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การวิจยัครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศกึษา ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คณุภาพการ

ให้บริการ และปัจจัยทางสังคม  ที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั จ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี สถานภาพโสด การศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 
บาทขึน้ไป ส าหรับส่วนประสมทางทางการตลาดบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ส่วนคณุภาพ
การให้บริการและปัจจยัด้านสังคม อยู่ในระดบัดี ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ส่วนประสม
ทางทางการตลาดบริการ คุณภาพการให้บริการ และปัจจัยทางด้านสังคม  มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้
บริการ(ครัง้/สปัดาห์) ด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) ด้านแนวโน้มการใช้บริการ และด้านแนะน า
การใช้บริการให้แก่บคุคลอื่น อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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The purposes of this research were to study the service marketing mix, 

service quality and social factors influencing decision-making on service usage of 
fitness centers users in the Bangkok metropolitan area. The samples in this research 
consisted of 400 people. The results of this research were as follows: the majority of 
respondents were male, aged between thirty and thirty-nine, single, held a Bachelor’s 
degree, were self-employed or freelance, with an average income of more than to 
30,000 Baht. In terms of the service marketing mix, service quality was at a very good 
level, but the social factors were at a good level. The results of the hypotheses testing 
were as follows: the factors of the service marketing mix, service quality, and social 
factors influenced decision-making on service usage of fitness center users in the 
Bangkok metropolitan area in terms of frequency (per week), expense (per month), 
trends on using services and suggestions of services to others were at a statistically 
significant level of 0.05. 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ปัจจุบันกระแสการรักษาสุขภาพและการออกก าลังกาย ก าลังได้รับความนิยมเป็น  
อย่างมาก นอกจากนีก้ระแสความนิยมของการออกก าลงักายยงัได้สร้างโอกาสให้กบัธุรกิจต่อเนื่อง
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ธุรกิจเคร่ืองแต่งกายและอปุกรณ์กีฬาที่ยอดขายขยายตวัเฉลี่ยต่อปีกว่า 9% 
ในปี 2010-2014 ซึ่งขยายตัวเร็วกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ขยายตัวเพียง 5% อีกทัง้ยั งมีธุรกิจอ่ืนๆ  
ที่ได้รับประโยชน์จากกระแสดังกล่าวอีก เช่น ธุรกิจอาหารเสริมที่ขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 20% 
(SCB Economic intelligence center, 2015) และสิ่งที่ตอกย า้ถึงกระแสการรักสุขภาพเพิ่มขึน้ 
เห็นได้จากสถิติการจัดงานวิ่งในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นประเภทของการวิ่งแบบฟันรันที่เหมาะ
ส าหรับผู้ที่เร่ิมต้นออกก าลงักายใหม่ ซึ่งก าลงัเป็นที่นิยมและมีแนวโน้มสูงขึน้ทุกปี โดยในปี 2557  
มีทัง้หมด 742 รายการ ปี 2558 มีทัง้หมด 492 รายการ ปี 2559 มีทัง้หมด 708 รายการ และปี 
2560 มีทัง้หมด 832 รายการ ถือเป็นเคร่ืองยืนยันให้เห็นว่าในปัจจุบนับุคคลที่รักสุขภาพนิยมหัน
มาให้ความส าคัญต่อการออกก าลงักายเพิ่มมากขึน้ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562) อย่างไรก็
ตามท่ามกลางสภาพสงัคมที่มีความเป็นเมืองมากขึน้ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่มีข้อจ ากัดใน
พืน้ที่ในการออกก าลงักาย ท าให้มีสถานที่ออกก าลงักายที่ได้รับความนิยมคือ ธุรกิจฟิตเนส ซึ่งเป็น
ทางเลือกหน่ึงที่ส าคญัในการใช้บริการออกก าลงักายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ฟิตเนสเซ็นเตอร์ เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับคน
กรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสภาพอากาศที่ ร้อนและมีพืน้ที่ในการออกก าลังกาย
ค่อนข้างจ ากดั หากเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศจะพบว่า พืน้ที่สวนสาธารณะต่อประชากรใน
เมืองใหญ่ๆ เช่น นิวยอร์คและลอนดอนอยู่ที่ 26 และ 32 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน ตามล าดบั 
ในขณะที่กรุงเทพมหานคร อยู่ที่ 5 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน (SCB Economic intelligence 
center, 2015) ฟิตเนสเซ็นเตอร์จึงเป็นการปรับรูปแบบให้ เข้ากับการด าเนินชีวิตของคน
กรุงเทพมหานคร เห็นได้จากจากพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่นิยมใช้บริการฟิตเนสมากขึน้ จากแบบ
ส ารวจของสถาบันวิจัยและบ ริการวิชาการมหาวิทยาลัยอัสสัม ชัญ ปี  2560 พบว่ า  
คนกรุงเทพมหานครนิยมออกก าลงักายในฟิตเนสมากกว่าร้อยละ 30.81(BLT Bangkok, 2017)  
จากกระแสนิยมการเข้าฟิตเนสของคนกรุงเทพมหานครที่มากขึน้ น ามาซึ่งการแข่งขันมากมาย
ส าหรับธุรกิจประเภทเดียวกันท่ีจะต้องมีการปรับการบริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
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ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นจากการสง่เสริมการตลาดจากบคุคลที่มีชื่อเสียงในการใช้บริการ
การออกแบบและพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทัง้ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จ าหน่าย การส่งเสริมตลาด บุคคล ลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และกระบวนการในการ
ให้บริการ รวมทัง้ต้องมีการปรับรูปแบบและรักษาคณุภาพการบริการ ซึง่ธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ต้อง
สร้างความโดดเด่น การสร้างความน่าเชื่อถือ เน้นการตอบสนองต่อลูกค้า สร้างความมั่นใจต่อ
ลูกค้าและเน้นการบริการโดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้ ใช้บ ริการในแต่ละคน  โดยที่
ผู้ประกอบการต้องมีการบริหารจัดการรูปแบบหรือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี เพราะสิ่งเหล่านีล้้วน
กระตุ้นให้ผู้ ใช้บริการเกิดความต้องการใช้บริการ หากแต่ขาดการกระตุ้นทางการตลาดก็จะส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนใจไปใช้บริการท่ีตรงกบัพฤติกรรมของตนเองมากที่สดุ 

ด้วยเหตนุีผู้้ วิจยัจึงมีความสนใจที่จะศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบริการ คณุภาพการ
ให้บริการ และปัจจัยทางสังคม ที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมลูในการเสนอแนะแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดของธุรกิจ เพื่อให้เกิดการด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพฒันาผลิตภณัฑ์
รวมไปถึงคณุภาพการบริการที่ดี เพื่อจะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นและตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึน้ 

 
ความมุ่งหมายงานวิจัย 

ในการท าวิจยัครัง้นีผู้้ท างานวิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายในการวิจยั ดงันี ้
1. เพื่อศึกษาสว่นประสมทางการตลาดบริการ คณุภาพการให้บริการ และปัจจยัทาง

สงัคมของผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อศึกษาสว่นประสมทางการตลาดบริการ คณุภาพการให้บริการ และปัจจยัทาง

สงัคม ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

ความส าคัญของงานวิจัย 
1. ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการ คณุภาพการให้บริการ และปัจจยัทางสงัคม

ของผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ผู้ประกอบการธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ สามารถน ามาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและ

พฒันาคณุภาพการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม 
3. ผลจากงานวิจัยสามารถเป็นข้อเสนอแนะและเป็นประโยชน์ในการเป็นข้อมูลส าหรับ 

ผู้ เร่ิมต้นในการท าธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์รายใหม่ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครัง้นี คื้อ ผู้ ที่ เคยใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ซึง่ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นีคื้อ ผู้ ที่เคยใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้ วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดย
การใช้สูตรหาขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 385 คน และส ารองไว้ 15 คน  ดังนัน้กลุ่มวิจัยในครัง้นีม้ีจ านวน 400 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) ด้วยวิธีการก าหนดสดัสว่นของ
ผู้ ใช้บริการในแต่ละชัน้ภูมิ (Proportional Stratified Sampling) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561)  
ตามจ านวนสาขาฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ Fitness First จ านวน 228 คน  
Virgin Active จ านวน 86 คน และ We Fitness จ านวน 86 คน จากนัน้จะใช้การสุ่มแบบอาศัย
ความสะดวก (Convenience Sampling) จนกว่าจะครบตามจ านวนกลุม่ตวัอย่างที่เลือกไว้ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1.ตวัแปรอิสระ (Independent variables) แบ่งได้ดงันี ้

1.1 สว่นประสมทางการตลาดบริการ 
1.1.1 ด้านผลิตภณัฑ์ 
1.1.2 ด้านราคา 
1.1.3 ด้านการจดัจ าหน่าย 
1.1.4 ด้านการสง่เสริมการตลาด 
1.1.5 ด้านบคุคล 
1.1.6 ด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ 
1.1.7 ด้านกระบวนการ 

1.2 คณุภาพการให้บริการ 
1.2.1 ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ 
1.2.2  ด้านความน่าเชื่อถือ 
1.2.3  ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
1.2.4  ด้านความมัน่ใจได้ 
1.2.5  ด้านการเข้าถึงจิตใจ 
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1.3 ปัจจยัทางสงัคม 
1.3.1 ด้านกลุม่อ้างอิง 
1.3.2 ด้านครอบครัว 
1.3.3 ด้านบทบาทและสถานะ 

2.ตัวแปรตาม (Dependent variable) การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร   

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ฟิตเนสเซ็นเตอร์ หมายถึง สถานที่ออกก าลงักายท่ีผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
เลือกใช้ซึ่งสถานที่ออกก าลังกายที่ใช้บริการมีรายได้มากกว่า 300 ล้านบาทต่อปี ประกอบด้วย 
Fitness First  Virgin Active และ We Fitness 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง การที่ธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ได้ใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์เสนอสินค้าและบริการซึ่ง
อาจจะเป็นสินค้าที่มีตัวตน บริการ ความคิด แก่ผู้ ใช้บริการสถานที่ออกก าลังกายในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ มีจ านวนอุปกรณ์เพียงพอกับจ านวนผู้ ใช้บริการ มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน  
มีความทนัสมยั และอปุกรณ์การออกก าลงักายมีความหลากหลาย 

2.2 ด้านราคา หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ ได้มีการก าหนดค่าบริการที่
เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์แก่ผู้ ใช้บริการสถานที่ออกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ราคามี
ความเหมาะสมกบัคลาสออกก าลงักาย มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพการบริการ คุ้มค่า
เมื่อเทียบกับราคาในการให้บริการ และมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับความพึงพอใจที่ได้รับจาก
การบริการ 

2.3 การจดัจ าหน่าย หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ ได้มีการออกแบบช่องทาง
การเข้าถึงการใช้บริการแก่ผู้ใช้บริการสถานที่ออกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สามารถ
ติดต่อได้หลายทาง เช่น ทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ เคาน์เตอร์ เป็นต้น  ที่ตัง้ของฟิตเนสเซ็นเตอร์  
สามารถเดินทางได้สะดวก เปิดโอกาสให้ผู้ ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็น ค าแนะน า ติชม 
ต่อการใช้บริการ และสามารถช าระค่าบริการได้ทัง้บตัรเครดิตและเงินสด 

2.4 การส่งเสริมตลาด หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ ได้ใช้กลยุทธ์ในการ
ประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมทางการตลาดให้แก่ผู้ ใช้บริการสถานที่ออกก าลังกายในเขต
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กรุงเทพมหานคร ได้แก่ มีการประชาสมัพันธ์การจดัโปรโมชัน่ผ่านสื่อหรือWebsite ต่างๆ อยู่เสมอ 
มีการจัดให้ผู้ ใช้บริการสามารถทดลองใช้บริการก่อนสมัครสมาชิก  พนักงานออกบูทเพื่อ
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการให้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์อยู่เสมอ และมีการส่งเสริมการตลาดแก่
สมาชิก เช่น การให้สว่นลด /ของแถม อย่างเหมาะสม 

2.5 บุคคล หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ได้พัฒนาทักษะความสามารถ
เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการ ให้มีทศันคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ ใช้บริการสถานที่ออกก าลงักายในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ พนักงานภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ 
สามารถให้ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายข้อมูลที่สงสัยได้อย่างชัดเจน  สามารถให้
ค าแนะน าและออกแบบกิจกรรมการออกก าลังกายให้เหมาะสมกับผู้ ใช้บริการได้ และพนักงาน
ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีความสภุาพและเป็นมิตร 

2.6 ลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ ได้ใช้
กลยุทธ์ให้เห็นถึงลกัษณะทางกายภาพของสินค้าและบริการแก่ผู้ ใช้บริการสถานที่ออกก าลงักาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ มีความสะอาด มีการท าความสะอาดเคร่ืองออกก าลังกายที่
ให้บริการอยู่เสมอ ห้องอาบน า้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ และมีล็อคเกอร์ที่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 

2.7 กระบวนการ หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ ได้ออกแบบและพฒันารูปแบบ
และขัน้ตอนการให้บริการแก่ผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ขัน้ตอนการสมัครสมาชิก
เข้าใจง่าย การท างานของพนกังานที่ให้บริการมีความเป็นระบบ แจ้งข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้ใช้บริการอยู่เสมอ และมีข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัเงื่อนไข ข้อบงัคบั ข้อห้าม ในการใช้บริการ
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ อย่างชดัเจน 

3 .คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ลักษณะหรือรูปแบบที่ธุรกิจ ฟิตเนสเซ็นเตอร์  
ได้ให้บริการท่ีดีที่สดุแก่ผู้ใช้บริการแก่ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 ด้าน ดงันี ้

3.1 ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ หมายถึง สิ่งที่ ธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์  
มีความต้องการที่จะน าเสนอรูปแบบของการบริการให้แก่ผู้ ใช้บริการให้สามารถสัมผัสและรับรู้
เก่ียวกับสินค้าและบริการนัน้ได้ ได้แก่ มีการออกแบบและตกแต่งให้เหมาะแก่การออกก าลงักาย 
ขนาดพืน้ที่เหมาะสมกบัจ านวนผู้ใช้บริการ ค าบรรยายวิธีการใช้งานทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
และการแต่งกายของพนกังานเข้ากบับรรยากาศในการออกก าลงักาย 

3.2 ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ หมายถึง การสร้างความไว้วางใจและความ
น่าเชื่อถือของรูปแบบการให้บริการของฟิตเนสเซ็นเตอร์ ที่มีต่อผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ มีชื่อเสียงที่ดี มีความรู้ความสามารถในการฝึกสอนได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาที่
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เกิดขึน้ระหว่างการให้บริการแก่ผู้ ใช้บริการได้เป็นอย่างดี และมีใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตร 
ผู้ ฝึกสอนการออกก าลงักาย (Instructor Exercise) 

3.3 ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจที่จะ
ให้บริการของธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในการตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครได้อย่างทันท่วงที ได้แก่ พนักงานสามารถให้บริการด้วยความรวดเร็ว แจ้งความ
เคลื่อนไหวของข้อมลูข่าวสารการใช้บริการอยู่เสมอ ให้บริการตามค าร้องขอของผู้ใช้บริการได้อย่าง
ทนัท่วงที และสามารถให้ข้อเสนอแนะวิธีการออกก าลงักายที่จะเป็นประโยชน์สงูสุดแก่ผู้ ใช้บริการ
ได้เป็นอย่างดี 

3.4 ด้านความมั่นใจได้ หมายถึง ความสามารถที่ธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ แสดงถึง
ทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ อุปกรณ์มีความแข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยต่อการใช้งาน มีทักษะการ
สื่อสารที่ดีและมีความชดัเจนต่อการให้บริการ มาตรฐานการให้บริการ เช่น จัดท าป้ายค าแนะน า/
ค าเตือน ในการออกก าลงักาย ไว้อย่างชดัเจน และมีความเชี่ยวชาญและสามารถให้การบริการได้
อย่างถกูต้อง 

3.5 ด้านการเข้าถึงจิตใจ หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ที่ธุรกิจ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ท่ีมีต่อผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ตามความต้องการที่แตกต่างของ
ผู้ รับบริการแต่ละคน ได้แก่ สามารถจดจ าชื่อผู้ ใช้บริการเป็นรายบุคคลได้ มีความเอาใจใส่ต่อผู้
ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ใส่ใจรายละเอียดของผู้ ใช้บริการได้เป็นอย่างดี  และพนักงานมี
อธัยาศยัดี ยิม้แย้มแจ่มใส 

4. ปัจจัยทางสงัคม หมายถึง ปัจจัยที่มีแนวโน้มในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการ
ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

4.1 ด้านกลุ่มอ้างอิง หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีมีความใกล้ชิดที่มีอิทธิพล ทัง้ในด้าน
ความคิดเห็นและทศันคติให้ผู้ ใช้บริการเข้าใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
รูปร่างที่ดีของเทรนเนอร์ กลุ่มดารา นักแสดง เคยมาใช้บริการ ได้รับการยืนยันประสิทธิภาพจาก
กลุม่ผู้ที่เคยใช้บริการมาก่อน และได้รับค าแนะน าจากผู้ เชี่ยวชาญด้านการออกก าลงักาย 

4.2 ด้านครอบครัว หมายถึง บุคคลในครอบครัวท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น ค่านิยม
ให้ผู้ ใช้บริการเกิดความคล้อยตามหรือเป็นแบบอย่างในการเข้าใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ค าแนะน าในการใช้บริการ ประสบการณ์ในการใช้บริการ บทบาทต่อการ
ตดัสินใจในการใช้บริการ และรายได้ของครอบครัว 
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4.3 ด้ านบทบาทและสถานะ หมายถึ ง  บุคคล  องค์กร และสถาบัน ต่างๆ  
ที่มี อิทธิพลต่อความคิดเห็น ค่านิยม แก่ผู้ ใช้บ ริการเข้าใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ค่านิยมในการออกก าลังกายของคนรุ่นใหม่ เหมาะสมกับการใช้ชีวิตที่ 
เร่งรีบ ท าให้รู้จกักลุม่คนที่ชอบออกก าลงักายที่เหมือนกนั และได้แบบอย่างมาจากกลุ่มคนรอบข้าง 
เช่น เพื่อน สงัคม องค์กร 

5. การตัดสินใจ หมายถึง การที่ผู้ ใช้บริการมีการพิจารณาจากข้อมลูต่างๆ และทางเลือก
ที่ดีที่สุดจนน ามาสู่การใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร  ได้แก่ ความถ่ีในการใช้
บริการ(ครัง้/สัปดาห์) ราคาสมาชิก(บาท/เดือน) แนวโน้มการใช้บริการ และด้านแนะน าการใช้
บริการให้แก่บคุคลอื่น 

 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการให้บริการ และปัจจัยทาง
สงัคม ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร  
มีกรอบแนวคิด ดงันี ้
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     ตวัแปรอิสระ (Independent variables)                        ตวัแปรตาม (Dependent variable)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 
 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

1. ด้านผลิตภณัฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านการจดัจ าหน่าย 
4. ด้านการสง่เสริมการตลาด 
5. ด้านบคุคล 
6. ด้านลกัษณะทางกายภาพและการ
น าเสนอ 
7. ด้านกระบวนการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพการให้บริการ 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ 
2. ด้านความน่าเชื่อถือ 
3. ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
4. ด้านความมัน่ใจได้ 
5. ด้านการเข้าถึงจิตใจ 
 

ปัจจัยทางสังคม 

1. ด้านกลุม่อ้างอิง 
2. ด้านครอบครัว 
3. ด้านบทบาทและสถานะ 

การตัดสินใจใช้บริการฟิต 
เนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานงานวิจัย 
1. สว่นประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจดั

จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และ
ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ  ด้าน
ความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจได้ และด้านการเข้าถึงจิตใจ  
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัทางสงัคม ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านครอบครัว และด้านบทบาทและ
สถานะ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการให้บริการ และปัจจัย 

ทางสังคม ที่มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บ ริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง และได้น าเสนอตามหัวข้อ
ดงัต่อไปนี ้

1 แนวคิดเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบริการ 
2 แนวคิดเก่ียวกบัคณุภาพการให้บริการ 
3 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัทางสงัคม 
4 แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
5 ข้อมลูเก่ียวกบัฟิตเนสเซ็นเตอร์ในกรุงเทพมหานคร 
6 งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

 
แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 
เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ เป็นการที่

กิจการมีสินค้าและบริการไว้ตอบสนองความต้องการของผู้ ซือ้ ซึ่งกิจการนัน้ต้องสามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผู้ซือ้ได้ รวมทัง้กิจการนัน้ต้องมีความพยายามจูงใจเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซือ้
สินค้าหรือบริการอย่างถกูต้อง 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2546) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
เป็นเคร่ืองมือหรือปัจจัยทางการตลาดที่ ธุรกิจใช้ในการวางแผนกลยุท ธ์ทางการตลาด  
เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย รวมทัง้เพื่อกระตุ้นให้
กลุม่ลกูค้าเปา้หมายเกิดความต้องการสินค้าและบริการด้วย  

Taofik and Alshuaibi (2017) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
เป็นตัวแปรที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้ โดยสามารถน ามาเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาทางการตลาด 
รวมทัง้ผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึน้ เพื่อการสร้างการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจให้ได้รับความ  
พงึพอใจและน าไปสูก่ารบรรลวุตัถปุระสงค์เพื่อสร้างผลก าไรให้แก่ธุรกิจ 
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Alipour and Darabi (2011) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
เป็นเคร่ืองมือและกลยทุธ์ทางการตลาดแบบผสมผสาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพและเพิ่มการแข่งขนั
ในตลาด โดยที่ธุรกิจนัน้สามารถควบคมุกลยุทธ์และทิศทางทางการตลาดที่น าเสนอออกไปได้ 

Akroush (2011) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ เป็นการออกแบบ
และก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย  
การส่งเสริมการตลาด พนกังานที่ให้บริการ ลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการด าเนินงานของ
บริษัท โดยมีเปา้หมายเพื่อให้บรรลถุึงความต้องการและสร้างความพงึพอใจแก่ผู้บริโภค 

จากความหมายของส่วนประสมทางการตลาดบริการ กล่าวได้ว่า เป็นเคร่ืองมือหรือ
กลยุทธ์ทางการตลาดที่กิจการนัน้สามารถควบคุมได้ เพื่อสร้างการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า รวมทัง้สร้างความพึงพอใจและกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซือ้สินค้าและบริการนัน้ๆ ซึ่งใน
งานวิจยัในครัง้นีส้่วนประสมทางการตลาดบริการจึงเป็นการที่ธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ ได้ใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ได้อย่างเหมาะสม 

องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2548) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการ เป็นเคร่ืองมือ

ที่ควบคุมได้และตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจประกอบด้วย  
7 ด้านดงันี ้

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) กล่าวคือ เป็นสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนอง
ความจ าเป็นหรือความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจ ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้
และสมัผัสไม่ได้ เช่น สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า ชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์ที่มีการเสนอขาย
นัน้อาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ หรือกล่าวได้ว่าผลิตภณัฑ์ประกอบด้วย  สินค้า บริการ ความคิด 
สถานที่องค์กรหรือบุคคล ดังนัน้ผลิตภัณฑ์จึงจ าเป็นต้องมีอรรถประโยชน์และคุณภาพในสายตา
ผู้บริโภค จึงจะมีผลท าให้สินค้านัน้ขายได้ โดยผลิตภณัฑ์มีคณุสมบติั ดงันี ้

1.1 ความหลากหลายของผลิตภัณ ฑ์  (Product Variety) เป็นการแบ่ง
ประเภทของสินค้าและบริการที่มีความหลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า การที่มีความหลากหลายของผลิตภณัฑ์สงูจะเพิ่มโอกาสในการตดัสินใจซือ้ของ
ผู้บริโภค (Kotler & Armstrong, 2011) 
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1.2 คุณภาพของผลิตภณัฑ์ (Quality) เป็นรูปแบบหรือลกัษณะที่เฉพาะของ
ตัวผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นความทนทาน (Durability) ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ (Reliability) 
ความแม่นย า (Precision) รวมไปถึงความสะดวกในการใช้งานและคณุสมบติัอ่ืนๆ ด้วย 

1.3 การออกแบบ (Design) เป็นการคิดค้น ออกแบบลกัษณะของผลิตภณัฑ์
ที่สร้างความสะดุดตาและสร้างความสนใจให้แก่ลูกค้า โดยถือว่าการออกแบบเป็นหัวใจที่ส าคัญ
ของการก าหนดกลยทุธ์ในด้านผลิตภณัฑ์  

1.4 ลกัษณะ (Feature) เป็นการน าเสนอคณุสมบติัและการใช้งานต่างๆ ของ
ผลิตภัณฑ์นัน้ๆ โดยในแต่ละผลิตภัณฑ์ล้วนมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งผู้ บริโภคมักจะมีการเลือก
ผลิตภณัฑ์ที่ตรงกบัวตัถปุระสงค์การใช้งานและตรงกบัความพงึพอใจของตนเองมากที่สดุ 

1.5 ตราสินค้า (Brand name) เป็นเงื่อนไข ชื่อ รูปลักษณ์ สัญลักษณ์ และ
เคร่ืองหมายต่างๆ ที่รวมกันแล้วสามารถสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ ที่ท าให้ผู้ บริโภค
สามารถจดจ าได้ (เสรี วงษ์มณฑา, 2542)  

1.6 การบรรจุหีบห่อ (Packaging) กิจกรรมในการออกแบบ และการผลิต
ภาชนะในการห่อหุ้มตวัผลิตภณัฑ์ 

1.7 ขนาด (Size) เป็นลกัษณะที่สามารถสงัเกตและสมัผัสได้ ได้แก่ ลกัษณะ
ของรูปที่ก าหนดสงัเกตได้ว่าใหญ่ เล็ก สัน้ ยาว หนกั หรือ เบา (ส านกังานราชบณัฑิตยสภา, 2554)  

1.8 การบริการ (Service) เป็นการกระท าหรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลให้ได้รับความพึงพอใจ โดยการบริการนัน้มักเป็นสิ่งไม่มี
ตวัตนและไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ 

1.9 การรับประกัน (Warranties) การที่มีการตกลงหรือท าสญัญากันเกิดขึน้
เก่ียวกับสินค้านัน้ๆ เมื่อเกิดปัญหาขึน้ เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขหรือตามที่
สญัญากบัผู้ซือ้นัน้ตามที่ได้ตกลงกนัไว้ 

1.10 การรับคืน (Returns) เกิดจากความผิดพลาดในตัวผลิตภัณฑ์ส่งผลให้
ลกูค้าเกิดความไม่พึงพอใจ เช่น การเน่าเสียหรือการแตกหกั (Spoilage and Breakage) สินค้าคง
คลงัสว่นเกิน (Excess Inventory) ความไม่พอใจของลกูค้า (Customer Dissatisfaction) เป็นต้น  

2. ราคา (Price) จ านวนเงินหรือสิ่งอ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งการจ่ายนัน้อาจจะอยู่ในรูปของตัวเงิน โดยผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า
ผลิตภัณฑ์กับราคา ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซือ้ ดังนัน้ผู้ ก าหนดกลยุทธ์ด้าน
ราคาจะต้องค านึงถึง  
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1) คณุค่าที่รับรู้ (Perceived Value) ซึ่งต้องพิจารณาถึงการยอมรับของลกูค้า
ในคณุค่าของผลิตภณัฑ์ว่าสงูกว่าราคาผลิตภณัฑ์นัน้  

2) ต้นทนุสินค้าหรือค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง  
3) การแข่งขนั  
4) ปัจจัยอ่ืนๆ เช่น กลยุทธ์ด้านราคา ทัง้นี ใ้นกลยุทธ์ในด้านราคาจะมี

นโยบายส าหรับการตัง้ราคา ดงันี ้
4.1) นโยบายราคาเพียงราคาเดียว (One Price Policy) เป็นการน าเสนอ

ขายสินค้าและบริการโดยใช้มาตรฐานราคาเดียวกัน ไม่ว่าผู้บริโภคนัน้จะซือ้มากหรือน้อย เช่น 
ราคาน า้มนัคิดตามระยะทาง ราคาขนสง่หรือประเภทธุรกิจที่ขายสินค้าราคาเดียวทัง้ร้าน 

4.2) นโยบายราคาที่ แตกต่างกัน  (Variable Price Policy) เป็นการ 
ตัง้ราคาโดยพิจารณาถึงรูปแบบและลกัษณะพิเศษของตัวสินค้า เช่น ราคาสินค้าที่มีคณุภาพดีมัก
ถูกตัง้ราคาที่สูงกว่าสินค้าที่มีคุณภาพต ่า เช่น เสือ้ผ้าที่มีแบรนด์เป็นที่รู้จักมักตัง้ราคาสูงกว่า  
แบรนด์ทัว่ๆ ไป 

4.3) นโยบายการก าหนดราคาขายสินค้าหลายชิน้รวมกนั (Multiple Unit 
Package Pricing Policy) การก าหนดราคาขายโดยมีการเปรียบเทียบกบัจ านวนและปริมาณที่ซือ้ 
เช่น เมื่อซือ้สินค้าจ านวนมากก็จะได้ราคาที่ถกูลง 

4.4) การก าหนดราคาเป็นสายราคา (Price Lining Policy) การก าหนด
ราคาโดยพิจารณาจากปริมาณและขนาดของสินค้าเพื่อให้ง่ายต่อการขาย เช่น ขนาดเล็ก  
กลาง ใหญ่ 

4.5) การก าหนดนโยบายราคาเชิงจิตวิทยา (Psychological Pricing 
Policy) การใช้ก าหนดราคาสินค้าโดยใช้วิธีกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการซือ้ของลูกค้า เช่น การลด
ราคาสินค้าประจ าปี  

4.6) การก าหนดราคาตามจ านวน (Unit Pricing Policy) การตัง้ราคาให้
แตกต่างกนั โดยพิจารณาจากราคาต่อหน่วยสินค้า เช่น น า้หนกัที่มากก็จะมีราคาที่สงูตาม 

3. การจัดจ าหน่าย (Distribution) กล่าวคือ เป็นวิธีการที่จะน าสินค้าไปให้ถึงมือ
ของลูกค้า โดยผู้ จัดจ าหน่ายต้องยึดถึงความถูกต้อง ความปลอดภัย และความรวดเร็ว โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้เกิดผลก าไรมากที่สดุ และสามารถกระจายสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มากที่สุด 
โดยช่องทางการจัดจ าหน่ายสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ (Ehmke, Fulton, & Lusk, 
2005) 
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1) การขายทางตรง (Direct Sales) เป็นการขายโดยที่ผู้ ขายสามารถติดต่อ
หรือพบปะลูกค้าแบบตัวต่อตัว ช่องทางการขายทางตรงนี ้สามารถวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลง
ของตลาดที่เกิดขึน้และสามารถปรับกลยทุธ์ทางการตลาดได้  

2) การขายผ่ านคนกลาง (Sales Through an Intermediary) เป็นการ
กระจายสินค้าผ่านตวักลาง ซึ่งวิธีการนีจ้ะช่วยให้มีการกระจายที่กว้างกว่าการขายตรง นอกจากนี ้
ยังเป็นการลดพืน้ที่เก็บสินค้าคงคลัง ถือเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ส าคัญที่สุดส าหรับการขายผ่าน
ตวักลางคือการเข้าถึงลกูค้าในหลาย ๆ สถานการณ์ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการกระตุ้นกิจกรรมทางการตลาด 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้คนเข้าใจถึงผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ส าหรับการส่งเสริมการขายควรมีข้อความที่
ชดัเจนที่ก าหนดเปา้หมายไปยงัผู้ชมเฉพาะที่เข้าถึงผ่านทางช่องทางที่เหมาะสม ส าหรับเคร่ืองมือที่
ใช้ในการสง่เสริมการตลาด ประกอบด้วย 

4.1) การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการน าเสนอข่าวสารเก่ียวกบั
องค์กร ผลิตภัณ ฑ์บริการหรือความคิด ที่ ต้องมีการจ่ายเงินให้แก่ผู้ อุปถัมภ์ รายการซึ่ ง  
กลยุทธ์ในการโฆษณาจะมีความเก่ียวข้องกับ 1) กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative 
Strategy) และกลยทุธ์วิธีโฆษณา (Advertising tactics) 2) กลยทุธ์สื่อ (Media Strategy) 

4.2) การประชาสมัพันธ์ (Public Relations : PR) เป็นความพยายามในการ
สื่อสารที่มีการวางแผน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีแก่องค์กรรวมไปถึงผลิตภัณฑ์หรือนโยบายให้เกิด
ขึน้กบักลุม่เปา้หมาย โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อสง่เสริมหรือรักษาภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์ของบริษัท 

4.3) การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็นการสื่อสารระหว่าง
บุคคลกบับุคคลที่เป็นผู้ซือ้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการซือ้ผลิตภณัฑ์หรือบริการซึ่งมักมีปฏิกิริยาต่อ
ความคิด หรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานเพื่อให้เกิดการขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่
ลกูค้า  

4.4) การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เป็นสิ่งจูงใจที่มีคณุค่าพิเศษที่
ท าหน้าที่กระตุ้นหน่วยงานขาย ผู้จดัจ าหน่ายหรือผู้บริโภคคนสดุท้าย โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อให้เกิด
การขายทันทีทันใด หรือเป็นเคร่ืองมือในการกระตุ้นความต้องการซือ้ที่ใช้สนับสนุนการโฆษณา
หรือการขายโดยใช้พนกังานขาย ซึง่สามารถกระตุ้นแรงจงูใจให้แก่ผู้ซือ้ได้  โดยการสง่เสริมการขาย
สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การกระตุ้นผู้บริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่
ผู้บริโภค (Consumer promotion) 2) การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คน
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กลาง (Trade promotion) 3) การกระตุ้นพนกังานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสูพ่นกังาน
ขาย (Sale force promotion) 

4 .5 )  ก า รต ล า ด ท า ง ต ร ง  (Direct marketing ห รื อ  Direct response 
marketing) เป็นการโฆษณาเพื่อให้ตอบสนองต่อลกูค้าโดยตรงกบัผู้ซือ้ จะท าให้เกิดการตอบสนอง
โดยทนัที ทัง้นีต้้องอาศยัข้อมลูของลกูค้าเพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการซือ้ได้อย่างเหมาะสม 

5. บุคคล (People) ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ทัง้หมด ประกอบด้วย ลกูค้า 
บุคลากรที่ให้บริการ บุคคลที่ให้บริการหลงัการขาย ทัง้นีบุ้คลากรจะต้องมีการคัดเลือก ฝึกอบรม 
และมีสิ่งจูงใจอ่ืนๆ ที่ลกูค้าสามารถสมัผสัได้ เช่น บุคลิกภาพ การแต่งกาย ทศันคติและพฤติกรรม
ของพนกังาน 

ส าหรับในส่วนของบุคลากรที่ ให้บริการนัน้จะรวมตัง้แต่เจ้าของ ผู้ บริหาร 
พนักงานในทุกระดับ ในส่วนนีม้ักมีความเก่ียวข้องกับการบริหารของพนักงานที่จะให้บริการหรือ
เสนอขายสินค้าและบริการ ทัง้นีจ้ะมีทัง้พนกังานที่ท างานพบกบัลกูค้าโดยตรง (พนกังานสว่นหน้า) 
กับพนักงานที่ท างานสนับสนุน (พนักงานส่วนหลัง) การท างานระหว่างพนักงานส่วนหน้าและ
พนกังานสว่นหลงั แสดงดงัภาพประกอบ 2 (ธธีธรณ์ ธีรขวญัโรจน์, 2561) 

 
 

 

 

  

 
ภาพประกอบ 2 ความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานสว่นหน้าและพนกังานสว่นหลงั 
 
ที่มา: ธธีธรณ์ ธีรขวญัโรจน์ . 2561 การตลาดบริการ หน้า 75. 
 

จากภาพประกอบ 2 จะเห็นว่าการให้บริการที่ดีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลกูค้าจะต้องมาจากพนกังานทัง้สองส่วน ในการปรับปรุงการให้บริการแก่ลกูค้าต้องมีการน าข้อมลู
ของลูกค้ามาปรับปรุงการให้บริการ ผู้บริหารจึงมีหน้าที่บริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การให้บริการ ดงันี ้

ลกูค้า พนกังานส่วนหน้า พนกังานส่วนหลงั 

การใช้บริการซ ้าบริการและ

ความสมัพนัธ์ทีดี่ 

ข้อมูลความตอ้งการของลูกคา้

ส่งมอบบริการทีดี่ 
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1) การก าหนดงานอย่างชัดเจน จะต้องมีการแบ่งหน้าที่ ก าหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบระหว่างพนักงานส่วนหน้าและพนักงานส่วนหลงั ส าหรับความชัดเจนและความ
ยากง่ายล้วนขึน้อยู่กบัลกัษณะของธุรกิจนัน้ด้วย 

2) สร้างกระบวนการท างานที่สัน้ กระชับ และมีประสิทธิภาพ การก าหนด
กระบวนการท างานย่อมท าให้บทบาทและหน้าที่ในการท างานมีความชดัเจนขึน้ อีกทัง้การสร้าง
กระบวนการท างานจะท าให้พนกังานท างานไม่สบัสน 

3) เน้นการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน การด าเนินการใดๆ ที่มีผลต่อพนักงานทัง้
สองสว่นจะต้องมีการประชมุ ปรึกษาหารือเพื่อให้ทราบถึงประเด็นปัญหา หลงัจากนัน้จะต้องมีการ
สื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจที่ตรงกนัเพื่อให้การบริหารงานสามารถด าเนินการขายสินค้าและ
บริการท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

4) ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกนั การส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกนัย่อมท าให้การ
ท างานเป็นไปอย่างราบร่ืนและสามารถสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีต่อกนั 

5) การสลบัเปลี่ยนการท างาน การท ากิจกรรมร่วมกนัเมื่อมีการเกิดปัญหาขึน้ 
ผู้ บริหารอาจด าเนินการให้พนักงานส่วนหน้าลองท างานส่วนหลัง หรือพนักงานส่วนหลัง 
ลองท างานส่วนหน้า เพื่อให้เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึน้ในแต่ละส่วน จะช่วยท าให้การประสานงาน  
และการช่วยเหลือกนัดีขึน้ ปัญหาที่เกิดขึน้จะลดลง 

6 . ลั กษณ ะทางกายภ าพ และการน า เส น อ  (Physical  Evidence and 
Presentation) เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยลักษณะทาง
กายภาพ ได้แก่ อาคาร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ การตกแต่งสถานที่ เคาท์เตอร์บริการ ลานจอดรถ 
สวน การตกแต่ง การประชาสมัพนัธ์ แบบฟอร์มหรือสิ่งต่างๆ กล่าวคือ ลกูค้าจะอาศัยสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพยิ่งดดีูหรือสวยงามเพียงใดลกูค้าก็ย่อมคาดหวงัต่อการบริการที่เกิดขึน้ได้ 

7. กระบวนการ (Process) กระบวนการเป็นส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความส าคัญมาก ต้องอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพและเคร่ืองมือที่ทันสมัย ท าให้กระบวนการ
บริการนัน้สามารถส่งมอบการบริการที่ดีได้ การบริการโดยทัว่ไปนัน้มกัประกอบด้วยหลายขัน้ตอน 
ได้แก่ การต้อนรับ การสอบถามข้อมูลเบือ้งต้น การให้บริการตามความต้องการ การช าระเงิน  
เป็นต้น ซึ่งในแต่ละขัน้ตอนนัน้จะต้องมีการประสานเชื่อมโยงเป็นอย่างดี หากขัน้ตอนไหนไม่ดีก็
ย่อมไม่เกิดความประทบัใจแก่ลกูค้า (ธธีธรณ์ ธีรขวญัโรจน์, 2561) 
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แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
ความหมายของคุณภาพการให้บริการ 

Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1985) ได้กลา่วถึงคณุภาพการให้บริการไว้ว่า 
เป็นการรับรู้ที่จะท าการประเมินหลังจากที่ได้รับการบริการ โดยที่ลูกค้ามักจะเปรียบเทียบจาก
ความคาดหวังกับการรับรู้จริงที่ได้รับ คุณภาพการให้บริการจึงควรสูงกว่าความคาดหวังที่ลูกค้า 
ตัง้ไว้ 

ธธีธรณ์ ธีรขวญัโรจน์ (2561) ได้กล่าวถึงคณุภาพการให้บริการไว้ว่า เป็นกิจกรรมการ
ส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตนของธุรกิจที่ให้กับผู้ รับบริการ โดยสินค้าที่ไม่มีตัวตนนัน้จะต้องสามารถ
ตอบสนองต่อความพงึพอใจของผู้ รับบริการเป็นหลกั 

Schmenner (1995) ได้กล่าวถึงคุณภาพการให้บริการไว้ว่า เป็นความรู้สึกที่เกิดขึน้
จากการรับรู้ที่โดยเปรียบเทียบจากความคาดหวงัและการรับรู้ หากการรับรู้น้อยกว่าความคาดหวงั  
ก็จะท าให้ผู้ รับบริการมองคุณภาพการให้บริการนัน้ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ แต่หากว่ารับรู้มากกว่า 
สิ่งที่คาดหวงั คณุภาพการให้บริการก็จะเป็นที่น่าพอใจ 

สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550) ได้กล่าวถึงคุณภาพการให้บริการไว้ว่า เป็นทัศนคติที่
ผู้ รับบริการรวบรวมข้อมูลความคาดหวัง ทัง้นีห้ากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผู้ รับบริการก็จะเกิด
ความพึงพอใจในการให้บริการ โดยท่ีความคาดหวังนัน้จะมีความแตกต่างกันตามลกัษณะของ
บคุคล ซึง่คณุภาพการให้บริการสามารถที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขนัได้  

Prakash and Mohanty (2012) ได้กล่าวถึงคุณภาพการให้บริการไว้ว่า เป็นการ
ประเมินคณุค่าโดยการเปรียบเทียบจากสิ่งที่คาดหวงัไว้กบัการรับรู้หลงัจากที่ได้รับบริการ คณุภาพ
ที่ดีจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเมื่อระดบัความคาดหวงัสงูกว่าการรับรู้ที่ได้รับจริง 

Lumentut, Pangemanan, and Rumokoy (2015) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง  คุ ณ ภ าพ ก า ร
ให้บริการเป็นความคาดหวังที่ผู้ ใช้บริการมีการตัง้ไว้ตามความรู้สึก ซึ่งเมื่อได้ใช้บริการแล้วหาก
บริการที่รับเกินความคาดหวงัก็จะเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ ในทางกลบักนัหากน้อยกว่า
ความคาดหวงัก็จะเกิดความไม่พงึพอใจต่อการใช้บริการ 

Agbor (2011) ได้กล่าวถึง คณุภาพการให้บริการเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้บริโภคมองหาถึง
คณุสมบติัและลกัษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการที่มีความสามารถตามที่ระบุไว้ เมื่อผู้บริโภคได้ใช้
บริการแล้วเกินความคาดหวงัที่คิดไว้นบัได้ว่าสินค้าและบริการนัน้มีคณุภาพการให้บริการที่ดีซึ่งจะ
ท าให้เกิดความพงึพอใจส าหรับผู้ใช้บริการ 

จากความหมายของคุณภาพการให้บริการ สามารถกล่าวได้ว่า เป็นความรู้สึก
หลงัจากที่เข้ารับการบริการโดยที่ลกูค้านัน้จะมีความคาดหวงัต่อการบริการหนึ่ง และเมื่อได้เข้ารับ
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บริการแล้วสงูกว่าความคาดหวงัที่ได้รับลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจและประเมินได้ว่าการบริการ
นัน้มีคุณภาพการให้บริการที่ดี ซึ่งในการวิจัยในครัง้นีคุ้ณภาพการให้บริการจะมีความเก่ียวข้อง 
กับระดับความคุณภาพการให้บริการที่ผู้ ใช้บริการสามารถประเมินได้จากการใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของคุณภาพการให้บริการ 
คุณภาพการให้บริการมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อทุกธุรกิจ โดยสามารถพิจารณาได้  

2 ลกัษณะดงันี ้(ธธีธรณ์ ธีรขวญัโรจน์, 2561)  
1. เชิงคณุภาพ ประกอบด้วย 

1.1 สร้างความพึงพอใจและความจงรักภกัดีต่อลกูค้า กล่าวได้ว่า การบริการ
ที่เน้นคณุภาพการให้บริการที่ดีย่อมสร้างความพึงพอใจ และสร้างความจงรักภักดีต่อลูกค้าไม่ให้
เปลี่ยนแปลงไปใช้บริการธุรกิจอ่ืนที่ไม่คุ้นเคย และยังสามารถช่วยลดความไม่พึงพอใจของลูกค้า  
ลงด้วย 

1.2 ผลต่อการสร้างภาพลกัษณ์ธุรกิจ การบริการที่มีคุณภาพจะท าให้ลูกค้า
จดจ าและมีการถ่ายทอดคุณภาพที่ได้รับให้กับบุคคลอ่ืนได้ทราบ ซึ่งสามารถช่วยในการสร้าง
ภาพลกัษณ์ของธุรกิจได้ด้วย 

1.3 มีอิทธิพลต่อขัน้ตอนการตัดสินใจใช้บริการ คุณภาพการให้บริการมีผล
ต่อการตดัสินใจของลกูค้า โดยถึงแม้จะมีสินค้าประเภทเดียวกนั แต่สิ่งที่จ าเป็นพืน้ฐานที่เหนือกว่า
สินค้าประเภทเดียวกนัคือคณุภาพการให้บริการ 

1.4 เป็นกลยุทธ์ถาวรแทนส่วนประสมทางการตลาด ส่วนประสมทาง
การตลาด ธุรกิจอ่ืนสามารถลอกเลียนแบบทัง้รูปแบบผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย
และการสง่เสริมการตลาด แต่สิ่งที่ลกูค้าสามารถรับรู้ถึงความแตกต่างได้คือคณุภาพการให้บริการ
ที่ได้รับ ซึง่สามารถสร้างความแตกต่างและยากที่จะลอกเลียนแบบได้ 

1.5 สร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืนและความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน 
คุณภาพการให้บริการสามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจได้ นอกจากนีย้ังสามารถสร้างเป็น  
กลยทุธ์เชิงได้เปรียบในการแข่งขนัได้ 

2. เชิงปริมาณ ประกอบด้วย 
2.1 ลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อผิดพลาด กล่าวคือ การปรับปรุงธุรกิจเพื่อ

สร้างคุณภาพในการให้บริการมีความส าคัญแก่ธุรกิจ ได้แก่ การที่ธุรกิจไม่ต้องเสียเวลาเสีย
ค่าใช้จ่ายในการหาลกูค้าใหม่ เนื่องจากความไม่พงึพอใจต่อการให้บริการ 
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2.2 เพิ่มรายได้และส่วนแบ่งทางการตลาดให้แก่ธุรกิจ กล่าวคือ การสร้าง
คุณภาพการให้บริการจนลูกค้าสามารถรับรู้และสัมผัสได้ ย่อมได้รับความไว้วางใจแก่ลูกค้า  
ซึง่ธุรกิจย่อมสามารถเสนอขายสินค้าและบริการอ่ืนๆ ได้ ย่อมเป็นการเพิ่มรายได้และส่วนแบ่งทาง
การตลาดให้แก่ธุรกิจ 

การวัดคุณภาพในการให้บริการ 
ในการวดัคณุภาพการให้บริการนัน้สามารถแบ่งออกได้ 2 กรณี ดงันี ้

1. ความคาดหวงัไม่แตกต่างจากประสบการณ์จริง กล่าวคือ ลูกค้าสามารถรับรู้
ได้ว่าการบริการนัน้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตรงตามความคาดหวังที่ได้ตัง้ไว้ ซึ่งจะส่งผลให้การ
กลบัมาใช้บริการในครัง้ต่อไป 

2. ประสบการณ์จริงเหนือกว่าความคาดหวงั กลา่วคือ เป็นความรู้สกึที่บ่งบอกได้
ว่าลกูค้าพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการ เนื่องจากลกูค้าคาดหวงัว่าจะได้รับการบริการในระดบัหนึ่ง 
แต่เมื่อได้เข้ารับการบริการจริงพบว่ามีคณุภาพมากกว่าที่คิดไว้ 

รูปแบบคุณภาพการให้บริการ 
การประเมินคณุภาพการให้บริการเก่ียวข้องกบัการเปรียบเทียบบริการที่คาดหวงักับ

การรับรู้ ซึ่งมักมีความสอดคล้องกบัความคาดหวงัของผู้บริโภค โดยแหล่งที่มาของความคาดหวัง
นัน้มาจากความต้องการส่วนบุคคล (Personal need) การบอกเล่าปากต่อปาก (Word-of-mouth 
communication) ประสบการณ์ เดิม (Past experiences) และการโฆษณาประชาสัมพัน ธ์  
ดงัภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 แบบจ าลองคณุภาพการให้บริการ 

 
ที่มา: ชชูยั สมิทธิไกร. (2558). พฤติกรรมผู้บริโภค หน้า 370. 
 

ผู้บริโภค 

ค าบอกเล่าแบบ 

ปากต่อปาก 

ความต้องการส่วน

บคุคล 

ประสบการณ์เดมิ 

บริการท่ีคาดหวงั 

บริการท่ีรับรู้ 

การให้บริการ 

การก าหนดมาตรฐานการ

ให้บริการ 

การรับรู้ของผู้บริหารเก่ียวกบั

ความคาดหวงัของผู้บริโภค 

การโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธ์ 

ช่องวา่งที่ 5 

ผู้ให้บริการ 

ช่องวา่งที่ 1 

ช่องวา่งที่ 2 

ช่องวา่งที่ 3 

ช่องวา่งที่ 4 
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จากภาพประกอบ 3 แบบจ าลองคณุภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 
ช่องว่างที่ 1: ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัของผู้บริโภคและการรับรู้ของ 

ผู้ ให้บริการ เกิดจากผู้ ให้บริการมักไม่เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค ซึ่งอาจจะเกิดจาก
การวิจยัทางการตลาด 

ช่องว่างที่  2 : ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ของฝ่ายบริหารกับการก าหนด
มาตรฐานของการบริการ เป็นข้อก าหนดของคุณภาพของบริการที่ก าหนดขึน้โดยองค์กรหนึ่ง แต่
ในทางปฏิบัติแล้วอาจเกิดความคลาดเคลื่อนท าให้การบริการไม่เป็นไปตามที่ตัง้เป้าหมายไว้ ซึ่ง
เกิดจากการขาดมาตรฐานในการบริการและขนาดนโยบายของการบริการ 

ช่องว่างที่ 3 ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานของการบริการกบัการใช้บริการจริง 
องค์กรหนึ่งไม่สามารถที่จะท าตามมาตรฐานคณุภาพการให้บริการได้ ทัง้นีอ้าจเกิดขึน้มาจากการ
คดัเลือกบคุลากรไม่เหมาะสมกบังาน หรือการใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมกบังาน 

ช่องว่างที่  4  ความแตกต่างระหว่างการให้บ ริการจ ริงกับการโฆษณา
ประชาสมัพันธ์ การโฆษณาขององค์กรจะท าให้ผู้บริโภคมีความคาดหวงัต่อสิ่งที่จะได้รับที่สูง ซึ่ง
หากเมื่อใช้บริการจริงแล้วพบว่ามีการโฆษณาเกินจริงจะสง่ผลให้เกิดภาพลกัษณ์ในทางลบ 

ช่องว่างที่ 5 ความแตกต่างระหว่างการบริการที่คาดหวังกับบริการตามการรับรู้
ของผู้ บ ริโภค ความคาดหวังของผู้ บ ริโภคอาจเกิดมาจากสาเหตุหลายประการ ทั ง้ จาก 
ความ ต้องการส่ วนบุ คคล  (Personal need) การบอกเล่ าปาก ต่อปาก  (Word-of-mouth 
communication) ประสบการณ์เดิม (Past experiences) และการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ หากไม่
สามารถให้บริการท่ีตรงกบัความคาดหวงัได้ก็จะเกิดความไม่พงึพอใจต่อการบริการท่ีได้รับ 

องค์ประกอบของคุณภาพการให้บริการ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2560) ได้กลา่วถึงคณุภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 

1. รูปธรรมในการให้บริการ (Tangible) เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือสามารถ
สมัผสัได้ เช่น อปุกรณ์ที่ทนัสมยั เคร่ืองมือ สถานที่ บคุคล รวมถึงการสร้างความประทบัใจให้เห็น 

2. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) เป็นความสามารถที่จะด าเนินการให้บริการ
ตามที่ได้มีการสญัญาไว้ รวมทัง้การให้บริการต้องมีความถกูต้องแม่นย า 

3. การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Responsiveness) การให้ความช่วยเหลือหรือ
ความเต็มใจที่จะให้บริการอย่างทนัทีทนัใด 

4. ความมั่นใจได้ (Assurance) เป็นการแสดงถึงความรู้ ความสัมพันธ์ของ 
ผู้ให้บริการจะที่กระท าหรือสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ รับบริการ 



  22 

5. การเข้าถึงจิตใจ (Empathy) เป็นการดูแลเอาใจใส่ที่ผู้ ให้บริการพึงมี ต่อ
ผู้ รับบริการ ทัง้ในส่วนของการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า และการที่
พนกังานเข้าใจความรู้สกึของลกูค้า 

Pena, Silva, and Tronchin (2013) ได้กลา่วถึงคณุภาพการให้บริการประกอบด้วย 
1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility) กล่าวคือ เป็นสิ่งที่ รับรู้หรือ

สมัผัสได้จากประสาทสัมผัสทัง้ห้าของมนุษย์ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับสิ่งอ านวยความสะดวกทาง
กายภาพอปุกรณ์ บคุลากร และวสัดทุี่สามารถรับรู้ได้ 

2. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) กล่าวคือ เป็นความสามารถขององค์กรที่จะ
ด าเนินการบริการอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จะท าให้ผู้ ใช้บริการเกิดความน่าเชื่อถือ  
ซึง่องค์กรจะต้องปฏิบติัตามสิ่งที่สญัญาไว้กบัผู้ใช้บริการ 

3. การตอบสนอง (Responsiveness) กล่าวคือ ความพร้อมของผู้ ให้บริการที่จะ
ให้บริการด้วยความสมคัรใจกบัผู้ ใช้บริการ ทัง้นีผู้้ ให้บริการจะต้องอาศยัความแม่นย าและความเร็ว
ในการตอบสนอง รวมไปถึงความพร้อมของพนกังานของสถาบนัเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการทนัที 

4. การให้ความเชื่อมั่น  (Assurance) กล่าวคือ เป็นการแสดงถึงความ รู้
ความสามารถที่ผู้ ใช้บริการถ่ายทอด จนท าให้ผู้ รับบริการเกิดความไว้วางใจและเกิดความชื่อมัน่ต่อ
องค์กรหรือผู้ให้บริการ 

5. การดแูลเอาใจใส่ลกูค้า (Empathy) กลา่วคือ ความสามารถในการแสดงความ
สนใจต่อลกูค้าในแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามการเอาใจใส่รวมไปถึงการใช้ความพยายามในการท า
ความเข้าใจและสามารถให้การช่วยเหลือลกูค้าเป็นรายบุคคล 

ธธีธรณ์ ธีรขวญัโรจน์ (2561) ได้กลา่วถึงคณุภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 
1. สิ่งที่สมัผัสได้ (tangibles) กล่าวคือ สิ่งที่สามารถสมัผัสได้ ได้แก่ อาคารและ

ธุรกิจบริการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเอทีเอ็ม เคาท์เตอร์ให้บริการ 
หรืออปุกรณ์อ่ืนๆ รวมทัง้การแต่งกายของพนกังาน เป็นต้น 

2. ความเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Reliability) กล่าวคือ ความน่าเชื่อถือและ
ไว้วางใจได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามสัญญาหรือที่ควรจะเป็นได้อย่างถูกต้อง
และตรงตามวตัถปุระสงค์ของการบริการภายในเวลาที่เหมาะสม 

3. ความรวดเร็ว (Responsivenes) กล่าวคือ เป็นความตัง้ใจที่จะช่วยเหลือลกูค้า 
โดยให้บริการได้อย่างรวดเร็ว เมื่อผู้ ให้บริการเห็นลูกค้าก็จะต้องรีบเข้าให้การช่วยเหลือและ
สอบถามการบริการท่ีได้รับอย่างไม่ละเลย 
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4. การรับประกัน (Assurance) กล่าวคือ พนักงานต้องมีความรู้ ความสามารถ 
และความสุภาพ และมีความพร้อมที่จะให้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้การบริการนัน้เป็นไป
ตามมาตรฐานขององค์กรด้วย 

5. การเอาใจใส่ลูกค้า (Empathy) กล่าวคือ เป็นการดูแลเอาใจใส่การให้บริการ
อย่างตัง้อกตัง้ใจ เนื่องจากการเข้าใจปัญหาหรือความต้องการของลูกค้าที่จะต้องได้รับการ
ตอบสนอง รวมทัง้เน้นการบริการให้ตรงตามความต้องการของลกูค้าที่มีลกัษณะที่แตกต่างกนัเป็น
รายคน 

ค านาย อภิปรัชญาสกลุ (2557) ได้กลา่วถึงคณุภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 
1. ลกัษณะที่จบัต้องได้ (Tangibility) กล่าวคือ เป็นลกัษณะที่ปรากฏให้เห็นหรือ

สมัผสัได้ ได้แก่ อาคาร สถานที่บคุลากร รวมทัง้อปุกรณ์และเอกสารการสื่อสารต่างๆ 
2. ความเชื่อถือได้ (Reliability) กลา่วคือ เป็นความสามารถที่สามารถปฏิบติัตาม

สญัญาที่ได้รับปากไว้ได้อย่างถกูต้องและสามารถให้ความเชื่อถือไว้วางใจแก่ลกูค้าได้ 
3. การตอบสนอง (Responsiveness) กล่าวคือ เป็นความเต็มใจที่จะช่วยเหลือ

ผู้ รับบริการได้อย่างทนัท่วงที 
4. การให้ความมั่นใจ (Assurance) กล่าวคือ เป็นความรู้ ความสามารถ ความ

สภุาพของพนกังานที่พร้อมจะให้บริการ ซึง่ความสามารถในการบริการจะก่อให้เกิดความไว้วางใจ
และสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ รับบริการ 

5. การเอาใจใส่ (Empathy) กล่าวคือ เป็นความเอือ้อาทรเอาใจใส่เป็นกรณี
เฉพาะเพื่อสร้างความพงึพอใจให้แก่ผู้ รับบริการ 

จากแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ กล่าวได้ว่า เป็นความสามารถที่ธุรกิจ
สามารถพัฒนารูปแบบหรือกลยุทธ์ทางด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้ ใช้บริการได้เป็นอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งในการวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยได้ยึดแนวคิดของ  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2560) มาเป็นกรอบในการศึกษาถึงคุณภาพการให้บริการในด้าน
รูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจได้ 
และด้านการเข้าถึงจิตใจ ของผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านสังคม 
ในการตัดสินใจซือ้สินค้าและบริการของผู้บริโภคไม่ได้ขึน้อยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลเพียง

อย่างเดียวแต่จะต้องอาศัยปัจจัยทางด้านสังคมภายนอกของผู้ บริโภค หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า  
การตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสังคมภายนอกด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยทางด้าน
สงัคมประกอบไปด้วย (ศภุชาต เอี่ยมรัตนกลู, 2557) 

1. อิทธิพลจากสมาชิกในครอบครัว (Family) การตัดสินใจซือ้สินค้าโดยส่วนใหญ่จะ
ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ในครอบครัว การที่สมาชิกในครอบครัวหนี่งจะมีส่วนในการ
ตดัสินใจนัน้จะไม่สามารถก าหนดลงไปอย่างแน่นอนได้ ซึง่ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง ได้แก่  

1) ความเข้มข้นของความชอบในตวัสมาชิกในครอบครัว 
2) ความมีอ านาจในครอบครัว 
3) ผู้ที่หารายได้ให้กบัครอบครัว 
4) ความรักที่ให้กบับคุคลในครอบครัว 
5) ความเหมาะสมกบัสินค้า เช่น เคร่ืองยนต์เหมาะกบัสมาชิกในครอบครัวที่เป็น

ผู้ชาย และเคร่ืองประดบัส าหรับสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้หญิง 
2. อิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง (Reference Group) กลุ่มอ้างอิงประกอบไปด้วยบุคคลที่

มีความคิดเห็น ทัศนคติและความเชื่ออย่างเดียวกัน บุคคลหนึ่งๆ จะเก่ียวข้องกับกลุ่มอ้างอิงได้
หลายกลุ่ม บุคคลที่อยู่ในกลุ่มอ้างอิงจะซือ้สินค้าตามกลุ่มอ้างอิง เช่น การแต่งกายชุดกีฬา  
ให้เหมือนกับนักกีฬาระดับแชมป์โลก โดยความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์กับกลุ่มอ้างอิงแสดงดัง
ตาราง 1 

 
ตาราง 1 ความสมัพนัธ์ระหว่างผลิตภณัฑ์และตราสินค้ากบัอิทธิพลของกลุม่อ้างอิง 

 
ผลิตภัณฑ์/ตราสินค้า เบาบาง เข้มข้น 

เบาบาง อาหารกระป๋อง สบู่ซกัฟอก 

ตู้เย็น (ตรา) วิทย ุ

เคร่ืองปรับอากาศ กาแฟส าเร็จรูป 

โทรทศัน์ 

เข้มข้น เสือ้ผ้า เฟอร์นิเจอร์ นิตยสาร 

ตู้เย็น (ชนิด) สบู่อาบน า้ 

รถยนต์ บหุร่ี เบียร์ ยารักษาโรค 
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จากตาราง 1 แสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างผลิตภณัฑ์และตราสินค้ากบัอิทธิพลของ
กลุม่อ้างอิง เช่น บคุคลจะมีการสบูบุหร่ีเพราะว่ากลุ่มอิทธิพลสบูก่อนและความชอบของบุคคลก็จะ
เป็นตัวก าหนดตราสินค้าของบุหร่ีด้วยหรือในกรณีที่กลุ่มอ้างอิงมีการใช้สบู่ซกัฟอก (ใช้กบัเสือ้ผ้า) 
และก็ไม่ได้มีการก าหนดตราสบู่แต่อย่างใด อิทธิพลของกลุม่อ้างอิงก็ไม่มีผลเช่นกนั 

3. อิทธิพลจากผู้น าทางความคิด (Opinion Leader) เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ของบุคคลหรือผู้บริโภค ซึ่งจะก่อให้เกิดแรงขับในตัวผู้บริโภคที่ถูกชักน าโดยผู้น าทาง
ความคิดหรือสามารถเรียกอย่างหนึ่งว่าผู้สื่อสาร (Communicator) เช่น การที่บุคคลได้รับประทาน
อาหารที่สวนอาหารและพอใจกับรสชาติอาหารดังกล่าวก็จะมีการแนะน าให้บุคคลอ่ืนมา
รับประทานด้วย จึงกลา่วได้ว่าบคุคลที่แนะน าต่อเป็นผู้น าทางความคิดนัน้ๆ 

4. อิทธิพลจากชัน้สงัคม ในสงัคมหนึ่งๆ จะมีชนชัน้ทางสงัคมที่แตกต่างกัน ซึ่งในแต่
ละสังคมจะถูกแบ่งด้วยหลักเกณฑ์ต่างๆ เกณฑ์ที่ใช้แบ่งชั น้ทางสังคมส่วนใหญ่ ได้แก่ รายได้ 
เพราะจะเป็นตวัที่บ่งบอกอ านาจในการซือ้ของผู้บริโภคโดยตรง บคุคลที่อยู่ในแต่ละชนชัน้สงัคมมกั
มีพฤติกรรมการปฏิบติัตนที่แตกต่างกนั กล่าวคือ คนที่มีรายได้สงูจะมีการซือ้สินค้าเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตนอย่างเดียว ไม่ค านึงถึงราคาที่สงู สว่นคนที่มีรายได้ปานกลางเป็นผู้ที่ต้องการ
สินค้าที่มีคณุภาพแต่ในขณะเดียวกนัก็จะมีการพิจารณาถึงราคาประกอบด้วย และผู้ที่มีรายได้ต ่า
จะค านึงถึงราคาสินค้าเป็นอย่างมาก 

5. อิทธิพลจากวฒันธรรม ผู้บริโภคมกัจะอยู่รวมกนัเป็นสงัคมจึงก่อให้เกิดวฒันธรรม
ระหว่างคนกับสังคม ในสงัคมหนึ่งมักจะประกอบด้วยสังคมย่อยหลายๆ วัฒนธรรม ซึ่งในแต่ละ
กลุ่มชนก็มักจะมีสังคมเป็นของตนเอง เช่น คนจีนที่อยู่ในสังคมไทยนิยมรับประทานอาหารที่มี
ไขมนั สว่นในชนบทมกัจะชอบรับประทานอาหารที่มีรสจดั เป็นต้น 

ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ (2558) ได้กล่าวถึงปัจจัยทางสังคมที่มี อิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซือ้ ประกอบด้วย 

1. กลุ่มอ้างอิง เป็นกลุม่บุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็น และทศันคติของสินค้าและ
บริการ โดยกลุม่อ้างอิงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดบั ได้แก่ กลุม่ปฐมภมูิ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน
สนิท เพื่อนบ้าน และกลุม่ทติุยภมูิ ได้แก่ กลุม่บคุคลชัน้น าในสงัคม กลุม่เพื่อนร่วมอาชีพ  

กลุ่มอ้างอิงจะมีบทบาทในการสร้างอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มทัง้ทางด้านพฤติกรรม
และการด ารงชีวิตรวมทัง้แนวคิดและทัศนคติของบุคคล เนื่องจากความต้องการการยอมรับของ
กลุ่ม ท าให้นักการตลาดเมื่อทราบว่ากลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ มักจะมีการวางกล
ยทุธ์ที่สอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่ผู้บริโภคในช่วงนัน้ๆ 
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2. ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือว่าเป็นผู้ มีอิทธิพลมากที่สุดต่อความคิดเห็น 
ค่านิยมของบุคลสิ่งเหล่านีม้ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ของครอบครัว การขายสินค้าอุปโภค
จะต้องค านึงถึงลกัษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จีน ญ่ีปุ่ น ยโุรป ซึง่มีลักษณะแตกต่างกนั 

3. บทบาทและสถานะ (Role and Statuses) บุคคลจะมีความเก่ียวข้องกับหลาย
กลุ่มไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง องค์กร และสถาบันต่างๆ บุคคลมักจะมีบทบาทและ
สถานะที่แตกต่างกันออกไป เช่น ในการเสนอขายวิดิโอครอบครัวหนึ่งจะต้องวิเคราะห์ว่าใครมี
บทบาทเป็นผู้ คิดริเร่ิม ผู้ตดัสินใจซือ้ ผู้มีอิทธิพล ผู้ซือ้ และผู้ใช้ เป็นต้น 

นันทสารี สุขโตและคณะ (2555) ได้กล่าวถึงปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิน 
ใจซือ้ ประกอบด้วย 

1. กลุ่มและเครือข่ายทางสังคม (Group and social networks) กลุ่มหลายกลุ่มมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมแต่ละบุคคล กลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิพลโดยตรงและบุคคลเป็นสมาชิกในกลุ่ม  
จะเรียกว่ากลุ่มสมาชิก ในทางตรงข้ามกลุ่มอ้างอิงนัน้จะได้เปรียบเทียบหรืออ้างอิงทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมในการสร้างทัศนคติหรือพฤติกรรมของบุคคลต่างๆ ซึ่งหลายคนมักจะได้รับอิทธิพลจาก
กลุ่มอ้างอิงที่ตนไม่ใช่สมาชิกกลุ่ม ทัง้นีน้ักการตลาดพยายามแยกแยะกลุ่มอ้างอิงของตลาด
เป้าหมายตน กลุ่มอ้างอิงนัน้จะท าให้บุคคลเปิดรับต่อพฤติกรรมใหม่และรูปแบบการด าเนินชีวิต
ใหม่และยงัมีอิทธิพลต่อทัศนคติของบุคคลและแนวความคิดเก่ียวกับตนเอง รวมไปถึงสร้างความ
กดดนัให้ผู้ปฏิบติัตาม ซึง่อาจสง่ผลต่อผลิตภณัฑ์และตราสินค้าที่บคุคลจะเลือกใช้ 

2. ครอบครัว ทัง้นีค้รอบครัวมีผลต่อพฤติกรรมผู้ซือ้ ครอบครัวจึงเป็นกลุ่มสงัคมที่มี
ความส าคญัมากที่สดุในการซือ้ของผู้บริโภค และได้มีการท าวิจยัอย่างกว้างขวางในเร่ืองนี ้นกัการ
ตลาดจึงได้ให้ความสนใจในบทบาทและอิทธิพลของสามี ภรรยา และลูกๆ ในการซือ้ผลิตภัณฑ์
และการบริการต่างๆ  

3. บทบาทและสถานภาพ บุคคลเป็นสว่นหนึ่งของบุคคลหลายกลุ่ม ได้แก่ ครอบครัว 
สมาคม องค์กร ฐานะของบุคคลในแต่ละกลุ่มนัน้ เรียกว่าบทบาทและสถานภาพ โดยบทบาทจะ
ขึน้อยู่กับกิจกรรมของแต่ละคนที่บุคคลรอบข้างคาดหวังจะให้กระท าและในแต่ละบทบาทจะมี
สถานภาพอยู่  ซึ่งสะท้อนถึงการยอมรับนับถือจากสังคม โดยปกติแล้วบุคคลจะมีการเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับบทบาทและสถานภาพของตนเอง โดยพิจารณาจากบทบาทที่
หลากหลายของบคุคลนัน้ๆ 

จากแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยทางสังคมกล่าวได้ว่า มีอิทธิพลต่อการชักน าหรือการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ใช้บริการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งผู้วิจยัได้เลือกใช้แนวคิดของลภัสวฒัน์ ศภุผล
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กุลนันทร์ (2558) มาเป็นกรอบในการศึกษาถึงปัจจัยทางสังคมในด้านกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว 
บทบาทและสถานะ ที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

ความหมายเกี่ยวกับการตัดสินใจ  
ฉกาชาต สุขโพธ์ิเพ็ชร์ (2558) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า เป็นแรงขับ

ของผู้บริโภคในการแสวงหาข้อมูลสินค้าและบริการจนน าไปสู่กระบวนการในการเลือกต่างๆ จน
น ามาซึง่การตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการนัน้ๆ 

อษุา ศรีไชยา (2560) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า การความพยายามที่
จะแสวงหาสินค้าและบริการ โดยมีการประเมินทางเลือกให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายที่ตัง้ไว้  

ลภัสวัฒ น์ ศุภผลกุลนันทร์ (2558) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า  
การประเมินทางเลือกที่ได้มีการระบุหรือผู้บริโภคมีข้อมลูของสินค้าและบริการอยู่แล้ว โดยตวัเลือก
ที่ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจซือ้ต้องเกิดจากความพึงพอใจและตรงกับความต้องการของตนมาก
ที่สดุ 

สุดาพร กุณฑลบุตร (2549) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า แรงผลกัดันที่
เกิดจากสิ่งกระตุ้นทางการตลาด ซึ่งผู้บริโภคนัน้จะพยายามตอบสนองความต้องการของตน โดย
จะมีการประเมินทางเลือกและเปรียบเทียบข้อมลูต่างๆ ซึ่งท้ายสุดแล้วจะเลือกสินค้าและบริการที่
สามารถสร้างความพงึพอใจและตอบสนองความต้องการของตนมากที่สดุ 

Turpin and Marais (2004)Turpin and ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า  
การพิจารณาสินค้าและบริการที่ตนเองสนใจและเมื่อท าการเปรียบเทียบข้อมูลจากสินค้าและ
บริการอ่ืนๆ ซึง่ผู้บริโภคจะพิจารณาจากตวัเลือกที่ดีที่สดุ  

จากการตัดสินใจสามารถกล่าวได้ว่า เป็นแรงผลกัดนัหรือแรงกระตุ้นที่ต้องการที่จะ
ซือ้สินค้าและบริการ ทัง้นีจ้ะมีการแสวงหาข้อมูลต่างๆ และมีการประเมินทางเลือกจากหลายๆ 
ทางเลือกที่ได้คิดไว้ จนน ามาสู่การหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนเองมากที่สุด โดยในการวิจัยในครัง้นีก้ารตดัสินใจจึงเกิดจากผู้ ใช้บริการพยายาม
แสวงหาทางเลือกในการที่จะตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 กระบวนการตัดสินใจ 
การตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคมักมีความแตกต่างกัน จึงมีความเก่ียวข้องกับความ

ต้องการของตลาด ผู้ บริโภคเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้เกิดความต้องการของตลาดธุรกิจผ่าน
กระบวนการตดัสินใจ 5 ขัน้ ดงันี ้(วรวิทย์ ประสิทธ์ิผล, 2557) 

ขัน้ตอนที่ 1 การรับรู้ความต้องการ 
เป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจ กล่าวคือ เป็นการรับรู้ถึงความ

ต้องการ ซึ่งเกิดจากความต้องการภายในและความต้องการภายนอก โดยความต้องการภายใน
เป็นความต้องการในด้านร่างกาย เช่น รู้สึกหิว รู้สึกร้อน รู้สึกเป็นไข้ ทัง้นีค้วามต้องการดงักล่าวมัก
เป็นความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ 

ขัน้ตอนที่ 2 การหาข้อมลู (Information Search)  
เมื่อผู้บริโภคเกิดความต้องการเกิดขึน้แล้ว ผู้บริโภคมกัจะแสวงหาผลิตภณัฑ์

หรือการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการที่เร็วและง่ายเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ  ทัง้นี ้
ขัน้ตอนในการหาข้อมลูสามารถสืบค้นจาก 2 แหลง่ ดงันี ้

1. ข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น ผู้ ที่อยู่ ร่วมกันภายในสังคม 
ประกอบด้วย ความคิดเห็นการสื่อสารแบบปากต่อปากของสมาชิกในครอบครัว เพื่อน คนรัก กลุ่ม
สมาชิกทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และข้อมลูทางวฒันธรรมมาจากความเชื่อที่ได้รับการ
สืบทอดปฏิบติัต่อกนัมาจากรุ่นสูรุ่่น 

2. จากแหล่งข้อมูลทางการตลาด เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์แจก
สินค้าตวัอย่างเพื่อทดลองใช้ หรือการได้ไปเดินเลือกซือ้สินค้าและบริการที่สามารถเก็บข้อมูลจาก
ลักษณะสินค้าได้ด้วยตนเอง ท าให้สามารถรับรู้ถึงรายละเอียดและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์  
เป็นต้น 

ขัน้ตอนที่ 3 การประเมินทางเลือก ( Evaluation of alternatives)  
เป็นการรวบรวมข้อมลูที่ได้มาจากการประมวลกบัความต้องการของผู้บริโภค

แต่ละบคุคล โดยสามารถประเมินทางเลือกได้ 2 ทาง ดงันี ้
1. การประเมินทางเลือกโดยไม่มีประสบการณ์มาก่อน กลา่วคือ ผู้บริโภค

จะมีการประเมินทางเลือกโดยใช้ความคิดเห็นส่วนตัวเป็นหลัก การใช้ความคิดเห็นส่วนตัวนัน้
ประกอบกบัค าบอกเล่า การสื่อสารแบบปากต่อปาก เพื่อน คนรัก เพื่อนที่ท างาน มาเป็นข้อมูลใน
การตดัสินใจหรือประเมินความซ า้ซ้อนมากขึน้  
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2. การประเมินทางเลือกโดยใช้ประสบการณ์มาก่อน ผู้บริโภคจะมีการ
ประเมินผลิตภณัฑ์ที่ต้องการและมีระดบัความพงึพอใจของผลิตภณัฑ์แล้วในใจ แต่ในการตดัสินใจ
ขัน้สุดท้ายนัน้มี การน าปัจจัยทางจิตวิทยามาประกอบการตัดสินใจในขัน้สุดท้าย เช่น  
ความต้องการของผู้บริโภคในการซือ้พัดลม เพื่อลดความต้องการด้านสรีระ คือ อากาศร้อนของ
ประเทศไทย ผู้บริโภคมักมีการตดัสินใจซือ้พัดลมยี่ห้อหนึ่ง โดยมีความเชื่อว่ามีความทนทานกว่า
ยี่ห้ออ่ืนๆ 

อย่างไรก็ตามในขัน้ตอนของการประเมินทางเลือกย่อมมีระดบัความพยายาม
ที่แตกต่างกัน โดยการใช้ความพยายามในการแสวงหาข้อมูลของผู้บริโภคจะมากหรือน้อยขึน้อยู่
กบัระดบัความเก่ียวพนัของผู้บริโภค (Involvement Level) โดยระดบัความเก่ียวพนัที่สงูหรือต ่านัน้
ขึน้อยู่กบัลกัษณะส าคญัของผลิตภณัฑ์ 4 ประการ ดงันี ้(วิทวสั รุ่งเรืองผล, 2552) 

1. ข้อมูลที่ผู้บริโภคมีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์นัน้ๆ หากผู้บริโภคมีข้อมูลหรือ
ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์นัน้ต ่า ระดบัความเก่ียวพนัหรือความพยายามที่จะแสวงหาข้อมลูย่อมสงู 
ผู้บริโภคจึงจ าเป็นต้องใช้เวลาในการหารายละเอียดของผลิตภณัฑ์นัน้ๆ 

2. ราคาของผลิตภัณฑ์ หากผู้ บริโภคจ่ายเงินจ านวนมากในการซือ้
ผลิตภณัฑ์ ระดบัความเก่ียวพนัหรือความพยายามในการหาข้อมลูนัน้จะสงู 

3. ความส าคญัต่อการยอมรับของสงัคม ผลิตภณัฑ์สามารถบ่งบอกได้ถึง
สถานภาพทางสงัคมหรือสามารถสร้างความเชื่อมัน่ของคนในสงัคมได้ จะเป็นผลิตภณัฑ์ที่มีความ
เก่ียวพนัสงู เช่น รถยนต์ เสือ้ผ้าราคาแพง 

4. ความส าคญัทางกายภาพของผู้บริโภค ผลิตภณัฑ์ที่มีความส าคญัทาง
กายภาพของผู้บริโภคมักจะมีความเก่ียวพันสูง เช่น คนที่มีอาการแพ้ยา ผู้บริโภคมักจะแสวงหา
ข้อมลูมากกว่าผู้ ป่วยปกติ 

ขัน้ตอนที่ 4 การตดัสินใจซือ้ (Purchase decision)  
เป็นขัน้ตอนที่มีความส าคญัมากที่สดุที่ลกูค้าจะมีการตดัสินใจซือ้ครัง้สดุท้าย

และเกิดการแลกเปลี่ยนผลิตภณัฑ์หรือบริการกบัราคาที่ผู้บริโภคยอมที่จะจ่ายเพื่อแลกกบัคณุค่าที่
จะได้รับ ทัง้นี ใ้นการตัดสินใจซือ้มักมีการประเมินมาจากส่วนประกอบของคุณค่า (value 
components models) การประเมินคุณค่าของลูกค้าโดยวิธีการประเมินจาก 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 
คุณค่าที่ชื่นชอบ (Esteem value - want) คุณค่าในการแลกเปลี่ยน (Utility value - want) และ
คณุค่าที่เป็นอรรถประโยชน์ (Benefits/Cost ratio models) ส าหรับประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับ
ต้นทุนโดยการประเมินรูปแบบของประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ซึ่งมักมีการ



  30 

เปรียบเทียบกับต้นทุนที่ต้องเสียไป และผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นการประเมินสิ่งที่ได้รับจากการ
ตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ถูกใจหรือเป็นที่นิยมชมชอบมากที่สุด นอกจากนีใ้นการ
ตัดสินใจซือ้ยังมีการพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ประกอบด้วย (ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์, 
2558) 

1. ทศันคติของบุคคลอ่ืน (Attitude of Others) โดยทศันคติของบคุคลนัน้
ประกอบด้วย 2 ด้านคือ ทัศนคติด้านบวกและทัศนคติด้านลบ ซึ่งมักจะมีผลทัง้ด้านบวกและด้าน
ลบในการตดัสินใจ 

2. ปัจจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ (Anticipated Situational Factors) 
ผู้ บริโภคจะมีการคาดคะเนจากปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การคาดคะเนรายได้ ต้นทุน และ
ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ 

3. ปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ (Unanticipated Situational 
Factors) ขณะที่ผู้บริโภคก าลงัตัดสินใจ ปัจจยัที่ไม่ได้คาดคะเนมกัมาเก่ียวข้อง เช่น ลกัษณะของ
ผู้ขาย หรือเกิดจากผู้บริโภคอารมรณ์เสียจากรายได้ 

ขัน้ตอนที่ 5 พฤติกรรมหลงัการซือ้ (Postpurchase behavior) 
พฤติกรรมหลงัการซือ้เป็นผลที่เกิดขึน้หลงัจากที่มีการตัดสินใจซือ้แล้ว โดย

ผู้บริโภคจะมีการประเมินคณุค่าออกมาได้ 3 กรณี ดงันี ้
1. ถ้าความคาดหวังน้อยกว่าสิ่งที่ได้รับ ผลลัพธ์กล่าวได้ว่า ผู้ บริโภคมี

ความพงึพอใจมาก 
2. ถ้าความคาดหวงัเท่ากบัสิ่งที่ได้รับ ผลลพัธ์กลา่วได้ว่า ผู้บริโภคมีความ

พงึพอใจ 
3. ถ้าความคาดหวังมากกว่าสิ่งที่ได้รับ ผลลพัธ์กล่าวได้ว่า ผู้บริโภคไม่มี

ความพงึพอใจ 
นอกจากนี ้เหตุผลที่ท าให้ผู้ บริโภคที่ผ่านขัน้ตอนของกระบวนการตัดสินใจซือ้

จนถึงขัน้ที่ 4 คือการตัดสินใจซือ้ แต่ปรากฏว่าผู้บริโภคไม่ตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า
ต่างๆ อาจเป็นผลมาจากการกระตุ้นทางการตลาดที่มีลักษณะไม่เหมือนกันหรือมีข้อมูลที่มาก
เกินไป 

แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการตัดสินใจซือ้สินค้าหรือบริการที่ได้เสนอต่อตลาด
แล้ว โดยปกติหลังจากผลิตภัณฑ์ที่ได้น าเสนอสู่ตลาดช่วงเวลาหนึ่งมักจะมีคู่แข่งขันที่มีลักษณะ
สินค้าและบริการที่เหมือนกนั ราคาต ่ากว่า เทคโนโลยีที่ดีกว่า หากจะเพิ่มการแข่งขนัได้ดีนัน้ธุรกิจ
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ต้องมีการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในตลาด ซึ่งในการวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยจะ
เลือกใช้แนวคิดของ วรวิทย์ ประสิทธ์ิผล (2557) มาใช้ในการศึกษาการตัดสินใจของผู้ ใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับฟิตเนสเซ็นเตอร์ 

ธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามกระแสการรักสุขภาพของ
คนในสังคม ซึ่งในยุคปัจจุบันคนในสังคมเร่ิมหันมาใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการออกก าลังกาย 
การรับประทานอาหารคลีน โดยธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์มีการปรับตัวให้เข้ากับกระแสของผู้บริโภค
มากยิ่งขึน้ รวมทัง้เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดที่หลากหลาย 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562) ในการวิจัยในครัง้นี ้กลุ่มผู้ ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ผู้ วิจัย 
จะเลือกใช้ฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่มีรายได้มากกว่า 300 ล้านบาทต่อปี จ านวน 3 บริษัท ภายใต้ตรา
สินค้า Fitness First (บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ มีรายได้ปี 2559 ที่ 2,718  
ล้านบาท Virgin Active (บริษัท เวอร์จิน้ แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์) จ ากดั หรือ มีรายได้ปี 2559 ที่ 476 
ล้านบาท) และ We Fitness (บริษัท วี ฟิตเนส จ ากัด หรือ มีรายได้ปี 2559 ที่  365 ล้านบาท) 
(Brandinside, 2560) จากจ านวนสาขาของฟิตเนส เซ็นเตอร์ทัง้ 3 ราย ในปี 2562 แสดงใน 
ตาราง 2 

 
ตาราง 2 จ านวนสาขาสถานที่ออกก าลังกาย Fitness First Virgin Active และ We Fitness  
ในปี 2562 

 

รายชื่อสถานท่ีออกก าลังกาย (ฟิตเนส) จ านวน (สาขา) 

Fitness First 16 

Virgin Active 6 

We Fitness 6 

รวม 28 
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จากตาราง 2 พบว่า จ านวนสาขาสถานที่ออกก าลังกาย Fitness First Virgin Active 
และ We Fitness ในปี 2562 โดยรวมมีจ านวน 28 สาขา โดย  Fitness First มีจ านวนสาขามาก
ที่สดุ 16 สาขา และ Virgin Active และ We Fitness จ านวน 6 สาขา 

 

 

 
ภาพประกอบ 4 สดัส่วนจ านวนสาขาสถานที่ออกก าลงักาย Fitness First Virgin Active และ  

We Fitness ในปี 2562 
 
ที่มา : https://www.fitnessfirst.co.th 
 
จากภาพประกอบ  4 แสดงสัดส่วนจ านวนสาขาสถานที่ออกก าลังกาย Fitness First 

Virgin Active และ We Fitness ในปี 2562 พบว่า Fitness First มีสัดส่วนจ านวนสาขาสูงที่สุด 
ร้อยละ 51 และ Virgin Active และ We Fitness มีสดัส่วนร้อยละ 22 ทัง้นีจ้ านวนสาขาของฟิตเนส 
เซ็นเตอร์ทัง้ 3 ราย แสดงที่ตัง้ดงัตาราง 3 
 
 

 

 

 

56%22%

22%

Fitness First Virgin Active We Fitness
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ตาราง 3 จ านวนสาขา Fitness First Virgin Active และ We Fitness ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

รายชื่อศูนย์ฟิตเนส สาขา 

Fitness First  1. Platinum Sathorn Square  

 
2. Siam Paragon 

 
3. The Mall Bangkhae  

 
4. Central Grand Rama9  

 
5. The Mall Tahpra   

 
6. Platinum Q House Lumpini   

 
7. The Mall Bangkapi 

 
8. Seacon Square  

 
9. Platinum Sukhumvit 39   

 
10. Terminal 21   

 
11. Central Pinklao  

 
12. Mega Bangna 

 
13. CentralPlaza Rama 3 

 
14. Platinum Landmark Plaza 

 
15. Central Bangna   

 
16. Fashion Island Ramindra   

Virgin Active  1. Empire tower 

 
2. EmQuartier 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

 

รายชื่อศูนย์ฟิตเนส สาขา 

 
3. Siam Discovery 

 
4. EastVille 

 
5. Wireless Road 

 
 6. 101 

We Fitness  1. Esplanad ratchada 

 
2. Major pinklao  

 
3. Major ratchayothin  

 
4. Major Sukhumvit (Ekkamai) 

 
5. Thonglor Signature 

  6. Vie hotel Signature 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
กฤษณะ ฉิมภักดี (2559) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการของลูกค้าใน

สถาบนัลดน า้หนักสลิมอพัเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,001 -30,000 บาท อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน เหตุผลที่เข้ารับบริการเน่ืองจากต้องการดูแล
ตนเอง มีการใช้บริการ 2 ครัง้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 4 ,966.22 บาทต่อเดือน  
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่บริการ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านเคร่ืองมือที่ใช้ ด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับดี ผลจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และอาชีพแตกต่างกนั มีการ
เข้ารับบริการของลูกค้าในสถาบนัลดน า้หนักสลิมอพัเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ  0.05 และส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
เคร่ืองมือที่ใช้ ด้านกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการเข้ารับบริการของลูกค้าในสถาบันลด
น า้หนกัสลิมอพัเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

เกวลิน สร้อยสะอาด (2558) ได้ศกึษาเร่ืองปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีสง่ผล
ต่อการตัดสินใจกลบัมาใช้บริการซ้า้ของผู้ ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในอ า เภอหาดใหญ่ 
จงัหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 21-25 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้อยู่ในระหว่าง 3,001 – 7,000 บาท สนามฟุตบอลที่
ชื่นชอบใช้บริการสนามฟุตบอลหาดใหญ่ ซอคเกอร์ คลับ เวลาให้การใช้บริการสนามฟุตบอล
ช่วงเวลา 20.00 น. – 24.00 น. ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ และการตดัสินใจ
กลบัมาใช้บริการซ า้ โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมทางตลาด ด้านกระบวนการ ด้านสิ่งแวดล้อม
ลกัษณะทางกายภาพ ด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจกลบัมาใช้บริการซ้า้ของผู้ ใช้บริการสนาม
ฟตุบอลหญ้าเทียมในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา อย่างมีนยัสาคญัทางสถิติที่ 0.01  

จิราภา พึ่งบางกรวย (2552) ได้ศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 35 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี  
มีรายได้ต ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา เป็นสมาชิกรายปีประเภท
บุคคล ช าระค่าบริการด้วยเงินสด ราคาค่าสมาชิกต ่ากว่า 2,000 บาท วนัที่ไปใช้บริการไม่แน่นอน 
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ช่วงเวลาที่ใช้บริการเวลา 18.01 น. เป็นต้นไป ใช้เวลาในการออกก าลงักาย 1 – 2 ชัว่โมง กีฬาที่ใช้
บริการมากที่สุด คือ การออกก าลงัด้วยเคร่ืองออกก าลงั นิยมไปใช้บริการที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ตัง้
เดี่ยวมากท่ีสดุ เนื่องจากสะดวกในการเดินทาง สื่อที่ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จกัฟิตเนสเซ็นเตอร์
มากที่สุด ได้แก่ เพื่อนหรือคนรู้จัก และมีความต้องการใช้บริการผู้ ฝึกสอนส่วนตัว ส่วนใหญ่จะใช้
บริการหลงัเลิกจากการท างาน ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านสถานที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

จิรศักด์ิ ชาพรมมา (2560) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิต
เนสเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อยู่ในช่วง 20,000 - 40,000 บาท ส่วนพฤติกรรมการใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการฟิตเนสเซเว่น 
เป็นสมาชิกแบบรายเดือน ใช้บริการ 3-4 ครัง้ต่อสัปดาห์ ระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 2 ชั่วโมงต่อครัง้ ช่วงวันที่ใช้บริการบ่อยที่สุด คือ วันธรรมดา (จันทร์ -ศุกร์)  
ออกก าลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง (Weight Training) เหตุผลที่เลือกใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ คือ
ต้องการสร้างกล้ามเนือ้ กระชับกล้ามเนือ้และสดัส่วน บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สดุต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการคือ ตนเอง และมีการหาข้อมลูด้วยตนเอง ระดบัความคิดเห็นในปัจจยัด้านค่านิยม ปัจจยั
ด้านกลุ่มอ้างอิง และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็น 
ด้วยมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านค่านิยมส่วนบุคคล ปัจจัยด้านอุปกรณ์
และความสะดวก ปัจจัยด้านการบริการ การส่งเสริมการตลาด และการน า เสนอลักษณะทาง
กายภาพ ปัจจัยด้านราคาและบุคลากรปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  และปัจจัยด้านการกระตุ้ นให้ใช้
บริการ ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ไม่ส่งผล
ต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง 

จิริฒิพา เรืองกล (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพในการ
ให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า วี ฟิตเนส โซไซตี ้กรุงเทพมหานคร ผลจากการ
วิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26 - 35 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง มีรายได้เฉลี่ย/เดือน 
30,001 - 40,000 บาท สาเหตสุ าคญัท่ีใช้บริการ คือ ต้องการที่จะลดน า้หนกัหรือเสริมสร้างรูปร่าง
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กล้ามเนือ้ ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ์และด้านราคา มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลกูค้า วี ฟิตเนส โซไซตี ้กรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคุณภาพการให้บริการ ด้านความแน่นอน ด้านความ
เข้าใจลกูค้า ด้านความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ลกูค้า วี ฟิตเนส โซไซตี ้กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ปกรณ์ วงศ์สวัสด์ิและอิทธิกร ข าเดช (2554) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการศูนย์ออกก าลังกายของผู้ บริโภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 36-45 ปี ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทขึน้ไป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
และมีสถานภาพโสด ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการและด้านสถานที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ผลจากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ออกก าลงักายของ
ผู้บริโภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาและด้านสถานที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ศูนย์ออกก าลงักายของผู้บริโภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 

ฟาริดา ยุมาดีน และกิตติ แก้วเขียว (2562) ได้ศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการ 
และคุณภาพการบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ใช้บริการสถานออกก าลังกายส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท 
สว่นใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ พฤติกรรมของผู้ ใช้บริการสถานออกก าลงักาย พบว่า 
ผู้ ใช้บริการสถานออกก าลงักายส่วนใหญ่มาใช้บริการกับเพื่อน/กลุ่มคณะ ใช้สถานออกก าลงักาย
โดยใช้เคร่ืองเล่นทั่วไป เช่น วิ่งสายพาน ป่ันจักรยาน ใช้สถานออกก าลังกายเพื่อลดน า้หนักและ
ไขมันส่วนเกิน ใช้บริการช่วงเวลา 16.00–19.00 น. ใช้บริการต่อครัง้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลงักายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
0.05 และคุณภาพการบริการ ด้านความเชื่อมั่นต่อผู้ รับบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ
และด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออก
ก าลงักาย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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มุกดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ (2558) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-30 ปี มีระดับการศึกษา 
ระดับต ่ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ 
35,001-50,000 บาท พฤติกรรมการใช้สถานที่ออกก าลงักาย ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมใช้บริการ 
Fitness First ประเภทของสมาชิกที่ใช้บริการ ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกระยะเวลา 12 เดือน ความถ่ีใน
การใช้บริการ 1-2 ครัง้/สัปดาห์ ระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ 2 ชั่วโมง/ครัง้ อัตราค่าบริการราย
เดือน 2,000-2,500 บาท/เดือน นิยมเข้าใช้บริการในวนัจนัทร์ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ 16.01-20.00 น. 
มีการใช้บริการครูฝึกส่วนตัว การออกก าลงักายที่นิยมคือ คลาสประเภทคาดิโอ เหตุผลที่เลือกใช้
บริการสถานออกก าลังกาย คือ เพื่อรูปร่างที่ดีขึน้/กระชับขึน้ และปัญหาในการใช้บริการ ผู้ตอบ
แบบสอบถามยังจะใช้บริการอีกอย่างแน่นอน ระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศและอาย ุ
ที่แตกต่างกนั มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลงักายที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการสร้าง
และการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านบคุลากรและด้านกระบวนการบริการ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่  (Fitness Center) ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สาธิต เชือ้อยู่นาน (2562) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจต่อคณุภาพการให้บริการบิ๊กแบร์
ยิม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ที่เป็นเพศชาย  
เป็นนิสิตมหาวิทยาลยัพะเยา ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือน 5,000 – 
7,000 บาท ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความ
แน่นอน ด้านลกัษณะที่สมัผสัได้ ด้านความเข้าใจลูกค้า และด้านความสามารถในการตอบสนอง
ต่อความต้องการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการ
ให้บริการ ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความแน่นอน ด้านลกัษณะที่สมัผัสได้ ด้านความเข้าใจ
ลูกค้า และด้านความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการ ส่งผลต่อความพึงพอใจการ
ให้บริการบิ๊กแบร์ยิม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยเมื่อคุณภาพการบริการทัง้ 5 ด้าน
เพิ่มขึน้จะสง่ผลต่อการตดัสินใจใช้บริการเพิ่มขึน้ด้วย 

สุริยัญ สมพงษ์ และคณะ (2560) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการของศูนย์ออกก าลังกายในประเทศไทย: กรณีศึกษาของศูนย์กีฬา PAC 
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ผลการวิจยัพบว่า ลกูค้าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001 - 20,000บาท มีประสบการณ์ ในการใช้บริการของศูนย์ออกก าลังกายทั ง้ในและ
ต่างประเทศไทย เหตุผลในการใช้บริการคือการเพิ่มสมรรถภาพทางกาย ระยะเวลาที่เหมาะสม
ส าหรับการใช้บริการคือ 2 ชั่วโมง ความถ่ีในการใช้บริการคือ 1-2 ครัง้ต่อสัปดาห์ เวลาที่นิยมใช้
มากที่สุดคือ 18.00 น - 21.00 น. มีการจองที่ศูนย์ออกก าลังกายให้ทางโทรศัพท์ ผู้ ใช้บริการให้
ความส าคัญต่ออัตราราคาที่เหมาะสมและยอมรับได้ ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้ านกระบวนการ ปัจจัยทางด้านสังคม ด้านกลุ่มอ้างอิง  
ด้านครอบครัวและด้านชนชัน้ทางสังคม มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของศูนย์ออก  
ก าลงักายในประเทศไทย: กรณีศกึษาของศนูย์กีฬา PAC อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

Najafzadeh and Shiri (2015) ได้ศึกษาเร่ืองคณุภาพการบริการและการรับรู้คณุค่าของ
ลูกค้าและแอโรบิกคลบัฟิตเนสใน Tabriz ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ
21 - 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นสมาชิกรายเดือน 3-6 เดือน ใช้บริการมากกว่า 3 ครัง้
ต่อสปัดาห์ ผู้ ใช้บริการให้ความส าคญัต่อคณุภาพการบริการสามาถให้บริการตามตารางคลาสที่ได้
แจ้งไว้ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการบริการ ในด้านรูปธรรมในการให้บริการ  
ในเร่ืองความสะดวกสบายและเงื่อนไขที่สะอาดและสิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพส าหรับ
ลูกค้า ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า ในเร่ืองความสามารถในการดึงดูดลูกค้า ด้านความมั่นใจได้  
ในเร่ืองการเข้าใจปัญหาและสามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้อย่างดี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการแอโรบิกคลบัฟิตเนสใน Tabriz อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

Pourranjbar and Zeytoonli (2017) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการมีผลต่อการออก
ก าลงักายของประชาชนในสวนสาธารณะ ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศ
หญิง สถานภาพโสด และมีอายุ 21 ปีขึน้ไป ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยทางด้าน
การรับรู้การออกก าลงักาย โดยการรับรู้ด้านการส่งเสริมสขุภาพทางกาย มีผลต่อการออกก าลงักาย
ของประชาชนในสวนสาธารณะ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และปัจจยัทางด้านสงัคม 
โดยปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง มีผลต่อการออกก าลงักายของประชาชนในสวนสาธารณะ ซึ่งในเร่ือง
การท างานที่มีความเคร่งเครียด ประกอบกบัสถานที่ออกก าลงักายมีสถานที่ใกล้กบัสถานที่ท างาน
และสามารถใช้เวลาเดินทางที่สะดวก รวมทัง้การได้รับข้อมูลจากกลุ่มผู้ ออกก าลังกายสามารถ
รักษาความเครียดได้จึงมีสว่นท าให้มีการออกก าลงักายในสวนสาธารณะมากขึน้ ยกเว้นปัจจยัด้าน
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บทบาทและปัจจัยด้านครอบครัว ไม่มีผลต่อการออกก าลังกายของประชาชนในสวนสาธารณะ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

Terzoglou, Papadopoulos, Koronas, and Matsaridis (2012) ไ ด้ ศึ กษ า เร่ื อ งก า ร
ประเมินคณุภาพการบริการของศนูย์ออกก าลงักายในภาคตะวนัออกของเทศซาโลนิกิ ผลการวิจยั
พบว่า ผู้ ใช้บริการสว่นใหญ่มาจากการใช้บริการศนูย์ออกก าลงักายในเมืองThessaloniki ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 24 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงาน
ภาคเอกชน โดยคณุภาพการบริการในด้านสมัผสัได้ ด้านบุคลากร ด้านความรับผิดชอบ ด้านความ
น่าเชื่อถือ และด้านผลลัพธ์ที่คาดหวัง ภาพรวมอยู่ในระดับดี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  
ด้านบุคคลและด้านความน่าเชื่อถือ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการศนูย์ออกก าลงักายในภาค
ตะวันออกของเทสซาโลนิกิ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานควรได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมีความตรงต่อเวลา และความน่าเชื่อถือจะต้องมีการรายงานทาง
เทคนิคและการเสนอแนะน าวิธีการออกก าลังกายใหม่ๆ อยู่เสมอ จะช่วยในการกระตุ้นการใช้
บริการมากขึน้ 

Yong and Kyoungho (2018) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการศนูย์
ออกก าลงักาย ผลการวิจยัพบว่า เป็นผู้ ใช้บริการศนูย์ฟิตเนสเซ็นเตอร์ในประเทศเกาหลีใต้ จ านวน 
283 ผลการวิจยัพบว่า ผู้ ใช้บริการให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ เช่น อปุกรณ์มี
ความหลากหลาย ปัจจัยด้านราคา เช่น ค่าธรรมเนียมสมาชิก และปัจจัยด้านสังคม เช่น กลุ่ม
อ้างอิง โดยเลือกใช้บริการศูนย์ฟิตเนสเซ็นเตอร์จากกลุ่มคนที่เคยใช้บริการ ผลจากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ ด้านอปุกรณ์ มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการศนูย์
ออกก าลงักาย ซึง่อปุกรณ์ที่ทนัสมยัมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้ ใช้บริการจะเพิ่มการตดัสินใจ
ใช้บริการมากขึน้ ปัจจัยด้านราคา มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการศนูย์ออกก าลงักาย ซึ่งอัตราค่า
สมาชิกรายเดือนที่มีความเหมาะสม จะช่วยให้ผู้ ใช้บริการสามารถเลือกคลาสที่เหมาะกบัตนองได้ 
และปัจจัยทางสงัคม ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านครอบครัว และด้านบทบาท มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการศนูย์ฟิตเนสเซ็นเตอร์ในประเทศเกาหลีใต้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

Yusof and Geok (2018) ได้ศึกษาเร่ืองการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ ใช้บริการศูนย์
นันทนาการมหาวิทยาลัยมาเลเซีย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จ านวน 200 คน ผู้ ใช้บริการศูนย์นันทนาการมีความพึงพอใจต่อ
คณุภาพการให้บริการของพนักงาน โดยรวมในระดับปานกลาง โดยผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ
แนะน าศูนย์นันทนาการให้กับผู้ อ่ืนและเพื่อต่ออายุสมาชิก ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
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การรับรู้คุณภาพการบริการในด้านรูปธรรมของการบริการและการดูแลเอาใจใส่ ส่งผลต่อการ
บริการของผู้ ใช้บริการศูนย์นันทนาการมหาวิทยาลยัมาเลเซีย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 นอกจากนีแ้นวโน้มในการใช้บริการผู้ตอบแบบสอบถามยังมีความต้องการที่จะ เป็นสมาชิก
ต่อไป หากศนูย์ออกก าลงักายเพื่อการพักผ่อนนัน้ตัง้อยู่ในท าเลที่สะดวกและเป็นมิตรกบัผู้ใช้ในแง่
ของความปลอดภยัแล้วจะสง่ผลต่อการตดัสินใจใช้บริการซ า้ด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
งานวิจัยเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการให้บริการ และปัจจัยทาง

สงัคม ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
3. การหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครัง้นี คื้อ ผู้ ที่ เคยใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร  ซึง่ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นีคื้อ ผู้ ที่เคยใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้ วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดย
การใช้สูตรหาขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 385 คน และส ารองไว้ 15 คน  ดังนัน้กลุ่มวิจัยในครัง้นีม้ีจ านวน 400 คน โดยมี
สตูรการค านวณกลุม่ตวัอย่าง ดงันี ้

 

n =
𝑍2 𝑝𝑞

𝑒2
 

  
โดย 

n = ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 
p = ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการจะสุม่จากประชากรทัง้หมด 
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q = 1-p 
e = ระดบัความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึน้ได้ 
Z = ค่าปกติมาตรฐานท่ีได้จากตารางแจกแจงแบบปกติ (Z = 1.96) 

ส าหรับงานวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยได้ก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95% Z เท่ากับ 1.96 
และก าหนดให้ e เท่ากบั 0.05 แทนค่าได้ ดงันี ้ 

 

n =
1.962(0.50)(1 − 0.50)

0.052
 

        n = 385 คน 

ดังนัน้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นีเ้ท่ากับ 385 คน โดยมีการส ารองไว้ที่ 
5% เท่ากบั 15 คน ซึง่จะเก็บแบบสอบถามจ านวน 400 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
ขัน้ที่  1 ใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ งชัน้ภูมิ  (Stratified Random Sampling)  

ด้วยวิธีการก าหนดสัดส่วนของผู้ ใช้บริการในแต่ละชัน้ภูมิ (Proportional Stratified Sampling) 
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) ตามจ านวนสาขาฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
ตาราง 4 สดัสว่นกลุม่ตวัอย่างตามจ านวนสาขาฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

รายชื่อสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

จ านวน 
(สาขา) 

สัดส่วนเมื่อเทียบ
กับประชากร

ทัง้หมด (ร้อยละ) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

Fitness First  16 57.14 228 

Virgin Active  6 21.43 86 

We Fitness 6 21.43 86 

รวม 28 100.00 400 

 
ขัน้ที่ 2 การสุ่มแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) จนกว่าจะครบตาม

จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่เลือกไว้ 
 



  44 

สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย เร่ืองส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ คณุภาพการให้บริการและปัจจยัทางสงัคม ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  
โดยลกัษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 สว่น ดงันี ้

สว่นที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบให้

เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) ดงันี ้

1.1.1 เพศชาย 
1.1.2 เพศหญิง 

1.2 อายุ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบให้
เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
ดงันี ้(Perez, 2017) 

1.2.1 19- 29 ปี 
1.2.2 30 - 40 ปี 
1.2.3 41 – 51 ปี 
1.2.4 52 ปี ขึน้ไป 

1.3 สถานภาพสมรส เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมี
หลายค าตอบให้เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
บญัญัติ (Nominal Scale) ดงันี ้

1.3.1 โสด 
1.3.2 สมรส/อยู่ด้วยกนั 
1.3.3 หยา่ร้าง/แยกกนัอยู่ 

1.4 ระดับการศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมี
หลายค าตอบให้เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท (Ordinal 
Scale) ดงันี ้

1.4.1 ต ่ากว่าปริญญาตรี 
1.4.2 ปริญญาตรี 
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1.4.3 สงูกว่าปริญญาตรี 
1.5 อาชีพ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบ 

ให้เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) ดงันี ้ 

1.5.1 นกัเรียน/นกัศกึษา 
1.5.2 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
1.5.3 พนกังานบริษัทเอกชน 
1.5.4 ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ 
1.5.5 เกษียณอาย/ุไม่ได้ประกอบอาชีพ 

1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมี
หลายค าตอบให้เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดับการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale) ดงันี ้(รุจิพจน์ อินทร์สวุรรณ, 2555) 

1.6.1 น้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 
1.6.2 10,001 – 20,000 บาท 
1.6.3 20,001 – 30,000 บาท 
1.6.4 30,001 บาทขึน้ไป 

ส่วนที่  2 ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ จ านวน 28 ข้อ โดย
แบบสอบถามในส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิด แบ่งเป็น ด้านผลิตภัณฑ์  จ านวน 4 ข้อ  
ด้านราคา จ านวน 4 ข้อ ด้านการจัดจ าหน่าย จ านวน 4 ข้อ ด้านการส่งเสริมการตลาด จ านวน 4 
ข้อ ด้านบุคคล จ านวน 4 ข้อ ด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ จ านวน 4 ข้อ และด้าน
กระบวนการ จ านวน 4 ข้อ โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตามระดบัคะแนนตามความคิดเห็น ดงันี ้

5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4 หมายถึง เห็นด้วย 
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ซึ่งหลังจากรวบรวมข้อมูลแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม

ประชากรมาพิจารณาความถ่ีเพื่อท าการอภิปรายผลค านวณ ดงันี ้
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  ช่วงกว้างของอนัตรภาคชัน้ =  
คะแนนสงูสดุ −คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

        =  
5 −1

5
 

        = 0.80 

เกณฑ์การแปลความหมายและจดักลุม่คะแนนค่าเฉลี่ย ดงันี ้
4.21 – 5.00 มีสว่นประสมทางการตลาดบริการในระดบัดีมาก 
3.41 – 4.20 มสีว่นประสมทางการตลาดบริการในระดบัดี 
2.61 – 3.40 มีสว่นประสมทางการตลาดบริการในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 มีสว่นประสมทางการตลาดบริการในระดบัไม่ดี 
1.00 – 1.80 มสีว่นประสมทางการตลาดบริการในระดบัไม่ดีอย่างมาก 

ส่วนที่ 3 ข้อมลูเก่ียวกบัคณุภาพการให้บริการ จ านวน 20 ข้อ โดยแบบสอบถาม
ในส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายปิด แบ่งเป็นด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ จ านวน 4 
ข้อ ด้านความน่าเชื่อถือ จ านวน 4 ข้อ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว จ านวน 4 ข้อ ด้านความ
มั่นใจได้ จ านวน 4 ข้อ และด้านการเข้าถึงจิตใจ โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale และใช้ระดับ
การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตามระดับคะแนนตามระดับคุณภาพการ
ให้บริการ ดงันี ้

5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4 หมายถึง เห็นด้วย 
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ซึ่งหลังจากรวบรวมข้อมูลแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม

ประชากรมาพิจารณาความถ่ีเพื่อท าการอภิปรายผลค านวณ ดงันี ้

  ช่วงกว้างของอนัตรภาคชัน้ =  
คะแนนสงูสดุ −คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

        =  
5 −1

5
 

        = 0.80 
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เกณฑ์การแปลความหมายและจดักลุม่คะแนนค่าเฉลี่ย ดงันี ้
4.21 – 5.00 มีคณุภาพการให้บริการในระดบัดีมาก 
3.41 – 4.20 มคีณุภาพการให้บริการในระดบัดี 
2.61 – 3.40 มีคณุภาพการให้บริการในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 มีคณุภาพการให้บริการในระดบัไม่ดี 
1.00 – 1.80 มคีณุภาพการให้บริการในระดบัไม่ดีอย่างมาก 

ส่วนท่ี 4 ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัทางสงัคม จ านวน 12 ข้อ แบ่งเป็นด้านกลุ่มอ้างอิง 
จ านวน 4 ข้อ ด้านครอบครัว จ านวน 4 ข้อ และด้านบทบาทและสถานะ จ านวน 4 ข้อ โดยใช้มาตร
วดัแบบ Likert Scale และใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตามระดบั
คะแนนตามระดบัความคิดเห็น ดงันี ้

5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4 หมายถึง เห็นด้วย 
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ซึ่งหลังจากรวบรวมข้อมูลแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม

ประชากรมาพิจารณาความถ่ีเพื่อท าการอภิปรายผลค านวณ ดงันี ้
 

  ช่วงกว้างของอนัตรภาคชัน้ =  
คะแนนสงูสดุ −คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

        =  
5 −1

5
 

        = 0.80 

เกณฑ์การแปลความหมายและจดักลุม่คะแนนค่าเฉลี่ย ดงันี ้
4.21 – 5.00 มีปัจจยัทางสงัคมในระดบัดีมาก 
3.41 – 4.20 มปัีจจยัทางสงัคมในระดบัดี 
2.61 – 3.40 มีปัจจยัทางสงัคมในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 มีปัจจยัทางสงัคมในระดบัไม่ดี 
1.00 – 1.80 มปัีจจยัทางสงัคมในระดบัไม่ดีอย่างมาก 
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ส่วนที่ 5 ข้อมลูเก่ียวกบัการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

ค าถาม ข้อที่  1  และ 2  เป็ นค าถามแบบปลายเปิด  (Open – ended 
Question) มีระดบัการวดัข้อมลูประเภทอตัราสว่น 

ค าถามข้อที่ 3 เป็นค าถามแบบ Semantic differential scale โดยใช้ระดับ
การวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตามระดบัคะแนนตามความคิดเห็น ดงันี ้

5 หมายถึง ใช้บริการแน่นอน 
4 หมายถึง ใช้บริการ 
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
2 หมายถึง ไม่ใช้บริการ 
1 หมายถึง ไม่ใช้บริการแน่นอน 

ซึ่งหลังจากรวบรวมข้อมูลแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ประชากรมาพิจารณาความถ่ีเพื่อท าการอภิปรายผลค านวณ ดงันี ้

 

  ช่วงกว้างของอนัตรภาคชัน้ =  
คะแนนสงูสดุ −คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

        =  
5 −1

5
 

        = 0.80 

เกณฑ์การแปลความหมายและจดักลุม่คะแนนค่าเฉลี่ย ดงันี ้
4.21 – 5.00 มีแนวโน้มในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์แน่นอน 
3.41 – 4.20 มีแนวโน้มในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
2.61 – 3.40 ไม่แน่ใจในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
1.81 – 2.60 มีแนวโน้มไม่ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
1.00 – 1.80 มีแนวโน้มไม่ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์แน่นอน 

ค าถามข้อที่ 4 เป็นค าถามแบบ Semantic differential scale โดยใช้ระดับ
การวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตามระดบัคะแนนตามความคิดเห็น ดงันี ้

5 หมายถึง แนะน าแน่นอน 
4 หมายถึง แนะน า 
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3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
2 หมายถึง ไม่แนะน า 
1 หมายถึง ไม่แนะน าแน่นอน 

ซึ่งหลังจากรวบรวมข้อมูลแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ประชากรมาพิจารณาความถ่ีเพื่อท าการอภิปรายผลค านวณ ดงันี ้
 

  ช่วงกว้างของอนัตรภาคชัน้ =  
คะแนนสงูสดุ −คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

        =  
5 −1

5
 

        = 0.80 

เกณฑ์การแปลความหมายและจดักลุม่คะแนนค่าเฉลี่ย ดงันี ้
4.21 – 5.00 แนะน าการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ให้แก่บุคคลอ่ืนแน่นอน 
3.41 – 4.20 แนะน าการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ให้แก่บุคคลอ่ืน 
2.61 – 3.40 ไม่แน่ใจที่จะแนะน าการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ให้แก่

บคุคลอื่น  
1.81 – 2.60 ไม่แนะน าการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ให้แก่บคุคลอ่ืน 
1.00 – 1.80 ไม่แนะน าการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ให้แก่บุคคลอ่ืน

แน่นอน 
 

ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

คณุภาพการให้บริการและปัจจัยทางสงัคม ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้ วิจัยได้มีการสร้างเคร่ืองมือ
ตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. ศกึษาข้อมลูจากหนงัสือ เอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและทบทวนจากหนังสือ เอกสาร บทความ แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง มาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลมุถึงวตัถุประสงค์ในการวิจยั 
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3. น าแบบสอบถามที่ได้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามความเหมาะสมของเนือ้หาก่อนน าไปทดลองใช้ 

4. น าแบบสอบถามที่ได้จากการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (Try out) จ านวน 40 ชุด เพื่อน า
แบบสอบถามไปทดสอบหาความเชื่อมั่น  (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิท ธ์ิอัลฟา 
(Coefficient Alpha) ของครอนบคั (Cronbach) จากการทดสอบการหาค่าความเชื่อมัน่จ านวน 40 
ชุด โดยมีค่าระหว่าง 0 – 1 ซึ่งในงานวิจัยนีย้อมรับค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 0.70 ขึน้ไป (กัลยา 
วานิชย์บญัชา, 2561) ได้ผลการทดสอบ ดงันี ้

สว่นประสมทางการตลาดบริการ   
1. ด้านผลิตภณัฑ์                      ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.738 
2. ด้านราคา                             ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.764 
3. ด้านการจดัจ าหน่าย              ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.748 
4. ด้านการสง่เสริมการตลาด      ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.724 
5. ด้านบคุคล                             ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.715 
6. ด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ  ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.703 
7. ด้านกระบวนการ                  ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.743 

คณุภาพการให้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
1. ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ    ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.702 
2. ด้านความน่าเชื่อถือ                               ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.741 
3. ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว              ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.761 
4. ด้านความมัน่ใจได้                                 ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.758 
5. ด้านการเข้าถึงจิตใจ                               ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.722 

ปัจจยัทางสงัคม 
1. ด้านกลุม่อ้างอิง                    ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.766 
2. ด้านครอบครัว                      ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.738 
3. ด้านบทบาทและสถานะ        ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.725 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในครัง้นี  ้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจัย 

เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยผู้วิจยัมีการจดัเก็บรวมรวมข้อมลู ดงันี ้
1. ข้อมลูทติุยภมูิ (Secondary Data) ได้จากการศกึษาค้นคว้าจากข้อมลู ดงันี ้ 

1.1 หนงัสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ  
1.2 ข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต  
1.3 หนงัสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยัอ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวข้อง  
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก

ผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
2.1 น าแบบสอบถามไปด าเนินการสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างที่เป็นผู้ ใช้บริการฟิต

เนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นีจ้ะมีการเก็บตวัอย่างตามความสะดวก  
2.2 น าแบบสอบถามที่ได้จากการปรับปรุงและหาคุณภาพแล้ว ไปใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่างโดยที่ผู้ วิจัยได้มีการชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับแบบสอบถาม ก่อนที่จะให้ผู้ ตอบ
แบบสอบถามเร่ิมท า และผู้ วิจัยท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามรวมทัง้มีการตรวจสอบความ
เรียบร้อยของแบบสอบถาม 

2.3 น าแบบสอบถามที่จดัเก็บเรียบร้อยแล้วมาลงรหัส เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติต่อไป 

 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดกระท าข้อมูล 
หลังจากที่ ผู้ วิจัย ได้มี การจัด เก็บแบบสอบถามเรียบ ร้อยแล้ว ผู้ วิจัยจะน า

แบบสอบถามมาด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) ความเรียบร้อย ความถูกต้อง และความสมบูรณ์

ของแบบสอบถาม 
2. น าแบบสอบถามที่ได้มาลงรหัส (Coding) ที่ก าหนดไว้ เพื่อน าไปประมวลผล

ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

แบบสอบถามที่ ได้จากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นผู้ ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ซึง่ผู้วิจยัมีการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
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1. วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อให้ทราบ
ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบแบบสอบถามและการตัดสินใจใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถวิเคราะห์แบบสอบถามได้ ดงันี ้ 

1.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 เก่ียวกับลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ในข้อที่ 1-6 โดยแสดงผลเป็นความถ่ีและร้อยละ  

1.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 เก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบริการ ในข้อที่ 
7-34 โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 เก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ ในข้อที่ 35-54 
โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.4 แบบสอบถามตอนที่ 4 เก่ียวกบัปัจจยัทางด้านสงัคม ในข้อที่ 55–66 โดย
แสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.5 แบบสอบถามตอนที่ 5 เก่ียวกบัการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในข้อที่ 67-70 โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ด้วยสถิ ติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ ใช้
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยมีการใช้สถิ ติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปของการท านายของตัวแปร
อิสระ (Independent variable) และตัวแปรตาม (Dependent variable) จะใช้ทดสอบสมมติฐาน 
ดงันี ้

สมม ติฐานที่  1  ส่ วนป ระสมทางการตลาดบ ริการ ป ระกอบ ด้ วย  
ด้านผลิตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม การตลาด ด้านบุคคล  
ด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรม
ในการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมัน่ใจได้ และด้าน
การเข้าถึงจิตใจ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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สมม ติฐานที่  3  ปั จจัยทางสังคม  ป ระกอบ ด้ วย  ด้ านกลุ่ ม อ้ าง อิ ง  
ด้านครอบครัว และด้านบทบาทและสถานะ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ประกอบด้วย 

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สตูร ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 
 

           𝑃 =  
𝑓(100)

𝑛
 

 
เมื่อ  

P  แทน  ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 
𝑓  แทน  ความถ่ีหรือจ านวนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นร้อยละ 

𝑛    แทน    จ านวนความถ่ีทัง้หมดหรือจ านวนประชากร 
 

1.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยใช้สตูร (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 
 

�̅�  =  
Σ𝑋

𝑛
 

 
เมื่อ 

�̅�     แทน     ค่าคะแนนเฉลี่ย 
Σ𝑋     แทน     ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
𝑛     แทน     ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

 
1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร (กัลยา วา

นิชย์บญัชา, 2561) 
 

𝑆. 𝐷. =  √
𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥2)

𝑛(𝑛 − 1)
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เมื่อ  
S.D. แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

𝑥  แทน  คะแนนแต่ละตวัในกลุม่ตวัอย่าง 
∑ 𝑥2 แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
(∑ 𝑥2) แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
𝑛          แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 𝑛 − 1  แทน  จ านวนตวัแปรอิสระ 

 
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 

สถิติที่ใช้ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม การหาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยใช้วัดค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า (Cronbacha’alpha coefficient) โดยใช้สูตรดังนี ้
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 

 

α =
𝑘𝐶𝑜𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1 + (𝑘 − 1)𝐶𝑜𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

 
 

เมื่อ 

Cronbach’s Alpha  แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใน
สว่นที่ก าหนด 

k   แทน จ านวนค าถามของแบบสอบถาม 
𝐶𝑜𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅             แทน ค่าเฉลี่ ยของค่าแปรปรวนระหว่าง

ค าถามต่างๆ 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม

ผลลัพธ์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าท่ีได้จะแสดงถึงระดับความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีค่า

ระหว่าง 0    1 ค่าที่ใกล้เคียงกบั 1 แสดงว่ามีความเชื่อมัน่สงู 
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3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จาก

สมการแสดงความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระ (X) ของประชากรจะเห็นว่า 

กลุ่ ม ตั ว แป ร อิส ระ  (𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘) ส าม ารถอ ธิบ ายการ
เปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตามได้  ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่สามารถอธิบายได้นี ้เรียกว่า  

ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (Error : ) การวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณจะเป็นการ

พยากรณ์หาค่าสมัประสิทธ์ิ  และ  และค่าสถิติ a และ b ที่ได้จากการค านวณโดยกลุม่ตวัอย่าง 
โดยหลกัการวิเคราะห์ คือ ค่าสมัประสิทธ์ิท่ีค านวณได้จากต้องเป็นค่าสัมประสิทธ์ิท่ีท าให้สมการ
ดังกล่าว มีค่าความคลาดเคลื่อนก าลังสองรวมกันน้อยที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) 
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 

 
สมการถดถอยเชิงพหคุณูของประชากร 

 

Y = α + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝜀 
 

สมการถดถอยเชิงพหคุณูของกลุม่ตวัอย่าง 
 

Y = α + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘 
 

โดยที ่

𝑋  คือ  ตวัแปรอิสระ 

Y  คือ  ตวัแปรตาม 

𝑘   คือ  จ านวนตวัแปรอิสระ 
 



 

บทท่ี 4  
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 
การวิจัยครัง้นีมุ้่งในการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการ

ให้บริการ และปัจจัยทางสังคม ที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการวิเคราะห์และแปลผลความหมายในการวิเคราะห์
ข้อมลู ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการวิจยั ดงันี ้

สญัลกัษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

n                แทน      จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

�̅�                แทน      ค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 
S.D.            แทน      ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
SS               แทน      ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
MS              แทน      ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
df                แทน      ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
t                  แทน      ค่าที่ใช้พิจารณา t – Distribution 
F – Ratio     แทน      ค่าที่ใช้พิจารณา F – Distribution 
Sig.             แทน      ความน่าจะเป็นส าหรับใช้บอกนยัส าคญัทางสถิติ 
LSD            แทน      Least Significant Difference 
H0                แทน      สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1                       แทน      สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
B                 แทน      ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย (Unstandardized) 

β                แทน      ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ซึง่พยากรณ์ใน 
                                รูปคะแนนมาตรฐาน 
SEb              แทน      ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ 
R                 แทน      ค่าสมัประสิทธ์ิสหพนัธ์พหคุณู 
Adjusted R2  แทน     ค่าสมัประสิทธ์ิการท านายท่ีปรับแก้แล้ว 
Y                 แทน      ค่าสมการท านายในรูปคะแนนดิบ 
*                  แทน      นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
**                 แทน      นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้

แสดงผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา ได้แก่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการให้บริการ ปัจจัยทางสังคม  และการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
1. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพและ
การน าเสนอ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมในการ
ให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจได้ และด้านการ
เข้าถึงจิตใจ มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บ ริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านครอบครัว และ
ด้านบทบาทและสถานะ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 

4. การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วยความถ่ีในการใช้บริการ  ราคาสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ แนวโน้มการใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ และการแนะน าฟิตเนสเซ็นเตอร์แก่บคุคลอื่น 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการแจกแจง
ความถี่และร้อยละ  
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ตาราง 5 จ านวนความถ่ีและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศกึษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
   

 

ชาย 240 60.00  
หญิง 160 40.00 

  รวม 400 100.00 

2. อายุ 
   

 

20 - 29 ปี 138 34.50  
30 - 39 ปี 146 36.50  
40 – 49 ปี 91 22.70  
50 ปี ขึน้ไป 25 6.30 

  รวม 400 100.00 

3. สถานภาพสมรส 
  

 

โสด 188 47.00  
สมรส/อยู่ด้วยกนั 179 44.80  
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู่ 33 8.20 

  รวม 400 100.00 

4. ระดบัการศกึษา 
  

 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 33 8.30  
ปริญญาตรี 304 76.00  
สงูกว่าปริญญาตรี 63 15.70 

  รวม 400 100.00 

 
 
 
 



  59 

ตาราง 5 (ต่อ) 

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

5. อาชีพ 
   

 

นกัเรียน/นกัศกึษา 71 17.70 
 

ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 40 10.00 
 

พนกังานบริษัทเอกชน 112 28.00 
 

ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ 153 38.30 
 

เกษียณอาย/ุไม่ได้ประกอบอาชีพ 24 6.00 

  รวม 400 100.00 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  

 

น้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 21 5.20 
 

10,001 – 20,000 บาท 31 7.80 
 

20,001 – 30,000 บาท 126 31.50 
 

30,001 บาทขึน้ไป 222 55.50 

  รวม 400 100.00 

 
จากตาง 5 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยในการ

วิจยัครัง้นีม้ีจ านวนกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้
เพศ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 

60.00 และเพศหญิง จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
อายุ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จ านวน 146 คน  

คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมาคือ อายุ 20 - 29 ปี จ านวน 138 คิดเป็นร้อยละ 34.50 อายุ 40 – 
49 ปีจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.70 และอายุ 50 ปี ขึน้ไป จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.30 

สถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 188 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.00 รองลงมาคือ สมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80 และ 
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู่ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 
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ระดับการศึกษา ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน  
63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70 และระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 33 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 8.30 

อาชีพ  ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ จ านวน  
153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 รองลงมาคือ พนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.00 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.70 อาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และเกษียณอายุ/ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน  
24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 
บาทขึน้ไป จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 
30,000 บาท จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 
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2.  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพและ
การน าเสนอ และด้านกระบวนการ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการแสดงผลเป็นค่าคะแนน
เฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี ้

 
ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมสว่นประสมทางการตลาดบริการ 

 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านผลิตภณัฑ์ 4.44 0.401 ดีมาก 

ด้านราคา 4.49 0.395 ดีมาก 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.34 0.624 ดีมาก 

ด้านการสง่เสริมการตลาด 4.22 0.404 ดีมาก 

ด้านบคุคล 4.38 0.373 ดีมาก 

ด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ 4.34 0.470 ดีมาก 

ด้านกระบวนการ 4.20 0.405 ดี 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม 4.34 0.439 ดีมาก 

 
จากตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.34 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ 
ดีมาก 6 ด้าน โดยด้านราคา มีค่าเฉลี่ยสูงสดุเท่ากบั 4.49 รองลงมาคือ ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.44 ด้านบุคคล  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านลักษณะทางกายภาพและ 
การน าเสนอด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.38, 4.34, 4.34 
4.22 ตามล าดบั และด้านกระบวนการ อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  4.20 
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภณัฑ์ 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านผลิตภณัฑ์       

1. ฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีจ านวนอปุกรณ์เพียงพอกบั
จ านวนผู้ใช้บริการ 

4.45 0.553 ดีมาก 

2.ฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีอปุกรณ์การออกก าลงักาย 
มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน 

4.45 0.551 ดีมาก 

3. ฟิตเนสเซ็นเตอร์ อปุกรณ์การออกก าลงักาย 
มีความทนัสมยั 

4.43 0.600 ดีมาก 

4. ฟิตเนสเซ็นเตอร์ อปุกรณ์การออกก าลงักาย 
มีความหลากหลาย 

4.44 0.622 ดีมาก 

ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม 4.44 0.401 ดีมาก 

 
จากตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับดีมากทุกข้อ โดยฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีจ านวนอุปกรณ์เพียงพอกับจ านวน
ผู้ ใช้บริการและฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีอุปกรณ์การออกก าลงักายมีสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 4.45 รองลงมาคือ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ อุปกรณ์การออกก าลงักายมีความหลากหลาย 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และฟิตเนสเซ็นเตอร์ อปุกรณ์การออกก าลงักายมีความทนัสมยั มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.43  
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ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านราคา       

1. ราคามีความเหมาะสมกบัคลาสออกก าลงักาย 4.48 0.621 ดีมาก 

2. ราคาสมาชิกมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกบั
คณุภาพการบริการ 

4.47 0.587 ดีมาก 

3. มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกบัราคาในการ
ให้บริการ 

4.45 0.577 ดีมาก 

4. ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกบัความ 
พงึพอใจที่ได้รับจากการบริการ 

4.58 0.561 ดีมาก 

ด้านราคาโดยรวม 4.49 0.395 ดีมาก 

 
จากตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ด้านราคาพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
อยู่ ในระดับดีมากทุกข้อ โดยราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับความพึงพอใจที่ ได้ รับ 
จากการบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.58 รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสมกับคลาส 
ออกก าลังกาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ราคาสมาชิกมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพการ
บริการ และราคาสมาชิกมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.47 และ4.45 ตามล าดบั 
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ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านการจดัจ าหน่าย 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านการจดัจ าหน่าย       

1. ฟิตเนสเซ็นเตอร์ สามารถติดต่อได้หลายทาง 
เช่น ทางโทรศพัท์ เว็บไซต์ เคาน์เตอร์ เป็นต้น 

4.41 0.594 ดีมาก 

2. ที่ตัง้ของฟิตเนสเซ็นเตอร์ สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก 

4.34 2.032 ดีมาก 

3. ฟิตเนสเซ็นเตอร์ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ
สามารถแสดงความคิดเห็น ค าแนะน า ติชม  
ต่อการใช้บริการ 

4.23 0.639 ดีมาก 

4. สามารถช าระค่าบริการได้ทัง้บตัรเครดิต 
และเงินสด 

4.38 0.633 ดีมาก 

ด้านการจัดจ าหน่ายโดยรวม 4.34 0.624 ดีมาก 

 
จากตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ด้านการจัดจ าหน่ายพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับดีมากทุกข้อ โดยฟิตเนสเซ็นเตอร์ สามารถติดต่อได้หลายทาง เช่น ทาง
โทรศัพท์ เว็บไซต์ เคาน์เตอร์ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.41 รองลงมาคือ สามารถช าระ
ค่าบริการได้ทัง้บัตรเครดิตและเงินสด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ที่ตัง้ของฟิตเนสเซ็นเตอร์ สามารถ
เดินทางได้สะดวก และฟิตเนสเซ็นเตอร์ เปิดโอกาสให้ผู้ ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็น 
ค าแนะน า ติชม ต่อการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.34 และ4.23 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 



  65 

ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านการสง่เสริมการตลาด       

1. มีการประชาสมัพนัธ์การจดัโปรโมชัน่ ผ่านสื่อ
หรือ Website ต่างๆ อยู่เสมอ 

4.28 0.555 ดีมาก 

2. มีการจดัให้ผู้ใช้บริการสามารถทดลอง 
ใช้บริการก่อนสมคัรสมาชิก 

4.39 0.611 ดีมาก 

3. มีพนกังานออกบูทเพื่อประชาสมัพนัธ์ 
เก่ียวกบัการให้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์อยู่เสมอ 

3.99 0.686 ดี 

4. มีการสง่เสริมการตลาดแก่สมาชิก เช่น  
การให้สว่นลด/ของแถม อย่างเหมาะสม 

4.22 0.676 ดีมาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม 4.22 0.404 ดีมาก 

 
จากตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดบัดีมาก 3 ข้อ โดยมีการจดัให้ผู้ ใช้บริการสามารถทดลองใช้บริการก่อน
สมคัรสมาชิก มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 4.39 รองลงมาคือ มีการประชาสมัพนัธ์การจดัโปรโมชัน่ ผ่าน
สื่อหรือWebsite ต่างๆ อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 และมีการส่งเสริมการตลาดแก่สมาชิก เช่น 
การให้ส่วนลด/ของแถม อย่างเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และมีพนักงานออกบูทเพื่อ
ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการให้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์อยู่เสมอ อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.99 
ตามล าดบั 
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ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านบคุคล 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านบคุคล       

1. พนกังานภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์  มีจ านวน
เพียงพอต่อการให้บริการ 

4.33 0.536 ดีมาก 

2. พนกังานภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ สามารถให้
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายข้อมลู 
ที่สงสยัได้อย่างชดัเจน 

4.27 0.649 ดีมาก 

3. พนกังานภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ สามารถให้
ค าแนะน าและออกแบบกิจกรรมการออกก าลงั
กายให้เหมาะสมกบัผู้ใช้บริการได้ 

4.28 0.642 ดีมาก 

4. พนกังานภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีความ
สภุาพและเป็นมิตร 

4.63 0.551 ดีมาก 

ด้านบุคคลโดยรวม 4.38 0.373 ดีมาก 

 
จากตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ด้านบคุคลพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
อยู่ในระดับดีมากทุกข้อ โดยพนักงานภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีความสุภาพและเป็นมิตร  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 4.63 รองลงมาคือ พนักงานภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีจ านวนเพียงพอต่อ
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 พนักงานภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ สามารถให้ค าแนะน าและ
ออกแบบกิจกรรมการออกก าลังกายให้เหมาะสมกับผู้ ใช้บริการได้  และพนักงานภายใน 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ สามารถให้ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายข้อมูลที่สงสยัได้อย่างชดัเจน  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 และ4.27 ตามล าดบั 
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลกัษณะทาง
กายภาพและการน าเสนอ 

 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ       

1. ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีความสะอาด  4.14 0.646 ดี 

2. ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีการท าความสะอาด
เคร่ืองออกก าลงักายที่ให้บริการอยู่เสมอ 

4.09 0.700 ดี 

3. ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีห้องอาบน า้ที่
เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 

4.54 0.583 ดีมาก 

4. ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีล็อคเกอร์ที่เพียงพอ
ต่อผู้ใช้บริการ 

4.59 0.531 ดีมาก 

ด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอโดยรวม 4.34 0.470 ดีมาก 

 
จากตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนประสมทางการตลาด

บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.34 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับดีมาก 2 ข้อ โดยภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์  
มีล็อคเกอร์ที่เพียงพอต่อผู้ ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.59 รองลงมาคือ มีห้องอาบน า้ 
ที่เพียงพอต่อผู้ ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.54 นอกจากนีอ้ยู่ในระดบัดี 2 ข้อ คือ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
มีความสะอาด และมีการท าความสะอาดเคร่ืองออกก าลังกายที่ให้บริการอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.14 และ4.09 ตามล าดบั 
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านกระบวนการ       

1. ขัน้ตอนการสมคัรสมาชิกเข้าใจง่าย 4.29 0.517 ดีมาก 

2. การท างานของพนกังานที่ให้บริการมีความ
เป็นระบบ 

4.20 0.633 ดี 

3. มีการแจ้งข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่
ผู้ใช้บริการอยู่เสมอ  

4.13 0.690 ดี 

4. มีข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัเงื่อนไข ข้อบงัคบั 
ข้อห้าม ในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์  
อย่างชดัเจน 

4.18 0.647 ดี 

ด้านกระบวนการโดยรวม 4.20 0.405 ดี 

 
จากตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ด้านกระบวนการ ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
อยู่ในระดบัดีมาก 1 ข้อ โดยขัน้ตอนการสมคัรสมาชิกเข้าใจง่าย อยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ
เท่ากับ 4.29 นอกจากนีอ้ยู่ในระดับดี 3 ข้อ คือ การท างานของพนักงานที่ให้บริการมีความเป็น
ระบบ มีข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับเงื่อนไข ข้อบังคับ ข้อห้าม ในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
อย่างชัดเจน และมีการแจ้งข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ ใช้บริการอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.20, 4.18 และ4.13 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 



  69 

3. คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมในการ
ให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจได้ และ
ด้านการเข้าถึงจิตใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี ้

 
ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมคณุภาพการให้บริการ 

 

คุณภาพการให้บริการ 
ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ 4.11 0.470 ดี 

ด้านความน่าเชื่อถือ 4.06 0.445 ดี 

ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 4.28 0.772 ดีมาก 

ด้านความมัน่ใจได้ 4.16 0.409 ดี 

ด้านการเข้าถึงจิตใจ 4.36 0.382 ดีมาก 

คุณภาพการให้บริการโดยรวม 4.19 0.495 ดี 

 
จากตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ 

ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดบัดีมาก 
2 ด้าน โดยด้านการเข้าถึงจิตใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.36 รองลงมาคือ ด้านการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 นอกจากนีอ้ยู่ในระดับดี 3 ด้าน คือ ด้านความมั่นใจได้ 
ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ และด้านความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16, 4.11 และ 
4.06 ตามล าดบั 
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคณุภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการ
ให้บริการ 

 

คุณภาพการให้บริการ 
ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ       

1. ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีการออกแบบและ
ตกแต่งให้เหมาะแก่การออกก าลงักาย 

4.18 0.718 ดี 

2. ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีขนาดพืน้ที่เหมาะสม
กบัจ านวนผู้ใช้บริการ 

4.52 0.588 ดีมาก 

3. อปุกรณ์เคร่ืองออกก าลงักายมีค าบรรยาย
วิธีการใช้งานทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

3.83 0.671 ดี 

4. พนกังานภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีการแต่ง
กายเข้ากบับรรยากาศในการออกก าลงักาย 

3.93 0.751 ดี 

ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการโดยรวม 4.11 0.470 ดี 

 
จากตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคณุภาพการให้บริการ ด้านความ

เป็นรูปธรรมในการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับดีมาก 1 ข้อ โดยภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีขนาดพืน้ที่เหมาะสมกับจ านวน
ผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 4.52 นอกจากนีอ้ยู่ในระดบัดี 3 ข้อ คือ ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
มีการออกแบบและตกแต่งให้เหมาะแก่การออกก าลงักาย พนักงานภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีการ
แต่งกายเข้ากับบรรยากาศในการออกก าลังกาย และอุปกรณ์เคร่ืองออกก าลังกายมีค าบรรยาย
วิธีการใช้งานทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18, 3.93 และ3.83 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 



  71 

ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคณุภาพการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ 
 

คุณภาพการให้บริการ 
ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านความน่าเชื่อถือ       

1. ฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ใช้บริการมีชื่อเสียง 4.31 0.573 ดีมาก 

2. เทรนเนอร์ที่ให้บริการ มีความรู้ความสามารถ
ในการฝึกสอนได้เป็นอย่างดี 

4.15 0.653 ดี 

3. พนกังานสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่าง
การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี 

4.14 0.710 ดี 

4. เทรนเนอร์ที่ให้บริการมีใบรับรองการฝึกอบรม
หลกัสตูรผู้ ฝึกสอนการออกก าลงักาย (Instructor 
Exercise) 

3.65 0.725 ดี 

ด้านความน่าเชื่อถือโดยรวม 4.06 0.445 ดี 

 
จากตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคณุภาพการให้บริการ ด้านความ

น่าเชื่อถือ ภาพรวมอยู่ในระดับดี มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
อยู่ในระดับดีมาก 1 ข้อ โดยฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ใช้บริการมีชื่อเสียง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.31
นอกจากนีอ้ยู่ในระดับดี 3 ข้อ คือ เทรนเนอร์ที่ให้บริการ มีความรู้ความสามารถในการฝึกสอนได้
เป็นอย่างดี พนกังานสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่าง
ดี และเทรนเนอร์ที่ให้บริการมีใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ ฝึกสอนการออกก าลังกาย 
(Instructor Exercise) อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15, 4.14 และ3.65 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 



  72 

ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ด้านการตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว   

 

คุณภาพการให้บริการ 
ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว         

1. พนกังานสามารถให้บริการด้วยความรวดเร็ว 4.39 0.594 ดีมาก 

2. มีการแจ้งความเคลื่อนไหวของข้อมลูข่าวสาร
การใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ แก่ผู้ใช้บริการ 
อยู่เสมอ 

4.45 2.563 ดีมาก 

3. พนกังานสามารถให้บริการตามค าร้องขอของ
ผู้ใช้บริการได้อย่างทนัท่วงที 

4.13 0.618 ดี 

4. เทรนเนอร์สามารถให้ข้อเสนอแนะวิธีการออก
ก าลงักายที่จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ใช้บริการ
ได้เป็นอย่างดี 

4.15 0.701 ดี 

ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็วโดยรวม   4.28 0.772 ดีมาก 

 
จากตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคณุภาพการให้บริการ ด้านการ

ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 2 ข้อ โดยมีการแจ้งความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารการใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ แก่ผู้ ใช้บริการอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.45 รองลงมาคือ พนักงาน
สามารถให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 นอกจากนีอ้ยู่ในระดับดี 2 ข้อ คือ 
เทรนเนอร์สามารถให้ข้อเสนอแนะวิธีการออกก าลงักายที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ใช้บริการได้
เป็นอย่างดี และพนักงานสามารถให้บริการตามค าร้องขอของผู้ ใช้บริการได้อย่างทันท่วงที  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 และ4.13 ตามล าดบั 
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ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคณุภาพการให้บริการ ด้านความมัน่ใจได้ 
 

คุณภาพการให้บริการ 
ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านความมัน่ใจได้       

1. อปุกรณ์มีความแข็งแรง ทนทาน ปลอดภยัต่อ
การใช้งาน 

4.37 0.559 ดีมาก 

2. พนกังานมีทกัษะการสื่อสารที่ดีและมีความ
ชดัเจนต่อการให้บริการ 

4.19 0.597 ดี 

3. มีมาตรฐานการให้บริการ เช่น จดัท าปา้ย
ค าแนะน า/ค าเตือน ในการออกก าลงักาย  
ไว้อย่างชดัเจน 

3.91 0.719 ดี 

4.พนกังานมีความเชี่ยวชาญและสามารถให้การ
บริการได้อย่างถกูต้อง 

4.18 0.697 ดี 

ด้านความมั่นใจได้โดยรวม 4.16 0.409 ดี 

 
จากตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคณุภาพการให้บริการ ด้านความ

มั่นใจได้ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับดีมาก 1 ข้อ โดยอุปกรณ์มีความแข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากบั 4.37 นอกจากนีอ้ยู่ในระดับดี 3 ข้อ คือ พนกังานมีทกัษะการสื่อสารที่ดีและมีความชดัเจน
ต่อการให้บริการ พนักงานมีความเชี่ยวชาญและสามารถให้การบริการได้อย่างถูกต้อง  และ 
มีมาตรฐานการให้บริการ เช่น จดัท าปา้ยค าแนะน า/ค าเตือน ในการออกก าลงักาย ไว้อย่างชดัเจน  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19, 4.18 และ3.91 ตามล าดบั 
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ตาราง 19 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคณุภาพการให้บริการ ด้านการเข้าถึงจิตใจ 
 

คุณภาพการให้บริการ 
ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านการเข้าถึงจิตใจ       

1. พนกังานสามารถจดจ าชื่อผู้ใช้บริการเป็น
รายบุคคลได้ 

3.91 0.637 ดี 

2. พนกังานมีความเอาใจใส่ต่อผู้ให้บริการ 
โดยไม่เลือกปฏิบติั 

4.36 0.593 ดีมาก 

3. พนกังานมีการใสใ่จรายละเอียดของ
ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี 

4.50 0.617 ดีมาก 

4. พนกังานมีอธัยาศยัดี ยิม้แย้มแจ่มใส 4.67 0.573 ดีมาก 

ด้านการเข้าถึงจิตใจโดยรวม 4.36 0.382 ดีมาก 

 
จากตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพการ ด้านการเข้าถึง

จิตใจภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดบัดีมาก 3 ข้อ โดยพนกังานมีอธัยาศยัดี ยิม้แย้มแจ่มใส มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 4.67 รองลงมา
คือ พนักงานมีการใส่ใจรายละเอียดของผู้ ใช้บริการได้เป็นอย่างดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และ
พนักงานมีความเอาใจใส่ต่อผู้ ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบติั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และพนักงาน
สามารถจดจ าชื่อผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลได้ อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 ตามล าดบั 
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3. ปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านครอบครัว และ 
ด้านบทบาทและสถานะ  

ปัจจัยทางสังคม มีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดงันี ้

 
ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมปัจจยัทางสงัคม 

 

ปัจจัยทางสังคม 
ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
ด้านกลุม่อ้างอิง 3.75 0.519 ดี 

ด้านครอบครัว 3.99 0.705 ดี 

ด้านบทบาท 4.10 0.524 ดี 

ปัจจัยทางสังคมโดยรวม 3.94 0.583 ดี 

 
จากตาราง 20 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยทางสงัคม ภาพรวมอยู่ใน

ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับดีทุกด้าน โดย 
ด้านบทบาท มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 4.10 รองลงมาคือ ด้านครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.99 และ
ด้านกลุม่อ้างอิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.75 ตามล าดบั 
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ตาราง 21 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจยัทางสงัคม ด้านกลุม่อ้างอิง 
 

ปัจจัยทางสังคม 
ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านกลุม่อ้างอิง       

1. ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ เนื่องจากการมี
รูปร่างที่ดีของเทรนเนอร์ 

3.90 0.761 ดี 

2. ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ เนื่องจากมีกลุม่
ดารา นกัแสดง เคยมาใช้บริการ 

3.24 0.779 ดี 

3. ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ เนื่องจากได้รับการ
ยืนยนัประสิทธิภาพจากกลุม่ผู้ที่เคยใช้บริการ 
มาก่อน 

4.01 0.617 ดี 

4. ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ เนื่องจากได้รับ
ค าแนะน าจากผู้ เชี่ยวชาญด้านการออกก าลงักาย 

3.84 0.775 ดี 

ด้านกลุ่มอ้างอิงโดยรวม 3.75 0.519 ดี 

 
จากตาราง 21 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจยัทางสงัคม ด้านกลุม่อ้างอิง

ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับดี 
ทุกข้อ โดยใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ เนื่องจากได้รับการยืนยันประสิทธิภาพจากกลุ่มผู้ที่เคยใช้
บริการมาก่อน มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 4.01 รองลงมาคือ การมีรูปร่างที่ดีของเทรนเนอร์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.90 ได้รับค าแนะน าจากผู้ เชี่ยวชาญด้านการออกก าลังกาย  และมีกลุ่มดารา นักแสดง 
เคยมาใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.84 และ3.24 ตามล าดบั 
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ตาราง 22 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจยัทางสงัคม ด้านครอบครัว  
 

ปัจจัยทางสังคม 
ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านครอบครัว        

1. ได้รับค าแนะน าในการใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์จากครอบครัว 

3.69 2.112 ดี 

2. สมาชิกในครอบครัวมีประสบการณ์ 
ในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 

3.77 0.683 ดี 

3. ครอบครัวมีบทบาทต่อการตดัสินใจ 
ในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 

4.13 0.708 ดี 

4. รายได้ของครอบครัวมีบทบาท 
ต่อการตดัสินใจในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 

4.37 0.606 ดีมาก 

ด้านครอบครัวโดยรวม 3.99 0.705 ดี 

 
จากตาราง 22 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจยัทางสงัคม ด้านครอบครัว 

ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับดีมาก 1 
ข้อ โดยรายได้ของครอบครัวมีบทบาทต่อการตัดสินใจในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์  มีค่าเฉลี่ย
สงูสดุเท่ากบั 4.37 นอกจากนีอ้ยู่ในระดบัดี 3 ข้อ คือ ครอบครัวมีบทบาทต่อการตดัสินใจในการใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ สมาชิกในครอบครัวมีประสบการณ์ในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ และ
ได้รับค าแนะน าในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์จากครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13, 3.77 และ 
3.69 ตามล าดบั 
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ตาราง 23 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจยัทางสงัคม ด้านบทบาทและสถานะ 
 

ปัจจัยทางสังคม 
ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านบทบาทและสถานะ       

1. ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์เป็นค่านิยมในการ
ออกก าลงักายของคนรุ่นใหม่ 

4.26 0.567 ดีมาก 

2. ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ เหมาะสมกบัการใช้
ชีวิตที่เร่งรีบ 

4.16 0.629 ดี 

3. ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ จะท าให้รู้จกักลุม่คน
ที่ชอบออกก าลงักายที่เหมือนกนั 

4.01 0.717 ดี 

4. ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ โดยได้แบบอย่างมา
จากกลุม่คนรอบข้าง เช่น เพื่อน สงัคม องค์กร  

3.97 0.744 ดี 

ด้านบทบาทและสถานะโดยรวม 4.10 0.524 ดี 

 
จากตาราง 23 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยทางสังคม ด้านบทบาท

และสถานะ ภาพรวมอยู่ในระดับดี มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
อยู่ ในระดับดีมาก 1 ข้อ โดยใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์เป็นค่านิยมในการออกก าลังกาย 
ของคนรุ่นใหม่  มี ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.26 นอกจากนีอ้ยู่ ในระดับดี 3 ข้อ คือ ใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์เหมาะสมกบัการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์จะท าให้รู้จักกลุ่มคนที่
ชอบออกก าลังกายที่เหมือนกัน และใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ โดยได้แบบอย่างมาจากกลุ่มคน 
รอบข้าง เช่น เพื่อน สงัคม องค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16, 4.01 และ3.97 ตามล าดบั 
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4. การตัดสินใจใช้บ ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วยความถี่ในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์) ราคาสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์(บาท/
เดือน) แนวโน้มการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ และการแนะน าฟิตเนสเซ็นเตอร์แก่บุคคล
อื่น 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผู้ วิจัยมีการน าเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล แจกแจงเป็นค่าเฉลี่ย  
ค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงันี ้

 
ตาราง 24 ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ และด้านราคาสมาชิก 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 

 

การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด �̅� S.D. 

ความถ่ีในการใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์(ครัง้/สปัดาห์) 

1 7 4 1.499 

ราคาสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ (บาท/เดือน) 2,000  5,000  2,676.68 273.523 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 24 แสดงการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขต

กรุงเทพมหานครของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปรได้ดงันี ้
ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์)พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการ

ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 4 ครัง้/สปัดาห์ โดยมีการใช้บริการต ่าสุด 1 ครัง้/สปัดาห์ และมีการใช้
บริการสงูสดุ 7 ครัง้/สปัดาห์ 

ด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน)พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีราคาสมาชิก 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์เฉลี่ยอยู่ที่ 2,676.68 บาท/เดือน โดยมีราคาสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ต ่าสุด 2,000 
บาท/เดือน และมีราคาสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์สงูสดุ 5,000 บาท/เดือน 
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ตาราง 25 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ และด้านการแนะน าฟิต 
เนสเซ็นเตอร์แก่บคุคลอื่น 

 

การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
แนวโน้มในอนาคตจะยงัใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ใช้บริการอยู่ต่อไป 

4.22 0.592 มีแนวโน้มในการใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์แน่นอน 

การแนะน าฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ใช้บริการ 
ให้แก่บุคคลอ่ืน 

4.08 0.834 แนะน าการใช้บริการฟิต 
เนสเซ็นเตอร์ให้แก่บคุคลอื่น 

 
จากตาราง 25 ค่าเฉลี่ ยและส่วน เบี่ ย งเบนมาตรฐานการตัดสิน ใจใช้บ ริการ 

ฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มในการใช้บริการฟิต
เนสเซ็นเตอร์แน่นอน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และจะแนะน าฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ใช้บริการให้แก่
บคุคลอื่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

การน าเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน โดยผู้วิจยัได้แบ่งการน าเสนอตามสมมติฐาน
การวิจยัดงัต่อไปนี ้

สมมติฐานที่  1 ส่วนประสมทางการตลาดบ ริการ ประกอบด้วย  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล 
ด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
สมมติฐานย่อย ดังนี ้

สมมติฐานที่ 1.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
ลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการใช้
บริการ(ครัง้/สัปดาห์) 
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H0 : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพและ
การน าเสนอ และด้านกระบวนการ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์) 

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพและ
การน าเสนอ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์) 

 
ทัง้นีก้ าหนดให้ 

X1 = ด้านผลิตภณัฑ์ 
X2 = ด้านราคา 
X3 = ด้านการจดัจ าหน่าย 
X4 = ด้านการสง่เสริมการตลาด 
X5 = ด้านบคุคล 
X6 = ด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ 
X7 = ด้านกระบวนการ 

 
ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดบริการกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/
สปัดาห์)  

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 

Regression 106.270 7 15.181 7.532** 0.000 

Residual 790.120 392 2.016 
  

Total 896.390 399 
   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่าง 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการ
ใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์) พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ สามารถ
ท านายการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์)  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถท านายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์พหุคูณ ด้วยวิธี 
Enter ได้ ดงัตาราง 27 

 
ตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์) โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression) 

 

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 

B SE  (β) t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 2.619 1.279 
 

2.047* 0.041 
ด้านผลิตภณัฑ์ (X1) 0.448 0.201 0.117 2.231* 0.026 
ด้านราคา (X2) 0.594 0.211 0.147 2.813** 0.005 
ด้านการจดัจ าหน่าย(X3) 0.171 0.119 0.070 1.436 0.152 
ด้านการสง่เสริมการตลาด(X4) 0.058 0.214 0.015 0.269 0.788 
ด้านบคุคล(X5) 0.462 0.231 0.114 2.001* 0.046 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ
และการน าเสนอ(X6) 

0.977 0.166 0.306 5.881** 0.000 

ด้านกระบวนการ(X7) 0.042 0.210 0.011 0.202 0.840 
R = 0.344                Adjusted R2 = 0.103 
R2 = 0.119                     SE = 1.41972       

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์) 
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันกับการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์)  ได้แก่  
ด้านผลิตภัณฑ์(X1) ด้านราคา(X2) ด้านบุคคล(X5) และด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ
(X6) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย B เท่ากับ 0.448, 0.594, 0.462 และ0.977 ซึ่งมีค่า Adjusted  
R Square (R2) มีค่าเท่ากบั 0.103 โดยสามารถเขียนในรูปสมการ Unstandardized Coefficients 
(B) ได้ ดงันี ้

 
Y1 = 2.619 + 0.977(X6) + 0.594(X2) + 0.462(X5) + 0.448(X1) 

 
ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์  
ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์)(Y1) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) ด้านราคา(X2)  
ด้านบุคคล(X5) และด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ(X6) เป็นปัจจัยที่ก าหนดการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์ (Y1) ซึ่งจากค่า
สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถสรุปผลได้ ดงันี ้

หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพและการ
น าเสนอ(X6) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์(X1)  
ด้านราคา(X2) และด้านบุคคล(X5) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์)(Y1) เพิ่มขึน้ 0.977 หน่วย  

หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา(X2) เพิ่มขึน้  1 หน่วย 
ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์(X1) ด้านบุคคล(X5) และด้านลกัษณะ
ทางกายภาพและการน าเสนอ(X6) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์)(Y1) เพิ่มขึน้ 0.594 หน่วย  

หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ด้านบุคคล(X5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย 
ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์(X1) ด้านราคา(X2) และด้านลกัษณะ
ทางกายภาพและการน าเสนอ(X6) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์)(Y1) เพิ่มขึน้ 0.462 หน่วย  
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หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์(X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย 
ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา(X2) ด้านบุคคล(X5) และด้านลักษณะทาง
กายภาพและการน าเสนอ(X6) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์  
ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์)(Y1) เพิ่มขึน้ 0.448 หน่วย  

ทั ง้นี ต้ัวแปรที่ ไม่มีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บ ริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์)(Y1) ได้แก่ ด้านการจัดจ าหน่าย(X3)  
ด้านการสง่เสริมการตลาด(X4) และด้านกระบวนการ(X7) 

นอกจากนีผู้้ วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน Standardized 
Coefficients Beta (β) เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้าน
ความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์)(Y1) ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์(X1) ด้านราคา(X2) 
ด้านบคุคล(X5) และด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ(X6) ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการค่า
สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้าน
ความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์) (Y1) ได้ดงันี ้

 
Y1 = 0.306(X6) + 0.147(X2) + 0.117(X1) + 0.114(X5) 

 
สรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพและ

การน าเสนอ(X6) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้
บริการ(ครัง้/สัปดาห์)(Y1) มากท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.306 
รองลงมาคือ ด้านราคา(X2) ด้านผลิตภัณฑ์(X1) และด้านบุคคล(X5) มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย
มาตรฐานเท่ากบั 0.147, 0.117 และ0.114 ตามล าดบั 
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สมมติฐานที่  1.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล 
ด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคา
สมาชิก(บาท/เดือน) 

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพและ
การน าเสนอ และด้านกระบวนการ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) 

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพและ
การน าเสนอ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) 

 
ทัง้นีก้ าหนดให้ 

X1 = ด้านผลิตภณัฑ์ 
X2 = ด้านราคา 
X3 = ด้านการจดัจ าหน่าย 
X4 = ด้านการสง่เสริมการตลาด 
X5 = ด้านบคุคล 
X6 = ด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ 
X7 = ด้านกระบวนการ 
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ตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดบริการกบัการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 
Regression 4628126.806 7 661160.972 5.764** 0.000 
Residual 44965546.234 392 114708.026 

  

Total 49593673.040 399 
   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่าง 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก
(บาท/เดือน) พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ สามารถท านาย
การตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหคุณู สามารถท านายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Enter ได้ ดงัตาราง 29 
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ตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) โดยการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหคุณู (Multiple Regression) 

 

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 

B SE  (β) t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 2649.015 305.143 
 

8.681** 0.000 
ด้านผลิตภณัฑ์(X1) 171.419 47.914 0.189 3.578** 0.000 
ด้านราคา(X2) 180.230 50.356 0.190 3.579** 0.000 
ด้านการจดัจ าหน่าย(X3) 11.544 28.422 0.020 0.406 0.685 
ด้านการสง่เสริมการตลาด(X4) 76.692 51.123 0.085 1.500 0.134 
ด้านบคุคล(X5) 144.115 55.060 0.151 2.617** 0.009 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ
และการน าเสนอ(X6) 

98.567 39.638 0.131 2.487* 0.013 

ด้านกระบวนการ(X7) 23.952 50.053 0.027 0.479 0.633 
R = 0.035     Adjusted R2 = 0.077 
R2 = 0.093                 SE = 338.68573       

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน)  พบว่า  
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ (X1) ด้านราคา(X2) 
ด้านบุคคล(X5) และด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ(X6) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย B 
เท่ากับ 171.419, 180.230, 144.115 และ98.567 ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 
0.077 โดยสามารถเขียนในรูปสมการ Unstandardized Coefficients (B) ได้ ดงันี ้
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Y1 = 2649.015 + 180.230(X2) + 171.419(X1) + 144.115(X5) + 98.567(X6) 
 

ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์  

ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน)(Y1) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) ด้านราคา(X2) ด้านบุคคล(X5)  
และด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ(X6) เป็นปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน)(Y1)  ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ิดังกล่าวสามารถ 
สรุปผลได้ ดงันี ้

หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา(X2) เพิ่มขึน้  1 หน่วย 
ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) ด้านบุคคล(X5) และด้านลกัษณะ
ทางกายภาพและการน าเสนอ(X6) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน)(Y1) เพิ่มขึน้ 180.230 หน่วย  

หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย 
ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา(X2) ด้านบุคคล(X5) และด้านลักษณะทาง
กายภาพและการน าเสนอ(X6) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์  
ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน)(Y1) เพิ่มขึน้ 171.419 หน่วย  

หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล(X5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย 
ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) ด้านราคา(X2) และด้านลกัษณะ
ทางกายภาพและการน าเสนอ(X6) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน)(Y1) เพิ่มขึน้ 144.115 หน่วย  

หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพและ 
การน าเสนอ(X6) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์(X1) 
ด้านราคา(X2) และด้านบุคคล(X5) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน)(Y1) เพิ่มขึน้ 98.567 หน่วย  

ทั ง้นี ต้ัวแปรที่ ไม่มีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บ ริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน)(Y1) ได้แก่ ด้านการจัดจ าหน่าย(X3) ด้านการ
สง่เสริมการตลาด(X4) และด้านกระบวนการ(X7) 

นอกจากนีผู้้ วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน Standardized 
Coefficients Beta (β) เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้าน
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ราคาสมาชิก(บาท/เดือน)(Y1) ซึ่งประกอบไปด้วย ได้แก่ ด้านราคา(X2) ด้านบุคคล(X5) และด้าน
ลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ(X6) ซึง่สามารถเขียนเป็นสมการค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย
มาตรฐาน ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน)
(Y1) ได้ดงันี ้

 
Y1 = 0.190(X2) + 0.189(X1) + 0.151(X5) + 0.131(X6) 

 
สรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา(X2) มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน)(Y1) มากที่สุด โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 0.190 รองลงมาคือ ด้านผลิตภณัฑ์ (X1) ด้านบุคคล(X5) 
และด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ(X6) มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 
0.189, 0.151 และ0.131 ตามล าดบั 

สมมติฐานที่  1.3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล 
ด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
แนวโน้มการใช้บริการ 

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพและ
การน าเสนอ และด้านกระบวนการ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ 

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพและ
การน าเสนอ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ 

 
ทัง้นีก้ าหนดให้ 

X1 = ด้านผลิตภณัฑ์ 
X2 = ด้านราคา 
X3 = ด้านการจดัจ าหน่าย 
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X4 = ด้านการสง่เสริมการตลาด 
X5 = ด้านบคุคล 
X6 = ด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ 
X7 = ด้านกระบวนการ 

 
ตาราง 30 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดบริการกบัการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 
Regression 30.926 7 4.418 10.486** 0.000 
Residual 165.151 392 0.421 

  

Total 196.077 399 
   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 30 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่าง 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการ 
ใช้บริการพบว่า มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ สามารถท านายการ
ตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหคุณู สามารถท านายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Enter ได้ ดงัตาราง 31 
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ตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ  โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหคุณู (Multiple Regression) 

 

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 

B SE  (β) t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 1.366 0.585 
 

2.335* 0.020 
ด้านผลิตภณัฑ์ (X1) 0.297 0.092 0.165 3.237** 0.001 
ด้านราคา (X2) 0.185 0.097 0.098 1.917 0.056 
ด้านการจดัจ าหน่าย(X3) 0.094 0.054 0.082 1.722 0.086 
ด้านการสง่เสริมการตลาด(X4) 0.112 0.098 0.063 1.144 0.254 
ด้านบคุคล(X5) 0.550 0.106 0.290 5.210** 0.000 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ
และการน าเสนอ(X6) 

0.151 0.076 0.101 1.985* 0.048 

ด้านกระบวนการ(X7) 0.354 0.096 0.200 3.695** 0.000 
R = 0.397     Adjusted R2 = 0.143 
R2 = 0.158                 SE = .64908       

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ  พบว่า  
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) ด้านบุคคล(X5)  
ด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ(X6) และด้านกระบวนการ(X7) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย B เท่ากบั 0.297, 0.550, 0.151 และ0.354 ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 
0.143 โดยสามารถเขียนในรูปสมการ Unstandardized Coefficients (B) ได้ ดงันี ้

 
Y1 = 1.366 + 0.550(X5) + 0.354(X7) + 0.297(X1) + 0.151(X6)  
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ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์  

ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ(Y1) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) ด้านบุคคล(X5) ด้านลักษณะทาง
กายภาพและการน าเสนอ(X6) และด้านกระบวนการ(X7) เป็นปัจจยัที่ก าหนดการตดัสินใจใช้บริการ
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ(Y1) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ิดังกล่าวสามารถสรุป
ผลได้ ดงันี ้

หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล(X5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย 
ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) ด้านลักษณะทางกายภาพและ 
การน าเสนอ(X6) และด้านกระบวนการ(X7) มีค่าคงที่  จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ(Y1) เพิ่มขึน้ 0.550 หน่วย  

หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ(X7) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย 
ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) ด้านบุคคล(X5) และด้านลกัษณะ
ทางกายภาพและการน าเสนอ(X6)  มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ(Y1) เพิ่มขึน้ 0.354 หน่วย  

หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย 
ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล(X5) ด้านลักษณะทางกายภาพและ 
การน าเสนอ(X6) และด้านกระบวนการ(X7) มีค่าคงที่  จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ(Y1) เพิ่มขึน้ 0.297 หน่วย  

หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพและการ
น าเสนอ(X6) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)  
ด้านบุคคล(X5) และด้านกระบวนการ(X7) มีค่าคงที่  จะมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ(Y1) เพิ่มขึน้ 0.151 หน่วย  

ทั ง้นี ต้ัวแปรที่ ไม่มีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บ ริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ(Y1) ได้แก่ ด้านราคา(X2) ด้านการจัดจ าหน่าย(X3) 
และด้านการสง่เสริมการตลาด(X4) 

นอกจากนีผู้้ วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน Standardized 
Coefficients Beta (β) เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้าน
แนวโน้มการใช้บริการ(Y1)  ซึ่งประกอบไปด้วย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) ด้านบุคคล(X5)  
ด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ(X6) และด้านกระบวนการ(X7) ซึ่งสามารถเขียนเป็น
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สมการค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ(Y1) ได้ดงันี ้

 
Y1 = 0.290(X5) + 0.200(X7) + 0.165(X1) + 0.101(X6) 

 
สรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล(X5) มี อิทธิพล 

ต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ(Y1) มากที่สุด โดยมีค่า
สัมประสิท ธ์ิการถดถอยมาตรฐาน  เท่ ากับ  0.290 รองลงมาคือ  ด้านกระบวนการ (X7)  
ด้านผลิตภัณฑ์(X1) และด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ(X6) มีค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.200, 0.165 และ0.101 ตามล าดบั 

สมมติฐานที่  1.4 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล 
ด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน า
การใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น 

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพและ
การน าเสนอ และด้านกระบวนการ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน 

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพและ
การน าเสนอ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน 

 
ทัง้นีก้ าหนดให้ 

X1 = ด้านผลิตภณัฑ์ 
X2 = ด้านราคา 
X3 = ด้านการจดัจ าหน่าย 
X4 = ด้านการสง่เสริมการตลาด 
X5 = ด้านบคุคล 
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X6 = ด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ 
X7 = ด้านกระบวนการ 

 
ตาราง 32 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดบริการกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่
บคุคลอื่น 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 

Regression 40.767 7 5.824 7.465** 0.000 
Residual 305.830 392 .780 

  

Total 346.598 399 
   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 32 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่าง 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการกับการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้
บริการให้แก่บุคคลอ่ืนพบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ สามารถ
ท านายการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจาก 
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถท านายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์พหุคูณ ด้วยวิธี 
Enter ได้ ดงัตาราง 33 
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ตาราง 33 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน  โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression) 

 

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 

B SE  (β) t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 1.785 0.796 
 

2.243* 0.025 
ด้านผลิตภณัฑ์(X1) 0.068 0.125 0.029 0.546 0.586 
ด้านราคา(X2) 0.415 0.131 0.165 3.157** 0.002 
ด้านการจดัจ าหน่าย(X3) 0.037 0.074 0.024 0.501 0.617 
ด้านการสง่เสริมการตลาด(X4) 0.564 0.133 0.237 4.233** 0.000 
ด้านบคุคล(X5) 0.118 0.144 0.047 0.821 0.412 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ
และการน าเสนอ(X6) 

0.197 0.103 0.099 1.908 0.057 

ด้านกระบวนการ(X7) 0.637 0.131 0.270 4.880** 0.000 
R = 0. 343     Adjusted R2 = 0.102 
R2 = 0.118                 SE = .88328       

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 33 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน 
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันกับการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน ด้านราคา(X2)  
ด้านการส่งเสริมการตลาด(X4) และด้านกระบวนการ(X7) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย B เท่ากับ 
0.415, 0.564 และ0.637 ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากบั 0.102 โดยสามารถเขียน
ในรูปสมการ Unstandardized Coefficients (B) ได้ ดงันี ้
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Y1 = 1.785 + 0.637(X7) + 0.564(X4) + 0.415(X2) 
 

ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์  

ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน(Y1) ได้แก่ ด้านราคา(X2) ด้านการส่งเสริมการตลาด(X4) 
และด้านกระบวนการ(X7) เป็นปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้าน
แนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน(Y1) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ิดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ 
ดงันี ้

หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ(X7) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย 
ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา(X2) และด้านการส่งเสริมการตลาด(X4)  
มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่
บคุคลอื่น(Y1) เพิ่มขึน้ 0.637 หน่วย  

หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด(X4) เพิ่มขึน้ 
1 หน่วย ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา(X2) และด้านกระบวนการ(X7) 
มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่
บคุคลอื่น(Y1) เพิ่มขึน้ 0.564 หน่วย  

หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา(X2) เพิ่มขึน้  1 หน่วย 
ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด(X4)  ด้านกระบวนการ(X7)  
มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่
บคุคลอื่น(Y1) เพิ่มขึน้ 0.415 หน่วย  

ทั ง้นี ต้ัวแปรที่ ไม่มีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บ ริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน(Y1) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์(X1)  
ด้านการจดัจ าหน่าย(X3) ด้านบคุคล(X5) และด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ(X6) 

นอกจากนีผู้้ วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน Standardized 
Coefficients Beta (β) เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้าน
แนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน(Y1) ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านราคา(X2) ด้านการส่งเสริม
การตลาด(X4) และด้านกระบวนการ(X7) ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย
มาตรฐาน ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่
บคุคลอื่น(Y1) ได้ดงันี ้
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Y1 = 0.270(X7) + 0.237(X4) + 0.165(X2) 
 

สรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ(X7) มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน(Y1)  
มากท่ีสดุ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 0.270 รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริม
การตลาด(X4) และด้านราคา(X2) มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.237 และ0.165
ตามล าดบั 

สมมติฐานที่  2 คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็น
รูปธรรมในการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความ
มั่นใจได้ และด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสมมติฐานย่อย ดังนี ้

สมมติฐานที่ 2.1 คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็น
รูปธรรมในการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความ
มั่นใจได้ และด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์) 

H0 : คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมในการ
ให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจได้ และด้านการ
เข้าถึงจิตใจ ไม่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์) 

H1 : คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมในการ
ให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจได้ และด้านการ
เข้าถึงจิตใจ  มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บ ริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์) 

 
ทัง้นีก้ าหนดให้ 

X1  = ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ 
X2 = ด้านความน่าเชื่อถือ 
X3 = ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
X4 = ด้านความมัน่ใจได้ 
X5 = ด้านการเข้าถึงจิตใจ 
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ตาราง 34 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณูระหว่างคณุภาพการให้บริการ
กบัการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 
Regression 102.217 5 20.443 10.142** 0.000 
Residual 794.173 394 2.016 

  

Total 896.390 399 
   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 34 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่าง 
คุณภาพการให้บริการกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ
(ครัง้/สปัดาห์) พบว่า มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า คณุภาพการให้บริการสามารถท านายการตดัสินใจ
ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหคุณู สามารถท านายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Enter ได้ ดงัตาราง 35 
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ตาราง 35 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูคณุภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์) โดยการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหคุณู (Multiple Regression) 

 

คุณภาพการให้บริการ B SE  (β) t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 2.496 1.065 
 

2.343* 0.020 
ด้านความเป็นรูปธรรมในการ
ให้บริการ(X1) 

0.669 0.175 0.210 3.816** 0.000 

ด้านความน่าเชื่อถือ(X2) 0.323 0.181 0.095 1.779 0.076 
ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว(X3) 0.174 0.095 0.089 1.828 0.068 
ด้านความมัน่ใจได้(X4) 0.439 0.202 0.119 2.174* 0.030 
ด้านการเข้าถึงจิตใจ(X5) 0.872 0.210 0.215 4.156** 0.000 

R = 0.338      Adjusted R2 = 0.103  

R2 = 0.114           SE =1.41974       

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณส่วนคุณภาพการให้บริการที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์) 
พบว่า คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์) ด้านความเป็นรูปธรรมในการ
ให้บริการ(X1) ด้านความมัน่ใจได้(X4) และด้านการเข้าถึงจิตใจ(X5) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย B 
เท่ากับ 0.669, 0.439 และ0.872 ซึ่ งมี ค่า Adjusted R Square (R2) มี ค่าเท่ากับ  0.103  โดย
สามารถเขียนในรูปสมการ Unstandardized Coefficients (B) ได้ ดงันี ้

 
Y1 = 2.496 + 0.872(X5) + 0.669(X1) + 0.439(X4) 
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ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์  

ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์) ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ(X1) 
ด้านความมั่นใจได้(X4) และด้านการเข้าถึงจิตใจ(X5) เป็นปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์)(Y1) ซึ่งจากค่าสมัประสิทธ์ิดังกล่าว
สามารถสรุปผลได้ ดงันี ้

หากคณุภาพการให้บริการ ด้านการเข้าถึงจิตใจ(X5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะ
ท่ีคุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ(X1) และด้านความมั่นใจได้(X4)  
มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ
(ครัง้/สปัดาห์)(Y1) เพิ่มขึน้ 0.872 หน่วย  

หากคุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ(X1) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่คณุภาพการให้บริการ ด้านความมัน่ใจได้(X4) และด้านการเข้าถึงจิตใจ
(X5) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้
บริการ(ครัง้/สปัดาห์)(Y1) เพิ่มขึน้ 0.669 หน่วย  

หากคณุภาพการให้บริการ ด้านความมัน่ใจได้(X4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่
คณุภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ(X1) และด้านการเข้าถึงจิตใจ(X5) มี
ค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/
สปัดาห์)(Y1) เพิ่มขึน้ 0.439 หน่วย  

ทั ง้นี ต้ัวแปรที่ ไม่มีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บ ริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์)(Y1) ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ(X2) 
และด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว(X3) 

นอกจากนีผู้้ วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน Standardized 
Coefficients Beta (β) เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้าน
ความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์)(Y1) ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมในการ
ให้บริการ(X1) ด้านความมัน่ใจได้(X4) และด้านการเข้าถึงจิตใจ(X5) ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการค่า
สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้าน
ความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์)(Y1) ได้ดงันี ้

 
Y1 = 0.215(X5) + 0.210(X1) + 0.119(X4) 
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สรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการ ด้านการเข้าถึงจิตใจ(X5) มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์)(Y1) มากที่สุด  
โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.215 รองลงมาคือ ด้านความเป็นรูปธรรมใน
การให้บริการ(X1) และด้านความมัน่ใจได้(X4) มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 0.210
และ0.119 ตามล าดบั 

สมมติฐานที่ 2.2 คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็น
รูปธรรมในการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความ
มั่นใจได้ และด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) 

H0 : คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมในการ
ให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจได้ และด้านการ
เข้าถึงจิตใจ ไม่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) 

H1 : คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมในการ
ให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจได้ และด้านการ
เข้าถึงจิตใจ  มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บ ริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) 

 
ทัง้นีก้ าหนดให้ 

X1  = ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ 
X2 = ด้านความน่าเชื่อถือ 
X3 = ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
X4 = ด้านความมัน่ใจได้ 
X5 = ด้านการเข้าถึงจิตใจ 
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ตาราง 36 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณูระหว่างคณุภาพการให้บริการ
กบัการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 
Regression 1971869.477 5 394373.895 2.894* 0.014 
Residual 53696511.563 394 136285.562 

  

Total 55668381.040 399 
   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่าง 
คณุภาพการให้บริการกบัการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน)
พบว่า มีค่า Sig.เท่ากับ 0.014 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า คุณภาพการให้บริการสามารถท านายการตัดสินใจใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู สามารถ
ท านายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Enter ได้ ดงัตาราง 37 
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ตาราง 37 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูคณุภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน)โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression) 

 

คุณภาพการให้บริการ B SE  (β) t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 2697.762 277.011 
 

9.739** 0.000 
ด้านความเป็นรูปธรรมในการ
ให้บริการ(X1) 

20.360 45.571 0.026 0.447 0.655 

ด้านความน่าเชื่อถือ(X2) 64.346 47.194 0.076 1.363 0.174 
ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว(X3) 12.744 24.681 0.026 0.516 0.606 
ด้านความมัน่ใจได้(X4) 96.871 52.478 0.105 1.846 0.066 
ด้านการเข้าถึงจิตใจ(X5) 163.896 54.552 0.163 3.004** 0.003 

R = 0.188  Adjusted R2 = 0.023  

R2 = 0.035  SE = 369.16875       

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 
จากตาราง 37 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณส่วนคุณภาพการให้บริการที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน)พบว่า คณุภาพ
การให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจใช้บริการฟิต 
เนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) ด้านการเข้าถึงจิตใจ(X5) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย B เท่ากับ 163.896 ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.023 โดยสามารถ
เขียนในรูปสมการ Unstandardized Coefficients (B) ได้ ดงันี ้

 
Y1 = 2697.762 + 163.896(X5)  
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ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์  

ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) ได้แก่ ด้านการเข้าถึงจิตใจ(X5) เป็นปัจจยัที่ก าหนดการตดัสินใจ
ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน)(Y1) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ิดังกล่าว
สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

หากคณุภาพการให้บริการ ด้านการเข้าถึงจิตใจ(X5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะ
ท่ีคุณภาพการให้บริการ จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคา
สมาชิก(บาท/เดือน)(Y1) เพิ่มขึน้ 163.896 หน่วย  

ทั ง้นี ต้ัวแปรที่ ไม่มีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บ ริการ 
ฟิตเนสเซ็น เตอ ร์ ในด้านราคาสมาชิก (บาท /เดือน )(Y1) ได้แก่  ด้ านความ เป็น รูปธรรม 
ในการให้บริการ(X1) ด้านความน่าเชื่อถือ(X2) ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว(X3) และด้านความ
มัน่ใจได้(X4) 

นอกจากนีผู้้ วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน Standardized 
Coefficients Beta (β) เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้าน
ราคาสมาชิก(บาท/เดือน)(Y1) ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการเข้าถึงจิตใจ(X5) ซึ่งสามารถเขียนเป็น
สมการค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน)(Y1) ได้ดงันี ้

 
Y1 = 0.163(X5)  
 

สรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการ ด้านการเข้าถึงจิตใจ(X5) มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน)(Y1)มากที่สุด โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 0.163 

สมมติฐานที่ 2.3 คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็น
รูปธรรมในการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความ
มั่นใจได้ และด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ 

H0 : คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมในการ
ให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจได้ และด้านการ



  105 

เข้าถึงจิตใจ ไม่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ 

H1 : คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมในการ
ให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจได้ และด้านการ
เข้าถึงจิตใจ  มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บ ริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ 

 
ทัง้นีก้ าหนดให้ 

X1  = ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ 
X2 = ด้านความน่าเชื่อถือ 
X3 = ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
X4 = ด้านความมัน่ใจได้ 
X5 = ด้านการเข้าถึงจิตใจ 

 
ตาราง 38 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณูระหว่างคณุภาพการให้บริการ
กบัการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 

Regression 11.255 5 2.251 4.799 0.000 
Residual 184.822 394 .469 

  

Total 196.077 399 
   

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 38 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่าง 
คุณภาพการให้บริการกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ
พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า คุณภาพการให้บริการสามารถท านายการตัดสินใจใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
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สามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู สามารถ
ท านายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Enter ได้ ดงัตาราง 39 

 
ตาราง 39 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูคณุภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression) 

 

คุณภาพการให้บริการ B SE  (β) t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 1.876 0.514 
 

3.650** 0.000 
ด้านความเป็นรูปธรรมในการ
ให้บริการ(X1) 

0.128 0.085 0.086 1.512 0.131 

ด้านความน่าเชื่อถือ(X2) 0.174 0.088 0.110 1.988* 0.048 
ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว(X3) 0.065 0.046 0.071 1.409 0.160 
ด้านความมัน่ใจได้(X4) 0.016 0.097 0.009 0.163 0.870 
ด้านการเข้าถึงจิตใจ(X5) 0.205 0.101 0.108 2.022* 0.044 

R = 0.240  Adjusted R2 = 0.045  

R2 = 0.057  SE = .68490       

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 39 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณส่วนคุณภาพการให้บริการที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการพบว่า คุณภาพ 
การให้บริการมีความสัมพัน ธ์ เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันกับ การตัดสินใจใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ(X2) และด้านการเข้าถึงจิตใจ
(X5) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย B เท่ากับ 0.174 และ0.205 ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2)  
มีค่าเท่ากบั 0.045 โดยสามารถเขียนในรูปสมการ Unstandardized Coefficients (B) ได้ ดงันี ้

 
Y1 = 1.876 + 0.205(X5) + 0.174(X2) 



  107 

ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์  

ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ(X2) และด้านการเข้าถึงจิตใจ(X5)   
เป็นปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ(Y1)  
ซึง่จากค่าสมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถสรุปผลได้ ดงันี ้

หากคุณภาพการให้บริการ ด้านการเข้าถึงจิตใจ(X5)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย 
ในขณะที่คณุภาพการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ(X2) มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ(Y1) เพิ่มขึน้ 0.205 หน่วย  

หากคณุภาพการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ(X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะ
ท่ีคณุภาพการให้บริการ ด้านการเข้าถึงจิตใจ(X5)  มีค่าคงที่ จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ(Y1) เพิ่มขึน้ 0.174 หน่วย  

ทั ง้นี ต้ัวแปรที่ ไม่มีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บ ริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ(Y1) ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ
(X1) ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว(X3) และด้านความมัน่ใจได้(X4) 

นอกจากนีผู้้ วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน Standardized 
Coefficients Beta (β) เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้าน
แนวโน้มการใช้บริการ(Y1) ด้านความน่าเชื่อถือ(X2) และด้านการเข้าถึงจิตใจ(X5) ซึ่งสามารถ 
เขียนเป็นสมการค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ(Y1) ได้ดงันี ้

 
Y1 = 0.110(X2) + 0.108(X5) 

 
สรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ(X2) มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ(Y1)มากท่ีสดุ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.110 รองลงมาคือ ด้านการเข้าถึงจิตใจ(X5) มีค่าสมัประสิทธ์ิการ
ถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 0.108 
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สมมติฐานที่ 2.4 คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็น
รูปธรรมในการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความ
มั่นใจได้ และด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น 

H0 : คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมในการ
ให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจได้ และด้านการ
เข้าถึงจิตใจ ไม่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บคุคลอ่ืน 

H1 : คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมในการ
ให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจได้ และด้านการ
เข้าถึงจิตใจ  มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บ ริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บคุคลอ่ืน 

 
ทัง้นีก้ าหนดให้ 

X1  = ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ 
X2 = ด้านความน่าเชื่อถือ 
X3 = ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
X4 = ด้านความมัน่ใจได้ 
X5 = ด้านการเข้าถึงจิตใจ 
 

ตาราง 40 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณูระหว่างคณุภาพการให้บริการ
กบัการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 
Regression 10.809 5 2.162 2.537* 0.028 
Residual 335.788 394 .852 

  

Total 346.598 399 
   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 40 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่าง 
คณุภาพการให้บริการกบัการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่
บุคคลอ่ืนพบว่า มีค่า Sig เท่ากบั 0.028 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า คุณภาพการให้บริการสามารถท านายการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึง่จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหคุณู สามารถท านายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Enter ได้ ดงัตาราง 41 

 
ตาราง 41 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูคณุภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหคุณู (Multiple Regression) 

 

คุณภาพการให้บริการ B SE  (β) t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 2.658 0.693 
 

3.836** 0.000 
ด้านความเป็นรูปธรรมในการ
ให้บริการ(X1) 

0.271 0.114 0.137 2.380* 0.018 

ด้านความน่าเชื่อถือ(X2) 0.037 0.118 0.018 0.313 0.754 
ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว(X3) 0.112 0.062 0.093 1.816 0.070 
ด้านความมัน่ใจได้(X4) 0.167 0.131 0.073 1.275 0.203 
ด้านการเข้าถึงจิตใจ(X5) 0.084 0.136 0.033 0.615 0.539 

R = 0.177  Adjusted R2 = 0.019  

R2 = 0.031  SE = .92318       

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 41 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณส่วนคุณภาพการให้บริการที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน 
พบว่า คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจใช้
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บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน ด้านความเป็นรูปธรรมในการ
ให้บริการ(X1) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย B เท่ากับ 0.271 ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2)  
มีค่าเท่ากบั 0.019 โดยสามารถเขียนในรูปสมการ Unstandardized Coefficients (B) ได้ ดงันี ้

 
Y1 = 2.658 + 0.271(X1)  

 
ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์  
ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน(Y1) ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ(X1) 
เป็นปัจจยัที่ก าหนดการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคล
อ่ืน(Y1) ซึง่จากค่าสมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถสรุปผลได้ ดงันี ้

หากคุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ(X1) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้
บริการให้แก่บคุคลอื่น(Y1) เพิ่มขึน้ 0.271 หน่วย  

ทั ง้นี ต้ัวแปรที่ ไม่มีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บ ริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน(Y1) ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ(X2) 
และด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว(X3) และด้านความมัน่ใจได้(X4) และด้านการเข้าถึงจิตใจ(X5) 

นอกจากนีผู้้ วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน Standardized 
Coefficients Beta (β) เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้าน
แนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน(Y1) ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ(X1) ซึ่งสามารถ
เขียนเป็นสมการค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน(Y1) 

 
Y1 = 0.137(X1)  
 

สรุปได้ว่า คณุภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ(X1)  
มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่ 
บคุคลอื่น(Y1) มากท่ีสดุ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 0.137 
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สมมติฐานที่  3 ปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้าน
ครอบครัว และด้านบทบาทและสถานะ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสมมติฐานย่อย ดังนี ้

สมมติฐานที่ 3.1 ปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้าน
ครอบครัว และด้านบทบาทและสถานะ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการใช้บริการ(ครัง้/
สัปดาห์) 

H0 : ปัจจยัทางสงัคม ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านครอบครัว และ
ด้านบทบาทและสถานะ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์) 

H1 : ปัจจยัทางสงัคม ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านครอบครัว และ
ด้านบทบาทและสถานะ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์) 

 
ทัง้นีก้ าหนดให้ 

X1 = ด้านกลุม่อ้างอิง 
X2 = ด้านครอบครัว 
X3 = ด้านบทบาทและสถานะ 

 
ตาราง 42 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณูระหว่างปัจจยัทางสงัคมกบัการ
ตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 

Regression 31.274 3 10.425 4.772** 0.003 
Residual 865.116 396 2.185 

  

Total 896.390 399 
   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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จากตาราง 42 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่าง 
ปัจจัยทางสังคมกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/
สปัดาห์)พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า ปัจจยัทางสงัคมสามารถท านายการตดัสินใจใช้บริการ
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหคุณู สามารถท านายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Enter ได้ ดงัตาราง 43 

 
ตาราง 43 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์)โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหคุณู (Multiple Regression) 

 

ปัจจัยทางสังคม B SE  (β) t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) 2.031 0.716 

 
2.837** 0.005 

ด้านกลุม่อ้างอิง(X1) 0.545 0.154 0.188 3.545** 0.000 
ด้านครอบครัว(X2) 0.103 0.111 0.049 0.932 0.352 
ด้านบทบาทและสถานะ(X3) 0.045 0.150 0.016 0.298 0.766 
R = 0.187    Adjusted R2 = 0.028  

R2 = 0.035          SE = 1.47805       

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 
จากตาราง 43 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณปัจจัยทางสงัคมที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์) พบว่า ปัจจยัทาง
สังคมมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์  
ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์) ได้แก่ ด้านกลุ่มอ้างอิง(X1) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย B เท่ากับ 0.545 ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.028 โดยสามารถเขียน
ในรูปสมการ Unstandardized Coefficients (B) ได้ ดงันี ้
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Y1 = 2.031 + 0.545(X1)  
 

ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์  

ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์) ได้แก่ ด้านกลุ่มอ้างอิง(X1) เป็นปัจจัยที่ก าหนดการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์)(Y1) ซึ่งจากค่า
สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

หากปัจจัยทางสงัคม ด้านกลุ่มอ้างอิง(X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์)(Y1) เพิ่มขึน้ 
0.545 หน่วย  

ทั ง้นี ต้ัวแปรที่ ไม่มีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บ ริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์)(Y1) คือ ด้านครอบครัว(X2)  
และด้านบทบาทและสถานะ(X3) 

นอกจากนีผู้้ วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน Standardized 
Coefficients Beta (β) เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้าน
ความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์)(Y1) ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง(X1) ซึ่งสามารถ 
เขียนเป็นสมการค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์)(Y1) ได้ดงันี ้

 
Y1 = 0.188(X1)  

 
สรุปได้ว่า ปัจจัยทางสงัคม ด้านกลุ่มอ้างอิง(X1) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้

บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์)(Y1)มากที่สุด โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 0.188 
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สมมติฐานที่  3.2 ปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง  
ด้านครอบครัว และด้านบทบาทและสถานะ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) 

H0 : ปัจจยัทางสงัคม ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านครอบครัว และ
ด้านบทบาทและสถานะ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) 

H1 : ปัจจยัทางสงัคม ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านครอบครัว และ
ด้านบทบาทและสถานะ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) 

 
ทัง้นีก้ าหนดให้ 

X1 = ด้านกลุม่อ้างอิง 
X2 = ด้านครอบครัว 
X3 = ด้านบทบาทและสถานะ 

 
ตาราง 44 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณูระหว่างปัจจยัทางสงัคมกบัการ
ตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 
Regression 1103824.183 3 367941.394 2.670* 0.047 
Residual 54564556.857 396 137789.285 

  

Total 55668381.040 399 
   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 44 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่าง 
ปัจจยัทางสงัคมกบัการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) พบว่า 
มีค่า Sig เท่ากับ 0.047 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง(H1) หมายความว่า ปัจจัยทางสังคมสามารถท านายการตัดสินใจใช้บริการฟิต 
เนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
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สามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู สามารถ
ท านายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Enter ได้ ดงัตาราง 45 

 
ตาราง 45 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression) 

 

ปัจจัยทางสังคม B SE  (β) t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) 2446.685 179.753 

 
13.611** 0.000 

ด้านกลุม่อ้างอิง(X1) 2.203 38.595 0.003 0.057 0.955 
ด้านครอบครัว(X2) 41.221 27.795 0.078 1.483 0.139 
ด้านบทบาทและสถานะ(X3) 98.343 37.618 0.140 2.614** 0.009 
R = 0.141      Adjusted R2 = 0.012  

R2 = 0.020      SE = 371.19979       

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 
จากตาราง 43 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณปัจจัยทางสงัคมที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) พบว่า ปัจจัยทางสังคม 
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์  
ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) ได้แก่ ด้านบทบาทและสถานะ(X3) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย 
B เท่ากับ 98.343 ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.012 โดยสามารถเขียนในรูป
สมการ Unstandardized Coefficients (B) ได้ ดงันี ้

 
Y1 = 2446.685 + 98.343(X3)  

 
ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์  
ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) ได้แก่ ด้านบทบาทและสถานะ(X3) เป็นปัจจัยที่ก าหนดการ
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ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน)(Y1) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ิ
ดงักลา่วสามารถสรุปผลได้ ดงันี ้

หากปัจจัยทางสังคม ด้านบทบาทและสถานะ(X3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน)(Y1) เพิ่มขึน้ 
98.343 หน่วย  

ทั ง้นี ต้ัวแปรที่ ไม่มีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บ ริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน)(Y1) คือ ด้านกลุ่มอ้างอิง(X1) และด้านครอบครัว
(X2) 

นอกจากนีผู้้ วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน Standardized 
Coefficients Beta (β) เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้าน
ราคาสมาชิก(บาท/เดือน)(Y1) ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านบทบาทและสถานะ(X3) ซึ่งสามารถ 
เขียนเป็นสมการค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน)(Y1) ได้ดงันี ้

 
Y1 = 0.140(X3)  
 

สรุปได้ว่า ปัจจัยทางสังคม ด้านบทบาทและสถานะ(X3) มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน)(Y1)มากที่สุด โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 0.140 

สมมติฐานที่ 3.3 ปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้าน
ครอบครัว และด้านบทบาทและสถานะ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ 

H0 : ปัจจยัทางสงัคม ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านครอบครัว และ
ด้านบทบาทและสถานะ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ 

H1 : ปัจจยัทางสงัคม ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านครอบครัว และ
ด้านบทบาทและสถานะ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ 
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ทัง้นีก้ าหนดให้ 
X1 = ด้านกลุม่อ้างอิง 
X2 = ด้านครอบครัว 
X3 = ด้านบทบาทและสถานะ 

 
ตาราง 46 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณูระหว่างปัจจยัทางสงัคมกบัการ
ตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 
Regression 4.858 3 1.619 3.354* 0.019 
Residual 191.219 396 0.483 

  

Total 196.077 399 
   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 46 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่าง 
ปัจจัยทางสงัคมกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ พบว่า  
มีค่า Sig เท่ากับ 0.019 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง(H1) หมายความว่า  ปัจจัยทางสังคมสามารถท านายการตัดสิน ใจใช้บ ริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู สามารถ
ท านายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Enter ได้ ดงัตาราง 47 
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ตาราง 47 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ  โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression) 

 

ปัจจัยทางสังคม B SE  (β) t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) 3.219 0.337 

 
9.567** 0.000 

ด้านกลุม่อ้างอิง(X1) 0.029 0.072 0.021 0.400 0.689 
ด้านครอบครัว(X2) 0.074 0.052 0.074 1.416 0.157 
ด้านบทบาทและสถานะ(X3) 0.145 0.070 0.110 2.060* 0.040 
R = 0.157      Adjusted R2 = 0.017  

R2 = 0.025      SE = .69489       

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 47 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณปัจจัยทางสงัคมที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการพบว่า ปัจจัยทางสังคม 
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์  
ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ ได้แก่ ด้านบทบาทและสถานะ(X3) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย  
B เท่ากับ 0.145 ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.017 โดยสามารถเขียนในรูป
สมการ Unstandardized Coefficients (B) ได้ ดงันี ้

 
Y1 = 3.219 + 0.145(X3)  

 
ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์  
ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) ได้แก่ ด้านบทบาทและสถานะ(X3) เป็นปัจจัยที่ก าหนดการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ(Y1) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ิ
ดงักลา่วสามารถสรุปผลได้ ดงันี ้
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หากปัจจัยทางสังคม ด้านบทบาทและสถานะ(X3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ(Y1) เพิ่มขึน้  
0.145 หน่วย  

ทั ง้นี ต้ัวแปรที่ ไม่มีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บ ริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ(Y1) คือ ด้านกลุม่อ้างอิง(X1) และด้านครอบครัว(X2) 

นอกจากนีผู้้ วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน Standardized 
Coefficients Beta (β) เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้าน
แนวโน้มการใช้บริการ(Y1) ด้านบทบาทและสถานะ(X3) ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการค่าสมัประสิทธ์ิ
การถดถอยมาตรฐาน ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้
บริการ(Y1) ได้ดงันี ้

 
Y1 = 0.110(X3) 
 

สรุปได้ว่า ปัจจัยทางสังคม ด้านบทบาทและสถานะ(X3) มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ(Y1) มากที่สุด โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 2.060 

สมมติฐานที่ 3.4 ปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้าน
ครอบครัว และด้านบทบาทและสถานะ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่
บุคคลอื่น 

H0 : ปัจจยัทางสงัคม ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านครอบครัว และ
ด้านบทบาทและสถานะ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น 

H1 : ปัจจยัทางสงัคม ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านครอบครัว และ
ด้านบทบาทและสถานะ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บคุคลอ่ืน 

 
ทัง้นีก้ าหนดให้ 

X1 = ด้านกลุม่อ้างอิง 
X2 = ด้านครอบครัว 
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X3 = ด้านบทบาทและสถานะ 
 

ตาราง 48 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณูระหว่างปัจจยัทางสงัคมกบัการ
ตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 

Regression 7.299 3 2.433 2.840* 0.038 
Residual 339.298 396 0.857 

  

Total 346.598 399 
   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 48 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่าง 
ปัจจยัทางสงัคมกบัการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคล
อ่ืน พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.038 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า ปัจจยัทางสงัคมสามารถท านายการตดัสินใจใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหคุณู สามารถท านายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Enter ได้ ดงัตาราง 49 
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ตาราง 49 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหคุณู (Multiple Regression) 

 

ปัจจัยทางสังคม B SE  (β) t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) 3.681 0.448 

 
8.211** 0.000 

ด้านกลุม่อ้างอิง(X1) 0.069 0.096 0.038 0.716 0.474 
ด้านครอบครัว(X2) 0.178 0.069 0.135 2.566* 0.011 
ด้านบทบาทและสถานะ(X3) 0.140 0.094 0.080 1.491 0.137 
R = 0.145      Adjusted R2 = 0.014  

R2 = 0.021      SE = .92564       

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 49 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณปัจจัยทางสงัคมที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืนพบว่า ปัจจัยทาง
สังคมมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์  
ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน ได้แก่ ด้านครอบครัว(X2) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย 
B เท่ากับ 0.178 ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.014 โดยสามารถเขียนในรูป
สมการได้ ดงันี ้

 
Y1 = 3.681 + 0.178(X2)  

 
ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์  
ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน ได้แก่ ด้านครอบครัว(X2) เป็นปัจจัยที่ก าหนดการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน(Y1) ซึ่งจากค่า
สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถสรุปผลได้ ดงันี ้
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หากปัจจยัทางสงัคม ด้านครอบครัว(X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน(Y1) เพิ่มขึน้  
0.178 หน่วย  

ทั ง้นี ต้ัวแปรที่ ไม่มีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บ ริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน(Y1) คือ ด้านกลุ่มอ้างอิง(X1) และด้าน
บทบาทและสถานะ(X3) 

นอกจากนีผู้้ วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน Standardized 
Coefficients Beta (β) เพื่อแสดงค่าอิทธิพลของการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้าน
แนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน(Y1) ด้านครอบครัว(X2) ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการค่า
สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในด้าน
แนะน าการใช้บริการให้แก่บคุคลอ่ืน(Y1) ได้ดงันี ้

 
Y1 = 0.135(X2)  
 

สรุปได้ว่า ปัจจัยทางสงัคม ด้านครอบครัว(X2) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็น เตอร์ ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน (Y1)มากที่สุด  โดย 
มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 0.135 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตาราง 50 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติที่ใช้ 

  

ด้า
นค

วา
มถ

ี่ใน
กา

รใ
ช้บ

ริก
าร
(ค
รัง้
/ส
ัปด

าห์
)  

ด้า
นร

าค
าส

มา
ชิก

(บ
าท

/เด
ือน

) 

ด้า
นแ

นว
โน้
มก

าร
ใช้
บริ

กา
ร 

ด้า
นแ

นะ
น า

กา
รใ
ช้บ

ริก
าร
ให้

แก่
บุค

คล
อื่น

 

  

สมมติ ฐ าน ที่  1  ส่ วนป ระสมท าง
การตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณ ฑ์  ด้ านราคา ด้านการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ
และการน าเสนอ และด้านกระบวนการ 
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิต
เนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร      

   - ด้านผลิตภณัฑ์  √ √ √ × Multiple Regression 

   - ด้านราคา  √ √ × √ Multiple Regression 

   - ด้านการจดัจ าหน่าย × × × × Multiple Regression 

   - ด้านการสง่เสริมการตลาด × × × √ Multiple Regression 

   - ด้านบคุคล √ √ √ × Multiple Regression 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
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แก่
บุค

คล
อื่น

 
 

  

สมมติ ฐ านที่  1  ส่ วนป ระสมท าง
การตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณ ฑ์  ด้ านราคา ด้านการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ
และการน าเสนอ และด้านกระบวนการ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิต 
เนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร      

   - ด้านลักษณะทางกายภาพและการ
น าเสนอ 

√ √ √ × Multiple Regression 

   - ด้านกระบวนการ × × √ √ Multiple Regression 

 
                 หมายเหต ุ√ หมายถึง สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
                                 × หมายถึง ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 51 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพการให้บริการ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติที่ใช้ 
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สมมติฐานที่  2 คุณภาพการให้บริการ 
ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรม
ในการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ 
ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้าน
ความมั่ นใจได้  และด้านการเข้าถึ ง
จิตใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

     

   - ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ √ × × √ Multiple Regression 

   - ด้านความน่าเชื่อถือ × × √ × Multiple Regression 

   - ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว × × × × Multiple Regression 

   - ด้านความมัน่ใจได้ √ × × × Multiple Regression 

   - ด้านการเข้าถึงจิตใจ √ √ √ × Multiple Regression 

 
              หมายเหต ุ√ หมายถึง สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
                              × หมายถึง ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 52 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัทางสงัคม ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิต
เนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติที่ใช้ 
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สมมติ ฐ านที่  3  ปั จ จั ยท างสั งค ม 
ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้าน
ครอบค รัว  และด้ านบทบาทและ
สถานะ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

     

   - ด้านกลุม่อ้างอิง √ × × × Multiple Regression 
   - ด้านครอบครัว × × × √ Multiple Regression 
   - ด้านบทบาทและสถานะ × √ √ × Multiple Regression 

 
              หมายเหต ุ√ หมายถึง สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
                              × หมายถึง ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
 
 
 



 

บทท่ี 5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ คณุภาพการให้บริการ และปัจจยัทางสงัคม 

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยผลการวิจัยในครัง้นีส้ามารถน าไปเป็นข้อมูลในการเสนอแนะแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดของธุรกิจ เพื่อให้เกิดการด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพฒันาผลิตภณัฑ์
และคุณภาพการบริการที่ดี เพื่อจะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นและตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึน้ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้
1.เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ คณุภาพการให้บริการ และปัจจัยทาง

สงัคมของผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ คณุภาพการให้บริการ และปัจจยัทาง

สงัคม ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการ คณุภาพการให้บริการ และปัจจยัทางสงัคม

ของผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ผู้ประกอบการธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ สามารถน ามาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและ

พฒันาคณุภาพการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม 
3. ผลจากงานวิจยัสามารถเป็นข้อเสนอแนะและเป็นประโยชน์ในการเป็นข้อมลูส าหรับผู้

เร่ิมต้นในการท าธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์รายใหม่ 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. สว่นประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจดั

จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และ
ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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2. คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ  
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมัน่ใจได้ และด้านการเข้าถึงจิตใจ 
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัทางสงัคม ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านครอบครัว และด้านบทบาทและ
สถานะ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครัง้นี คื้อ ผู้ ที่ เคยใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร  ซึง่ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นีคื้อ ผู้ ที่เคยใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้ วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดย
การใช้สูตรหาขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่ระดับความเชื่ อมั่น 95% ได้กลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 385 คน และส ารองไว้ 15 คน ดงันัน้กลุ่มวิจยัในครัง้นีม้ีจ านวน 400 คน ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใช้วิธีการก าหนดสัดส่วนของ
ผู้ ใช้บริการในแต่ละชัน้ภูมิ (Proportional Stratified Sampling) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561)  
ตามจ านวนสาขาฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร หลงัจากนัน้จะใช้วิธีการสุ่มแบบอาศัย
ความสะดวก (Convenience Sampling) จนกว่าจะครบตามจ านวนกลุม่ตวัอย่างที่เลือกไว้ 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อการศึกษาวิจยัเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด
บริการ คุณภาพการให้บริการ และปัจจัยทางสังคม ที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ  
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  
โดยลกัษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่  1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และ
ด้านกระบวนการ 
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ส่วนที่  3 คุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ  
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมัน่ใจได้ และด้านการเข้าถึงจิตใจ 

ส่วนที่ 4 ปัจจัยทางสังคม ได้แก่  ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านครอบครัว และด้านบทบาท
และสถานะ  

สว่นที่ 5 การตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ความถ่ี
ในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์) ราคาสมาชิก(บาท/เดือน) แนวโน้มการใช้บริการ และด้านแนะน า
การใช้บริการให้แก่บคุคลอื่น 

 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
คณุภาพการให้บริการ และปัจจยัทางสงัคม ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้ วิจัยได้มีการสร้างเคร่ืองมือ
ตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. ศกึษาข้อมูลจากหนงัสือ เอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและทบทวนจากหนังสือ เอกสาร บทความ แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง มาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลมุถึงวตัถุประสงค์ในการวิจยั 

3. น าแบบสอบถามที่ได้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามความเหมาะสมของเนือ้หาก่อนน าไปทดลองใช้ 

4. น าแบบสอบถามที่ได้จากการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (Try Out) จ านวน 40 ชุด เพื่อน า
แบบสอบถามไปทดสอบหาความเชื่อมั่น  (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิท ธ์ิอัลฟา 
(Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) จากการทดสอบการหาค่าความเชื่อมั่น จ านวน  
40 ชดุ โดยมีค่าระหว่าง 0 – 1 ซึง่ในงานวิจยันีย้อมรับค่าความเชื่อมัน่อยู่ที่ระดบั 0.70 ขึน้ไป 

 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดกระท าข้อมูล 
หลังจากที่ ผู้ วิจัย ได้มี การจัด เก็บแบบสอบถามเรียบ ร้อยแล้ว ผู้ วิจัยจะน า

แบบสอบถามมาด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
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1. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) ความเรียบร้อย ความถูกต้อง และความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม 

2. น าแบบสอบถามที่ได้มาลงรหัส (Coding) ที่ก าหนดไว้ เพื่อน าไปประมวลผล
ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
แบบสอบถามที่ ได้จากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นผู้ ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ซึง่ผู้วิจยัมีการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
1. วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อให้ทราบ

ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบแบบสอบถามและการตัดสินใจใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถวิเคราะห์แบบสอบถามได้ ดงันี ้ 

1.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 เก่ียวกับลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ในข้อที่ 1-6 โดยแสดงผลเป็นความถ่ีและร้อยละ  

1.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 เก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบริการ ในข้อที่ 
7-34 โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 เก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ ในข้อที่ 35-54 
โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.4 แบบสอบถามตอนที่ 4 เก่ียวกับปัจจัยทางด้านสังคม ในข้อที่ 55–66  
โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.5 แบบสอบถามตอนที่ 5 เก่ียวกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในข้อที่ 67-70 โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ด้วยสถิ ติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ ใช้
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยมีการใช้สถิ ติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปของการท านายของตัวแปร
อิสระ (Independent variable) และตวัแปรตาม (Dependent variable)  

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการให้บริการ และปัจจยัทาง
สงัคม ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
สรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้



  131 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 240 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จ านวน จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 
สถานภาพโสด จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 ระดับปริญญาตรี จ านวน 304 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.00  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึน้ไป จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50  

2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการในภาพรวมอยู่ในระดับ 

ดีมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 โดยด้านราคา มี ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.49 รองลงมาคือ  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพและ  
การน าเสนอด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44, 4.38, 4.34, 
4.34 4.22 และ 4.20 ตามล าดบั เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

2.1  ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.44 โดยฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีจ านวนอปุกรณ์เพียงพอกับจ านวนผู้ ใช้บริการ และฟิตเนสเซ็นเตอร์ มี
อปุกรณ์การออกก าลงักายมีสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 4.45 รองลงมาคือ ฟิต
เนสเซ็นเตอร์ อุปกรณ์การออกก าลงักาย มีความหลากหลาย และฟิตเนสเซ็นเตอร์ อุปกรณ์การ
ออกก าลงักายมีความทนัสมยั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.44 และ4.43 ตามล าดบั 

2.2  ด้านราคาพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49  
โดยราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับความพึงพอใจที่ได้รับจากการบริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.58 รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสมกับคลาสออกก าลังกาย ราคาสมาชิกมีความ
เหมาะสมเมื่อเทียบกบัคณุภาพการบริการ และราคาสมาชิกมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกบัราคาใน
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.48, 4.47 และ4.45 ตามล าดบั 

2.3  ด้านการจัดจ าหน่ายพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.34 โดยฟิตเนสเซ็นเตอร์ สามารถติดต่อได้หลายทาง เช่น ทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ 
เคาน์เตอร์ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.41 รองลงมาคือ สามารถช าระค่าบริการได้ทัง้บัตร
เครดิตและเงินสด ที่ตัง้ของฟิตเนสเซ็นเตอร์ สามารถเดินทางได้สะดวก และฟิตเนสเซ็นเตอร์ เปิด
โอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็น ค าแนะน า ติชม ต่อการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.38, 4.34 และ4.23 ตามล าดบั 
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2.4  ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 โดยมีการจัดให้ผู้ ใช้บริการสามารถทดลองใช้บริการก่อนสมัครสมาชิก  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.39 รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ์การจัดโปรโมชั่น ผ่านสื่อห รือ
Website ต่างๆ อยู่ เสมอ มีการส่งเสริมการตลาดแก่สมาชิก เช่น การให้ส่วนลด/ของแถม  
อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั และมีพนกังานออกบูทเพื่อประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการให้บริการ
ฟิตเนสเซ็นเตอร์อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28, 4.22 และ3.99 ตามล าดบั 

2.5  ด้านบุคคลพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.38 โดยพนกังานภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีความสภุาพและเป็นมิตร มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 4.63 
รองลงมาคือ พนกังานภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ พนกังานภายใน
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ สามารถให้ค าแนะน าและออกแบบกิจกรรมการออกก าลังกายให้เหมาะสมกับ
ผู้ ใช้บริการได้ และพนักงานภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ สามารถให้ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
อธิบายข้อมลูที่สงสยัได้อย่างชดัเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.33, 4.28 และ4.27 ตามล าดบั 

2.6  ด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอพบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 โดยภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีล็อคเกอร์ที่เพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 4.59 รองลงมาคือ มีห้องอาบน า้ที่เพียงพอต่อผู้ ใช้บริการ ฟิตเน
สเซ็นเตอร์ มีความสะอาด และมีการท าความสะอาดเคร่ืองออกก าลงักายที่ให้บริการอยู่เสมอ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.54, 4.14 และ4.09 ตามล าดบั 

2.7  ด้านกระบวนการ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.20 โดยขัน้ตอนการสมัครสมาชิกเข้าใจง่าย อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.29 
รองลงมาคือ การท างานของพนักงานที่ให้บริการมีความเป็นระบบ มีข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับ
เงื่อนไข ข้อบังคับ ข้อห้าม ในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ อย่างชัดเจน และมีการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20, 4.18 และ4.13 ตามล าดบั 

3. คุณภาพการให้บริการ 
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ ในระดับดี  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 โดยด้านการเข้าถึงจิตใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.36 รองลงมาคือ ด้าน
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจได้ ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ และด้าน
ความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28ม 4.16, 4.11 และ4.06 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า 
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3.1  ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดบัดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 โดยภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีขนาดพืน้ที่เหมาะสมกับจ านวนผู้ ใช้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.52 รองลงมาคือ ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีการออกแบบและตกแต่งให้
เหมาะแก่การออกก าลงักาย พนกังานภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีการแต่งกายเข้ากับบรรยากาศใน
การออกก าลงักาย และอุปกรณ์เคร่ืองออกก าลงักายมีค าบรรยายวิธีการใช้งานทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18, 3.93 และ3.83 ตามล าดบั 

3.2  ด้านความน่าเชื่อถือ ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.06 โดยฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ใช้บริการมีชื่อเสียง มี ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.31 รองลงมาคือ 
เทรนเนอร์ที่ให้บริการ มีความรู้ความสามารถในการฝึกสอนได้เป็นอย่างดี พนกังานสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างการให้บริการแก่ผู้ ใช้บริการได้เป็นอย่างดี และเทรนเนอร์ที่ให้บริการมี
ใบรับรองการฝึกอบรมหลกัสตูรผู้ ฝึกสอนการออกก าลงักาย (Instructor Exercise) อยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15, 4.14 และ3.65 ตามล าดบั 

3.3  ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 โดยมีการแจ้งความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารการใช้บริการฟิต 
เนสเซ็นเตอร์ แก่ผู้ ใช้บริการอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยสงูสุดเท่ากบั 4.45 รองลงมาคือ พนักงานสามารถ
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เทรนเนอร์สามารถให้ข้อเสนอแนะวิธีการออกก าลังกายที่จะเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ใช้บริการได้เป็นอย่างดี และพนักงานสามารถให้บริการตามค าร้องขอของ
ผู้ใช้บริการได้อย่างทนัท่วงที มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.39, 4.15 และ4.13 ตามล าดบั 

3.4  ด้านความมั่นใจได้ ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.16 โดยอุปกรณ์มีความแข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.37 
รองลงมาคือ พนกังานมีทกัษะการสื่อสารที่ดีและมีความชดัเจนต่อการให้บริการ พนกังานมีความ
เชี่ยวชาญและสามารถให้การบริการได้อย่างถูกต้อง และมีมาตรฐานการให้บริการ เช่น จดัท าป้าย
ค าแนะน า/ค าเตือน ในการออกก าลงักาย ไว้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19, 4.18 และ3.91 
ตามล าดบั 

3.5 ด้านการเข้าถึงจิตใจ ภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.36 โดยพนกังานมีอธัยาศยัดี ยิม้แย้มแจ่มใส มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 4.67 รองลงมาคือ พนกังาน
มีการใสใ่จรายละเอียดของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี พนกังานมีความเอาใจใสต่่อผู้ให้บริการโดยไม่
เลือกปฏิบติั และพนักงานสามารถจดจ าชื่อผู้ ใช้บริการเป็นรายบุคคลได้ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.50, 4.36 และ3.91 ตามล าดบั 
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4. ปัจจัยทางสังคม 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางสงัคมภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.94 โดยด้านบทบาท มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.10 รองลงมาคือ ด้านครอบครัว และด้านกลุ่ม
อ้างอิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.99 และ3.75 ตามล าดบั เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

4.1 ด้านกลุ่มอ้างอิงภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.75 โดยใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ เนื่องจากได้รับการยืนยันประสิทธิภาพจากกลุ่มผู้ที่เคยใช้บริการมาก่อน   
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.01 รองลงมาคือ การมีรูปร่างที่ดีของเทรนเนอร์ ได้รับค าแนะน าจาก
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการออกก าลงักาย และมีกลุ่มดารา นักแสดง เคยมาใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.90, 3.84 และ 3.24 ตามล าดบั 

4.2 ด้านครอบครัว ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 โดย
รายได้ของครอบครัวมีบทบาทต่อการตัดสินใจในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.37 รองลงมาคือ ครอบครัวมีบทบาทต่อการตัดสินใจในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
สมาชิกในครอบครัวมีประสบการณ์ในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ และได้รับค าแนะน าในการใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์จากครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13, 3.77 และ 3.69 ตามล าดบั 

4.3 ด้านบทบาทและสถานะภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.10 โดยใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์เป็นค่านิยมในการออกก าลังกายของคนรุ่นใหม่ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 4.26 รองลงมาคือ ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์เหมาะสมกับการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์จะท าให้รู้จักกลุ่มคนที่ชอบออกก าลังกายที่เหมือนกัน  และใช้บริการฟิต 
เนสเซ็นเตอร์ โดยได้แบบอย่างมาจากกลุ่มคนรอบข้าง เช่น เพื่อน สงัคม องค์กร  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.16, 4.01 และ3.97 ตามล าดบั 

5. การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่า มีการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 4 ครัง้/สปัดาห์ โดยมีการ

ใช้บริการต ่าสุด 1 ครัง้/สัปดาห์ และมีการใช้บริการสูงสุด 7 ครัง้/สปัดาห์ ราคาสมาชิกเฉลี่ยอยู่ที่ 
2,676.68 บาท/เดือน โดยมีราคาสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ต ่าสุด 2,000 บาท/เดือน และมีราคา
สมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์สูงสุด 5,000 บาท/เดือน มีแนวโน้มในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
แน่นอนและจะแนะน าฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน  
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ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 
สมมติฐานที่  1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
ลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านความถี่ในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์) 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคคล 

และด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์) 

อย่างไรก็ตามส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการจดัจ าหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์) 

ด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคคล 

และด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) 

อย่างไรก็ตามส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการจดัจ าหน่าย ด้าน
การสง่เสริมการตลาด และด้านกระบวนการ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) 

ด้านแนวโน้มการใช้บริการ 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้าน

ลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ 

อย่างไรก็ตามส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา ด้านการจัด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ 

ด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด 

และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บคุคลอ่ืน 
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อย่างไรก็ตามส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ
จดัจ าหน่าย ด้านบุคคล และด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่
บคุคลอื่น 

สมมติฐานที่  2 คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็น
รูปธรรมในการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความ
มั่นใจได้ และด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านความถี่ในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์) 
คณุภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ ด้านความ

มั่นใจได้ และด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บ ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์) 

อย่างไรก็ตามคุณภาพการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์) 

ด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) 
คณุภาพการให้บริการ ด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) 
อย่างไรก็ตามคุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการ

ให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความมั่นใจได้ และด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร  ในด้าน
ราคาสมาชิก(บาท/เดือน) 

ด้านแนวโน้มการใช้บริการ 
คุณภาพการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการเข้าถึงจิตใจ มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
แนวโน้มการใช้บริการ 

อย่างไรก็ตามคุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการ
ให้บริการ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และด้านความมั่นใจได้ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ 
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ด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น 
คณุภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน า
การใช้บริการให้แก่บคุคลอื่น 

อย่างไรก็ตามคณุภาพการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่าง
รวดเร็วด้านความมั่นใจได้ และด้านการเข้าถึงจิตใจ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บคุคลอื่น 

สมมติฐานที่  3 ปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้าน
ครอบครัว และด้านบทบาทและสถานะ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านความถี่ในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์) 
ปัจจัยทางสงัคม ด้านกลุ่มอ้างอิง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิต

เนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์) 
อย่างไรก็ตามปัจจัยทางสังคม ด้านครอบครัว และด้านบทบาทและ

สถานะ ไม่มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจใช้บ ริการฟิตเนสเซ็น เตอร์ของผู้ ใช้บ ริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์) 

ด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) 
ปัจจัยทางสังคม ด้านบทบาทและสถานะ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้

บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) 
อย่างไรก็ตามปัจจัยทางสงัคม ด้านกลุ่มอ้างอิง และด้านครอบครัว ไม่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
ราคาสมาชิก(บาท/เดือน) 

ด้านแนวโน้มการใช้บริการ 
ปัจจัยทางสังคม ด้านบทบาทและสถานะ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้

บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ 
อย่างไรก็ตามปัจจัยทางสงัคม ด้านกลุ่มอ้างอิง และด้านครอบครัว ไม่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
แนวโน้มการใช้บริการ 
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ด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น 
ปัจจยัทางสงัคม ด้านครอบครัว มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเน

สเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บคุคลอื่น 
อย่างไรก็ตามปัจจัยทางสังคม ด้านกลุ่มอ้างอิง  และด้านบทบาทและ

สถานะ ไม่มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจใช้บ ริการฟิตเนสเซ็น เตอร์ของผู้ ใช้บ ริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บคุคลอ่ืน 

 
อภปิรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการให้บริการ และ
ปัจจัยทางสังคม ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression) พบว่า ค่า Adjusted R2 สามารถมีค่าต ่าได้ ซึ่งอาจเกิดมาจากในงานวิจัยในครัง้นี ้
เก่ียวข้องกับการท านายพฤติกรรมมนุษย์  เพราะมนุษย์เป็นสิ่งที่ยากจะคาดเดาได้ เมื่อเทียบกับ
กระบวนการทางกายภาพ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้มีการน าผลการศกึษามาอภิปรายผลการวิจยัได้ ดงันี ้

สมมติฐานที่  1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
ลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านความถี่ในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์) 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ
(ครัง้/สัปดาห์) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่มีอุปกรณ์การออก 
ก าลงักายมีความหลากหลาย ถือเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้อปุกรณ์ต่างๆ ได้ตาม
ความเหมาะสมและความชื่นชอบสว่นตวั จะมีผลท าให้ผู้ ใช้บริการเกิดความประทบัใจซึง่จะน ามาสู่
การใช้บริการที่เพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Armstrong (2011) กล่าวว่า 
ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ (Product Variety) เป็นการแบ่งประเภทของสินค้าและบริการที่มี
ความหลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การที่มีความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ์สงูจะเพิ่มโอกาสในการใช้บริการและมีการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคเพิ่ม
มากขึน้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของจิริฒิพา เรืองกล (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทาง
การตลาดและคุณภาพในการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า วี ฟิตเนส โซไซตี ้
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กรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจยัพบว่า ลกูค้าให้ความส าคญักบัการเรียนออกก าลงักายที่สามารถ
เลือกได้หลากหลายประเภท ซึ่งลูกค้าผู้สามารถเลือกเข้าร่วมตามความชอบ ตามความต้องการ
ของตนเอง ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายสามารถวัดและประเมินการตัดสินใจใช้บริการ  
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ในครัง้ต่อไปได้ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/
สปัดาห์) ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากราคาท่ีมีความเหมาะสมกับการบริการที่ได้รับเมื่อ
เทียบกบัเคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่เพียงพอส าหรับผู้ ใช้บริการ ซึง่ระดบัราคาที่เหมาะสมล้วนสง่ผลต่อ
ความพึงพอใจและจะท าให้มีแนวโน้มในการใช้บริการที่เพิ่มมากขึน้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเกวลิน สร้อยสะอาด (2558) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้า้ของผู้ ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวัดสงขลา พบว่า การใช้บริการที่มีราคาถูก มีส่วนลดตามช่วงเวลารวมทัง้ราคาค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเหมาะสม ย่อมมีผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ า้ของลูกค้า และสอดคล้องกับ
แนวคิดของวิทวัส รุ่งเรืองผล (2552) กล่าวว่า ราคาของผลิตภัณฑ์ หากผู้บริโภคจ่ายเงินจ านวน
มากในการซือ้ผลิตภัณฑ์ ระดับความเก่ียวพันหรือความพยายามในการหาข้อมูลนัน้จะสูง  ซึ่ง
ส าหรับการตัดสินใจซือ้สินค้าและบริการระดับราคาจึงมีผลต่อการพิจารณาในการซือ้สินค้าและ
บริการ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/
สัปดาห์) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการเอาใจใส่ของพนักงานที่ให้บริการ ท่ีมีความ
สภุาพและเป็นมิตรต่อผู้ รับบริการ สามารถสร้างความประทบัใจและท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึก
ที่ดีต่อการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับEhmke et al. (2005) กล่าวว่า การขายโดย
ใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลที่ เป็นผู้ ซื อ้ที่ เป็น
กลุ่มเป้าหมายในการซือ้ผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งมกัมีปฏิกิริยาต่อความคิด หรือเป็นการเสนอขาย
โดยหน่วยงานเพื่อให้เกิดการขายและสร้างความสมัพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของมกุดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ (2558) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
สถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
พนกังานที่มีความรู้ ความสามารถและมีมนษุยสมัพนัธ์ที่ดี เช่น ยิม้แย้มแจ่มใส พนกังานมีมารยาท 
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พูดจาสุภาพ มีความส าคัญกับสมาชิกผู้ ใช้บริการ เพราะสามารถท าให้เกิดความรู้สึกประทับใจ 
และอยากที่จะกลบัมาใช้บริการต่อ 

สว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ  
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
ความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์) ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการให้บริการ เช่น  มีห้องอาบน า้และการมีล็อคเกอร์ที่เพียงพอต่อผู้ ใช้บริการ เป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งที่แสดงถึงความเอาใจใส่ต่อจ านวนผู้ ใช้บริการในแต่ละวนั โดยปัจจยัเหล่านี ้
จะน ามาซึ่งการตดัสินใจใช้บริการที่เพิ่มมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของมกุดาวรรณ สมบูรณ์
วรรณะ (2558) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย 
ขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การสร้างเอกลกัษณ์ใน
การให้บริการ การเตรียมความพร้อม ได้แก่ เสียงเพลงภายในฟิตเนสที่เข้ากับบรรยากาศในการ
ออกก าลังกายสามารถสร้างความรู้สึกกระฉับกระเฉง และการตกแต่งสถานที่ที่ทันสมัย อุปกรณ์
ภายในฟิตเน็ตครบครันเพียงพอต่อการให้บริการ สามารถสร้างความพึงพอใจและน าไปสู่การ
ตดัสินใจใช้บริการในระยะยาวได้  

อย่างไรก็ตามสว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านการ
สง่เสริมการตลาด และด้านกระบวนการ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์) ซึ่งไม่สอดคล้อง
กบัสมมติฐาน เนื่องจากการแข่งขันของธุรกิจฟิตเนสมีการแข่งขนัที่รุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายสามารถติดต่อได้หลายทาง เช่น ทางโทรศพัท์ เว็บไซต์ เคาน์เตอร์การ
ให้บริการ การส่งเสริมทางการตลาดที่มีการจัดให้ผู้ ใช้บริการสามารถทดลองใช้บริการก่อนสมัคร
สมาชิก และกระบวนการท างานท่ีเป็นระบบเข้าใจง่าย ซึง่ปัจจยัเหลา่นีล้้วนเป็นกลยุทธ์พืน้ฐานที่ใช้
ในการเข้าถึงผู้ ใช้บริการที่ธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ใช้เป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดผู้ ใช้บริการที่ไม่แตก 
ต่างกนั ท าให้ปัจจยัเหล่านีไ้ม่ได้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเน็ตที่เพิ่มขึน้ของผู้ ใช้บริการ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราภา พึ่งบางกรวย (2552) ได้ศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาด
บริการที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจัยพืน้ฐานในการให้บริการที่ค านึงถึงกระบวนการที่มีความสะดวกไม่ยุ่งยาก การติดต่อ  
ของพนักงานในฟิตเนส เป็นสิ่งพืน้ฐานในการให้บริการแก่ผู้ ใช้บริการที่ไม่แตกต่างกันของฟิต  
เนสเซ็นเตอร์ในแต่ละแห่ง จึงไม่ใช่ปัจจัยส าคัญต่อการพิจารณาเพื่อตัดสินใจในการใช้บริการ 
นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของจิริฒิพา เรืองกล (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทาง
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การตลาดและคุณภาพในการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า วี ฟิตเนส โซไซตี ้
กรุงเทพมหานคร พบว่า การจัดท าการส่งเสริมการขาย เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของการ
ตดัสินใจที่จะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการของตัง้แต่แรกเร่ิม ดังนัน้ปัจจยัเหล่านีจ้ึงไม่ได้
แสดงถึงความแตกต่างของการจดัท าการสง่เสริมการขายของลกูค้าแต่ละรายแตกต่างกนั 

ด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน)  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการที่ธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ ให้ความส าคัญต่อมีจ านวน
อปุกรณ์เพียงพอต่อจ านวนผู้ ใช้บริการ และตรวจสภาพการใช้งานของอปุกรณ์การออกก าลงักาย
ให้มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน จะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการมากขึน้ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของKotler and Armstrong (2011) กล่าวว่า การน าเสนอคุณสมบัติและการใช้งาน  
ของผลิตภัณฑ์นัน้ๆ โดยในแต่ละผลิตภัณฑ์ล้วนมีลักษณะเฉพาะที่ผู้ ให้บริการจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญต่อการให้บริการ ซึ่งจะมีผลต่อผู้ บริโภคที่จะใช้ในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับ
วตัถปุระสงค์การใช้งานและตรงกบัความพงึพอใจของตนเองมากท่ีสดุ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากระดับราคาที่มีความเหมาะสมกับการใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น
ราคาสมาชิกที่เหมาะสมกับคลาสออกก าลงักาย จ านวนชั่วโมงที่ใช้บริการ ราคาสมาชิกที่มีความ
หลากหลายที่เหมาะกบัผู้ ใช้บริการ จะส่งผลต่อการตดัสินใจในการต่ออตัราสมาชิกในการใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์เพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกวลิน สร้อยสะอาด (2558) ได้ศึกษาเร่ือง
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตดัสินใจกลบัมาใช้บริการซ้า้ของผู้ ใช้บริการ
สนามฟุตบอลหญ้าเทียมในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  พบว่า ราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพรวมทัง้เมื่อเปรียบเทียบไปแล้วราคาค่าเช่าถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสนามอ่ืนๆ ท าให้
ราคาค่าเช่านัน้มีผลต่อการตดัสินใจกลบัมาใช้บริการซ้า้ของผู้ใช้บริการ และสอดคล้องกบังานวิจยั
ของสุริยัญ สมพงษ์ และคณะ (2560) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการของศูนย์ออกก าลังกายในประเทศไทย: กรณีศึกษาของศูนย์กีฬา PAC พบว่า 
ผู้ ใช้บริการจะใช้ปัจจัยในด้านราคาในการเปรียบเทียบถึงคุณภาพการบริการและอุปกรณ์ต่างๆ 
ภายในศูนย์กีฬา อัตราราคาที่เหมาะสมจึงมีส่วนช่วยในการพิจารณาถึงการตัดสินใจใช้บริการ  
ศนูย์กีฬา PAC 
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ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน)  
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากพนกังานภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีความสภุาพและเป็นมิตร  
รวมทัง้พนกังานในการให้บริการมีจ านวนที่เพียงพอในการบริการตามส่วนต่างๆ และให้ข้อมลูด้วย
ความถูกต้อง จะสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจนน าไปสู่ปัจจัยในการพิจารณาในการสมัคร
สมาชิกของผู้ ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2548)  
กล่าวว่า การก าหนดนโยบายราคาเชิงจิตวิทยา ที่ใช้ในการก าหนดราคาสินค้าโดยใช้วิธีกระตุ้นให้
เกิดพฤติกรรมการซือ้ของลกูค้า เช่น การลดราคาสินค้าประจ าปี จะสามารถสร้างแรงกระตุ้นและ
แรงจูงใจในการพิจารณาถึงระดับราคาที่จะใช้บริการ และสอดคล้องกบังานวิจัยของฟาริดา ยุมา
ดีน และกิตติ แก้วเขียว (2562) ได้ศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการ และคณุภาพบริการที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใช้บริการสถานออกก าลงักายในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชมุพร พบว่า 
พนกังานที่ให้บริการที่สามารถให้ข้อมลูด้วยความถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า จะท าให้เกิด
ความเชื่อมั่นต่อการใช้บริการที่ได้รับซึ่งเป็นแรงผลักดันสู่การตัดสินใจในการใช้บริการในครัง้ 
ต่อๆ ไป 

สว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ 
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
ราคาสมาชิก(บาท/เดือน) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากฟิตเนสเซ็นเตอร์มีการเตรียมสิ่งที่
จ าเป็นส าหรับการให้บริการแก่สมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ เช่น การมีล็อคเกอร์ที่ เพียงพอต่อ
ผู้ ใช้บริการ ผ้าเช็ดตัว เจลล้างมือ ตามจุดต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจและแสดงถึงความ
ใส่ใจต่อผู้ ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธธีธรณ์ ธีรขวัญโรจน์ (2561) กล่าวว่า ลักษณะ
ทางกายภาพมีความส าคัญต่อผู้ที่พบเห็น ซึ่งลูกค้าจะอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพยิ่งดูดีหรือ
สวยงามเพียงใดลกูค้าก็ย่อมคาดหวงัต่อการบริการที่เกิดขึน้ได้ 

อย่างไรก็ตามสว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านการ
สง่เสริมการตลาด และด้านกระบวนการ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
เนื่องจากการสง่เสริมทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั เช่น การให้ความส าคญั
ต่อการกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ การให้ทดลองใช้
บริการก่อนตัดสินใจสมัครสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วกลยุทธ์ทางการตลาดของฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
แต่ละแห่งไม่มีความแตกต่างกัน ผู้ ใช้บริการจึงพิจารณาจากปัจจัยอ่ืนๆ ที่สามารถตอบสนองใน
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การสมคัรสมาชิกมากกว่า เช่น ความสะดวกในการเดินทางและความสะอาดของฟิตเนสเซ็นเตอร์  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของลภัสวัฒน์ ศภุผลกุลนันทร์ (2558) กล่าวว่า ธุรกิจต่างๆ มักสร้างการ
แข่งขนัในการสร้างและพฒันาผลิตภณัฑ์ที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคได้ ประกอบ
กับการเพิ่มการเข้าถึงในตัวผลิตภัณฑ์ การส่งผ่านข้อมูลผ่านตัวแทนขายถือเป็นกลยุทธ์ในขัน้
พืน้ฐานในการด าเนินการของธุรกิจต่างๆ ที่มีลกัษณะคล้ายคลงึของในแต่ละธุรกิจ   

ด้านแนวโน้มการใช้บริการ 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากการที่ธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์สรรหาและติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ที่เก่ียวข้องกบัอปุกรณ์การออกก าลงักาย ที่สามารถให้บริการตามความต้องการที่หลากหลายของ
ผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้การติดตามและให้ค าแนะน าเก่ียวกับประโยชน์และข้อควร
ปฏิบติัที่เหมาะสมในการออกก าลงักายให้แก่ผู้ ใช้บริการ ล้วนเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเกิดความ 
พึงพอใจและต้องการที่จะใช้บริการซ า้เพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณะ ฉิมภักดี 
(2559) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการเข้ารับบริการของลกูค้าในสถาบนัลดน า้หนกัสลิมอพัเซ็น
เตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน รวมทัง้มีการติดตาม
ผลและสงัเกตการเปลี่ยนแปลงของผู้ รับบริการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลดน า้หนกัอย่างต่อเนื่อง  เพื่อท าให้
ผู้ใช้บริการเกิดความพงึพอใจสงูสดุและมีผลต่อการใช้บริการในครัง้ต่อๆ ไป 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากพนักงานที่ให้ข้อมูลด้วยความถูกต้อง กระชับ รวมทัง้มีการ
แนะน าการให้บริการที่เหมาะสมกับผู้ ใช้บริการ ในการสมัครสมาชิก ขัน้ตอนการให้บริการ และ
อ านวยความสะดวกต่อผู้ ใช้บริการต่างๆ การสร้างความประทับใจของพนักงานที่ให้บริการจะ
น าไปสู่แนวโน้มการตัดสินใจในการใช้บริการเพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของธธีธรณ์ ธีรขวัญ
โรจน์ (2561) กล่าวว่า การให้บริการโดยบุคคลหรือพนกังานเป็นผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์
ทัง้หมด ทัง้นีบุ้คลากรจะต้องมีการคดัเลือก ฝึกอบรม และมีสิ่งจูงใจอ่ืนๆ ที่ลกูค้าสามารถสมัผสัได้ 
เช่น บุคลิกภาพ การแต่งกาย ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นในการใช้
บริการของผู้ บริโภค และสอดคล้องกับงานวิจัยของTerzoglou et al. (2012) ได้ศึกษาเร่ืองการ
ประเมินคุณภาพการบริการของศูนย์ออกก าลังกายในภาคตะวันออกของเทสซาโลนิกิ พบว่า 
พนกังานควรได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมีความตรงต่อเวลา สามารถรายงานทางเทคนิค
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และการเสนอแนะน าวิธีการออกก าลงักายใหม่ๆ อยู่เสมอในจะช่วยการการกระตุ้นการใช้บริการ
มากขึน้ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ  
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
แนวโน้มการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการสร้างภาพลักษณ์และการให้
ความส าคญัต่อความสะอาดภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ เช่น ห้องน า้ อปุกรณ์การออกก าลงักายอย่าง
สม ่าเสมอ เป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของจิรศักด์ิ ชาพรมมา (2560) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิต 
เนสเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การที่พนกังาน
อธิบายรายละเอียดแก่ผู้ ใช้บริการให้ครบถ้วนและชัดเจน รวมทัง้มีสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและ
ภายนอกสะอาด ดูดี มีการตกแต่งที่ทันสมัย สร้างความรู้สึกกระฉับกระเฉง จะมีผลอย่างมาก  
ต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการ 

สว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการจัดล าดับขัน้ตอนในการให้บริการโดยค านึงถึงความ
สะดวกในการใช้บริการ รวมทัง้การแก้ไขปัญหาในระหว่างการให้บริการได้อย่างเหมาะสมและ
รวดเร็ว เป็นสิ่งสะท้อนถึงการบริการที่เป็นมืออาชีพ ที่ท าให้ผู้ ใช้บริการเกิดการยอมรับและมีความ
ประทับใจต่อการบริการที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกวลิน สร้อยสะอาด (2558)  
ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกลบัมาใช้บริการซ้า้
ของผู้ ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา พบว่า การที่พนักงาน
เต็มใจในการให้ค าปรึกษา รวมทัง้ระเบียบและเงื่อนไขในการให้บริการ สามารถกระตุ้นให้เกิดการ
ใช้บริการท่ีเพิ่มมากขึน้ได้ 

อย่างไรก็ตามส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา ด้านการจัด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
เนื่องจากธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีกลยทุธ์ทางการตลาดที่ให้ความส าคญัในเร่ืองอปุกรณ์ในการออก
ก าลงักายท่ีมีความทันสมยั ครบครัน มีช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านสื่อออนไลน์และพนกังานขาย 
การส่งเสริมการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ ที่มีความน่าสนใจ รวมทัง้มีระดับราคาที่ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ในขัน้พืน้ฐานและมีลกัษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler 
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and Armstrong (2011) กล่าวว่า เป็นสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือ
ความต้องการของลกูค้า ได้แก่ รูปแบบของผลิตภณัฑ์ คณุภาพ ตราสินค้า ราคา ชื่อเสียงของผู้ขาย 
ขัน้ตอนในการให้บริการบริการ การเสนอขายที่มีความหลากหลายความคิด สถานที่องค์กรหรือ
บคุคล ซึง่เป็นปัจจยัพืน้ฐานในการเข้าถึงตลาดของธุรกิจต่างๆ  

ด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้

บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่
บคุคลอ่ืนซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากการก าหนดอตัราค่าบริการที่ค านึงถึงความสามารถ
ในการช าระของผู้ ใช้บริการ ทัง้ราคาต่อเดือน จ านวนแรกเข้าที่ระดับหลายราคา ท าให้เป็นการ  
สร้างทางเลือกให้แก่ผู้ ใช้บริการสามารถเลือกได้ตามข้อจ ากัดในการสมัครสมาชิก เช่น รายได้ 
ความคุ้มค่า ในการใช้บริการ ระดับราคาที่มีความหลากหลายจะส่งมีผลต่อแนวโน้มการบอกต่อ
การบริการไปยงับุคคลอื่น ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2548) กล่าวว่า นโยบาย
ราคาที่แตกต่างกนั การตัง้ราคาโดยพิจารณาถึงรูปแบบและลกัษณะพิเศษของตวัสินค้า และตาม
ความสนใจและความต้องการของผู้ใช้บริการ จะเป็นการสร้างการตดัสินใจในการใช้บริการเพิ่มขึน้ 
และสอดคล้องกบังานวิจยัของกฤษณะ ฉิมภักดี (2559) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการเข้ารับ
บริการของลูกค้าในสถาบนัลดน า้หนักสลิมอัพเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ราคาของ
ค่าบริการสามารถดึงดดูลกูค้าได้มากยิ่งขึน้ หากมีการก าหนดอตัราราคาที่มีความเหมาะสมจะท า
ให้ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการกบัสถาบนัเป็นประจ า  

สว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านการสง่เสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านการแนะน าการใช้
บริการให้แก่บุคคลอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการประชาสมัพันธ์การจัดโปรโมชั่น
ต่างๆ ให้แก่ผู้ ใช้บริการอยู่เสมอ เช่น การลดราคาสมาชิก จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ ใช้บริการเกิดความ
สนใจและติดตามข้อมลูข่าวสาร รวมทัง้เมื่อผู้ ใช้บริการแล้วเกิดความรู้สึกประทบัใจและตรงตามที่
ได้มีการประชาสมัพนัธ์ไว้ จะท าให้เกิดการแนแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น ซึง่สอดคล้องกบั
งานวิจยัของเกวลิน สร้อยสะอาด (2558) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้า้ของผู้ ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในอ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า การให้บริการโดยการมีบริการเสริม เช่น WiFi น า้ด่ืม และทีวี
ถ่ายทอดสดฟุตบอล เป็นปัจจยัที่สร้างความน่าสนใจและน ามาซึ่งการกระตุ้นไปสู่การแนะน าการ
ใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืนได้เพิ่มขึน้  และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุริยัญ สมพงษ์ และคณะ 
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(2560) ได้ศกึษาเร่ืองปัจจยัการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของศนูย์ออกก าลงั
กายในประเทศไทย: กรณีศึกษาของศูนย์กีฬา PAC พบว่า การส่งเสริมและการกระตุ้ นการใช้
บริการด้วยสิทธิพิเศษต่างๆ ที่มีความเหมาะสม จะมีส่วนในการใช้บริการและมีผลต่อการแนะน า
บคุคลอื่นมาใช้บริการนัน้ๆ  

สว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านการแนะน าการใช้บริการ
ให้แก่บุคคลอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการให้บ ริการที่มีความเป็นระบบ  
เช่น ขัน้ตอนการสมคัรสมาชิกเข้าใจง่าย มีความสะดวกรวดเร็ว จะช่วยในการประหยดัเวลาในการ
สมคัรสมาชิกของผู้ใช้บริการ ประกอบกบัความสามารถในการจดัล าดบัขัน้ตอนการให้บริการที่เป็น
ระบบ จะท าให้ผู้ ใช้บริการรู้สึกได้รับความสะดวกต่อการใช้บริการ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน า  
ไปสู่การแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืนให้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของจิรศกัด์ิ ชา
พรมมา (2560) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เปิด
ให้บริการ 24 ชั่วโมง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ขัน้ตอนในการให้บริการ เช่น 
ความรวดเร็วในการ check in-out ความสามารถในการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว เงื่อนไขการใช้บริการ 
มีความชัดเจน และการให้บริการรวดเร็ว ปัจจัยเหล่านีเ้ป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ เกิดความต้องการใช้
บริการและใช้เป็นข้อมูลส าหรับการแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืนได้  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุริยัญ สมพงษ์ และคณะ (2560) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการของศูนย์ออกก าลังกายในประเทศไทย: กรณีศึกษาของศูนย์กีฬา PAC 
พบว่า กระบวนการในการให้บริการ การจดัล าดบัขัน้ตอนที่สะดวกต่อการใช้บริการของลกูค้า จะมี
ผลต่อการตดัสินใจและการแนะน าบอกต่อไปยงัผู้ใช้บริการรายอ่ืนๆ ได้ 

อย่างไรก็ตามส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการจดัจ าหน่าย 
และด้านบุคคล ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านการแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
เนื่องจากอปุกรณ์ในการออกก าลงักาย ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ และการให้บริการของพนกังาน
ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ เป็นเคร่ืองมือในการให้บริการขัน้พืน้ฐานแก่ผู้ ใช้บริการ ไม่ได้เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ผู้ ใช้บริการจะมีการแนะน าการใช้บริการไปยังบุคคลอ่ืนนัน้ผู้ ใช้บริการจะพิจารณาจาก
ปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ การบริการหลงัการขายที่ดี การแจ้งข้อมลูข่าวสารที่มีความถกูต้องชดัเจน การไม่
เอาเปรียบผู้ใช้บริการ ทัง้นีจ้ึงท าให้ผลิตภณัฑ ราคา การจดัจ าหน่าย และพนกังานที่ให้บริการ ไม่มี
อิทธิพลต่อการแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืนในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ซึ่งสอดคล้อง
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แนวคิดของลภัสวฒัน์ ศภุผลกุลนันทร์ (2558) กล่าวว่า ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด
ในบางครัง้ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการซือ้สินค้าและบริการได้เสมอไปหรือได้ทุกสถานการณ์ แต่มกัจะมี  
ปัจจยัสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ ขณะที่ผู้บริโภคก าลงัตดัสินใจ ปัจจยัที่ไม่ได้คาดคะเนมกัมา
เก่ียวข้อง เช่น ลกัษณะของผู้ขาย หรือเกิดจากผู้บริโภคอารมรณ์เสียจากรายได้ เป็นต้น 

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรม
ในการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจได้ 
และด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านความถี่ในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์) 
คณุภาพการให้บริการ  ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้
บริการ(ครัง้/สัปดาห์) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการจัดพืน้ที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์  
ให้มีขนาดพืน้ที่เหมาะสมกับจ านวนผู้ ใช้บริการ เช่น การแยกพืน้ที่ออกเป็นสัดส่วนตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็น โซนฟรีเวท โซนฟรีสไตล์ ห้องโยคะ ห้องจกัรยาน และเมมเบอร์
เลาจน์ สามารถตอบสนองความต้องการใช้บริการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของฟาริดา ยุมาดีน และกิตติ แก้วเขียว (2562) ได้ศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการ  
และคุณภาพการบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัชุมพร พบว่า การจดักิจกรรมการออกก าลงักายที่เหมาะสมกบัผู้ ใช้บริการ เช่น 
คอร์สการออกก าลังกายที่ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม จะเพิ่มการ
ตดัสินใจในการใช้บริการเพิ่มขึน้ 

คุณภาพการให้บริการ  ด้านความมั่นใจได้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/
สัปดาห์) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากผู้ ใช้บริการจะให้ความส าคัญกับการจัดการ
เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ส าหรับออกก าลงักายที่มีความแข็งแรง ทนทาน ทัง้ตวัวสัดุ ขนาดของเคร่ือง 
ปลอดภยัต่อการใช้งาน ซึง่หากเมื่อการใช้บริการแล้วรู้สึกประทบัใจต่อคณุภาพการบริการที่ได้รับก็
จะสร้างความพึงพอใจอันจะน ามาซึ่งการใช้บริการที่เพิ่มมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สาธิต เชือ้อยู่นาน (2562) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจต่อคณุภาพการให้บริการบิ๊กแบร์ยิม อ าเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบว่า การให้ความมั่นใจในการให้บริการแก่ผู้ ให้บริการบริการด้วย
ความสภุาพ บริการตามสญัญาที่ได้ให้ไว้ ความปลอดภยัในเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในระหว่างการใช้
บริการ พนักงานให้ข้อมูลที่ถูกต้อง จะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการต่างๆ ที่ เพิ่มขึน้ และ
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สอดคล้องกับงานวิจัยของจิริฒิพา เรืองกล (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดและ
คณุภาพในการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจของลกูค้า วี ฟิตเนส โซไซตี ้กรุงเทพมหานคร 
พบว่าการสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ลูกค้าด้วยความเป็นมิตร มีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดี มีมาตรฐานอย่าง
สม ่าเสมอทัง้ในเร่ืองความปลอดภัยและเคร่ืองมือที่ทันสมัย จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจใช้
บริการของลูกค้า และสอดคล้องกับงานวิจัยของNajafzadeh and Shiri (2015) ได้ศึกษาเร่ือง
คุณภาพการบริการและการรับรู้คุณค่าของลูกค้าและแอโรบิกคลบัฟิตเนสใน Tabriz พบว่า การ
สร้างความมัน่ใจในเร่ืองการเข้าใจปัญหาและสามารถตอบสนองต่อลกูค้าได้อย่างดี สามารถสร้าง
ความเชื่อใจให้แก่ลกูค้า ซึง่สามารถที่สร้างแรงกระตุ้นในการใช้บริการท่ีเพิ่มมากขึน้ 

คุณภาพการให้บริการ  ด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/
สัปดาห์) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากพนักงานมีอัธยาศัยดี ยิม้แย้มแจ่มใส ทักทาย
ผู้ ใช้บริการด้วยความเป็นมิตร มีความเอาใจใส่โดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้ ใช้บริการในแต่ละ
คน การสร้างความแตกต่างในการบริการของพนักงาน จะช่วยในการสร้างความประทับใจและ
น ามาสู่การตัดสินใจใช้บริการต่างๆ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิริฒิพา เรืองกล (2558) ได้
ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพในการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้า วี ฟิตเนส โซไซตี ้กรุงเทพมหานคร พบว่า การค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็น
ส าคัญและการใส่ใจในการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า จะช่วยในการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขนั หากสิ่งที่พนักงานให้บริการจนสามารถสร้างความประทับใจให้เกิดขึน้แก่
ผู้ ใช้บริการได้ จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการในครัง้ต่อๆ ไป และสอดคล้องกับ
แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2560) กล่าวว่า การดูแลเอาใจใส่ที่ผู้ ให้บริการพึงมีต่อ
ผู้ รับบริการ ทัง้ในส่วนของการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า และการที่
พนักงานเข้าใจความรู้สึกของลูกค้า จะน าไปสู่การยกระดับคุณภาพการบริการที่มีส่วนส าคัญใน
การตดัสินใจใช้บริการของผู้บริโภค 

อย่างไรก็ตามคณุภาพการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง 
อย่างรวดเร็ว ไม่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
เนื่องจากธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์พยายามปรับตวัให้เข้ากบัพฤติกรรมของผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในเร่ืองคุณภาพการให้บริการให้เกิดการรับรู้ รวมทัง้การ
ตอบสนองต่อการบริการให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้ บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปที่ไม่แตกต่างกัน  
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ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ Yusof and Geok (2018) ได้ศึกษาเร่ืองการรับรู้คุณภาพการบริการ
ของผู้ ใช้บริการศูนย์นันทนาการมหาวิทยาลัยมาเลเซีย พบว่า  ผู้ ใช้บริการที่เป็นนักศึกษาศูนย์
นันทนาการในมหาวิทยาลัย มีข้อจ ากัดในการเลือกใช้บริการในฟิตเนสเซ็นเตอร์แห่งอ่ืน ท าให้
ปัจจัยอ่ืนๆ ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย เช่น เคร่ืองมืออุปกรณ์ ความน่าเชื่อถือ 
หรือการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการไม่ใช่ปัจจัยที่จะใช้ในการประเมิน
คณุภาพในการบริการท่ีได้รับหรือการใช้บริการ 

ด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) 
คุณภาพการให้บริการ  ด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้

บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการให้บริการด้วยการดูแลเอาใจใส่ของพนักงาน การบริการ
ด้วยใจที่ยอดเยี่ยม ผู้ ใช้บริการจะสามารับรู้ได้ถึงคุณภาพการบริการและความเอาใจใส่ที่ได้รับ  
ความประทับใจเหล่านีจ้ะน ามาซึ่งการพิจารณาในการเลือกอัตราค่าสมาชิกในการใช้บริการ  
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของPena et al. (2013) กล่าวว่า การดูแลเอาใจใส่ลกูค้า 
แสดงถึงความสนใจต่อลกูค้าในแต่ละบคุคล การเอาใจใส่รวมถึงการช่วยเหลือลกูค้าเป็นรายบุคคล 
ถือเป็นพืน้ฐานการให้บริการที่มีความส าคัญที่สุดและมีผลต่อการเลือกใช้บริการและตัดสินใจใช้
บริการถึงแม้ระดบัราคาที่มีความแตกต่างจากการบริการที่อยู่ในระดบัเดียวกนั  และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของNajafzadeh and Shiri (2015) ได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการและการรับรู้คุณค่า
ของลกูค้าและแอโรบิกคลบัฟิตเนสใน Tabriz พบว่า การดแูลเอาใจใส่ลกูค้าในเร่ืองความสามารถ
ในการดึงดูดลูกค้าด้วยการบริการที่เป็นเลิศและเข้าใจปัญหาของลูกค้า สามารถสร้างความ
ประทบัใจในการบริการนัน้ได้เป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตามคณุภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ  
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และด้านความมั่นใจได้ ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก
(บาท/เดือน) ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์มีการแข่งขนัอย่างมาก
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ ใช้บริการ เช่น อุปกรณ์เคร่ืองออกก าลงักาย การสร้างภาพลกัษณ์ที่ดี
ของฟิตเนสเซ็นเตอร์ การปรับกลยุทธ์การบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการใน
ปัจจุบันโดยธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ในแต่ละแห่งมักมีการสร้างความดึงดูดใจให้แก่ผู้ ใช้บริการที่มี
ลกัษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yusof and Geok (2018) ได้ศึกษาเร่ืองการ
รับรู้คณุภาพการบริการของผู้ ใช้บริการศนูย์นนัทนาการมหาวิทยาลยัมาเลเซีย พบว่า ผู้ ใช้บริการที่
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เป็นนกัศึกษาศนูย์นนัทนาการในมหาวิทยาลยั มีข้อจ ากดัในการเลือกใช้บริการในฟิตเนสเซ็นเตอร์
แห่งอ่ืน ท าให้ปัจจยัอ่ืนๆ ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย เช่น เคร่ืองมืออปุกรณ์ ความ
น่าเชื่อถือ หรือการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการไม่ใช่ปัจจัยที่จะใช้ในการ
ประเมินคณุภาพในการบริการท่ีได้รับหรือการใช้บริการ 

ด้านแนวโน้มการใช้บริการ 
คุณภาพการให้บริการ  ด้านความน่าเชื่อถือ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้

บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ  ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีต่อผู้ ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ทัง้การ
บริการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์การออกก าลังกายที่ทันสมัย ความรู้ความสามารถของพนักงานที่
ให้บริการสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและบริการท่ีมีชื่อเสียงได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Terzoglou et al. (2012) ได้ศึกษาเร่ืองการประเมินคุณภาพการบริการของศูนย์ออกก าลงักายใน
ภาคตะวนัออกของเทศซาโลนิกิ พบว่า พนกังานท่ีได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมีความตรง
ต่อเวลา รวมทัง้การสร้างความน่าเชื่อถือมีการรายงานทางเทคนิคและการเสนอแนะน าวิธีการออก
ก าลงักายใหม่ๆ อยู่เสมอในจะช่วยการการกระตุ้นการใช้บริการมากขึน้ 

คุณภาพการให้บริการ  ด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ  ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการรักษาระดับการคุณภาพการบริการและการดูแลเอาใจใส่
ของพนกังานอย่างสม ่าเสมอและมีการพัฒนาที่ดีขึน้เร่ือยๆ รวมไปถึงการปฏิบติังานของพนักงาน
แต่ละคนมีรูปแบบคณุภาพเดีและมีมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาที่ให้บริการ จะมีผลต่อแนวโน้ม
ต่อการตัดสินใจใช้บริการในอนาคตได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธธีธรณ์ ธีรขวัญโรจน์ (2561) 
พบว่า การใส่ใจรายละเอียดของลูกค้า มีอิทธิพลต่อขัน้ตอนการตัดสินใจใช้บริการ คุณภาพการ
ให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า โดยถึงแม้จะมีสินค้าประเภทเดียวกัน แต่สิ่งที่จ าเป็น
พืน้ฐานที่เหนือกว่าสินค้าประเภทเดียวกนัคือคณุภาพการให้บริการ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ
Najafzadeh and Shiri (2015) ได้ศึกษาเร่ืองคณุภาพการบริการและการรับรู้คณุค่าของลกูค้าและ
แอโรบิกคลบัฟิตเนสใน Tabriz พบว่า การให้ความส าคัญกับการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าโดยให้ความ
สนใจถึงความต้องการของผู้ ใช้บริการอยู่เป็นระยะๆ จะท าให้ผู้ รับบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งมี
สว่นส าคญัในการใช้บริการต่อไปในอนาคต 

อย่างไรก็ตามคณุภาพการให้บริการ  ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ  
ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และด้านความมั่นใจได้ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
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ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ ซึ่ง ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากสิ่งที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ ใช้บริการที่มีความ
ต้องการจะใช้บริการต่อไปมกัมาจากองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น การจดัโปรโมชัน่อย่างต่อเนื่อง เงื่อนไข
การให้บริการตรงตามที่ได้แจ้งไว้มากกว่าการให้บริการที่เป็นพืน้ฐานที่ไม่แตกต่างจากธุรกิจ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์อ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฟาริดา ยุมาดีน และกิตติ แก้วเขียว (2562)  
ได้ศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการและคณุภาพบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใช้
บริการสถานออกก าลงักายในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัชุมพร พบว่า ด้านความน่าเชื่อถือและด้าน
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว ไม่ได้มีความแตกต่างกันของแต่ละธุรกิจ แต่จะเลือกพิจารณาจาก
ท าเลที่ตัง้ที่ใกล้ที่พักที่สุด ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับแนวโน้มต่อการให้บริการที่มากขึน้ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของค านาย อภิปรัชญาสกุล (2557) กล่าวว่า ลักษณะที่จับต้องได้ เป็น
ลกัษณะที่ปรากฏให้เห็นหรือสมัผัสได้ ได้แก่ อาคาร สถานที่บุคลากร รวมทัง้อุปกรณ์และเอกสาร
การสื่อสารต่างๆ และสร้างการให้ความมัน่ใจ เป็นความรู้ ความสามารถ ความสภุาพของพนกังาน
ที่พร้อมจะให้บริการ ซึ่งความสามารถในการบริการจะก่อให้เกิดความไว้วางใจและสร้างความ
มัน่ใจให้แก่ผู้ รับบริการที่ธุรกิจอื่นๆ ต่างให้บริการท่ีมีลกัษณะที่คล้ายคลงึกนั 

ด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น 
คุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ ไม่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน า
การใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์มีอปุกรณ์
การออกก าลงักายที่ทนัสมยั มีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการต่างๆ ที่ครบครัน รวมไปถึงขนาด
พืน้ที่ท่ีพอเหมาะ มีคลาสพิเศษ เช่น โยคะ บอดีปั้ม้ แดนซ์ซิ่ง รวมทัง้มีบริการเสริมเทรนด์เนอร์
สว่นตวั ผู้ ใช้บริการจะสามารถรับรู้ได้ถึงคณุภาพการบริการซึ่งจะส่งผลต่อการแนะน าการใช้บริการ
ให้แก่บุคคลอ่ืนได้ทราบด้วย ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2560) กล่าว
ว่า ความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือสามารถสมัผัสได้ตัง้แต่ครัง้แรก
ในการให้บริการ เช่น อุปกรณ์ที่ทันสมัย เคร่ืองมือ และการสร้างความประทับใจให้เห็น เมื่อ
ผู้บริโภคเกิดความประทบัใจก็จะเกิดการแนะน าคณุภาพการบริการที่ได้รับให้แก่บุคคลอ่ืนด้วย 

อย่างไรก็ตามคณุภาพการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว ด้านความมัน่ใจได้ และด้านการเข้าถึงจิตใจไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิต 
เนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน  
ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากการสร้างความน่าเชื่อถือ การตอบสนองอย่างรวดเร็ว การ
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สร้างความมั่นใจ และการเอาใจใส่ที่ดีต่อผู้ ใช้บริการเป็นหลกัการพืน้ฐานที่ธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์
ต่างๆ ที่ผู้ ใช้บริการย่อมได้รับเมื่อมีการใช้บริการเกิดขึน้แต่ปัจจัยเหล่านีไ้ม่ได้เป็นสิ่งที่จะใช้ในการ
แนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน แต่อาจขึน้อยู่กับเงื่อนไขตามสญัญาไม่ว่าจะเป็นการยกเลิก
สมาชิกหรือการต่ออายุสมาชิกมีความสะดวกรวดเร็ว การติดตามและวัดผลให้ลูกค้าให้มีแรง
กระตุ้ นในการออกก าลังกายที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของค านาย 
อภิปรัชญาสกุล (2557) กล่าวว่า ลกัษณะที่จับต้องได้ เป็นลกัษณะที่ปรากฏให้เห็นหรือสมัผัสได้ 
ได้แก่ อาคาร สถานที่บุคลากร รวมทัง้อปุกรณ์และเอกสารการสื่อสารต่างๆ และสร้างการให้ความ
มัน่ใจ เป็นความรู้ ความสามารถ ความสภุาพของพนักงานที่พร้อมจะให้บริการ ซึ่งความสามารถ
ในการบริการจะก่อให้เกิดความไว้วางใจที่ธุรกิจอื่นๆ ต่างให้บริการที่มีลกัษณะที่คล้ายคลงึกนั และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของฟาริดา ยุมาดีน และกิตติ แก้วเขียว (2562) ได้ศึกษาเร่ืองส่วนประสม
การตลาดบริการ และคุณภาพบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลัง
กายในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชุมพร พบว่า การเอาใจใสต่่อการให้บริการของลกูค้าเป็นสิ่งที่ลกูค้า
ได้รับและมีลกัษณะที่คล้ายคลึงกนัในแต่ละแห่ง เนื่องจากเป็นเพราะการแข่งขนัที่รุนแรงของธุรกิจ
และค่านิยมการออกก าลงักายที่เพิ่มมากขึน้ 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านครอบครัว 
และด้านบทบาทและสถานะ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านความถี่ในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์)  
ปัจจัยทางสังคม ด้านกลุ่มอ้างอิง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเน

สเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สปัดาห์) ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากการยืนยนัประสิทธิภาพจากกลุม่ผู้ที่เคยใช้บริการมาก่อน การมี
รูปร่างที่ดีของเทรนเนอร์ รวมทัง้จากการสอบถามและการค้นหารีวิวที่ได้ผลและมีรูปร่างที่ดีจริง จะ
มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่เพิ่มมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล 
(2557) กล่าวว่า อิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความคิดเห็น ทัศนคติและ
ความเชื่ออย่างเดียวกนั บุคคลหนึ่งๆ ซึ่งบุคคลที่อยู่ในกลุม่อ้างอิงจะซือ้สินค้าตามกลุ่มอ้างอิง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของYong and Kyoungho (2018) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการศูนย์ออกก าลังกาย พบว่า พนักงานหรือเทรนเนอร์ที่ให้บริการเป็นกลุ่มอ้างอิงที่
ส าคัญ ซึ่งการแจ้งรายละเอียดส าหรับการออกก าลังกายมีส่วนส าคัญในการโน้มน้าวใจในการ
ตดัสินใจใช้บริการของลกูค้าได้ 
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อย่างไรก็ตามปัจจยัทางสงัคม ด้านครอบครัวและด้านบทบาทและสถานะ ไม่
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
ความถ่ีในการใช้บริการ(ครัง้/สัปดาห์) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากผู้ ใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์เป็นกลุ่มที่ต้องการรักษาสุขภาพและมีความต้องการมีรูปร่างที่ดี ประกอบกับใน
ปัจจุบันมีเคร่ืองเล่นและมีคลาสการออกก าลังกายที่มีความหลากหลาย และสามารถทดลองใช้
บริการได้ฟรีก่อนสมคัรสมาชิก ท าให้ผู้ ใช้บริการสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมและสามารถ
ตดัสินใจใช้บริการได้ด้วยตนเอง ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของPourranjbar and Zeytoonli (2017)  
ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการมีผลต่อการออกก าลงักายของประชาชนในสวนสาธารณะ พบว่า 
บทบาทของผู้ที่ออกก าลงักายมีความหลากหลายทัง้พนกังานบริษัท ประชาชน และกลุ่มประชาชน
ที่อาศยัพืน้ที่ใกล้เคียงโดยมีเปา้หมายที่ไม่แตกต่างกนัคือต้องการมีสขุภาพที่ดี 

ด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) 
ปัจจยัทางสงัคม ด้านบทบาทและสถานะ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ 

ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน)  
ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากผู้ใช้บริการต่างมีบทบาทและสถานภาพที่แตกต่างกนัไม่ว่าจะ
เป็นพนกังานบริษัทเอกชน นกัเรียน นกัศึกษา หรือเจ้าของกิจการ แต่ก็มีความต้องการที่จะมีรูปร่าง
ที่ดี และสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนันทสารี สุขโตและคณะ 
(2555) กล่าวว่า บทบาทและสถานภาพ บุคคลเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลหลายกลุ่ม โดยบทบาทจะ
ขึน้อยู่กับกิจกรรมของแต่ละคนที่บุคคลรอบข้างคาดหวังจะให้กระท าและในแต่ละบทบาทจะมี
สถานภาพอยู่  ซึ่งสะท้อนถึงการยอมรับนับถือจากสังคม โดยปกติแล้วบุคคลจะมีการเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับบทบาทและสถานภาพของตนเอง โดยพิจารณาจากบทบาทที่
หลากหลายของบคุคลนัน้ๆ 

อย่างไรก็ตามปัจจัยทางสังคม ด้านกลุ่มอ้างอิงและด้านครอบครัว ไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
ราคาสมาชิก(บาท/เดือน) ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากการเลือกสมคัรสมาชิกในการใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ผู้ ใช้บริการมักจะพิจารณาจากตัวเลือกของเคร่ืองเล่น อุปกรณ์หรือ 
คลาสออกก าลังกายที่มีความเหมาะสมกับตนเอง และจะพิจารณาเลือกตัดสินใจใช้บริการด้วย
เหตุผลของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยขอPourranjbar and Zeytoonli (2017) ได้ศึกษาเร่ือง
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีผลต่อการออกก าลงักายของประชาชนในสวนสาธารณะ พบว่า ครอบครัว
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ไม่ได้มีผลต่อการออกก าลังกายในสวนสาธารณะเป็นเพราะเป็นค่านิยมส่วนตัวรวมทัง้การออก
ก าลงักายในลกัษณะนีไ้ม่มีค่าใช้จ่ายซึง่คนทัว่ไปสามารถใช้บริการนัน้ได้ 

ด้านแนวโน้มการใช้บริการ 
ปัจจยัทางสงัคม ด้านบทบาทและสถานะ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ

ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ ซึง่สอดคล้อง
กบัสมมติฐาน เนื่องจากด้านบทบาทและสถานะที่แตกต่างกนัของผู้ ใช้บริการในแต่ละบุคคลมีผล
ต่อการใช้บริการในครัง้ต่อไปๆ ซึ่งผู้ ใช้บริการที่มีฐานะทางสงัคมสงูหรือเข้าสงัคมจะมีความเอาใจ
ใส่ต่อรูปลกัษณ์และรูปร่าง จึงท าให้ผู้ ใช้บริการลกัษณะนีม้ีแนวโน้มการตดัสินใจใช้บริการในระยะ
ยาว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของYong and Kyoungho (2018) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้บริการศนูย์ออกก าลงักาย ผลการวิจยัพบว่า ด้านบทบาทและสถานะมีความส าคญั
ในการเลือกใช้บริการศูนย์ออกก าลังกาย หากสถานภาพทางสงัคมสูงหรือเป็นคนชอบเข้าสงัคม 
ติดต่อธุรกิจต่างๆ การมีบคุลิกภาพที่ดีจะสร้างความมัน่ใจ ซึ่งบทบาทและสถานะของลกูค้าจึงมีผล
ต่อแนวโน้มการใช้บริการเลือกใช้บริการศนูย์ออกก าลงักาย 

อย่างไรก็ตามปัจจัยทางสังคม ด้านกลุ่มอ้างอิงและด้านครอบครัว ไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
แนวโน้มการใช้บริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากผู้ ใช้บริการไม่ได้ยึดติดกบักลุ่มที่เคย
ใช้บริการหรือความคิดเห็นจากบุคคลรอบข้าง ซึ่งแนวโน้มการใช้บริการต่อนัน้มกัมาจากการได้รับ
แรงกระตุ้นจากโปรโมชัน่และสิทธิพิเศษต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจิรศักด์ิ ชาพรมมา (2560) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู้ ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ด้วยตนเองที่เชื่อว่าสามารถพัฒนา
ภาพลกัษณ์และรูปร่างของตนเองให้ดูดีขึน้ เลือกรูปแบบการออกก าลงักายที่เหมาะสมกับตนเอง 
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการออกก าลงักาย โดยกระแสนิยมของคนในสงัคมที่ดูแลสขุภาพมากขึน้ ท า
ให้กลุ่มอ้างอิง ครอบครัวหรือบุคคลบุคคลรอบข้างไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจในการใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง 

ด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น 
ปัจจัยทางสังคม ด้านครอบครัว มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเน

สเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากบุคคลรอบข้างหรือบุคคลในครอบครัวสามารถเห็นผลการใช้
บริการว่ามีรูปลักษณ์และความแตกต่างก่อนใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ซึ่งหากเมื่อเกิดการใช้
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บริการแล้วท าให้สขุภาพหรือรูปร่างดีขึน้จนท าให้บุคคลในครอบครัวสามารถสงัเกตไุด้ จะมีสว่นให้
ผู้ ใช้บริการมีการแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืนได้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของศภุชาต เอ่ียม
รัตนกูล (2557) กล่าวว่า อิทธิพลจากสมาชิกในครอบครัว มีผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าและ
บทบาทของครอบครัวจะมีส่วนในการเลือกความเหมาะสมของการใช้สินค้าและบริการและ
สอดคล้องกบัแนวคิดของนันทสารี สขุโตและคณะ (2555) กล่าวว่า ครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรมผู้
ซือ้ ครอบครัวจึงเป็นกลุม่สงัคมที่มีความส าคญัมากที่สุดในการซือ้ของผู้บริโภคในการให้ค าแนะน า
ของผลิตภณัฑ์สินค้าและบริการ 

อย่างไรก็ตามปัจจัยทางสงัคม ด้านกลุ่มอ้างอิงและด้านบทบาทและสถานะ 
ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน เนื่องจากผู้ ใช้บริการจะใช้
ปัจจัยอ่ืนๆ ในการแนะน าการใช้บริการ เช่น จ านวนคลาสที่เหมาะสมกับผู้ ใช้บริการ โปรโมชั่น  
ความคุ้มค่าของอัตราค่าสมาชิกเมื่อเทียบกบัประโยชน์ที่ได้รับมากกว่ากลุ่มอ้างอิง ซึ่งกลุ่มอ้างอิง
จึงไม่ได้มีผลต่อการแนะน าการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของจิรศกัด์ิ ชา
พรมมา (2560) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เปิด
ให้บริการ 24 ชั่วโมง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ด้วยตนเองที่เชื่อว่าสามารถพฒันาภาพลกัษณ์และรูปร่างของตนเองให้ดูดี
ขึน้ เลือกรูปแบบการออกก าลงักายที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการออกก าลงักาย 
โดยกระแสนิยมของคนในสงัคมที่ดแูลสุขภาพมากขึน้ ท าให้กลุ่มอ้างอิง ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

1. ด้านบุคคล ผู้ ประกอบการฟิตเนสเซ็นเตอร์ควรให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม
พนกังานส าหรับสร้างความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ เพื่อให้พนกังานได้พฒันาทกัษะสามารถ
ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายข้อมูลให้แก่ผู้ ใช้ทราบถึงการใช้บริการต่างๆ ของฟิต 
เนสเซ็นเตอร์ได้อย่างชดัเจน 

2. ด้านกระบวนการ ผู้ประกอบการฟิตเนสเซ็นเตอร์ควรให้ความส าคญักบัการแจ้งข้อมลู
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ ใช้บริการอยู่เป็นระยะ เช่น สิทธิพิเศษจากการบริการ สถานการณ์
ส าคัญที่เก่ียวข้องมาตรการรักษาความปลอดภัย ข้อระวังด้านสุขภาพ สาระและความรู้ที่ถูกต้อง
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เก่ียวกบัการออกก าลงักาย เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ผู้ ใช้บริการรับรู้ข้อมูลต่างๆ อยู่
เสมอ 

3. ด้านผลิตภณัฑ์ ผู้ประกอบการฟิตเนสเซ็นเตอร์ควรให้ความส าคญักบัอปุกรณ์การออก
ก าลังกายโดยหมั่นตรวจสอบถึงสภาพการใช้งานโดยพิจารณาจากความเสื่อมและอายุการ  
ใช้งาน และใช้เฉพาะอุปกรณ์ออกก าลังกายที่มีสภาพพร้อมใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และ
อนัตรายท่ีจะเกิดขึน้ในระหว่างที่มีการใช้บริการให้มีความพร้อมในการใช้งาน 

4. ด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ ผู้ประกอบการฟิตเนสเซ็นเตอร์ควรให้
ความส าคญักบัความสะอาด เช่น การเช็ดท าความสะอาดที่นัง่ และเคร่ืองมือ และบริการน า้ยาฆ่า
เชือ้ และผ้าส าหรับเช็ดไว้ ห้องน า้ พืน้ ซึ่งควรมีการท าความสะอาดเป็นรอบช่วงเวลาที่เหมาะสม
ตลอดจนอบรมและก าชบัพนกังานด้านสขุอนามยัอย่างเคร่งครัด 

5. ด้านราคา ผู้ ประกอบการฟิตเนสเซ็นเตอร์ควรให้ความส าคัญกับการก าหนดอัตรา
ราคาค่าสมาชิก โดยการจัดหาอุปกรณ์การออกก าลังกายที่ได้มาตรฐาน พนักงานที่มีความรู้
ความสามารถในการแนะน าการให้บริการ จ านวนคลาสที่เหมาะสม ให้เหมาะสมกบัระดบัอตัราค่า
สมาชิกของผู้ใช้บริการ 

6. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ ประกอบการฟิตเนสเซ็นเตอร์ควรให้ความส าคัญกับ
ช่องทางการประชาสมัพันธ์โดยการส่งเสริมการตลาดโดยใช้พนักงานออกบูทเพื่อประชาสมัพันธ์
เก่ียวกับการให้บริการ ซึ่งผู้ ใช้บริการจะสามารถสอบถามถึงวิ ธีการใช้บริการและเงื่อนไขต่างๆ  
ก่อนการตดัสินใจสมคัรสมาชิกก่อนใช้บริการ 

7. ด้านการเข้าถึงจิตใจ ผู้ประกอบการฟิตเนสเซ็นเตอร์ควรให้ความส าคัญกบัการเอาใจ
ใสข่องพนกังานโดยการจดัฝึกอบรมในด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทบัใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
เช่น สามารถจดจ าชื่อผู้ ใช้บริการเป็นรายบุคคลได้ จะท าให้ผู้ ใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นคนพิเศษ
และสามารถสร้างความรู้สกึที่ดีต่อการบริการได้ 

8. ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ ผู้ ประกอบการฟิตเนสเซ็นเตอร์ควรให้
ความส าคัญกับการแสดงคู่มือการให้บริการของการอุปกรณ์เคร่ืองออกก าลังกายต่างๆ ให้มีค า
บรรยายวิธีการใช้งานทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ ใช้บริการรายใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้ผู้ ใช้บริการสามารถออกก าลงักายด้วย
ความถกูต้อง 

9. ด้านความมั่นใจได้ ผู้ประกอบการฟิตเนสเซ็นเตอร์ควรให้ความส าคัญกับมาตรฐาน
การให้บริการ เช่น จัดท าป้ายค าแนะน า/ค าเตือน ในการออกก าลังกาย ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้
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ผู้ ใช้บริการสามารถศึกษารายละเอียด วิธีการใช้ ขัน้ตอนการใช้ เพื่อให้ผู้ ใช้บริการได้ตระหนักและ
เกิดข้อควรระวังในการใช้บริการ ซึ่งสามารถสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ ใช้บริการและลดความ
เสื่อมของเคร่ืองและอปุกรณ์ที่ใช้บริการ 

10. ด้านความน่าเชื่อถือ  ผู้ ประกอบการฟิตเนสเซ็นเตอร์ควรให้ความส าคัญกับ 
การคัดเลือกเทรนเนอร์ที่ผ่านการพัฒนาให้มีใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ ฝึกสอนการออก
ก าลังกาย (Instructor Exercise) เพื่อน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแนะน าและให้ความรู้แก่
ผู้ ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง รวมทัง้แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของเทรนเนอร์ให้เป็นที่ยอมรับแก่
ผู้ใช้บริการ 

11. ด้านกลุ่มอ้างอิง ผู้ประกอบการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ควรให้ความส าคัญกับการกระตุ้น
การโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง เซเลบริตี ้เช่น ดารา นกัแสดง ที่มีชื่อเสียง เพื่อสร้างการรับรู้และการ
รู้จักเก่ียวกับบริษัท และสร้างความเชื่อให้แก่ผู้ ใช้บริการบริการว่าจะมีรูปลักษณ์ที่ดีเหมือนกับ
บคุคลที่มีชื่อเสียงอนัจะน ามาซึง่การใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เพิ่มขึน้ 

12. ด้านบทบาทและสถานะ ผู้ประกอบการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ควรให้ความส าคญักับการ
จดัคลาสและกิจกรรมที่เหมาะส าหรับผู้ ใช้บริการที่มีลกัษณะความชอบที่คล้ายคลึงกนั เช่น  คาร์ดิ
โอ เต้น ฟีเจอร์ คลาส ฟรีสไตล์ ที่เพียงพอกับความต้องการของผู้ ใช้บริการ รวมทัง้การเปิดพืน้ที่
แสดงความคิดเห็นในการใช้บริการท่ีเหมาะสมกบัผู้ใช้บริการ 

13. ด้านครอบครัว ผู้ประกอบการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ควรให้ความส าคญักบัคนใกล้ชิดหรือ
บุคคลรอบตวั เช่น การจดัการส่งเสริมการตลาดโดยเน้นการให้สว่นลดหรือสิทธิพิเศษกบัญาติหรือ
บคุคลในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด เช่น สว่นลดค่าสมาชิก และการเพิ่มระยะเวลาในการบริการ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่
จะเป็นปัจจยัต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในมิติอ่ืนๆ 

2. ควรมีการศกึษาปัจจยัการบอกเลา่ปากต่อปาก (Word-of-mouth) ซึง่อาจจะเป็นปัจจยั
ในการพฒันาเป็นกลยทุธ์ในการขยายสาขาในพืน้ที่จงัหวดัใกล้เคียงได้  

3. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยด้านความจงรักภกัดีต่อการใช้บริการ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพฒันากลยทุธ์ให้สามารถรักษาลกูค้าที่ใช้บริการที่ยาวนานขึน้ 
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4. ควรมีการศึกษาถึงความคาดหวงัของผู้บริโภคที่มีต่อการจดัการของผู้ประกอบการฟิต
เนสเซ็นเตอร์ เพื่อเป็นมุมมองสนองให้ผู้ประกอบการน าไปพัฒนา ปรุงแก้ไขในการใช้กลยุทธ์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม 
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                                                                      เลขที่แบบสอบถาม                         

 

แบบสอบถาม 

การวิจัยเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการให้บริการ และ
ปัจจัยทางสังคม ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ

ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าชีแ้จง 

  แบบสอบถามชุดนีจ้ัดท าขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาด
บริการ คุณภาพการให้บริการ และปัจจัยทางสังคม ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามชดุนีแ้บ่งออกเป็น 5 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศกึษา และรายได้ต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และด้าน
กระบวนการ 

ส่วนที่ 3 คณุภาพการให้บริการ ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ ด้านความ
น่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมัน่ใจได้ และด้านการเข้าถึงจิตใจ 

ส่วนที่  4 ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านครอบครัว และด้านบทบาทและ
สถานะ  

ส่วนที่ 5 การตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้ วิจัยใคร่ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลของท่านจะถูกปิดเป็น
ความลบัและไม่สง่ผลกระทบใดๆ ต่อท่าน ทัง้นี ้ข้อมลูที่ได้นัน้จะน ามาวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านัน้ 
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ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ 
ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย     หน้า  ❑  ที่ตรงกับความคิดเหน็ของท่านมากที่สุด 
1. เพศ     

  ❑  ชาย   ❑  หญิง              
2. อายุ    

   ❑   20 - 29 ปี   ❑  30 - 39 ปี 
    ❑  40 – 49 ปี   ❑  50 ปี ขึน้ไป 
3.  สถานภาพสมรส 
    ❑ โสด     ❑  สมรส/อยู่ด้วยกนั     ❑ หย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู่      
4. ระดับการศึกษา   
   ❑  ต ่ากว่าปริญญาตรี 
   ❑  ปริญญาตรี 
  ❑  สงูกว่าปริญญาตรี  
5. อาชีพ 
    ❑  นกัเรียน/นกัศกึษา   ❑  ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
  ❑  พนกังานบริษัทเอกชน   ❑  ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ  
  ❑  เกษียณอาย/ุไม่ได้ประกอบอาชีพ  
6.  รายได้ต่อเดือน 
              ❑  น้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 
             ❑  10,001 – 20,000 บาท   
              ❑  20,001 – 30,000 บาท  
             ❑  30,001 บาทขึน้ไป 
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ส่วนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ   
ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงช่องว่างให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

(โดย 5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยท่ีสุด) 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ระดับความคิดเหน็ 

 เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

 เห
น็ด้

วย
 

 ไม่
แน่

ใจ
 

 ไม่
เห
น็ด้

วย
 

 ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านผลิตภัณฑ์ 5 4 3 2 1 
1. ฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีจ านวนอุปกรณ์ เพียงพอกับ
จ านวนผู้ใช้บริการ 

          

2.ฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีอุปกรณ์การออกก าลังกายมี
สภาพที่ดีพร้อมใช้งาน 

          

3.  ฟิตเนสเซ็นเตอร์ อุปกรณ์การออกก าลังกายมีความ
ทนัสมยั 

          

4. ฟิตเนสเซ็นเตอร์ อปุกรณ์การออกก าลงักายมีความ
หลากหลาย 

     

ด้านราคา 5  4 3 2 1 

1. ราคามีความเหมาะสมกบัคลาสออกก าลงักาย 
          

2. ราคาสมาชิกมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพการ
บริการ 

          

3. มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกบัราคาในการให้บริการ 
     

4. ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกบัความพงึพอใจ
ที่ได้รับจากการบริการ 

     

ด้านการจัดจ าหน่าย 5 4 3 2 1 
1. ฟิตเนสเซ็นเตอร์ สามารถติดต่อได้หลายทาง เช่น 
ทางโทรศพัท์ เว็บไซต์ เคาน์เตอร์ เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (ต่อ) 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านการจัดจ าหน่าย (ต่อ) 5 4 3 2 1 

2. ที่ตัง้ของฟิตเนสเซ็นเตอร์  สามารถเดินทางได้สะดวก      
3. ฟิตเนสเซ็นเตอร์ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถแสดง
ความคิดเห็น ค าแนะน า ติชม ต่อการใช้บริการ      
4. สามารถช าระค่าบริการได้ทัง้บตัรเครดิตและเงินสด 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด  5 4  3  2  1 
1. มีการประชาสัมพันธ์การจัดโปรโมชั่น ผ่านสื่อหรือ
Website ต่างๆ อยู่เสมอ 

     

2. มีการจัดให้ผู้ ใช้บริการสามารถทดลองใช้บริการก่อน
สมคัรสมาชิก 

     

3. มีพนกังานออกบูทเพื่อประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการ
ให้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์อยู่เสมอ 

     

4. มีการส่งเสริมการตลาดแก่สมาชิก เช่น การให้ส่วนลด /
ของแถม อย่างเหมาะสม 

     

ด้านบุคคล  5 4 3 2 1 
1. พนกังานภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์  มีจ านวนเพียงพอต่อ
การให้บริการ 

     

2. พนักงานภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ สามารถให้ความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถอธิบายข้อมูลที่ท่านสงสัยได้
อย่างชดัเจน 
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ส่วนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (ต่อ) 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านบุคคล (ต่อ) 5 4 3 2 1 
3. พนักงานภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ สามารถให้ค าแนะน า
และออกแบบกิจกรรมการออกก าลังกายให้เหมาะสมกับ
ผู้ใช้บริการได้      
4. พนกังานภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีความสภุาพและ 
เป็นมิตร      

ด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ 5 4 3 2 1 
1. ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีความสะอาด  

          

2. ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีการท าความสะอาดเคร่ือง
ออกก าลงักายที่ให้บริการอยู่เสมอ 

          

3. ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีห้องอาบน า้ที่เพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 

          

4. ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีล็อคเกอร์ที่เพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 

     

ด้านกระบวนการ 5 4 3 2 1 
1. ขัน้ตอนการสมคัรสมาชิกเข้าใจง่าย 

     

2. การท างานของพนกังานที่ให้บริการมีความเป็นระบบ 
     

3. มีการแจ้งข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ ใช้บริการ
อยู่เสมอ  

     

4. มีข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัเงื่อนไข ข้อบงัคบั ข้อห้าม 
ในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ อย่างชดัเจน 

     

 



  171 

ส่วนที่ 3 คุณภาพการให้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงช่องว่างให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

(โดย 5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยท่ีสุด) 
 

คุณภาพการให้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 

ระดับคุณภาพการบริการ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1. ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีการออกแบบและตกแต่งให้
เหมาะแก่การออกก าลงักาย           
2. ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มี ขนาดพืน้ที่ เหมาะสมกับ
จ านวนผู้ใช้บริการ           
3. อปุกรณ์เคร่ืองออกก าลงักายมีค าบรรยายวิธีการใช้งาน
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

          

4. พนักงานภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีการแต่งกายเข้ากับ
บรรยากาศในการออกก าลงักาย 

     

ด้านความน่าเชื่อถือ 5 4 3 2 1 

1. ฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ท่านใช้บริการมีชื่อเสียง 
          

2. เทรนเนอร์ที่ให้บริการ มีความรู้ความสามารถในการ
ฝึกสอนได้เป็นอย่างดี 

          

3. พนกังานสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างการ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี 

          

4. เทรนเนอร์ที่ให้บริการมีใบรับรองการฝึกอบรมหลกัสตูรผู้
ฝึกสอนการออกก าลงักาย (Instructor Exercise) 

     

ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 5 4 3 2 1 

1. พนกังานสามารถให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
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ส่วนที่ 3 คุณภาพการให้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

 

คุณภาพการให้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 

ระดับคุณภาพการบริการ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว  (ต่อ) 5 4 3 2 1 
2. มีการแจ้งความเคลื่อนไหวของข้อมลูข่าวสารการใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ แก่ผู้ ใช้บริการอยู่เสมอ      
3. พนักงานสามารถให้บ ริการตามค า ร้องขอของ
ผู้ใช้บริการได้อย่างทนัท่วงที      
4. เทรนเนอร์สามารถให้ข้อเสนอแนะวิธีการออกก าลงั
กายที่จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี      

ด้านความมั่นใจได้ 5 4 3 2 1 

1. อปุกรณ์มีความแข็งแรง ทนทาน ปลอดภยัต่อการใช้งาน           
2. พนักงานมีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีความชดัเจนต่อ
การให้บริการ           
3. มีมาตรฐานการให้บริการ เช่น จัดท าป้ายค าแนะน า/
ค าเตือน ในการออกก าลงักาย ไว้อย่างชดัเจน 

          

4.พนักงานมีความเชี่ยวชาญและสามารถให้การบริการ
ได้อย่างถกูต้อง 

     

ด้านการเข้าถึงจิตใจ 5 4 3 2 1 

1. พนกังานสามารถจดจ าชื่อผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลได้ 
          

2. พนกังานมีความเอาใจใส่ต่อผู้ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบติั 
          

3. พนกังานมีการใสใ่จรายละเอียดของผู้ใช้บริการได้เป็น
อย่างดี 

          

4. พนกังานมีอธัยาศยัดี ยิม้แย้มแจ่มใส 
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ส่วนที่ 4 ปัจจัยทางสังคม 
 
ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงช่องว่างให้ตรงกับความคิดเหน็ของท่านมากที่สุด 

(โดย 5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยท่ีสุด) 

ปัจจัยทางสังคม 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห
็นด้

วย
 

ไม่
เห
็นด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านกลุ่มอ้างอิง 5 4 3 2 1 
1. ท่านใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ เนื่องจากการมีรูปร่างที่ดี
ของเทรนเนอร์ 

          

2. ท่านใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ เนื่องจากมีกลุม่ดารา นกัแสดง 
เคยมาใช้บริการ 

     

3. ท่านใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ เนื่องจากได้รับการยืนยนั
ประสิทธิภาพจากกลุม่ผู้ที่เคยใช้บริการมาก่อน 

     

4. ท่านใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ เนื่องจากได้รับค าแนะน า
จากผู้ เชี่ยวชาญด้านการออกก าลงักาย 

          

ด้านครอบครัว และ/หรือคนรู้จัก 5 4 3 2 1 
1. ท่านได้รับค าแนะน าในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์จาก
ครอบครัว 

          

2. สมาชิกในครอบครัวของท่านมีประสบการณ์ในการใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 

          

3. ครอบครัวของท่านมีบทบาทต่อการตดัสินใจในการใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 

          

4. รายได้ของครอบครัวของท่านมีบทบาทต่อการตดัสินใจ
ในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 

     

ด้านบทบาทและสถานะ 5 4 3 2 1 
1. ท่านคิดว่าการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์เป็นค่านิยมใน
การออกก าลงักายของคนรุ่นใหม่ 
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ส่วนที่ 4 ปัจจัยทางสังคม (ต่อ) 
 

ปัจจัยทางสังคม 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห
็นด้

วย
 

ไม่
เห
็นด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

ด้านบทบาทและสถานะ(ต่อ) 5 4 3 2 1 
2. ท่านคิดว่าการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ เหมาะสมกบัการใช้ชีวิต
ที่เร่งรีบ 

     

3. ท่านคิดว่าการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ จะท าให้รู้จกั
กลุม่คนที่ชอบออกก าลงักายที่เหมือนกนั 

     

4. ท่านใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ โดยได้แบบอย่างมาจาก
กลุม่คนรอบข้าง เช่น เพื่อน สงัคม องค์กร  

     

 
 
ส่วนที่ 5 การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าชีแ้จง : โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่างให้ตรงกับความคิดเหน็ของท่านมากที่สุด 
 
1. ท่านมีความถ่ีในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์.................ครัง้/สปัดาห์ 
2. ราคาสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ของท่าน..................บาท/เดือน 
3. แนวโน้มในอนาคตจะยงัใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ท่านใช้บริการอยู่ต่อไป 

ใช้แน่นอน : : :   :  ไม่ใช้แน่นอน 
   5 4 3 2 1  

4. ท่านจะแนะน าฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ท่านใช้บริการให้แก่บุคคลอ่ืน 
แนะน าแน่นอน : : :   :   ไม่แนะน าแน่นอน 
   5 4 3 2 1  

 
 

    * ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม * 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 

รองศาสตราจารย์สพุาดา สิริกตุตา  อาจารย์ประจ าสาขาบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 
                                                                          คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 

               มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ ดร. อจัฉรียา ศกัด์ินรงค์              อาจารย์ประจ าสาขาบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม
                                        คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 

    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายปราชญ์ ศิริบาล 
วัน เดือน ปี เกิด 9 กนัยายน 2537 
สถานที่เกิด จงัหวดันครศรีธรรมราช 
วุฒกิารศึกษา 2560 วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  

         และการออกก าลงักาย  
วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลยัมหิดล  
2562 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 159/270 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540   
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