานทางด้าน
ทศันคติ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญันกัวิจยัได้ใหข้อ้เสนอแนะว่าการศึกษาวิจยัต่าง ๆ ใน
อนาคตควรจะพิจารณาบนัทึกขอ้มลูต่าง ๆ รวมไปถึงเวลาและวิธีการในการท ากิจกรรมให้ไดม้าก
ที่สดุ จะสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงโครงสรา้งต่าง ๆ ทางจิตวิทยา เช่น ความคิดที่จะสะทอ้นตนเอง 
การมนีิติภาวะในดา้นการรบัรูเ้รื่องราวต่าง ๆ ทางสงัคม 

Moreno, González-Cutre, Sicilia, and Spray (2010)ไดท้ าการศึกษาการก าหนด
แรงจงูใจในการออกก าลงักายโดยการวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องขอบเขตการหลีกเลี่ยงการประสบ
ความส าเร็จ การก าหนดเป้าหมาย และทฤษฎีการตดัสินใจดว้ยตนเอง ผลการวิจยัพบว่ามีการรบัรู ้
ในเชิงบวกดา้นการรบัรูค้วามสามารถเพิ่มขึน้ และสามารถช่วยใหก้ าหนดเป้าหมายในการเรียนรูไ้ด ้
ช่วยเพิ่มความสามารถในการรบัรูแ้รงจูงใจในตนเอง ส่วนดา้นการรบัรูใ้นเชิงลบมีผลคือ รูปแบบ
ของการรบัรูค้งที่ไม่แปรผนัไปตามเพศและอาย ุ
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

ในการศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น  Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากร และการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย คือ ผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ที่ใช/้เคยใชบ้ริการสถานออก
ก าลังกายของผู้ใชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน  

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย  
ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยคือ ผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ที่ใช/้เคยใชบ้ริการสถานออก

ก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใชว้ิธีค านวณหาขนาด
กลุ่มตวัอย่าง จากสตูรแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชยบ์ญัชา , 2558) โดย
ก าหนดค่าความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดว้ยระดับความเชื่อมั่น 95% ไดข้นาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
385 คน และเก็บเพิ่มเติมกลุ่มตวัอย่าง 15 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน โดยการศกึษาวิจยั
ครัง้นีไ้ดก้ าหนดวิธีการสุม่ตวัอย่าง ตามขัน้ตอนดงันี ้

สตูรที่ใช ้  n = 
Z2pq

E2  
แทนค่า    n = ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
               E = ระดบัค่าความคลาดเคลื่อน ซึ่งก าหนดใหม้ีความเบี่ยงเบนได ้5% 
ดงันัน้      E= 0.05 
               Z = ค่ามาตรฐานซึ่งขึน้อยู่กบัระดบัความเชื่อมั่น 
               p = สดัสว่นประชากรท่ีสนใจศกึษาเท่ากบั 50% = 0.5 
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ในทางปฏิบัติเรานิยมใช้ระดับความเชื่อมั่น  95% ดังนั้น Z = 1.96 ฉะนั้นได้ขนาด
ตวัอย่าง 

n = 
(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2
 

 

n = 
(3.8416)(0.25)

(0.0025)
 

 
n = 384.16 หรือ 385 ตวัอย่าง 
 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

การสุ่มตวัอย่างจากเขตที่คาดว่ามีตวัอย่างช่วงอายตุัง้แต่ 23-40 ปี หรือที่เกิดระหว่าง ปี พ.ศ.2523-
2540 ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 เขต ดังนี ้เขตปทุมวัน , เขตบางซื่อ, เขตคลองสาน, เขตหว้ย
ขวาง และ เขตลาดพรา้ว เหตุผลที่เลือก 5 เขตนี ้เนื่องจากเป็นเขตที่มีค่าดัชนีที่อยู่อาศัยในดา้น
ความสะดวกสบายของการอยู่อาศัย เขา้ถึงสาธารณูปโภค การเดินทาง รวมถึงการเขา้ถึงบริการ
สาธารณะที่จ  าเป็นในชีวิตประจ าวนัในเกณฑส์งู(Salika,2561) 

ขัน้ตอนที่ 2 การเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดสดัส่วนที่
เท่ากนั จ านวน 80 ตวัอย่างต่อเขต 

ขัน้ตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะ
ท าการแจกแบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละเขตที่ เลือกไว ้
(สถานที่ เก็บแบบสอบถามจะเก็บบริเวณสถานออกก าลังกายที่อยู่ภายในศูนย์การค้า) ดังนี ้
ศูนยก์ารคา้สยามดิสคัฟเวอรี่ (Fitness First ), ศูนยก์ารคา้เกตเวย ์แอท บางซื่อ (Jetts 24 Hour 
Fitness),ศูนยก์ารคา้ไอคอนสยาม(Fitness First )ศูนยก์ารคา้เอสพละนาด รชัดา (We Fitness) ,
ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลั อีสตว์ิลล ์(Virgin Active Fitness) ใหค้รบตามจ านวน 400 ชดุ 

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้ 

เพื่อใหม้ีลกัษณะที่ง่ายต่อการตอบและยังครอบคลุมวตัถุประสงคท์ี่ผูว้ิจยัตัง้เอาไวโ้ดยแบ่งเนือ้หา
ของแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้
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ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและอาชีพ เป็นค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก 
(Multiple Choice Question) จ านวน 6 ขอ้ ดงันี ้

1. เพศ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู ประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ดงันี ้
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2. อายุ ใชร้ะดับการวัดขอ้มูล ประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดยการวิจัย
ครัง้นี ้ไดเ้ริ่มตน้ตัง้แต่อาย ุ23 ปีขึน้ไป ซึ่งการวิจยัครัง้นี ้แบ่งออกเป็นหมด 3 ช่วงดงันี ้

2.1 23 - 28 ปี 
2.2 29 - 34 ปี 
2.3 35 - 40 ปี 

3. ระดบัการศึกษา ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
ดงันี ้

3.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
3.2 ปรญิญาตร ี
3.3 สงูกว่าปรญิญาตรี 

4. สถานภาพ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู ประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ดงันี ้
4.1 โสด 
4.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
4.3 หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale) ดงันี ้

5.1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 
5.2 15,001 – 25,000 บาท 
5.3 25,001 – 35,000 บาท 
5.4 35,001 – 45,000 บาท 
5.5 45,001 บาท ขึน้ไป 
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6. อาชีพ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู ประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ดงันี ้
6.1 ขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ 
6.2 พนกังานบรษิัทเอกชน 
6.3 ธุรกิจสว่นตวั 
6.4 อ่ืน ๆ 

ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ ไดแ้ก่ 
ดา้นคณุค่าที่ลูกคา้จะไดร้บั ดา้นตน้ทุน ดา้นความสะดวก ดา้นการติดต่อสื่อสาร ดา้นการดูแลเอา
ใจใส่ ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ และด้านความสบาย มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 32 ขอ้ ซึ่งเป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) ที่มีค าตอบให้
เลือก 5 ระดบั ซึ่ง ขอ้ความในแบบสอบถามมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้

5                      หมายถึง                      เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4                      หมายถึง                      เห็นดว้ย 
3                      หมายถึง                      เฉยๆ 
2                      หมายถึง                      ไม่เห็นดว้ย 
1                      หมายถึง                      ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

ระดับเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจะใชห้ลักการแบ่งระดับการหา
ช่วงกวา้งของอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยใชสู้ตรการค านวณช่วงกวา้งของชั้น (มัลลิกา 
บนุนาค, 2548) ดงันี ้

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = 
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

                 = 
5-1

5
 

                                                       = 0.8 
ดงันัน้ เกณฑก์ารใหค้ะแนนค่าเฉลี่ยของการวดัระดบัความคิดเห็นต่อสว่นประสมทาง

การตลาดในมมุมองลกูคา้ 
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู้ใช้บริการเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อส่วนประสมทาง

การตลาดในมมุมองลกูคา้  
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ยต่อส่วนประสมทางการตลาดใน

มมุมองลกูคา้  
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ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู้ใช้บริการเฉยๆต่อส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองลกูคา้  

ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการไม่เห็นดว้ยต่อส่วนประสมทางการตลาด
ในมมุมองลกูคา้  

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้ใชบ้ริการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในมมุมองลกูคา้  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านเหตุผลและด้าน
อารมณม์ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 8 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Likert 
Scale) ที่มีค  าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั ซึ่ง ขอ้ความในแบบสอบถามมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้

5                      หมายถึง                      มากที่สดุ 
4                      หมายถึง                      มาก 
3                      หมายถึง                      ปานกลาง 
2                      หมายถึง                      นอ้ย 
1                      หมายถึง                      นอ้ยที่สดุ 

ระดับเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจะใชห้ลักการแบ่งระดับการหา
ช่วงกวา้งของอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยใชสู้ตรการค านวณช่วงกวา้งของชั้น (มัลลิกา 
บนุนาค, 2548) ดงันี ้

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = 
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

     = 
5-1

5
 

     = 0.8 
ดงันัน้ เกณฑก์ารใหค้ะแนนค่าเฉลี่ยของการวดัระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัแรงจงูใจ 
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นต่อแรงจงูใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ความคิดเห็นต่อแรงจงูใจอยู่ในระดบัมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ความคิดเห็นต่อแรงจงูใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ความคิดเห็นต่อแรงจงูใจอยู่ในระดบันอ้ย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ความคิดเห็นต่อแรงจงูใจอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
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ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของ
ผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ขอ้ ซึ่งเป็นแบบสอบถามใชว้ัดขอ้มูล
ประเภทอันตรภาค (Semantic Differential Scale) ที่มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ซึ่งข้อความใน
แบบสอบถามมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้

5             หมายถึง สมคัรสมาชิกต่อแน่นอน / แนะน าแน่นอน 
4             หมายถึง อาจจะสมคัรสมาชิกต่อ / อาจจะแนะน า 
3             หมายถึง ไม่แน่ใจ 
2             หมายถึง อาจจะไม่สมคัรสมาชิกต่อ / อาจจะไม่แนะน า 
1             หมายถึง ไม่สมคัรสมาชิกต่อแน่นอน / ไม่แนะน าแน่นอน 

ระดับเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจะใชห้ลักการแบ่งระดับการหา
ช่วงกวา้งของอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยใชสู้ตรการค านวณช่วงกวา้งของชั้น (มัลลิกา 
บนุนาค, 2548) ดงันี ้

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = 
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

     = 
5-1

5
 

     = 0.8 
ดงันัน้ เกณฑก์ารใหค้ะแนนค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถาน

ออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00   หมายถึง  สมคัรสมาชิกต่อแน่นอน / แนะน าแน่นอน 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20   หมายถึง  อาจจะสมคัรสมาชิกต่อ / อาจจะแนะน า 
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40   หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60   หมายถึง  อาจจะไม่สมคัรสมาชิกต่อ / อาจจะไม่แนะน า 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80   หมายถึง  ไม่สมคัรสมาชิกต่อแน่นอน / ไม่แนะน าแน่นอน 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย  
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ดงันี ้ 

1. ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ทฤษฎีต ารา และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจใช้
บรกิารสถานออกก าลงักายเพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

2. น าขอ้มูลที่ไดศ้ึกษามาสรา้งแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมาย
ของการวิจยั โดยสรา้งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่น ประกอบดว้ย  
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สว่นที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
ส่วนที่  2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง

ลกูคา้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สว่นที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลัง
กายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ ้นไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงเก่ียวกบัเนือ้หาของขอ้มลู เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถาม
สามารถเขา้ใจไดง้่ายและตรงตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

4. น าแบบสอบถามมาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรกึษา 
5. น าแบบสอบถามที่แก้ไขเสนอผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม

เนือ้หา (Content Validity) และตรวจสอบความถกูตอ้งของภาษา  
6. น าแบบสอบถามที่ไดไ้ปทดลองใช ้(Try Out) กบัผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ที่ใช/้

เคยใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายไปทดสอบความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามกบั
กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน เพื่อน ามาวิเคราะหห์าค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถาม ดว้ยวิธีการหาค่าสมัประสิทธิ์แอลฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbachs’ 
Alpha Coefficient) โดยค่าแอลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงค่าความเชื่อมั่น (r) ของแบบสอบถาม มีค่า

ระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ซึ่งถา้มีค่าใกล ้1 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือไดส้งู แต่ถา้มีค่าใกล ้0 
แสดงว่ามีความเชื่อถือไดต้ ่า (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554) โดยใชก้ารทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้
วิธีหาค่าสมัประสิทธิ์แอลฟ่า เพื่อทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นที่ 95% จากนัน้จึงนาแบบสอบถามไป
ใชจ้รงิในการวดัผลการวิจยัต่อไป 

ผลที่ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ที่ใชบ้ริการสถาน

ออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 40 คน สามารถหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (∝ - 
Coefficient) ของ (Cronbach’s alpha) จากการทดสอบแบบสอบถามพบว่า ไดค่้าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม โดยแยกเป็นแต่ละดา้นดงันี ้

แบบสอบถามสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ 
ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั          ค่า Cronbach’s alpha เท่ากบั 0.878 
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ดา้นตน้ทนุ                                ค่า Cronbach’s alpha เท่ากบั 0.929 
ดา้นความสะดวก                      ค่า Cronbach’s alpha เท่ากบั 0.907 
ดา้นการติดต่อสื่อสาร                ค่า Cronbach’s alpha เท่ากบั 0.880 
ดา้นการดแูลเอาใจใส ่               ค่า Cronbach’s alpha เท่ากบั 0.940 
ดา้นความส าเรจ็ในการ 
ตอบสนองความตอ้งการ            ค่า Cronbach’s alpha เท่ากบั 0.950 
ดา้นความสบาย                        ค่า Cronbach’s alpha เท่ากบั 0.930 
แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัแรงจงูใจ 
ดา้นเหตผุล                                ค่า Cronbach’s alpha เท่ากบั 0.902 
ดา้นอารมณ ์                              ค่า Cronbach’s alpha เท่ากบั 0.921 
แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการ 

เจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร                     ค่า Cronbach’s alpha เท่ากบั 0.928 
7. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดสอบกลุ่มตัวอย่าง  โดยผู้วิจัยแจก

แบบสอบถามจ านวน 400 ชดุ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล (Source of data) การวิจัยเรื่องนีเ้ป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 

Research) และการวิจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Research) โดยมุ่งเนน้การศึกษาการตดัสินใจใช้
บรกิารสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า จากข้อมูลที่มีผู ้
รวบรวมไวท้ัง้หน่วยงานรฐั และเอกชน ดงันี ้

1.1 หนงัสือพิมพธ์ุรกิจ วารสารต่าง ๆ 
1.2 หนงัสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ ์และรายงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
1.3 ขอ้มลูจากอินเตอรเ์น็ต 

2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี ้

2.1 ด าเนินการเก็บขอ้มลูบรเิวณที่ไดร้บัการคดัเลือกในขัน้ตอนการสุม่ตวัอย่าง 
2.2 ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะด าเนินการส่งแบบสอบถามให้กับ

ผูต้อบแบบสอบถามลุ่มตวัอย่าง พรอ้มทัง้ชีแ้จงถึงวัตถุประสงคข์องการท าวิจัย ตลอดจนลกัษณะ
ของแบบสอบถามใหก้ับกลุ่มตัวอย่างทราบ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจที่ตรงกัน แลว้จึงท าการตอบ
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แบบสอบถามโดยจะใหก้ลุ่มตัวอย่างเป็นผูก้รอกแบบสอบถามดว้ยตัวเอง เพื่อด าเนินการจัดท า
ขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลูต่อไป 

4. การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
การจดักระท ากบัขอ้มลู มีขัน้ตอนดงันี ้

1. การตรวจสอบขอ้มลู (Editing) น าแบบสอบถามที่ไดร้บัทัง้หมดมาตรวจสอบความ
ถกูตอ้งและความสมบรูณข์องแบบสอบถาม เพื่อคดัแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก 

2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่มีความถูกตอ้งและสมบูรณ์มาลงรหัส
ตามที่ก าหนดรหสัไวใ้นแต่ละสว่นของแบบสอบถาม 

3. การลงข้อมูล (Data Entry) น าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้ว มาบันทึกลงใน
คอมพิวเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเรจ็รูป SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

4. การตรวจสอบข้อมูล (Data Cleaning) น าข้อมูลที่บันทึกลงในคอมพิวเตอร์
ทัง้หมดมาตรวจสอบรายขอ้ เพื่อแกไ้ขความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ระหว่างการลงขอ้มลู 

5. การประมวลผล (Data Processing) เพื่อใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ต่อไปนี ้
5.1 การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 

5.1.1 จากแบบสอบถาม ส่วนที่ 1 ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ วิเคราะหข์อ้มูลโดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และแสดงผลเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) 

5.1.2 จากแบบสอบถาม สว่นที่ 2 ขอ้มลูสว่นประสมทางการตลาดในมมุมอง
ลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั  ด้านต้นทุน ด้านความสะดวก ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ดา้นการดูแลเอาใจใส่ ดา้นความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ และดา้น
ความสบาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.1.3 จากแบบสอบถาม ส่วนที่ 3 ขอ้มูลปัจจัยแรงจูงใจ ซึ่งประกอบไปดว้ย 
ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.1.4 จากแบบสอบถาม สว่นที่ 4 ขอ้มลูเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการสถาน
ออกก าลังกาย วิเคราะหข์้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.2 การวิเคราะหด์ว้ยสถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ 
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5.2.1 การทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 คือลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
สถิติ t-test เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 เป็นอิสระต่อกัน 
ใชท้ดสอบขอ้มูลเก่ียวกับตัวแปรเฉพาะ เพศ และใชส้ถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว One 
Way ANOVA ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต่  2 กลุ่มขึน้ไป ใชท้ดสอบ
ขอ้มลูเก่ียวกบัตวัแปร  อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ  

5.2.2 การทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 2 เป็นการหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 
2 ตวั คือส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลูกคา้ ไดแ้ก่ ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั  ดา้นตน้ทุน 
ดา้นความสะดวก ดา้นการติดต่อสื่อสาร ดา้นการดแูลเอาใจใส่ ดา้นความส าเร็จในการตอบสนอง
ความตอ้งการ และดา้นความสบาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของ
ผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติการวิเคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคูณ  
Multiple Regression Analysis ในการทดสอบสมมติฐาน 

5.2.3 การทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 3 เป็นการหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 
2 ตัว คือปัจจัยแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ
สถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์
การถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน 

5. สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
  สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู มีดงันี ้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย  

1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561) มีสตูรดงันี ้ 

           P = 
𝑓

𝑛
 x100 

เมื่อ       P  แทน ค่าสถิติรอ้ยละ หรือ เปอรเ์ซ็นต ์ 
                  f   แทน ความถ่ีของขอ้มลู  
                     n  แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 

1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean หรือ  �̅�) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546) มีสตูรดงันี ้ 

           𝑥 = 
∑𝑥

𝑛
 

เมื่อ       �̅�      แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย   
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                    ∑ 𝑥    แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด  
                     n         แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) (กัลยา วานิชย์บัญชา , 

2546) มีสตูรดงันี ้ 

                        S.D = √
𝑛 ∑ 𝑥2 −(∑ 𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
 

เมื่อ            S.D.   แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน  

                (∑ 𝑥)2        แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง  

                 ∑ 𝑥2            แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง  
                 n           แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

 
2. สถิติทีใ่ช้หาคุณภาพของแบบสอบถาม ใช้ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) 

สถิติที่ใชใ้นการทดสอบความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม การหาค่า

สมัประสิทธิ์แอลฟ่า (α) ของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561) มีสตูรดงันี ้ 

α = 
𝑘 𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 /𝑉𝑎r𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1+(𝑘−1)𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

เมื่อ  α             แทน ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 

              k              แทน จ านวนค าถาม  
Covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅               แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนรว่มระหว่างค าถามต่าง ๆ  
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅                  แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 

3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ในการวิจัย ทีร่ะดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  

3.1 สถิติ t-test for Independent Samples ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกนั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561) ใชท้ดสอบสมมติฐานขอ้
ที่ 1 ในดา้นเพศ มีสตูรดงันี ้ 

3.1.1 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เท่ากนั ( 𝑠1  
2 = 𝑠2

2 )  

t = 
𝑥1̅̅̅̅  −  𝑥2̅̅̅̅

𝑆𝑝√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

 

สถิติที่ใชท้ดสอบ t มีชัน้แห่งความเป็นอิสระ df =  n1  + n2 - 2    

  เมื่อ        𝑥 ̅    แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ 1 , 2  
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             𝑆𝑝  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตวัอย่างรวมจากตวัอย่างทัง้ 2 กลุม่  
             n      แทน ขนาดตวัอย่างของกลุม่ที่ 1 , 2  

             𝑠𝑝 
2  แทน ค่าแปนปรวนของตวัอย่างกลุม่ที่ 1 , 2  

             𝑠𝑝 
2 = 

(𝑛1−1)s1
2+(𝑛2−1)𝑠2

2

𝑛1+𝑛2−2
 

3.1.2 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไม่เท่ากนั (𝑠1
2≠𝑠2

2)  

t = 
𝑥1̅̅̅̅  −  𝑥2̅̅̅̅

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2

 

สถิติที่ใชท้ดสอบ t มีชัน้แห่งความเป็นอิสระ = V  

V = 
[
𝑠1

2

𝑛1
⁄ + 

𝑠2
2

𝑛2
⁄ ]

(
𝑠1

2

𝑛1
⁄ )

𝑛1−1
+

(
𝑠2

2

𝑛2
⁄ )

𝑛2−1

 

 
เมื่อ   t     แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

 �̅�1      แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

�̅�2         แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

𝑠1
2      แทน ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

 𝑠2
2      แทน ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 2  

 𝑛1        แทน จ านวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

𝑛2         แทน จ านวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
V             แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ 

3.2 สถิติ F-test แบบการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance) แบบการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561) เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ โดยมีสตูรดงันี ้ 

F =  
𝑴𝑺𝒃

𝑴𝑺𝒘
 

เมื่อ  F      แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
            Df     แทน ชัน้ของความเป็นอิสระระหว่างกลุ่มเท่ากบั (k-1) และภายใน

กลุม่เท่ากบั (n-k)  
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            K       แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่างที่น ามาทดสอบสมมติฐาน 
            N       แทน จ านวนตวัอย่างทัง้หมด 
           (k-1)   แทน Degree of freedom ส าหรับการแปรผันระหว่างกลุ่ม 

(𝑑𝑓𝑏) 
           (n-k)   แทน Degree of freedom ส าหรับการแปรผันระหว่างกลุ่ม

(𝑑𝑓𝑤) 
          𝑠𝑠(𝐵) แทน ผลรวมก าลงัสองระหว่างกลุม่ (Between Sum of Squares)  

         𝑠𝑠(𝑊) แทน ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่ (Within Sum of Squares)  

        𝑀𝑆𝑏     แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่  

          𝑀𝑆𝑤    แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 
กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันจะทดสอบดว้ย Brown-Forsythe 

(Hartung, 2001) มีสตูรดงันี ้ 

β =  
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
   โดยค่า  𝑀𝑆(𝑊) = ∑ (1 −

𝑛𝑗

𝑁

𝑘
𝑖=1 )𝑆1

2 

เมื่อ   β             แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe  

          𝑀𝑆(𝐵) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่  

         𝑀𝑆(𝑊) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่  
         k              แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่าง  

         𝑛𝑖                 แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ i  
         N                 แทน ขนาดของประชากร  

         𝑆1
2         แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ i  

กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแล้ว ต้องท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อไป เพื่อดูว่ามีคู่ใดบา้งที่แตกต่างกัน โดยใชว้ิธี Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546) ใชส้ตูรดงันี ้ 

                 LSD = 𝑡𝛼/2,𝑑𝑓√𝑀𝑆𝐸(
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑖
) 

และ  LSD = 𝑡𝛼/2,𝑑𝑓√
2𝑀𝑆𝐸

𝑛
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เมื่อ   LSD      แทน ค่าผลต่างนัยส าคัญที่ค  านวณไดส้  าหรบัประชากรกลุ่มที่ i  
และ j  

  MSE   แทน ความแปรปรวนภายในกลุม่  
  n          แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 

  α แทน ค่าความคลาดเคลื่อน 

  𝑛𝑖 , 𝑛𝑗  แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่างในกลุม่ที่ i และ j ตามล าดบั  
                   t           แทน ค่าแจกแจงแบบ t ที่ไดจ้ากการเปิดตาราง t  
เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจึงทดสอบรายคู่โดยใชส้ตูรวิเคราะห์

ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ Dunnett T3 (วิเชียร เกตสุิงห,์ 2543) ดงันี ้ 

t = 
𝑋𝐼− 𝑋𝐽

𝑀𝑆(𝑊)(
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
)
 

เมื่อ                 t       แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณา t-distribution  

            𝑀𝑆(𝑊)   แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่  

            𝑋𝐼          แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ i  

            𝑋𝐽             แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ j  

            𝑛𝑖               แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ i  

            𝑛𝑗               แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ j  
3.3 สถิติการวิเคราะหก์ารถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis) เป็น

การวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (dependent variable) หนึ่งตัวแปร
กับตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึน้ไป ซึ่งเป็นสถิติที่ใชใ้นการทดสอบ
สมมติฐาน หากทราบค่าตัวแปรหนึ่งก็จะท านายอีกตัวแปรหนึ่งได ้สามารถเขียนใหอ้ยู่ในสมการ
เชิงเสน้ตรงรูปแบบคะแนนดิบไดด้งันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561) 

�̂�= 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 … + 𝑏𝑘𝑋𝑘 

เมื่อ  �̂�           แทน คะแนนพยากรณข์องตวัแปรตาม 

 𝑎   แทน ค่าคงที่ของสมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนดิบ 

𝑏1, … , 𝑏𝑘      แทน น า้หนักคะแนนหรือสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร
อิสระตวัที่ 1 ถึงตวัที่ k  

𝑋1, … , 𝑋𝑘     แทน คะแนนตวัแปรอิสระตวัที่ 1 ถึงตวัที่ k 

𝑘                 แทน จ านวนตวัแปรอิสระ 
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บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การศึกษาวิจยัเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ใชบ้ริการสถานออกก าลังกายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อใหเ้กิด
ความรูค้วามเข้าใจในการสื่อความหมายที่ตรงกันส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปล
ความหมายของผลการวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจัยไดก้ าหนดสญัลกัษณ์ และตัวแปรต่าง ๆ ที่ใชใ้นการ
วิเคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปนี ้

สัญลักษณใ์นการวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณเ์ป็นตวัอกัษรเพื่อใชใ้นการค านวณ ดงันี ้
n       แทน   จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

�̅�       แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 
S.D.  แทน   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอย่าง 
t        แทน   ค่าสถิติที่ใชใ้นการพิจารณาการแจกแจงที 
F       แทน   ค่าสถิติที่ใชใ้นการพิจารณาการแจกแจงเอฟ 
MS    แทน   ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
SS     แทน   ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
df      แทน   ระดบัชัน้แห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
R       แทน   ค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
H0        แทน   สมมติฐานหลกั (Null hypothesis) 
H1      แทน   สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis) 
Sig.   แทน   ความน่าจะเป็นส าหรบับอกค่านยัส าคญัทางสถิติ 
*        แทน   ความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูและการแปลความหมายของผลการวิเคราะหข์อ้มลู

ของการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการ
แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 สว่นตามล าดบัดงันี ้



  49 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจง 
ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 4 
ตอนดงันี ้

ตอนที่  1 การวิ เคราะห์ข้อมูล เก่ียวกับลักษณ ะของประชากรศาสตร ์
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และ อาชีพ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้
ประกอบดว้ย ดา้นคุณค่าที่ลูกคา้จะไดร้บั ดา้นตน้ทุน ดา้นความสะดวก ด้านการติดต่อสื่อสาร 
ดา้นการดแูลเอาใจใส ่ดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ และดา้นความสบาย  

ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับแรงจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นเหตุผล และ 
ดา้นอารมณ ์

ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักาย
ของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ขอ้ ดงันี ้ 
สมมติฐาน 1. ผูใ้ชบ้รกิารที่มีลกัษณะลกัษณะของประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจ
ใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐาน 2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้าน
คณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั ดา้นตน้ทุน ดา้นความสะดวก ดา้นการติดต่อสื่อสาร ดา้นการดแูลเอาใจใส ่
ดา้นความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ และดา้นความสบาย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บรกิารสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐาน 3. แรงจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นเหตผุล และดา้นอารมณ ์มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ส่วนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจง 

ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 4 
ตอนดงันี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลลักษณะประชากรศาสตรข์องผู้ใชบ้ริการ จ าแนกตาม 
เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ 
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การวิเคราะห์ลักษณะด้านประชากรศาสตรข์องผูใ้ช้บริการจ าแนกตาม เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และ อาชีพ โดยแสดงผลการวิเคราะหเ์ป็นจ านวน 
และค่ารอ้ยละ ดงัตาราง 2 

ตาราง 2 แสดงจ านวน และรอ้ยละเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   

ชาย 198 49.50 

หญิง 202 50.50 

รวม 400 100.00 

2. อายุ   
23 - 28 ปี 104 26.00 

29 - 34 ปี 138 34.50 

35 - 40 ปี 158 39.50 
รวม 400 100.00 

3. ระดับการศึกษา    
ต ่ากว่าปรญิญาตรี 50 12.50 

ปรญิญาตรี 196 49.00 
สงูกว่าปรญิญาตรี 154 38.50 

รวม 400 100.00 
4. สถานภาพ   

โสด 220 55.00 

สมรส/อยู่ดว้ยกนั 168 42.00 
หมา้ย/อย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 12 3.00 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน   

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 29 7.20 

15,001 - 25,000 บาท 126 31.50 
25,001 - 35,000 บาท 106 26.50 
35,001 - 45,000 บาท 76 19.00 

45,001 บาท ขึน้ไป 63 15.80 
รวม 400 100.00 

6. อาชีพ   
ขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ  94 23.50 

พนกังานบรษิัทเอกชน 172 43.00 
ธุรกิจสว่นตวั 120 30.00 

อ่ืน ๆ 14 3.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 2 สามารถสรุปข้อมูลลักษณะประชากรศาสตรข์องผู้ใช้บริการที่ตอบ

แบบสอบถาม จ านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปรไดด้งันี ้
เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 202 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 50.50 รองลงมา คือเพศชาย จ านวน 198 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.50 ตามล าดบั 
อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ ระหว่าง 35 – 40 ปี จ านวน 

158 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.50 รองลงมาคือช่วงอายุ 29 – 34 ปี จ านวน 138 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
34.50 และช่วงอาย ุ23 – 28 ปี จ านวน 104 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.00 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 196 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.00 รองลงมาคือระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 154 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 38.50 และระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรี จ านวน 50 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.50 ตามล าดบั 
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สถานภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จ านวน 220 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 55.00 รองลงมาคือ สถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกัน จ านวน 168 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
42.00 และสถานภาพหมา้ย/อย่ารา้ง/แยกกนัอยู่  จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.00 ตามล าดบั 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,001 - 25,000 บาท จ านวน 126 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.50 รองลงมาคือ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
25,001 - 35,000 บาท จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  35,001 - 
45,000 บาท จ านวน 76 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  45,001 บาท ขึน้ไป 
จ านวน 63 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.80 และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 
จ านวน 29 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.20 ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 
172 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.00 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 120 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
30.00 อาชีพขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ จ านวน 94 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.50 และอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 
14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.50 ตามล าดบั 

เนื่องจากอันตรภาคชั้นของขอ้มูลดา้นระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน และอาชีพ มีความถ่ีค่อนข้างต ่า ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการปรบัปรุงกลุ่มใหม่เพื่อใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้

ตาราง 3 แสดงจ านวน และรอ้ยละเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์จ าแนกตาม ระดบัการศึกษา 
สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ (จดักลุม่ใหม่) 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา    
ต ่ากว่าหรือเทียบเท่าปรญิญาตรี/

ปรญิญาตรี 
246 61.50 

สงูกว่าปรญิญาตรี 154 38.50 
รวม 400 100.00 

สถานภาพ   
โสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 232 58.00 

สมรส/อยู่ดว้ยกนั 168 42.00 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน   
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท 155 38.70 

25,001 - 35,000 บาท 106 26.50 
35,001 บาท ขึน้ไป 139 34.80 

รวม 400 100.00 
อาชีพ   
ขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ / อ่ืนๆ 108 27.00 

พนกังานบรษิัทเอกชน 172 43.00 
ธุรกิจสว่นตวั 120 30.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตาราง 3 สามารถสรุปข้อมูลลักษณะประชากรศาสตรข์องผู้ใช้บริการที่ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 400 คน ที่ไดจ้ดักลุม่ใหม่ จ าแนกตามตวัแปรไดด้งันี ้

ระดบัการศกึษา ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีการศกึษาระดบัต ่ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญา
ตรี/ปริญญาตรี จ านวน 246 คน คิดเป็นรอ้ยละ 61.50 รองลงมาคือ การศึกษาระดับสูงกว่า
ปรญิญาตรี จ านวน 154 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.50 

สถานภาพ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จ านวน 
232 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.00 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกัน จ านวน 168 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 42.00 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
25,000 บาท จ านวน 155 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.70 รองลงมาคือ มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 35,001 
บาท ขึน้ไป จ านวน 139 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.80 และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 25,001 - 35,000 
บาท จ านวน 106 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.50 

อาชีพ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน  172 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 43.00 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 120 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.00 และอาชีพ
ขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ / อ่ืน ๆ จ านวน 108 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.00 
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ตอนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า
(7C’s) ไดแ้ก่ ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั ดา้นตน้ทุน ดา้นความสะดวก ดา้นการติดต่อสื่อสาร ดา้น
การดแูลเอาใจใส่ ดา้นความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นความสบาย โดยน าเสนอ
ผล ค่าเฉลี่ยค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัแสดงในตารางต่อไปนี ้

ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้
ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าด้าน
คุณค่าทีลู่กค้าจะได้รับ 

�̅� S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1. สถานออกก าลงักายมีมาตราฐานเป็นทีน่าเชื่อถือ
ของคนทั่วไป 

4.30 0.580 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

2. โปรแกรมการออกก าลงักายของสถานออกก าลงั
กายมีความแปลกใหม่อยู่เสมอ 

4.42 0.612 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

3. ความรูแ้ละค าแนะน าเก่ียวกบัการออกก าลงักายที่
ถกูวิธีจากบคุลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในดา้นการออก
ก าลงักายโดยตรง 

4.33 0.691 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

4 ขนาดพืน้ที่ใชส้อยในสถานออกก าลงักายมีขนาด
เหมาะสมต่อการท ากิจกรรม 

4.40 0.749 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

5 อปุกรณอ์อกก าลงักายมีจ านวนเพียงพอต่อการท า
กิจกรรมของผูเ้ขา้ใชบ้รกิาร 

4.37 0.700 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

รวม 4.36 0.495 เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 

 
จากตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ดา้น

คุณค่าที่ลูกค้าจะไดร้บั พบว่า ผู้ใชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองลกูคา้ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บัโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.36 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ทกุขอ้ผูใ้ชบ้รกิารมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
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ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมอง
ของลกูคา้ดา้นตน้ทนุ 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าด้าน
ต้นทุน  

�̅� S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1. มีการระบุอตัราค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารของ
สถานออกก าลงักายไวอ้ย่างชดัเจนบนหนา้ website 
และสื่อต่าง ๆ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเปรียบเทียบ
ราคาได ้

4.53 0.570 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

2. อตัราค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารของสถานออก
ก าลงักายมีความเหมาะสมคุม้ค่าเมื่อเทียบกบั
คณุภาพของอปุกรณแ์ละสิ่งอ านวยความสะดวกที่
ไดร้บั 

4.43 0.605 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

3. ท่านสนใจต่ออายสุญัญาเขา้ใชบ้รกิารสถานออก
ก าลงักายหากสามารถใหผ้่อนช าระหรือขยายเวลาใน
การช าระค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารได ้

4.51 0.557 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

4. มีสว่นลดค่าธรรมเนียมแรกเขา้ / สว่นลด
ค่าธรรมเนียมรายเดือน แก่ผูใ้ชบ้รกิารที่ท าสญัญาเขา้
ใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายระยะเวลาตัง้แต่ 1 ปี
เป็นตน้ไป 

4.40 0.575 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

รวม 4.46 0.491 เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 

 

จากตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ดา้น
ตน้ทุนพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ดา้น
ตน้ทุน โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.46 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า 
ทกุขอ้ผูใ้ชบ้รกิารมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
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ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทศันคติเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองลกูคา้ดา้นความสะดวก 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าด้าน
ความสะดวก 

�̅� S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ท าเลที่ตัง้ของสถานออกก าลงักายมีความสะดวก 
สามารถเดินทางดว้ยระบบขนสง่มวลชน เช่น ตัง้อยู่ใน
เสน้ทางเดินรถโดยสารประจ าทาง, รถไฟฟ้า BTS, 
รถไฟฟ้าใตดิ้น MRT 

4.55 0.569 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

2. พืน้ที่ท ากิจกรรม อปุกรณอ์อกก าลงักาย สิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ อยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านเสมอ 

4.35 0.709 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

3. สถานออกก าลงักายมี Application online เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิาร เช่น การสแกนผ่าน
เขา้ -ออกประตู , การจองคลาสออกก าลงักายที่สนใจ
เพื่อส ารองสิทธิลว่งหนา้ 

4.42 0.667 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

4. มีชัน้วางสมัภาระ (locker) เพื่อความคล่องตวัใน
การท ากิจกรรม 

4.52 0.566 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

5. สามารถช าระค่าธรรมเนียมผ่าน Credit card 
/Internet Banking / Mobile banking / Promptpay 

4.62 0.525 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

6. เปิดใหบ้รกิารทกุวนั ไม่เวน้วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 4.07 0.690 เห็นดว้ย 

รวม 4.42 0.447 เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 

 

จากตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ดา้น
ความสะดวก พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้
ดา้นความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 เมื่อพิจารณา
รายขอ้พบว่า ทุกขอ้ผูใ้ชบ้ริการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ยกเวน้ขอ้เปิด
ใหบ้รกิารทกุวนั ไม่เวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ผูใ้ชบ้รกิารมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย 
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ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้
ดา้นการติดต่อสื่อสาร 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าด้าน
การติดต่อส่ือสาร 

�̅� S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1. สถานออกก าลงักายมีสื่อโฆษณา เช่น สิ่งพิมพ ์
ปา้ยบิลบอรด์ แบนเนอรบ์นเว็ปไซนต่์าง ๆ เพื่อเป็น
การประชาสมัพนัธ ์

4.41 0.572 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

2. สถานออกก าลงักายมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่
หลากหลาย เพื่อรบัขอ้มลูความคิดเห็นและปัญหา
จากผูใ้ชบ้ริการโดยตรง เช่น เบอรโ์ทรศพัทส์ายตรง 
Line official, Email, SMS, กลอ่งรบัความคิดเห็นหนา้
เคานเ์ตอร ์

4.40 0.617 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

3. ท่านสามารถเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารได ้ผ่าน 
Application Online ของสถานออกก าลงักาย 

4.32 0.672 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

4. สถานออกก าลงักายมีการแจง้ขอ้มลูที่เป็นสิทธิ
พิเศษใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารเฉพาะเป็นรายบคุคล เช่น 
SMS, Email, เบอรโ์ทรศพัทส์ว่นตวั 

4.45 0.586 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

รวม 4.39 0.487 เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 

 

จากตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ดา้น
การติดต่อสื่อสาร พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ลกูคา้ดา้นการติดต่อสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 เมื่อ
พิจารณารายขอ้พบว่า ทกุขอ้ผูใ้ชบ้รกิารมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
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ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทศันคติเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองลกูคา้ดา้นการดแูลเอาใจใส ่

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าด้าน
การดูแลเอาใจใส่ 

�̅� S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ท่านไดร้บัการตอ้นรบั กล่าวทกัทาย ดว้ยไมตรีที่ดี
จากพนกังาน  /บคุลากร  

4.53 0.570 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

2. พนกังาน /บุคลากร แสดงมีความเต็มใจ 
มีความพรอ้มที่จะใหบ้รกิารอยู่เสมอกระตือรือรน้  

4.43 0.605 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

3. พนกังาน /บุคลากร มีจ านวนเพียงพอที่จะดแูล
ผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

4.51 0.557 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

4. บคุลากรของสถานออกก าลงักายที่มีความรูแ้ละ
ทกัษะดา้นออกก าลงักาย สามารถอธิบายถ่ายทอด
ความรู ้ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารไดเ้ป็นอย่างดี 

4.40 0.575 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

รวม 4.46 0.490 เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 

 

จากตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ดา้น
การดูแลเอาใจใส่ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ลูกคา้ดา้นการดูแลเอาใจใส่โดยรวมอยู่ในระดับเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 เมื่อ
พิจารณารายขอ้พบว่า ทกุขอ้ผูใ้ชบ้รกิารมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
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ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทศันคติเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองลกูคา้ดา้นความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าด้าน
ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ 

�̅� S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ท่านไดร้บัการใหบ้ริการท่ีน่าประทบัใจ รวดเรว็ เป็น
มืออาชีพ จากสถานออกก าลงักาย 

4.44 0.555 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

2. อปุกรณอ์อกก าลงักาย มีความทนัสมยั ทนทาน มี
มาตราฐานในการใชง้านไดอ้ย่างปลอดภยั 

4.39 0.607 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

3. สถานออกก าลงักายมีระเบียบและขอ้บงัคบัที่มี
ความรดักมุ เพื่อสรา้งมาตราฐานในการปฏิบติัรว่มกนั 

4.46 0.591 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

4. ท่านสามารถเลือกคลาสออกก าลงักายที่สถานออก
ก าลงักายมีใหต้ามความสนใจ โดยไม่มีการเรียกเก็บ
ค่าบริการเพิ่มเติม 

4.40 0.553 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

รวม 4.42 0.470 เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 

 

จากตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ดา้น
ความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสม
ทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ดา้นความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการโดยรวมอยู่ในระดบั
เห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้ผูใ้ชบ้ริการมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
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ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทศันคติเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองลกูคา้ดา้นความสบาย 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าด้าน
ความสบาย  

�̅� S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ท่านรูส้กึผ่อนคลายจากบรรยายกาศแวดลอ้ม
โดยรวมมีการตกแต่งสถานที่ใหส้วยงาม 

4.39 0.564 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

2. ท่านรูส้กึผ่อนคลายจากการไดย้ินเสียงเพลง/ดนตรี 
ที่เปิดภายในสถานออกก าลงักาย 

4.35 0.623 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

3. สถานออกก าลงักายมีบรเิวณที่นั่งจดัเตรียมไว้
ส  าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร พรอ้มบารเ์ครื่องด่ืม เช่น ชา กาแฟ 
น า้สะอาด ไวบ้รกิารฟรี 

4.44 0.554 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

4. สถานออกก าลงักายมีระบบการรกัษาความ
ปลอดภยัที่แน่นหนา สรา้งความรูส้กึสบายใจขณะใช้
บรกิาร 

4.41 0.676 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

5. สถานออกก าลงักายมีบริการอินเตอรเ์น็ตไรส้าย 
(Free Wifi) และสื่อเพื่อเพิ่มความบนัเทิง 

4.60 0.515 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

รวม 4.43 0.434 เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 

 

จากตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะหส์่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ดา้น
ความสบาย พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้
ดา้นความสบาย โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.43 เมื่อพิจารณาราย
ขอ้พบว่า ทกุขอ้ผูใ้ชบ้รกิารมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับแรงจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นเหตุผล และ ดา้น
อารมณม์อิีทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบายดงันี ้
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ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทศันคติเก่ียวกบัแรงจงูใจ ประกอบดว้ย ดา้น
เหตผุล และ ดา้นอารมณ ์

ปัจจัยแรงจูงใจ �̅� S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

ดา้นเหตผุล    

1. ท่านตอ้งการออกก าลงักายเพื่อสขุภาพรา่งกายที่
แข็งแรง 

4.37 0.748 มากที่สดุ 

2. ท่านตอ้งการเสรมิสรา้งความแข็งแรงของกลา้มเนือ้
เพื่อเพิ่มความคล่องตวัในการใชช้ีวิตประจ าวนั 

4.20 0.881 มาก 

3. ท่านตอ้งการออกก าลงักายเพื่อสรา้งภมูิคุม้กนั
ใหแ้ก่รา่งกายและลดอตัราการเจ็บป่วย 

3.98 0.939 มาก 

4. ท่านตอ้งการออกก าลงักายเพื่อควบคมุน า้หนกั
เนื่องมาจากปัญหาสขุภาพ 

4.01 0.826 มาก 

รวม 4.13 0.581 มาก 

ดา้นอารมณ ์    

1. ท่านตอ้งการเป็นที่ยอมรบัในสงัคมดว้ยการ
เปลี่ยนแปลงรูปรา่งภาพลกัษณใ์หด้ดีูขึน้  

4.40 0.575 มากที่สดุ 

2. ท่านไดร้บัแรงบนัดาลใจในการออกก าลงักายจากผู้
ที่มีชื่อเสียง / บคุคลที่ท่านชื่นชอบ 

4.37 0.591 มากที่สดุ 

3. ท่านตอ้งการออกก าลงักายในสถานออกก าลงักาย
ที่มีชื่อเสียงตามกระแสนิยม 

4.44 0.555 มากที่สดุ 

4. ท่านตอ้งการมีรูปรา่งที่ไดส้ดัสว่นเพื่อสรา้งความ
มั่นใจใหแ้ก่ตวัเอง 

4.19 0.952 มาก 

รวม 4.35 0.484 มากทีสุ่ด 
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จากตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของแรงจูงใจจ าแนกเป็น
รายดา้น ดงันี ้ 

ดา้นเหตุผล ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจดา้นเหตุผล โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่านตอ้งการออกก าลงักาย
เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้ออ่ืน ๆ 
ผูใ้ชบ้รกิารมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

ดา้นอารมณ์ ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจดา้นอารมณ์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้ผูใ้ชบ้ริการมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ ยกเวน้ขอ้ท่านตอ้งการมีรูปร่างที่ไดส้ดัส่วนเพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่
ตวัเอง ผูใ้ชบ้รกิารมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการสถานออก
ก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของ
ผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของ
ผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

�̅� S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ในการสมคัรสมาชิกเขา้ใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายครัง้
ต่อไปท่านจะสมคัรใชบ้รกิารของสถานออกก าลงัที่ท่านเป็น/
เคยเป็นสมาชิก 

3.95 0.708 อาจจะสมคัร
สมาชิกต่อ 

2. ท่านจะแนะน าบคุคลที่ท่านรูจ้กัใหม้าใชบ้รกิารสถานออก
ก าลงักายที่ท่านเป็น/เคยเป็นสมาชิก 

4.02 0.613 อาจจะแนะน า 

รวม 3.98 0.584 
อาจจะสมัคร
สมาชิกต่อ/

อาจจะแนะน า 
 

จากตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออก
ก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็น
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เก่ียวกบัการตดัสินใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.98 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความ
คิดเห็นว่าอาจจะสมคัรสมาชิกต่อ/อาจจะแนะน า ตามล าดบัดงันี ้

1. ในการสมัครสมาชิกเข้าใช้บริการสถานออกก าลังกายครั้งต่อไปผู้ตอบ
แบบสอบถามจะสมัครสมาชิกต่อในสถานออกก าลังกายที่ผู ้ตอบแบบสอบถามเป็น/เคยเป็น
สมาชิก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของการสมคัรสมาชิกต่อเท่ากบั 3.95 

2. ผูต้อบแบบสอบถามจะแนะน าบุคคลที่รูจ้กัใหม้าใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย
ที่เป็น/เคยเป็นสมาชิก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของการแนะน าบคุคลที่รูจ้กัเท่ากบั 4.02 

ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ขอ้ ดงันี ้ 
สมมติฐานขอ้ที่ 1 ผูใ้ชบ้รกิารที่มีลกัษณะลกัษณะของประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจ
ใชบ้ริการสถานออกก าลังกายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
ทัง้นีส้ามารถเขียนเป็นสมมติฐานย่อยไดด้งันี ้

สมมติฐานที่ 1.1 ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจใชบ้ริการสถาน
ออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ตาราง 13 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เพศโดยใช ้Levene’s test 

การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลัง
กายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

Levene’s Test for Equality of 
Variance 

 F Sig. 

การตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย 2.749 0.098 

 

จากตาราง 13 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจใชบ้ริการ
สถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ พบว่า 
มีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 14 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายของ
ผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 

การตัดสินใจใช้บริการสถานออก
ก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น 
Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 t-test or Equality of Means 

เพศ �̅� S.D. t df Sig. 

การตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงั
กาย 

ชาย 3.96 0.607 -0.391 398 0.696 

หญิง 3.99 0.560    
 

จากตาราง 14 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจใชบ้ริการ
สถานออกก าลังกายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ
พบว่า ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออก
ก าลงักายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้
ไว ้

สมมติฐานที่ 1.2 ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุแตกต่างมีการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออก
ก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ตาราง 15 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่อายุโดยใช ้Levene’s  Statistic 

การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลัง
กายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

Levene’s Test for Equality of 
Variance 

Levene’s 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย 3.511* 2 397 0.031 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 15 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนการตดัสินใจใชบ้ริการสถาน

ออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอายุ พบว่ามี
ค่า ความแปรปรวนแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีทดสอบ 
Brown-Forsythe ในการทดสอบดงัตาราง16 
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ตาราง 16 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างการตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายของ
ผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใช ้Brown-Forsythe 

การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลัง
กายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

Statistic df1 df2 Sig. 

การตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย 1.061 2 366.077 0.347 

 
จากตาราง 16 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจใชบ้ริการ

สถานออกก าลังกายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอายุ
พบว่า ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออก
ก าลงักายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้
ไว ้

สมมติฐานที่ 1.3 ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างมีการตดัสินใจใชบ้ริการ
สถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ตาราง 17 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละระดบัการศึกษาโดยใช ้Levene’s test 

การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลัง
กายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

Levene’s Test for Equality of 
Variance 

 F Sig. 

การตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย 9.629* 0.002 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 17 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจใชบ้ริการ

สถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับ
การศกึษา พบว่า มี ค่าความแปรปรวนแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ตาราง 18 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายของ
ผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

   t-test or Equality of Means 

การตัดสินใจใช้
บริการสถานออก
ก าลังกาย 

ระดับการศึกษา �̅� S.D. t df Sig. 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร
สถานออกก าลงักาย 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั
ปรญิญาตรี/ปรญิญาตรี 

3.96 0.628 -0.810 373 0.418 

สงูกว่าปรญิญาตรี 4.00 0.506    
 

จากตาราง 18 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจใชบ้ริการ
สถานออกก าลังกายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดับ
การศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจ
ใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.4 ผูใ้ชบ้ริการที่มีสถานภาพแตกต่างมีการตดัสินใจใชบ้รกิารสถาน
ออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ตาราง 19 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละสถานภาพโดยใช ้Levene’s test 

การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลัง
กายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

Levene’s Test for Equality of 
Variance 

 F Sig. 

การตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย 0.129 0.720 
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จากตาราง 19 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจใชบ้ริการ
สถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ 
พบว่า มีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ตาราง 20 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายของ
ผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ 

   t-test or Equality of Means 

การตัดสินใจใช้
บริการสถานออก
ก าลังกาย 

สถานภาพ �̅� S.D. t df Sig. 

การตดัสินใจใชบ้รกิาร
สถานออกก าลงักาย 

โสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/
แยกกนัอยู่ 

3.94 0.570 -1.503 398 0.134 

สมรส/อยู่ดว้ยกนั 4.03 0.599    

 

จากตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจใชบ้ริการ
สถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม
สถานภาพพบว่า ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
บริการสถานออกก าลงักายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.5 ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใช้
บรกิารสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
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ตาราง 21 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนโดยใช ้
Levene’s  test 

การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลัง
กายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

Levene’s Test for Equality of 
Variance 

Levene’s 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย 4.041* 2 397 0.018 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 21 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจใชบ้รกิาร

สถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มี ค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผูว้ิจยัจึงใช ้สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบ ดงัตาราง 22 

ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างการตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายของ
ผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใช ้Brown-
Forsythe 

การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลัง
กายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

Statistic df1 df2 Sig. 

การตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย 6.831* 2 355.407 0.001 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 22 ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจใชบ้ริการสถาน
ออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตัดสินใจ
ใชบ้ริการสถานออกก าลังกายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการทดสอบ
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ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดย ใช้วิ ธีทดสอบ  Dunnett’s T3 เพื่ อเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยรายคู่
ปรากฏผลดงัตาราง 23 

ตาราง 23 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของการตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายของ
ผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 

 ต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 25,000 

บาท 

25,001 - 35,000 
บาท 

35,001 บาท ขึน้ไป 

�̅� 4.09 3.99 3.84 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
25,000 บาท 

4.09 - 0.098 
(0.497) 

0.248* 
(0.000) 

25,001 - 35,000 
บาท 

3.99 - - 0.149 
(0.112) 

35,001 บาท ขึน้ไป 3.84 - - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 23 พบว่าผูท้ี่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท 

และผู้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 35,001 ขึน้ไป มีการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของ
ผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัที่ .05 สว่นรายคู่อ่ืน
ไม่พบความแตกต่าง 

สมมติฐานที่ 1.6 ผูใ้ชบ้ริการที่มีอาชีพแตกต่างมีการตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออก
ก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
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ตาราง 24 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละอาชีพโดยใช ้Levene’s  test 

การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลัง
กายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

Levene’s Test for Equality of 
Variance 

Levene’s 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย 1.452 2 397 0.235 

 

จากตาราง 24 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจใชบ้รกิาร
สถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม อาชีพ 
พบว่า มี ค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ผูว้ิจยัจึงใช ้สถิติ 
ANOVA ในการทดสอบ ดงัตาราง 25 

ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบการตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอ
เรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใช ้Anova 

การตัดสินใจใช้บริการ
สถานออกก าลังกาย 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

การตดัสินใจใชบ้รกิารสถาน
ออกก าลงักาย 

ระหว่างกลุม่ 0.902 2 0. 451 1. 324 0.267 
ภายในกลุม่ 135.207 397 0.341   

รวม 136.109 399    

 

จากตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจใชบ้ริการ
สถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอาชีพ
พบว่า ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออก
ก าลงักายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้
ไว ้
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สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้าน
คณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั ดา้นตน้ทุน ดา้นความสะดวก ดา้นการติดต่อสื่อสาร ดา้นการดแูลเอาใจใส่ 
ดา้นความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ และดา้นความสบาย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บรกิารสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตาราง 26 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณูของสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ที่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig . 

Regression 40.182 7 5.740 23.457* 0.000 

Residual 95.928 392 0.245   

Total 136.109 399    

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง

ลกูคา้ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงและมีตัวแปรอิสระอย่างนอ้ย 1 ตวั มี
อิทธิพลต่อตัวแปรตาม ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถค านวณค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณู ไดด้งัตาราง 27 
 

 

 

 

 

 

 



  72 

ตาราง 27 แสดงการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณูของสว่นประสมทางการตลาดในมมุมอง
ลกูคา้กบัการตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis 
แบบ Enter) 

แหล่งความแปรปรวน การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 B SE(b) t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงที่ (Constant) 0.556 0.525 5.059* 0.029   

ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั (X1) 0.171 0.056 3.025* 0.003 0.860 1.163 

ดา้นตน้ทนุ (X2) 0.215 0.048 4.519* 0.000 0.976 1.024 

ดา้นความสะดวก (X3) 0.260 0.077 3.395* 0.001 0.520 1.922 

ดา้นการติดต่อสื่อสาร (X4) 0.323 0.072 4.483* 0.000 0.833 1.200 

ดา้นการดแูลเอาใจใส(่X5) 0.225 0.069 3.281* 0.001 0.542 1.846 

ดา้นความส าเรจ็ในการ
ตอบสนองความตอ้งการ (X6) 

-0.076 0.066 -1.153 0.250 0.970 1.031 

ดา้นความสบาย (X7) -0.074 0.060 -1.238 0.216 0.844 1.184 

 r = 0.543      

 R2 = 0.295      

 Adjusted R2  = 0.283      

 SE = 0.494      

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จ าก ต า รา ง  27 ได้ ท า ก า รท ด ส อบ ค ว าม ไม่ สั ม พั น ธ์ ข อ งตั ว แ ป ร อิ ส ระ 

(Multicollinearity) ที่ใชใ้นการวิเคราะห ์พบว่าค่า Variance inflation factor (VIF) ที่สูงที่สุดมีค่า
เท่ากบั 1.922 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 5 และค่า Tolerance มีค่านอ้ยที่สดุเท่ากบั 0.520 ซึ่งไม่ต ่ากว่า 0.295
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระที่ได้ท าการวิเคราะห์ไม่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดปัญหา
Multicollinearity ซึ่งขอ้มลูดงักลา่วมีความเหมาะสมกบัการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคณู 
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ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ดา้นคุณค่าที่ลูกคา้จะ
ไดร้บั (X1) ดา้นตน้ทุน (X2) ดา้นความสะดวก (X3) ดา้นการติดต่อสื่อสาร (X4) และ ดา้นการดูแล
เอาใจใส่(X5) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 0.000 0.001 0.000 และ 0.001 ตามล าดบั ซึ่งนอ้ยกว่า .05 
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ดา้นคุณค่าที่ลูกคา้จะไดร้บั (X1) ดา้น
ตน้ทุน (X2) ดา้นความสะดวก (X3) ดา้นการติดต่อสื่อสาร (X4) และ ดา้นการดูแลเอาใจใส่(X5) มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการ เจเนอเรชั่น Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

จากผลการวิเคราะหส์ามารถสรุปความสมัพนัธไ์ดด้งันี ้ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองลูกคา้ สามารถอธิบายการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลังกายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอ
เรชั่ น  Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร ้อยละ 28.3 (adjusted R2  = 0.283) โดยสามารถน า
สมัประสิทธิ์ของตัวพยากรณม์าเขียนเป็นสมการพยากรณ ์การตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงั
กายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่ น  Y ในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1 ) โดยใช้คะแนนดิบ ดังนี ้
Y1  = 0.556+0.171 X1+0.215X2 +0.260X3 +0.323X4+0.225X5 

จากสมการสามารถสรุปไดด้ังนี ้ถ้าส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการ เจเนอเรชั่น Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านอ่ืน  ๆ คงที่  จะท าให้การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของ
ผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ 0.556 หน่วย 

ถ้าส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (X1) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหก้ารตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y 
ในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1 ) เพิ่มขึน้ 0.171 หน่วย กล่าวคือ ถ้าผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขต
กรุงเทพมหานครพิจารณาถึงส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ดา้นคุณค่าที่ลูกคา้จะ
ไดร้บั จะท าใหม้ีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  เพิ่มขึน้ ทั้งนีเ้มื่อก าหนดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้
ดา้นอ่ืน ๆ มีค่าคงที่ 

ถา้สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ ดา้นตน้ทุน (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท า
ใหก้ารตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(Y1 ) เพิ่มขึน้ 0.215 หน่วย กล่าวคือ ถา้ผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานครพิจารณา
ถึงส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ดา้นตน้ทุน จะท าใหม้ีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
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สถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  เพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้มื่อก าหนด
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ดา้นอ่ืน ๆ มีค่าคงที่ 

ถ้าส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  ด้านความสะดวก (X3) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะท าให้การตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลังกายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร (Y1 ) เพิ่มขึ ้น 0.260 หน่วย กล่าวคือ ถ้าผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่ น  Y ในเขต
กรุงเทพมหานครพิจารณาถึงส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลูกคา้ ดา้นความสะดวก จะท า
ให้มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการ เจเนอเรชั่ น Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร  เพิ่มขึน้ ทั้งนีเ้มื่อก าหนดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ดา้น 
อ่ืน ๆ มีค่าคงที่ 

ถา้ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ดา้นการติดต่อสื่อสาร (X4) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะท าให้การตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลังกายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร (Y1 ) เพิ่มขึ ้น 0.323 หน่วย กล่าวคือ ถ้าผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่ น  Y ในเขต
กรุงเทพมหานครพิจารณาถึงส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ ดา้นการติดต่อสื่อสาร จะ
ท าให้มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร  เพิ่มขึน้ ทั้งนีเ้มื่อก าหนดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ดา้น 
อ่ืน ๆ มีค่าคงที่ 

ถา้ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ดา้นการดูแลเอาใจใส่(X5) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะท าให้การตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลังกายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร (Y1 ) เพิ่มขึ ้น 0.225 หน่วย กล่าวคือ ถ้าผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่ น  Y ในเขต
กรุงเทพมหานครพิจารณาถึงส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ ดา้นการดแูลเอาใจใส่ จะ
ท าให้มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร  เพิ่มขึน้ ทั้งนีเ้มื่อก าหนดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ดา้น 
อ่ืน ๆ มีค่าคงที่ 

ส่วนตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของ
ผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1 ) มี 2 ตัวแปร ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการ
ตอบสนองความต้องการ (X6) ด้านความสบาย (X7) ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ เป็นตัวก าหนดต่อการ
ตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1) 
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สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยแรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ตาราง 28 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณูการตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายของ
ผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig . 

Regression 55.530 2 27.765 136.793* .000* 

Residual 80.579 397 .203   

Total 136.109 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห ์พบว่า การตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลังกาย

ของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรา้งสมการพยากรณ์เชิงเสน้ตรง
และมีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ที่มีผลต่อตัวแปรตาม ซึ่งจากการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิง
พหคุณู สามารถค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณู ไดด้งัตาราง 29 
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ตาราง 29 แสดงการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณูของแรงจงูใจกบัการตดัสินใจใชบ้รกิารสถาน
ออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการวิเคราะหค์วาม
ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis แบบ Enter) 

แหล่งความแปรปรวน การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย 

 B SE(b) T Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงที่ (Constant) 0.799 0.220 3.625* 0.000   

ดา้นเหตผุล (X1) 0.549 0.043 12.877* 0.000 0.827 1.209 

ดา้นอารมณ ์(X2) 0.209 0.051 4.090* 0.000 0.827 1.209 

 r = 0.639      

 R2 = 0.408      

 Adjusted R2  = 0.405      

 SE = 0.450      

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จ าก ต า รา ง  29 ได้ ท า ก า รท ด ส อบ ค ว าม ไม่ สั ม พั น ธ์ ข อ งตั ว แ ป ร อิ ส ระ 

(Multicollinearity) ที่ใชใ้นการวิเคราะห ์พบว่าค่า Variance inflation factor (VIF) ที่สูงที่สุดมีค่า
เท่ากบั 1.209 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 5 และค่า Tolerance มีค่านอ้ยที่สดุเท่ากบั 0.827 ซึ่งไม่ต ่ากว่า 0.408 
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระที่ได้ท าการวิเคราะห์ไม่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดปัญหา  
Multicollinearity ซึ่งขอ้มลูดงักลา่วมีความเหมาะสมกบัการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคณู 

ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจ ด้านเหตุผล (X1) และดา้นอารมณ์ (X2) ค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 และ 0.000 ตามล าดบั ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่าแรงจงูใจ ดา้นเหตผุล (X1) และดา้น
อารมณ ์(X2) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y 
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

จากผลการวิเคราะหส์ามารถสรุปความสมัพนัธไ์ดด้งันี ้แรงจูงใจ สามารถอธิบายการ
ตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ย
ละ 40.50 (adjusted R2  = 0.405) โดยสามารถน าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์มาเขียนเป็น
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สมการพยากรณ์ การตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร (Y1 ) โดยใชค้ะแนนดิบ ดงันี ้

Y1 = 0.799+0.549 X10.209 X2 
จากสมการสามารถสรุปไดด้ังนี ้ถ้าแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

สถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นอ่ืน ๆคงที่ จะท าให้
การตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพิ่มขึน้ 0.799 หน่วย 

ถา้แรงจูงใจดา้นเหตุผล (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหก้ารตัดสินใจใชบ้ริการสถาน
ออกก าลังกายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1)  เพิ่มขึน้  0.549 หน่วย 
กล่าวคือ ถา้ผูใ้ชบ้ริการสถานออกก าลงักายของในเขตกรุงเทพมหานคร พิจารณาถึงแรงจงูใจดา้น
เหตผุล จะท าใหม้ีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ใน
เขตกรุงเทพมหานครเพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นอ่ืน ๆ มีค่าคงที่ 

ถา้แรงจูงใจดา้นอารมณ ์(X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหก้ารตดัสินใจใชบ้ริการสถาน
ออกก าลังกายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1)  เพิ่มขึน้  0.209 หน่วย 
กล่าวคือ ถา้ผูใ้ชบ้ริการสถานออกก าลงักายของในเขตกรุงเทพมหานคร พิจารณาถึงแรงจงูใจดา้น
อารมณ์ จะท าใหม้ีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y 
ในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นอ่ืน ๆ มีค่าคงที่ 
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ตาราง 30 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ 
สมมติฐานขอ้ที่ 1 ผูใ้ชบ้ริการที่มีลกัษณะลกัษณะของประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออก
ก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  
สมมติฐานที่ 1.1 ผูใ้ชบ้รกิารที่มีเพศ
แตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้รกิาร
สถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจ
เนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน  t-test 

สมมติฐานที่ 1.2 ผูใ้ชบ้รกิารที่มีอายุ
แตกต่างมีการตดัสินใจใชบ้ริการสถาน
ออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอ
เรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน F-test 

สมมติฐานที่ 1.3 ผูใ้ชบ้รกิารที่มีระดบั
การศึกษาแตกต่างมีการตดัสินใจใช้
บรกิารสถานออกก าลงักายของ
ผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน t-test 

สมมติฐานที่ 1.4 ผูใ้ชบ้รกิารที่มี
สถานภาพแตกต่างมีการตดัสินใจใช้
บรกิารสถานออกก าลงักายของ
ผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน t-test 
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ตาราง 30 (ต่อ) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ 
สมมติฐานที่ 1.5 ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีการ
ตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย
ของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน F-test 

สมมติฐานที่ 1.6 ผูใ้ชบ้รกิารที่มีอาชีพ
แตกต่างมีการตดัสินใจใชบ้ริการสถาน
ออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอ
เรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน F-test 

สมมติฐานขอ้ที่ 2 สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ ประกอบดว้ย ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั 
ดา้นตน้ทนุ ดา้นความสะดวก ดา้นการติดต่อสื่อสาร ดา้นการดแูลเอาใจใส ่ดา้นความส าเรจ็ในการ
ตอบสนองความตอ้งการ และดา้นความสบาย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย
ของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.1 ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Multiple Regression Analysis 

2.2 ดา้นตน้ทนุ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Multiple Regression Analysis 

2.3 ดา้นความสะดวก สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Multiple Regression Analysis 

2.4 ดา้นการติดต่อสื่อสาร สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Multiple Regression Analysis 

2.5 ดา้นการดแูลเอาใจใส่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Multiple Regression Analysis 

2.6 ดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนอง
ความตอ้งการ 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Multiple Regression Analysis 

2.7 ดา้นความสบาย ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Multiple Regression Analysis 
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ตาราง 30 (ต่อ) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ 
สมมติฐานขอ้ที่ 3 ปัจจยัแรงจงูใจ ประกอบดว้ย ดา้นเหตผุล และดา้นอารมณ ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3.1 ดา้นเหตผุล สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Multiple Regression Analysis 

3.2 ดา้นอารมณ ์ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน Multiple Regression Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  81 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยั
น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีประเด็นส าคัญที่จะน ามาสรุป อภิปรายผล และน าเสนอ
ขอ้เสนอแนะผลการวิจยัตามล าดบัดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายดงัต่อไปนี ้

1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า (7C’s) ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ด้านคุณค่าที่ลูกคา้จะไดร้บั (Customer Value) ด้านต้นทุน (Cost) ดา้นความ
สะดวกในการเขา้ใช้บริการ Convenience) ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) ด้านการ
ดแูลเอาใจใส่ (Caring) ดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ (Completion) ดา้นความ
สบาย (Comfort) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอ
เรชั่น Y ใน เขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจ (Motivation) ประกอบไปด้วย ด้านเหตุผล (Rational) ดา้น
อารมณ ์(Emotion) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอ
เรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพื่อเป็นประโยชนส์  าหรบัเจา้ของธุรกิจ/นกัการตลาด ในการน าผลการศกึษาไปพฒันา

กลยุทธท์างการตลาด ส าหรบัใชเ้ป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภณัฑ ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานครไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อเป็นขอ้มูลใหก้บัผูท้ี่ตอ้งการใชบ้ริการสถานออกก าลงักายในการตดัสินใจเลือกใช้
บรกิารสถานออกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร  
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3. เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ท้ี่คิดจะท าธุรกิจดา้นสถานออกก าลังกายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอ
เรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร น าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชนต่์อไปในอนาคต 

สรุปผลการวิเคราะหข์้อมูล 
จากการศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและแรงจงูใจที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้
ดงันี ้

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอนดงันี ้

ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ 
โดยน าเสนอจ าแนกตามตวัแปร ดงันี ้

เพศ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 202 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 50.50 รองลงมา คือเพศชาย จ านวน 198 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.50 ตามล าดบั 

อายุ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ ระหว่าง 35 – 40 ปี 
จ านวน 158 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.50 รองลงมาคือช่วงอายุ 29 – 34 ปี จ านวน 138 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 34.50 และช่วงอาย ุ23 – 28 ปี จ านวน 104 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.00 ตามล าดบั 

ระดบัการศึกษา ผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัต ่ากว่าหรือ
เทียบเท่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี จ านวน 246 คน คิดเป็นรอ้ยละ 61.50 รองลงมาคือ การศึกษา
ระดบัสงูกว่าปรญิญาตรี จ านวน 154 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.50 ตามล าดบั 

สถานภาพ ผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/
แยกกันอยู่ จ านวน 232 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.00 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส /อยู่ด้วยกัน 
จ านวน 168 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.00 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y สว่นใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่า
กว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท จ านวน 155 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.70 รองลงมาคือ มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน 35,001 บาท ขึน้ไป จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
25,001 - 35,000 บาท จ านวน 106 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.50 ตามล าดบั 

อาชีพ ผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 
172 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.00 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 120 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
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30.00 และอาชีพข้าราชการ  / รัฐวิสาหกิจ / อ่ืน ๆ จ านวน  108 คน คิดเป็นร้อยละ  27.00 
ตามล าดบั  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองลกูคา้(7C’s) ประกอบดว้ย ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั ดา้นตน้ทุน ดา้นความสะดวก ดา้น
การติดต่อสื่อสาร ดา้นการดูแลเอาใจใส่ ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ ด้าน
ความสบาย มีรายละเอียดดงันี ้

ดา้นคุณค่าที่ลูกคา้จะไดร้บั ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดในมมุมองลกูคา้ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.36 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ทกุขอ้ผูใ้ชบ้รกิารมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ 

ด้านต้นทุน ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองลูกคา้ดา้นตน้ทุน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 เมื่อพิจารณา
รายขอ้พบว่า ทกุขอ้ผูใ้ชบ้รกิารมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

ดา้นความสะดวก ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด
ในมุมมองลูกคา้ดา้นความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 เมื่อ
พิจารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้ผูใ้ชบ้ริการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเวน้ขอ้เปิด
ใหบ้รกิารทกุวนั ไม่เวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ผูใ้ชบ้รกิารมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

ด้านการติดต่อสื่อสาร ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองลูกค้าด้านการติดต่อสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.39 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ทกุขอ้ผูใ้ชบ้รกิารมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ 

ด้านการดูแลเอาใจใส่  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดในมมุมองลกูคา้ดา้นการดแูลเอาใจใสโ่ดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.46 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ทกุขอ้ผูใ้ชบ้รกิารมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น
เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าด้านความส าเร็จในการตอบสนองความ
ตอ้งการโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.42 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้
ผูใ้ชบ้รกิารมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ 

ดา้นความสบาย ผูใ้ชบ้รกิารมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองลูกค้าด้านความสบาย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 เมื่อ
พิจารณารายขอ้พบว่า ทกุขอ้ผูใ้ชบ้รกิารมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ 



  84 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับแรงจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นเหตุผล และ 
ดา้นอารมณ ์มีรายละเอียดดงันี ้

ดา้นเหตุผล ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจดา้นเหตุผล โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่านตอ้งการออกก าลงักาย
เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้ออ่ืน ๆ 
ผูใ้ชบ้รกิารมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

ดา้นอารมณ ์ผูใ้ชบ้รกิารมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจดา้นอารมณ ์โดยรวมอยู่
ในระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.35 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้ผูใ้ชบ้รกิารมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ ยกเวน้ขอ้ท่านตอ้งการมีรูปร่างที่ไดส้ดัส่วนเพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่
ตวัเอง ผูใ้ชบ้รกิารมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักาย
ของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. ในการสมัครสมาชิกเข้าใช้บริการสถานออกก าลังกายครัง้ต่อไปผู้ตอบ
แบบสอบถามจะสมัครสมาชิกต่อในสถานออกก าลังกายที่ผู ้ตอบแบบสอบถามเป็น/เคยเป็น
สมาชิก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของการสมคัรสมาชิกต่อเท่ากบั 3.95 

2. ผูต้อบแบบสอบถามจะแนะน าบคุคลที่รูจ้กัใหม้าใชบ้ริการสถานออกก าลงั
กายที่เป็น/เคยเป็นสมาชิก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของการแนะน าบคุคลที่รูจ้กัเท่ากบั 4.02 

 
ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะลักษณะของประชากรศาสตร ์
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ แตกต่างกนั มี
การตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.1 ผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ที่มีเพศแตกต่างกนัมีการตดัสินใจ
ใชบ้ริการสถานออกก าลงักายแตกต่างกนั พบว่า ผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y เขตกรุงเทพมหานครที่มี
เพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.2 ผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ที่มีอายุแตกต่างมีการตดัสินใจใช้
บริการสถานออกก าลงักายแตกต่างกัน พบว่า ผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y เขตกรุงเทพมหานครที่มี
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อายุแตกต่าง มีการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลังกายไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.3 ผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างมีการ
ตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายแตกต่างกัน พบว่า  ผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่ น  Y เขต
กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง มีการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่  1.4 ผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ที่มีสถานภาพแตกต่างมีการ
ตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายแตกต่างกัน พบว่า  ผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่ น  Y เขต
กรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่าง มีการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายไม่แตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.5 ผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างมี
การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายแตกต่างกัน พบว่า ผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y เขต
กรุงเทพมหานครที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักาย
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.6 ผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ที่มีอาชีพแตกต่างมีการตดัสินใจใช้
บริการสถานออกก าลงักายแตกต่างกัน พบว่า ผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y เขตกรุงเทพมหานครที่มี
อาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ ประกอบดว้ย 
ดา้นคณุค่าที่ลูกคา้จะไดร้บั ดา้นตน้ทุน ดา้นความสะดวก ดา้นการติดต่อสื่อสาร ดา้นการดูแลเอา
ใจใส่ ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ และด้านความสบาย มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ดา้นคุณค่าที่
ลกูคา้จะไดร้บั ดา้นตน้ทุน ดา้นความสะดวก ดา้นการติดต่อสื่อสาร และดา้นการดแูลเอาใจใส่ ได้
รอ้ยละ 28.3 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้กล่าวคือ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิารสถาน
ออกก าลังกายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ ดา้นความส าเร็จ
ในการตอบสนองความตอ้งการ และดา้นความสบาย ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถาน
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ออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ เป็น
ตัวก าหนดต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 3 แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น  Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3.1  แรงจูงใจ ดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ ไดร้อ้ยละ 40.5 ซึ่ง
สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้กล่าวคือ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักาย
ของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

การอภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น  Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถน าผลมาศกึษาและอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัต่อไปนีไ้ดด้งันี ้

สมมติฐานที่ 1 ผูใ้ชบ้ริการที่มีลกัษณะของประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ แตกต่างกนั มีการตัดสินใจใชบ้ริการ
สถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

1.1 ดา้นเพศ การตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลังกายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอ
เรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศที่แตกต่างกนัมีการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงั
กายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 ทั้งนี ้อาจเป็นผลมาจากผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเพศหญิงหรือเพศชายต่างต้องการมี
สขุภาพร่างกายที่แข็งแรงทัง้สิน้ และเนื่องจากสถานออกก าลงักายเป็นสถานที่ใหบ้รกิารที่ไม่ไดร้ะบุ
เจาะจงว่าเหมาะสมกับเพศใดเป็นพิเศษ ท าใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการไดทุ้กเพศ ดังนัน้
การตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายจึงไม่แตกต่างกัน แมจ้ะมีเพศที่แตกต่างกันก็ตาม ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุ่งทิวา มสุิทธิ์มณี (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ความคาดหวงัของผูบ้ริโภคชาว
ไทยเก่ียวกับการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร(์THE CONSUMERS’ EXPECTATION TOWARD 
FITNESS CENTER SERVICES)  

1.2 ดา้นอายุ การตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลังกายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอ
เรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุที่แตกต่างกนัมีการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงั
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กายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ที่ระดบั 0.05 ทัง้นีอ้าจเป็นผลมาจากผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y มีช่วงอายุที่อยู่ในช่วงวยัที่มีเรี่ยวแรง
ในการออกก าลงักาย  ประกอบกับในปัจจุบนัมีการต่ืนตวัในการออกก าลงักายในทุกช่วงวยั ดังนี ้
อายุจึงไม่มีผลต่อการออกก าลงักายแต่อย่างใด อีกทั้งสถานออกก าลังกายไม่ไดก้ าหนดเจาะจง
อายุของผูท้ี่จะมาเขา้ใชบ้ริการ ดงันัน้การตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายจึงไม่แตกต่างกัน 
แมจ้ะมีอายุที่แตกต่างกนัก็ตาม ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมกุดาวรรณ สมบูรณว์รรณะ (2558) 
ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายขนาดใหญ่ (Fitness 
Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

1.3 ระดับการศึกษา การตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการ 
เจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการ
สถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05 ทัง้นีอ้าจเป็นผลมาจากการท่ีผูใ้ชบ้รกิารไม่ว่าจะมีระดบัการศึกษา
ที่เท่าใด ลว้นต้องการสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยกันทั้งสิน้ กล่าวคือผลประโยชน์จากการใช้
บริการสถานออกก าลังกายที่ผู ้ใชบ้ริการจะไดร้บัคือความแข็งแรง ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้ทุกระดับการศึกษา อีกทั้งสถานออกก าลังกายไม่ได้ระบุเจาะจงว่า
ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งมีความรูห้รือการศึกษาที่ระดบัใด ดงันัน้การตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงั
กายจึงไม่แตกต่างกัน แมจ้ะมีการศึกษาที่แตกต่างกันก็ตาม ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิรศักดิ ์
ชาพรมมา (2560)) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรท์ี่เปิด
ใหบ้รกิาร 24 ชั่วโมง ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

1.4 การตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลังกายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักาย
ของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 ทัง้นีอ้าจเป็นผลมาจาก การใชบ้ริการสถานออกก าลงักายที่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้โดยไม่ว่าผูใ้ชบ้ริการจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตาม ย่อมตอ้งการที่จะมี
สุขภาพที่แข็งแรงและตอ้งการดูแลสุขภาพของตนอยู่เสมอ อีกทั้งสถานออกก าลังกายไม่ไดร้ะบุ
เจาะจงว่าผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งมีสถานภาพที่ระดับใด ดังนัน้การตัดสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงั
กายจึงไม่แตกต่างกัน แม้จะมีสถานภาพที่แตกต่างกันก็ตาม ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของอุษา 
อัศวอารกัษ์ (2550))ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจใชบ้ริการ
สถานออกก าลงักายจีเอ็มเอ็มฟิตเนส  
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1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของ
ผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ที่
ระดบั 0.05 โดยผูท้ี่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท มีการตดัสินใจใชบ้ริการ
สถานออกก าลงักายมากกว่าผูท้ี่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 35,001 บาท ขึน้ไป จากการวิจยัจะเห็นได้
ว่าไดว้่าผูท้ี่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนนอ้ยจะมีการตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายมากกว่าผูท้ี่มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนสูง ทัง้นีอ้าจเป็นผลมาจากรายไดเ้ป็นปัจจยัส าคัญในการก าหนดรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของผูใ้ชบ้ริการ รายไดท้ี่เกิดจากการท างานมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความ
รบัผิดชอบ ความเหนื่อยลา้ และยงัส่งผลต่อเวลาที่ผูใ้ชบ้ริการตอ้งจดัสรรเวลาท างานเพื่อใหม้ีเวลา
มากพอที่จะสามารถเขา้ใชบ้ริการสถานออกก าลงักาย ซึ่งขึน้อยู่กบัการแบ่งเวลาของแต่ละบุคคล
อีกด้วย อีกทั้งสถานออกก าลังกายในแต่ละที่มีอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยขึน้อยู่กับ
คณุภาพของการบริการ ผูใ้ชบ้ริการตอ้งเลือกใชบ้ริการสถานออกก าลงักายที่สอดคลอ้งกับรายได้
ของแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศภุกฤษณ ์มาลยัทอง (2551) ที่ศึกษาเรื่องทัศนคติ
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการสถานออกก าลงักายในแคลิฟอรเ์นีย วา้ว เอ็กซพ์ี
เรียนซข์องผูอ้อกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั 
มีความพอใจต่อสถานออกก าลงักายแตกต่างกนั  

1.6 อาชีพ การตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น 
Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีการตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย
ของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิรศกัดิ์ ชาพรมมา (2560))ที่ศึกษาเรื่องปัจจยัที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ เปิดให้บริการ  24 ชั่ วโมง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ทัง้นีอ้าจเป็นผลมาจาก ผูใ้ชบ้ริการสถานออกก าลังกายมีการประกอบอาชีพที่
หลากหลาย ผูใ้ชบ้รกิารในทกุอาชีพตอ้งที่จะการดแูลสขุภาพทัง้สิน้ อีกทัง้สถานออกก าลงักายไม่ได้
ระบุเจาะจงว่าผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งมีอาชีพใด ดงันัน้การตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายจึงไม่
แตกต่างกนั แมจ้ะมีอาชีพที่แตกต่างกนัก็ตาม 

สมมติฐานที ่2 ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ ประกอบดว้ย ดา้นคณุค่า
ที่ลูกคา้จะไดร้บั ดา้นตน้ทุน ดา้นความสะดวก ดา้นการติดต่อสื่อสาร ดา้นการดูแลเอาใจใส่  ดา้น
ความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ และดา้นความสบาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บรกิารสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2.1 ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออก

ก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องมาจากผู้ใช้บริการรบัรูถ้ึง
ความมีมาตรฐานของสถานออกก าลงักาย โดยโปรแกรมออกก าลงักายที่แปลกใหม่ มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญคอยใหค้ าแนะน าการออกก าลงักายที่ถูกวิธี รวมไปถึงพืน้ที่ออกก าลงักาย อปุกรณ์
ที่เพียงพอต่อจ านวนสมาชิกที่มาให้บริการ สอดคลอ้งกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2541) 
กล่าวว่าลูกคา้จะเลือกใชบ้ริการอะไรหรือกับใคร สิ่งที่ลูกการใชพ้ิจารณาเป็นหลกัคือ คุณค่าหรือ
คณุประโยชนต่์าง ๆ ที่จะไดร้บัเมื่อเทียบกับเงินที่จ่ายไป ดังนัน้ ธุรกิจจะตอ้งเสนอเฉพาะบริการที่
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

2.2 ดา้นตน้ทนุ 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออก

ก าลังกายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องมาจากอัตราค่าธรรมเนียม
การใช้บริการของสถานออกก าลังกายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย 
กล่าวคือสถานออกก าลงักายควรมีการรระบุอัตราค่าธรรมเนียมการเขา้ใชส้ถานออกก าลงักายที่
ชัดเจน เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเปรียบเทียบในดา้นของความคุม้ค่าในการตัดสินใจใชบ้ริการ 
อตัราค่าธรรมเนียมสอดคลอ้งกบัคุณภาพของอุปกรณ์และสิ่งอ านวยคสวามสะดวกภายในสถาน
ออกก าลงักาย มีการจดัโปรโมชั่น เช่น มีส่วนลดค่าธรรมเนียมแรกเขา้/ค่าธรรมเนียมรายเดือน รวม
ไปถึงมีระยะเวลาใหก้ารผ่อนช าระหากมีการต่ออายุสญัญาการเป็นสมาชิกในสถานออกก าลงักาย 
สอดคลอ้งกับแนวคิดของ ศุภกฤษณ์ มาลัยทอง (2551) กล่าวว่า ราคาเป็นปัจจัยส าคัญในการ
บอกถึงคณุภาพที่จะได ้ซึ่งสินคา้ที่ราคาสูง คณุภาพน่าจะสงูดว้ย ท าใหค้วามคาดหวงัของลกูคา้ที่
ได้จะสูงไปด้วย นั่นคือเมื่อลูกค้ามีต้นทุนที่สามารถจ่ายเพื่อซือ้สินค้าเพิ่มขึน้ความคาดหวังใน
คุณภาพของสินคา้จะสูงด้วยเช่นกัน ค่าใชจ้่ายของการสมัครเป็นสมาชิกนั้นจะขึน้อยู่กับความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเป็นส าคญั การเสนอส่วนลดหรือสิทธิประโยชนใ์นการใชบ้ริการ ก าหนดกล
ยทุธด์า้นราคาที่เหมาะสม สง่ผลใหผู้ใ้ชบ้ริการเห็นถึงความคุม้ค่าของค่าสมคัรสมาชิกเมื่อเทียบกบั
สถานออกก าลงักายอ่ืน ๆ  

2.3 ดา้นความสะดวก 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออก

ก าลังกายของผู้ใชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องมาจากการอ านวยความ
สะดวกในทุก ๆ ดา้นของสถานออกก าลงักาย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงั
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กาย กล่าวคือในยุคปัจจุบันสถานออกก าลังกายมีบทบาทในการตอบสนองความตอ้งการออก
ก าลังของคนเมืองมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานออกก าลังกายที่สามารถตอบโจทย์ให้
ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ใชบ้ริการสถานออกก าลังกายได้สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย เช่น สามารถ
เดินทางได้สะดวกเนื่องจากตั้งอยู่ใน ห้างสรรพสินค้า  ซึ่งถือเป็นสถานที่ที่เดินทางสะดวก มีรถ
โดยสารสาธารณะ มีพืน้ที่ออกก าลงักายที่พรอ้มใชง้าน มีการใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาช่วยอ านวย
ความสะดวก ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปัทมนนัท ์พลเดช (2547) กล่าวว่า ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจ
ใช้บริการกับธุรกิจใด ธุรกิจนั้นจะต้องสรา้งความสะดวกให้กับผู้บริโภคในทุกด้านที่จะท าให้
ผูบ้รโิภคเขา้ถึงสินคา้นัน้ ผูบ้ริโภคมกัใหค้วามส าคญักบัท าเลที่ตัง้ที่สะดวกสบายต่อการเดินทางมา
ใชบ้รกิาร ตัง้อยู่ใกลบ้า้นหรือที่ท างาน รวมไปถึงสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศที่ดี 

2.4 ดา้นการติดต่อสื่อสาร 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออก

ก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องมาจากการติดต่อสื่อสารมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักาย ซึ่งปัจจบุนัการเราสามารถเขา้ถึงการสื่อสาร
ไดห้ลากหลายรูปแบบ การกระจายข่าวสารเป็นสิ่งที่ท าไดง้่ายและรวดเร็วมาก การที่ สถานออก
ก าลังกายจะส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ใช้บริการมีความจ าเป็นต้องส่งสารให้ครบทุกช่องทางที่
สามารถท าได้ เพื่อเพิ่มการรบัรูแ้ละเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารสามารถส่งไปถึงผู้ใชบ้ริการ
กลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับแนวคิดของ จันท์รุจี มาศโอสถ (2560) กล่าวว่า ด้านการสื่อสาร 
ผูป้ระกอบการควรมีระบบรบัฟังความคิดเห็นและขอ้รอ้งเรียนจากลกูคา้สามารถพิมพม์ารอ้งเรียน 
ติ ชม ไดผ้่านทางหนา้เว็บบอรด์ของเว็บไซด ์ท าใหลู้กคา้ท่านอ่ืนที่มาเยี่ยมชมไดเ้ห็นรีวิวจากทาง
รา้นคา้ และมีการอพัเดทข่าวสารอย่างสม ่าเสมอ 

2.5 ดา้นการดแูลเอาใจใส ่
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออก

ก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องมาจากผู้ใช้บริการจะให้
ความส าคัญกับการดูแลเอาใจใส่ การสรา้งความประทับใจจากพนักงาน/บุคลากรภายในสถาน
ออกก าลงักาย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักาย การแสดงใหผู้ใ้ชบ้รกิารรบัรู ้
ถึงความใส่ใจในการบริการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน แต่สามารถท าใหเ้กิดความรูส้ึกที่ดีในการ
เขา้ใชบ้ริการไดเ้สมอ เช่นการกล่าวทักทาย ยิม้แย้ม แสดงความกระตือ้รือ้รน้ในการปฏิบัติงาน 
สอดคลอ้งกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2546) กล่าวว่า การดูแลเอาใจใส่ (Caring) ลูกค้า
ที่มาใชบ้ริการไม่ว่าจะเป็นบรกิารที่จ  าเป็นหรือบริการที่ฟุ่ มเฟือย เช่น ดา้นความงาม ลกูคา้ตอ้งการ



  91 

การเอาใจใสด่แูลเป็นอย่างดีจากผูใ้ชบ้ริการ เริ่มตัง้แต่กา้วเทา้แรกเขา้มาจนถึงกา้วออกจากรา้นนัน้ 
ไม่ว่าจะเป็นครัง้แรกหรือครัง้ใดของการใชบ้ริการก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นพนกังานผูใ้ดที่ใหบ้รกิารก็
ตาม 

ส่วนตัวแปรที่ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของ
ผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการตอบสนองความ
ตอ้งการ และดา้นความสบาย ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัที่เป็นตวัก าหนดต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออก
ก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3.1 ดา้นเหตผุล  
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออก

ก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องมาจากผูใ้ชบ้ริการมีเหตุผล
ของการตัดสินใจในด้านสุขภาพ โดยมีเป้าหมายในการออกก าลังกายที่ชัดเจน เช่นต้องการ
เสริมสรา้งความแข็งแรงของกลา้มเนือ้ สรา้งภูมิคุม้กัน ลดอัตราการเจ็บป่วยรวมไปถึงการควบคุม
น า้หนักเพื่อใหม้ีสุขภาพร่างกายที่ดีขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของ รุ่งฟ้า เทียมกลาง (2559)  ที่
ศึกษาเรื่อง ล าดับขัน้ความตอ้งการที่มีผลต่อแรงจูงใจในการออกก าลงักายของสมาชิกสถานออก
ก าลงักาย สมาชิกรบัรูไ้ดถ้ึงการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีจากการออกก าลงักาย รบัรูไ้ดว้่าการออก
ก าลงักายช่วยใหร้่างกายแข็งแรง สมส่วน ลดความเครียด ลดน า้หนกั นอนหลบัสบาย และยงัช่วย
ฟ้ืนฟอูาการบาดเจ็บไดอี้กดว้ย 

3.2 ดา้นอารมณ ์
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสถานออก

ก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องมาจากผู้ใช้บริการมีการ
ตดัสินใจดว้ยความตอ้งการส่วนตวัของแต่ละบุคคล เช่น การอยากออกก าลงักายเพื่อเปลี่ยนแปลง
รูปร่างใหม้ีภาพลกัษณท์ี่ดดีูขึน้ เพิ่มความมั่นใจใหแ้ก่ตัวเอง ออกก าลงักายตามกระแสนิยม ไดร้บั
แรงบรรดาลใจจากบุคคลที่ชื่นชอบ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชิฟแมน และคานุค (1994: 633) 
กลา่วว่า สิ่งจูงใจดา้นอารมณ ์หมายถึง การเลือกจดุมุ่งหมายตามหลกัเกณฑค์วามรูส้ึกส่วนตวัหรือ
ดุลยพินิจส่วนตัว (Personal criteria or subjective criteria) ความต้องการเฉพาะบุคคล ความ
ภาคภมูิใจ ความกลวั ความเป็นมิตร  
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวิจัย 
จากการวิจยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้

บริการสถานออกก าลังกายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอ้เสนอแนะ
ดงันี ้

1. จากการศึกษาพบว่าประชากรศาสตร ์ดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของผู้ใชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ผูป้ระกอบการควรมีการหาแนวทางเพื่อปรบักลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายให้
เหมาะสมกบักลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร เนื่องจากผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y เป็นกลุ่มคนวยัท างาน ซึ่งรายไดท้ี่
ไดร้บัลว้นมีความสมัพนัธก์บัหนา้ที่ความรบัผิดชอบและความเครียดที่ไดร้บัจากการท างาน จึงเป็น
เรื่องปกติที่ผูใ้ชบ้รกิารจะระมดัระวงัการใชจ้่ายและพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใหก้บัตวัเองในการใช้
จ่ายแต่ละครัง้ ผูป้ระกอบการควรกระตุน้ใหผู้ใ้ชบ้ริการรบัรูไ้ดว้่าการเขา้ใชบ้ริการสถานออกก าลงั
กาย ผูใ้ชบ้ริการจะไดร้บัความคุม้ค่ากับอัตราค่าธรรมเนียมที่เสียไป ซึ่งอยู่ในราคาที่ผูใ้ชบ้ริการ
สามารถยอมรบั มีการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขายใหผู้บ้ริโภคเห็นถึงความคุม้ค่าที่จะไดร้บั 
ปรบัลดค่าธรรมเนียมให้สอดคลอ้งกับสภาพเศรษฐกิจ การคิดค้นกลยุทธ์เพื่อให้ตอบโจทย์กับ
รูปแบบการด าเนินชีวิตและความตอ้งการของของกลุม่ผูใ้ชบ้รกิารเป็นส าคญั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลกูคา้ ประกอบดว้ย ดา้นคุณค่าที่ลูกคา้
จะไดร้บั ดา้นตน้ทุนของผูใ้ชบ้รกิาร ดา้นความสะดวก ดา้นการติดต่อสื่อสาร และ ดา้นการดแูลเอา
ใจใส่ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิาร ผูป้ระกอบการควรให้
ความส าคญัในการจดัหาแนวทางส่งเสริมกลยุทธส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ความมีชื่อเสียง
ของสถานออกก าลงักาย ท าใหส้ถานออกก าลังกายเป็นที่รูจ้ักและเกิดการยอมรบั มีสื่อโฆษณา
และช่องทางการติดต่อที่ เข้าถึงง่าย มีความสะดวกในการเดินทางเพื่อประหยัดเวลา การจัด
โปรโมชั่นเพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารรูส้กึถึงความคุม้ค่า และดา้นของการบรกิารที่แสดงใหเ้ห็นถึงความใส่ใจ
ในการใหบ้ริการ นอกจากนีผู้ป้ระกอบการควรรบัฟังสิ่งที่ผูบ้ริโภคตอ้งการเพื่อน ามาพฒันาธุรกิจให้
เกิดความประทบัใจ ตอบสนองความตอ้งการกบักลุ่มผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างสงูสดุ การน ากลยุทธส่วน
ประสมการตลาดที่มีความเหมาะสมมาปรบัใชก้บัประเภทของธุรกิจดา้นสถานออกก าลงักาย จะ
ช่วยใหผู้ป้ระกอบการเขา้ใจถึงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการที่มีความหลากหลายที่มาจากปัจจัย
สว่นบคุคลที่และความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารที่ต่างกนัออกไป  

3. แรงจูงใจ ดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสถาน
ออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการ โดยผูป้ระกอบการควรมีการเนน้กลยุทธท์างการตลาดที่จะสามารถ
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ดงึดดูความสนใจของผูใ้ชบ้รกิารทัง้ในดา้นความเป็นเหตผุลขอ้เท็จจรงิที่ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บั รวมไป
ถึงตอ้งสอดคลอ้งกบัสิ่งที่จะสามารถกระตุน้ใหเ้กิดอารมณ์ความรูส้ึกส่วนตัวที่จะท าใหอ้ยากออก
ก าลงักาย ผูป้ระกอบการตอ้งชีใ้หเ้ห็นถึงความส าคัญในการออกก าลงักายดว้ยความเป็นเหตุเป็น
ผล กระตุน้ใหผู้ใ้ชบ้ริการตระหนักไดถ้ึงความจ าเป็นที่จะตอ้งออกก าลงักาย อาทิเช่น ออกก าลง
กายเพื่อลดปัญหาสขุภาพ เสริมสรา้งความแข็งแรง ท าใหเ้กิดความคล่องตวั สรา้งภูมิคุม้กนัใหแ้ก่
รา่งกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบนัเกิดกระแสความนิยมในการการออกก าลงักายกนัอย่าง
แพร่หลาย จึงถือเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการที่จะอาศัยจังหวะนีใ้นการต่อยอดธุรกิจ กล่าวคือ
กระแสนิยมการรกัสุขภาพ การหันมาออกก าลงักาย ที่ก าลงัเป็นที่ไดร้บัความสนใจอยู่ในปัจจุบัน 
ผูบ้ริโภคมีการใชท้ัศนคติความชอบส่วนบุคลในการตัดสินใจ โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีเหตุผลที่ตายตัว 
อาทิเช่น ความตอ้งการอยากเป็นที่ยอมรบัในสังคมดว้ยการเปลี่ยนแปลงรูปร่างใหเ้กิดความมั่นใจ
ในตวัเองมากยิ่งขึน้ การออกก าลงักายตามบุคคลที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ หนา้ที่หลกัของผูป้ระกอบการ
คือการหาสิ่งที่จะมาจูงใจใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย หวัใจหลกัของ
การประกอบธุรกิจคือตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ย่างครบถว้น 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1.จากการศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานครเท่านั้น ในการศึกษาครัง้ต่อไปจึงควรขยายพืน้ที่ไปยังปริมณฑล และจังหวัดที่มี
หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ จะส่งผลใหก้ารศึกษามีความละเอียดและครอบคลมุมากยิ่งขึน้ เนื่อง
ดว้ยสถานออกกก าลงักายที่ตั้งอยู่ในหา้งสรรพสินคา้ไดม้ีการขยายพืน้ที่ไปยังเขตปริมณฑลและ
จังหวัดที่มีความเจริญเขา้ถึง ในอนาคตผูป้ระกอบการจะไดข้อ้มูลส าหรบัท าการตลาดได้อย่าง
ครอบคลมุแม่นย ามากย่ิงขึน้ 

2. ในการศึกษาวิจยัครัง้นีไ้ดศ้กึษาส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักาย ดงันัน้ในการศึกษาครัง้ต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม 
เช่น ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ คุณค่าตราสินคา้ ปัจจัยดา้นการใหบ้ริการ ในการตัดสินใจใช้
บรกิารสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการต่อยอดวางแผนการตลาด
ต่อไป 

3. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ เช่น โรคระบาด สถานการณ์
การเมือง ความหนาแน่นของการจราจรที่ใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งสถานออกก าลังกาย เพื่อให้
ผูป้ระกอบการสามารถน ามาวิเคราะหค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคแบบเชิงลกึและสามารถน ามาต่อ
ยอดแผนการตลาดใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างตรงจุดมากที่สดุ 
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4.จากการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างที่เป็นผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น 
Y เท่านั้น (ผู้ใช้บริการที่ เกิดในช่วงปี พ.ศ.2523-2540) ดังนั้นในอนาคตอาจต้องมีการศึกษา
เพิ่มเติมโดยในการศึกษาครัง้ต่อไปจึงควรขยายช่วงอายใุนการศึกษาใหก้ว้างขึน้ เพื่อใหค้รอบคลมุ
กบัช่วงอายขุองกลุม่ผูใ้ชบ้รกิารท่ีจะมีความสนใจในการออกก าลงักายเพิ่มมากขึน้ในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
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แบบสอบถาม 

งานวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บรกิารสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าชี้แจง แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจยัส่วนประสมทางการตลาด
และแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปดว้ย 4 สว่น ดงันี ้

สว่นที่ 1 แบบสอบถามขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ (7C’s) ต่อ

การใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สว่นที่ 3 แบบสอบถามขอ้มลูแรงจงูใจที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออก

ก าลงักายของผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สว่นที่ 4 แบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของ

ผูใ้ชบ้รกิารเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดังนั้นผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดสละเวลาอันมีค่าของท่านตอบ

แบบสอบถามนีต้ามความจริงจนครบถว้น เพื่อที่จะท าใหผ้ลการวิจยันี ้ไดผ้ลสมบูรณต์ามความมุ่ง
หมาย และขอขอบพระคณุทกุท่านที่ใหค้วามรว่มมือเป็นอย่างสงู 
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ส่วนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร ์
1.  เพศ 

(  ) ชาย 
(  ) หญิง 

2.  อาย ุ
(  ) 23 -  28 ปี 
(  ) 29 – 34 ปี 
(  ) 35 – 40 ปี 

3. ระดบัการศกึษา 
(  ) ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
(  ) ปรญิญาตรี 
(  ) สงูกว่าปรญิญาตรี 

4.  สถานภาพ 
(  ) โสด 
(  ) สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
(  ) หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

5.  รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
(  ) ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 
(  )  15,001 – 25,000 บาท 
(  )  25,001 – 35,000 บาท 
(  )  35,001 – 45,000 บาท 
(  )  45,001 บาท ขึน้ไป 

6. อาชีพ 
(  ) ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ 
(  ) พนกังานบรษิัทเอกชน 
(  ) ธุรกิจสว่นตวั 
(  ) อ่ืน ๆ 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า (7C’s) 
ต่ อการใช้บ ริก ารสถานออกก า ลั งก ายของผู้ ใช้ บ ริก ารเจ เนอ เรชั่ น  Y ใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง: กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ลงในช่อง  โดยเลือกค าตอบเพียง1ค าตอบ ที่ตรง
กบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

 
 
 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็น
ดว้ย 
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ดว้ย 

เฉยๆ ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่
เห็น
ดว้ย 
อย่าง 
ยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ด้านคุณค่าทีลู่กค้าจะได้รับ (Customer Value) 
 

        

1. สถานออกก าลงักายมีมาตราฐานเป็นทีน่าเชื่อถือของคนทั่วไป           

2. โปรแกรมการออกก าลงักายของสถานออกก าลงักายมีความ
แปลกใหม่อยู่เสมอ 

          

3. ความรูแ้ละค าแนะน าเก่ียวกบัการออกก าลงักายที่ถกูวิธีจาก
บคุลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดา้นการออกก าลงักายโดยตรง 

          

4. ขนาดพืน้ที่ใชส้อยในสถานออกก าลงักายมีขนาดเหมาะสมต่อ
การท ากิจกรรม 

          

5. อปุกรณอ์อกก าลงักายมีจ านวนเพียงพอต่อการท ากิจกรรม
ของผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 
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ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็น
ดว้ย 
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ดว้ย 

เฉยๆ ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่
เห็น
ดว้ย 
อย่าง 
ยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ด้านต้นทุน (Cost to Customer) 
 

        

6.มีการระบุอตัราค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารของสถานออกก าลงั
กายไวอ้ย่างชดัเจนบนหนา้ website และสื่อต่าง ๆ เพื่อให้
ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเปรียบเทียบราคาได ้

          

7. อตัราค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารของสถานออกก าลงักายมี
ความเหมาะสมคุม้ค่าเมื่อเทียบกบัคณุภาพของอปุกรณแ์ละสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่ไดร้บั 

          

8. ท่านสนใจต่ออายสุญัญาเขา้ใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย
หากสามารถใหผ้่อนช าระหรือขยายเวลาในการช าระ
ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารได ้

          

9. มีสว่นลดค่าธรรมเนียมแรกเขา้/สว่นลดค่าธรรมเนียมรายดือน
แก่ผูใ้ชบ้รกิารที่ท าสญัญาเขา้ใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย
ระยะเวลาตัง้แต่ 1 ปีเป็นตน้ไป 
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ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็น
ดว้ย 
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ดว้ย 

เฉยๆ ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่
เห็น
ดว้ย 
อย่าง 
ยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ด้านความสะดวก (Convenience) 
 

        

10. ท าเลที่ตัง้ของสถานออกก าลงักายมีความสะดวก สามารถ
เดินทางดว้ยระบบขนสง่มวลชน เช่น ตัง้อยู่ในเสน้ทางเดินรถ
โดยสารประจ าทาง, รถไฟฟ้า BTS, รถไฟฟ้าใตดิ้น MRT 

          

11. พืน้ที่ท ากิจกรรม อปุกรณอ์อกก าลงักาย สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ อยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านเสมอ 

          

12. สถานออกก าลงักายมี Application online เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิาร เช่น การสแกนผ่านเขา้ - ออกประต,ู การ
จองคลาสออกก าลงักายที่สนใจเพื่อส ารองสิทธิลว่งหนา้ 

          

13. มีชัน้วางสมัภาระสว่นบคุคล (locker) เพื่อความคล่องตวัใน
การท ากิจกรรม 

          

14. สามารถช าระค่าธรรมเนียมผ่าน Credit card /Internet 
Banking / Mobile banking / Promptpay 

     

15. เปิดใหบ้รกิารทกุวนั ไม่เวน้วนัหยุดนกัขตัฤกษ์      
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ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็น
ดว้ย 
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ดว้ย 

เฉยๆ ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่
เห็น
ดว้ย 
อย่าง 
ยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ด้านการติดต่อส่ือสาร (Communication) 
 

        

16. สถานออกก าลงักายมีสื่อโฆษณา เช่น สิ่งพิมพ ์ปา้ย
บิลบอรด์ แบนเนอรบ์นเว็ปไซนต่์าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์ 

          

17. สถานออกก าลงักายมีช่องทางการติดต่อสื่อสารหลากหลาย 
เพื่อรบัขอ้มลูความคิดเห็นและปัญหาจากผูใ้ชบ้รกิารโดยตรง 
เช่น เบอรโ์ทรศพัทส์ายตรง, Line official, Email, SMS, กลอ่งรบั
ความคิดเห็นหนา้เคานเ์ตอร ์

          

18. ท่านสามารถเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารได ้ผ่าน Application 
Online ของสถานออกก าลงักาย 

          

19. สถานออกก าลงักายมีการแจง้ขอ้มลูที่เป็นสิทธิพิเศษใหแ้ก่
ผูใ้ชบ้รกิารเฉพาะเป็นรายบุคคล เช่น SMS, Email, เบอร์
โทรศพัทส์่วนตวั 

          

ด้านการดูแลเอาใจใส่ (Caring)      

20. ท่านไดร้บัการตอ้นรบั กลา่วทกัทาย ดว้ยไมตรีที่ดีจาก
พนกังาน/บุคลากร 

     

21. พนกังาน/บุคลากร แสดงมีความเต็มใจ กระตือรือรน้ มีความ
พรอ้มที่จะใหบ้ริการอยู่เสมอ 

     

22. พนกังาน/บุคลากร มีการดแูลผูใ้ชบ้ริการไดอ้ย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 

     

23. บคุลากรของสถานออกก าลงักายที่มีความรูแ้ละทกัษะดา้น
ออกก าลงักาย สามารถอธิบายถ่ายทอดความรู ้ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร
ไดเ้ป็นอย่างดี 
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ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็น
ดว้ย 
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ดว้ย 

เฉยๆ ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่
เห็น
ดว้ย 
อย่าง 
ยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ 
(Complete) 

 
        

24. ท่านไดร้บัการใหบ้รกิารที่น่าประทบัใจ รวดเรว็ เป็นมืออาชีพ            

25. อปุกรณอ์อกก าลงักาย มีความทนัสมยั ทนทาน มีมาตรฐาน
ในการใชง้านไดอ้ย่างปลอดภยั 

          

26. สถานออกก าลงักายมีระเบียบและขอ้บงัคบัที่มีความรดักมุ 
เพื่อสรา้งมาตรฐานในการปฏิบติัรว่มกนั 

          

27. ท่านสามารถเลือกคลาสออกก าลงักายที่สถานก าลงักายมีให้
เลือกตามความสนใจ โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าบรกิารเพิ่มเติม 

          

ด้านความสบาย (Comfort)      

28. ท่านรูส้กึผ่อนคลายจากบรรยายกาศแวดลอ้มโดยรวมมีการ
ตกแต่งสถานที่ใหส้วยงาม  

     

29. ท่านรูส้กึผ่อนคลายจากการไดย้ินเสียงเพลง/ดนตรี ที่เปิด
ภายในสถานออกก าลงักาย 

     

30. สถานออกก าลงักายมีบริเวณที่นั่งจดัเตรียมไวส้  าหรบั
ผูใ้ชบ้รกิาร พรอ้มบารเ์ครื่องด่ืม เช่น ชา กาแฟ น า้สะอาด ไว้
บรกิารฟรี 

     

31. สถานออกก าลงักายมีระบบการรกัษาความปลอดภยัสรา้ง
ความรูส้กึสบายใจขณะใชบ้ริการ 

     

32. สถานออกก าลงักายมีบริการอินเตอรเ์น็ตไรส้าย (Free Wifi) 
และสื่อเพื่อเพิ่มความบนัเทิง 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง: กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ลงในช่อง  โดยเลือกค าตอบเพียง1ค าตอบ ที่ตรง
กบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

 
 

แรงจูงใจ 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ที่สดุ 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สดุ 

5 4 3 2 1 

ด้านเหตุผล (Rational) 
 

        

1. ท่านตอ้งการออกก าลงักายเพื่อสขุภาพรา่งกายที่แข็งแรง           

2. ท่านตอ้งการเสรมิสรา้งความแข็งแรงของกลา้มเนือ้เพื่อเพิ่ม
ความคลอ่งตวัในการใชช้ีวิตประจ าวนั 

          

3. ท่านตอ้งการออกก าลงักายเพื่อสรา้งภมูิคุม้กนัใหแ้ก่รา่งกาย
และลดอตัราการเจ็บป่วย 

          

4. ท่านตอ้งการออกก าลงักายเพื่อควบคมุน า้หนกัเนื่องมาจาก
ปัญหาสขุภาพ 

          

ด้านอารมณ ์(Emotion)      

5. ท่านตอ้งการเป็นที่ยอมรบัในสงัคมดว้ยการเปลี่ยนแปลง
รูปรา่งภาพลกัษณใ์หด้ดีูขึน้  

     

6. ท่านไดร้บัแรงบนัดาลใจในการออกก าลงักายจากผูท้ี่มี
ชื่อเสียง / บคุคลที่ท่านชื่นชอบ 

     

7. ท่านตอ้งการออกก าลงักายในสถานออกก าลงักายท่ีมีชื่อเสียง
ตามกระแสนิยม 

     

8. ท่านตอ้งการมีรูปรา่งที่ไดส้ดัสว่นเพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่
ตวัเอง 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย
ของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง: กรุณาใสเ่ครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
1. ในการสมคัรสมาชิกเขา้ใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายครัง้ต่อไป ท่านจะสมคัรใชบ้ริการของ

สถานออกก าลงักายที่ท่านเป็น/เคยเป็นสมาชิก 

               ....... :   ....... :   ....... :   ....... :   ....... : 

สมคัรสมาชิกต่อแน่นอน     5          4          3          2          1 ไม่สมคัรสมาชิกต่อแน่นอน 

 

2. ท่านจะแนะน าบคุคลที่ท่านรูจ้กัใหม้าใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายที่ท่านเป็น/เคยเป็นสมาชิก 

               ....... :   ....... :   ....... :   ....... :   ....... : 

แนะน าแน่นอน     5          4          3          2          1 ไม่แนะน าแน่นอน 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 

       รายชื่อ                                              ต าแหน่งและสถานที่ 

1. รศ. สพุาดา สิรกิุตตา                                          อาจารยป์ระจ าคณะ บรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 

                                                                             มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2. อาจารย ์ดร. ญาณพล แสงสนัต ์                          อาจารยป์ระจ าคณะ บรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 

                                                                             มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล อารยิา อมรขจรเดช 
วัน เดือน ปี เกิด 24 พฤศจิกายน 2534 
สถานทีเ่กิด ประจวบคีรีขนัธ ์
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2557   

ศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ   
จาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน  
พ.ศ.2563  
บรหิารธุรกิจเพื่อสงัคมมหาบณัฑิต สาขาการตลาด  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 41/219 ซ.อินทามระ29 แยก1 ถ.สทุธิสารวินิจฉัย แขวงสามแสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400   
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