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This research aims to study the service marketing mix, influential celebrities on
social media and the Precede-Proceed model influencing service usage decisions on
medium-sized fitness centers in the Bangkok metropolitan area. The sample consisted of four
hundred customers who used to work out in medium-sized fitness centers. The findings of
research were as follows: most of the respondents were female, aged between 39-54, single,
held a Bachelor's degree, employed by private companies and with a monthly income of
30,001-45,000 Baht. The results of hypotheses testing were as follows: users of a different age
and monthly income had different service usage decisions. The service marketing mix in terms
of product, promotion, physical evidence and people influencing service usage decisions on
medium-sized fitness centers in the Bangkok metropolitan area at a statistical level of 0.05.
With regard to influential celebrities on social media in terms of entertainment communication,
celebrity and the awareness of recommended benefits influencing service usage decisions on
medium-sized fitness centers in the Bangkok metropolitan area at a statistical level of 0.05. In
terms of the Precede-Proceed model and predisposing factors and reinforcing factors that
influenced service usage decisions on medium-sized fitness centers in the Bangkok
metropolitan area, at a statistical level of 0.05. This research will help medium-sized fitness
centers in the Bangkok metropolitan area to improve services and to plan marketing strategies
for what customers want.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
จากกระแสการรักษาสุขภาพของคนในสังคมยุคปั จจุบนั ที่สนใจดูแลสุขภาพร่างกายและ
รูปร่างของตนเองมากขึน้ เห็นได้จากความนิยมในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกกาลังกาย
ที่เพิ่มขึน้ ทัง้ การปั่ นจักรยาน การจัดงานวิ่งมาราธอนที่มีจานวนสถิติการจัดงานสูงขึน้ ทุกปี รวมถึง
การออกกาลังกายในฟิ ตเนสที่มีรูปแบบของการให้บริการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ให้บริการโดย
เน้นอุปกรณ์เครื่องเล่นออกกาลังกายเพียงอย่างเดียวได้มีการปรับให้เข้ากับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
มากยิ่งขึน้ โดยการนาเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กบั การออกกาลังกาย เช่น การตรวจวัดมวลของ
ร่างกายในแต่ละส่วนเพื่อจัดรู ปแบบการให้บริการที่เหมาะสมเป็ นรายบุคคลซึ่งผูบ้ ริโภคสามารถ
ค้นหาการออกกาลังกายที่เหมาะกับตนเองได้ง่ายขึน้ เป็ นผลให้การจัดตัง้ ธุรกิจฟิ ตเนสมีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2559 - 2561 และในปี 2562 (มกราคม - พฤษภาคม) มีการขยายตัว
ของจานวนการจัดตัง้ ฟิ ตเนสใหม่อยูท่ ่ี 20.69% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ท่ผี า่ นมา (กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า, 2562b)
ธุรกิ จฟิ ตเนสที่เปิ ดให้บริการส่วนใหญ่ จัดอยู่ในกลุ่มฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง คือ มี
จานวนตัง้ แต่ 5 สาขาขึน้ ไปซึ่งมีการแข่งขันรุนแรงจากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องโดยที่เน้นขยาย
สาขาในกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างแผนการขยายสาขาในพืน้ ที่กรุงเทพมหานครของผูป้ ระกอบการ
ฟิ ตเนสขนาดกลางในปี นี ้ เช่น Anytime fitness ขยายอีก 2 สาขา Fitness 24 seven ขยายเพิ่มอีก
3 สาขาโดยทาเลที่ตงั้ จะใกล้รถไฟฟ้า Jetts fitness ขยายเพิ่มอี ก 4 สาขาใกล้รถไฟฟ้าและย่าน
ชุมชน แต่การขยายสาขาอย่างต่อเนื่องนีไ้ ม่ได้เป็ นตัว ชีว้ ดั ว่าผูป้ ระกอบการจะประสบความสาเร็จ
เพราะผลประกอบการของฟิ ตเนสขนาดกลางหลายแห่ งไม่ ส อดคล้อ งกับ ภาพรวมของธุ รกิ จ
ฟิ ตเนสที่มีตวั เลขการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากผลการดาเนินงานของฟิ ตเนสขนาดกลางที่มี
ผลประกอบการขาดทุน เช่น เวอร์จิน้ แอ็คทีฟ(ไทยแลนด์) ปี 2560 -145,629,009 บาท ปี 2561 198,374,907 บาท วี ฟิ ตเนส ปี 2561 -3,878,242 บาท ฟิ ตเนส 24 เซเว่น(ประเทศไทย) ปี 2560 66,050 บาท ปี 2561 -14,116,950 บาท เจ็ทส์ (ประเทศไทย) ปี 2561 -95,161 บาท (กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า. 2562)
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการฟิ ตเนสขนาดกลางจึง ต้อ งมี การปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ
ฟิ ตเนสให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุม่ ผูบ้ ริโภคในปั จจุบนั เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ
ซึ่งสิ่งสาคัญของธุรกิจนี ้ คือ การรักษาผูใ้ ช้บริการเดิมให้กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และการหา

2
สมาชิ ก ใหม่ เพิ่ ม ควบคู่ ไปกับ การรัก ษาคุณ ภาพการให้บ ริก าร โดยอาศัย กลยุท ธ์ส่ว นประสม
การตลาดบริการทัง้ ในส่วนของผลิตภัณ ฑ์เครื่อ งออกกาลังกายที่จัดเตรียมให้บริการมี คุณ ภาพ
พร้อมใช้งาน การเพิ่มคลาสออกกาลังกายที่มีความหลากหลาย การอานวยความสะดวกในเรื่อ ง
การเดินทาง โดยสถานที่ตงั้ ของฟิ ตเนสสะดวกต่อการเดินทางรวมถึงการจัดให้มีผฝู้ ึ กสอนที่มีความ
เชี่ยวชาญในการให้คาแนะนาด้านการออกกาลังกายโดยเฉพาะ และในยุคปั จจุบนั ที่การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์การตลาดของผูป้ ระกอบการได้ทาผ่านการใช้ความเป็ นที่รูจ้ กั ของบุคคลที่มีช่ือเสียง
ในสื่อรู ปแบบใหม่ท่ีเรียกว่า สื่อสังคมออนไลน์ มี ท่ีมาจากการเป็ นบุคคลที่มีช่ือ เสียงในสื่อ สังคม
ออนไลน์ท่ีไม่ใช่เป็ นบุคคลที่มีช่ื อเสียงมาจากสื่อ รู ปแบบเดิม โดยแต่ละบุคคลก็ จ ะมี บุคลิก และ
วิธีการนาเสนอที่แตกต่างกันไปซึ่ง บุคคลที่มีทงั้ ความน่าเชื่อถือ ความบันเทิงในการนาเสนอที่แฝง
ไว้ดว้ ยสาระประโยชน์ก็จะมี ยอดผูต้ ิดตามจานวนมาก และการที่ผูป้ ระกอบการทราบพฤติกรรม
การออกกาลังกายของผู้ใช้บริการจะทาให้การวางแผนเตรียมความพร้อ มคลาสออกกาลังกาย
สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ทงั้ จาก
ปั จจัยนา ปั จจัยเอือ้ และปั จจัยเสริม เป็ นต้น
จากประเด็นที่กล่าวมา ผูว้ ิจัยมีความสนใจที่ จะศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ
อิทธิ พลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ที่มีอิทธิ พลต่อ
การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารฟิ ตเนสเซ็ น เตอร์ ข นาดกลางในเขตกรุ ง เทพมหานคร เนื่ อ งจาก
กรุ งเทพมหานครเป็ นพืน้ ที่ท่ีมีการแข่งขันรุ นแรงเห็นได้จากการวางแผนขยายสาขาฟิ ตเนสในอี ก
หลายแห่งของพื น้ ที่ กรุ งเทพมหานคร โดยผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ ฟิ ตเนสเซ็ น เตอร์ข นาดกลางจะ
สามารถนาผลการวิจัยไปพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง และ
สามารถใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจ ารณาในการขยายสาขาต่อ ๆไป เพื่อ ดึงดูดกลุ่มผูบ้ ริโภค
เป้าหมายให้เพิ่มขึน้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ
และด้า นกระบวนการ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัด สิน ใจใช้บ ริก ารฟิ ตเนสเซ็ น เตอร์ขนาดกลางของ
ผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
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3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านความ
บันเทิงในการสื่อสาร ด้านความมีช่ือเสียง ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์ของ
คาแนะนา ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย ด้านปั จจัยนา ด้านปั จจัยเอือ้ และ
ด้านปั จจัยเสริม ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
1. ผูป้ ระกอบการธุ รกิจฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางในเขตกรุ งเทพมหานครสามารถนา
ผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริการฟิ ตเนสเพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ การตัดสินใจของ
ผูใ้ ช้บริการฟิ ตเนสในด้านต่างๆ
2. ผูป้ ระกอบการธุรกิจฟิ ตเนสเซ็นเตอร์อ่ืนๆ สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผน
ธุรกิจ ตลอดจนกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
3. เพื่อเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานและประโยชน์ทางการศึกษาแก่ผทู้ ่สี นใจจะศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ ผู้ ท่ี ใช้ บ ริ ก ารฟิ ตเนสเซ็ น เตอร์ข นาดกลางในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตั วอย่ างที่ ใช้ในการวิ จั ย คื อ ผู้ท่ี ใช้บริ การฟิ ตเนสเซ็ น เตอร์ขนาดกลางในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ผูว้ ิจยั จึงคานวณโดยใช้สตู รแบบไม่ทราบจานวน
ประชากรที่แน่นอนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5% (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550) ได้
ขนาดตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงเพิ่มขนาดของกลุม่ ตัวอย่างอีก 15 ตัวอย่าง เพื่อความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลมากยิ่งขึน้ รวมกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ จานวน 400 ตัวอย่าง
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วิธสี ุ่มตัวอย่าง
ขั้น ที่ 1 วิ ธี สุ่ ม ตั วอย่ า งเเบบเเบ่ งชั้ น (Stratified random sampling) โดยการสุ่ ม เป็ น
ระดับชั้นอย่างเป็ นสัดส่วน จากจ านวนฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ขนาดกลางในเขตกรุ งเทพมหานครที่ เปิ ด
ให้บริการมีจานวน 7 แบรนด์ ดังตาราง 1
ตาราง 1 รายชื่อฟิ ตเนสและจานวนตัวอย่าง
รายชื่อฟิ ตเนส
Jetts 24 Hour Fitness (Thailand)
Asia Society Fitness
Virgin Active Fitness Club
We Fitness
Anytime Fitness (Thailand)
Fitness7
Fitness24Seven (Thailand)
รวม

จานวนสาขาในกรุงเทพฯ
9
7
6
6
6
5
4
43

จานวนตัวอย่าง(คน)
84
64
56
56
56
47
37
400

ขั้น ที่ 2 วิ ธี สุ่ ม ตั วอย่ างตามสะดวก (Convenience sampling) ผู้วิ จั ย จะท าการเก็ บ
แบบสอบถามจากผูท้ ่ใี ช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร ตามจานวนสัดส่วนที่
ได้แบ่งไว้ โดยการเก็บแบบสอบถามนีจ้ ะเก็บรวบรวมจากกลุม่ ตัวอย่างที่ยินดี และเต็มใจให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม จานวน 400 ตัวอย่าง
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์
1.1.1 เพศ (Gender)
1.1.1.1 ชาย
1.1.1.2 หญิง
1.1.2 อายุ (Age)
1.1.2.1 18 - 22 ปี
1.1.2.2 23 - 38 ปี
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1.1.2.3 39 - 54 ปี
1.1.2.4 55 ปี ขนึ ้ ไป
1.1.3 สถานภาพ (Status)
1.1.3.1 โสด
1.1.3.2 สมรส
1.1.4 การศึกษา (Education)
1.1.4.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
1.1.4.2 ปริญญาตรี
1.1.4.3 สูงกว่าปริญญาตรี
1.1.5 อาชีพ (Occupation)
1.1.5.1 นักศึกษา / นิสติ
1.1.5.2 ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.1.5.3 พนักงานบริษัทเอกชน
1.1.5.4 ธุรกิจส่วนตัว
1.1.5.5 อื่นๆโปรดระบุ.....................
1.1.6 รายได้ตอ่ เดือน (Income)
1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.6.3
1.1.6.4

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
15,001 - 30,000 บาท
30,001 - 45,000 บาท
45,001 - 60,000 บาท

1.1.6.5 60,001 บาทขึน้ ไป
1.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
1.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
1.2.2 ด้านราคา (Price)
1.2.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
1.2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
1.2.5 ด้านบุคคล (People)
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1.2.6 ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence)
1.2.7 ด้านกระบวนการ (Process)
1.3 อิทธิพลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์
1.3.1 ความบันเทิงในการสื่อสาร (Entertainment)
1.3.2 ความมีช่ือเสียง (Reputation)
1.3.3 ความน่าเชื่อถือ (Trust)
1.3.4 การรับรูถ้ ึงประโยชน์ของคาแนะนา (Perceived usefulness of
recommendation)
1.4 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
1.4.1 ปั จจัยนา (Predisposing factors)
1.4.2 ปั จจัยเอือ้ (Enabling factors)
1.4.3 ปั จจัยเสริม (Reinforcing factors)
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง หมายถึง สถานที่อ อกกาลัง กายที่มีจานวนสาขาตัง้ แต่
5 - 9 สาขา มีทาเลที่ตงั้ อยู่ในห้างสรรพสินค้าและอาคารสานักงานในย่านธุรกิจ โดยฟิ ตเนสจะมี
การจัดเตรียมอุปกรณ์ออกกาลังกาย และมี รูปแบบของคลาสออกกาลังกายที่หลากหลาย มี ส่ิง
อานวยความสะดวก เช่น ห้องอาบนา้ ตูเ้ ก็บสัมภาระไว้บริการ รวมถึงมี เทรนเนอร์คอยให้บริการ
คาแนะนาในการออกกาลังกาย
2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่ฟิตเนสเซนเตอร์
ขนาดกลาง ใช้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการตลาดเป้าหมาย โดยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ประกอบด้วย
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใช้ในการให้บริการภายในฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพื่อใช้
ในการออกกาลังกาย ได้แก่ อุปกรณ์ออกกาลังกายหลากหลายชนิดที่ให้บริการมี ความปลอดภัยได้
มาตรฐานเพียงพอกับผูม้ าใช้บริการ มีคลาสการออกกาลังกายเฉพาะกลุม่ บุคคล เช่น คลาสลดนา้ หนัก
คลาสยืดกล้ามเนือ้ และมีประเภทของสมาชิกที่หลากหลาย
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2.2 ด้านราคา หมายถึง จานวนเงินที่ผใู้ ช้บริการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ
จากฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ได้แก่ การกาหนดราคาค่าใช้บริการมีความเหมาะสมกับการให้บริการ ค่าใช้บริการ
เทรนเนอร์มีความเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ ไม่ มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และราคามี ความ
เหมาะสมกับระยะเวลาการเป็ นสมาชิก
2.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย หมายถึง การเข้าถึงสถานที่ตงั้ ของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์และ
การเข้าถึ งข้อมู ลผู้ให้บริการ ได้แก่ ท าเลที่ ตั้งสะดวกในการเดิ นทางเข้าถึ ง อยู่ใกล้กับระบบขนส่ง
สาธารณะ และสามารถใช้บริการได้หลายสาขา
2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง วิธีการส่งเสริมการตลาดของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพื่อ
ใช้ในการดึงดูดผูใ้ ช้บริการ ได้แก่ มีการลดราคาสาหรับสมาชิกเก่าต่ออายุสมาชิ ก มี การลดราคาเมื่ อ
สมัครสมาชิกพร้อมกันเป็ นกลุม่ มีสิทธิ พิเศษให้กับบุคลประเภทต่างๆ เช่น ผูส้ งู อายุ ผูพ้ ิการ มี การจัด
โปรโมชั่นลดค่าบริการในเทศกาลต่างๆ และมีการทดลองเล่นฟรี
2.5 ด้านบุคคล หมายถึง ปฎิสมั พันธ์ของพนักงานผูใ้ ห้บริการภายในฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ที่
คอยให้บริการกับผูม้ าใช้บริการ ได้แก่ พนักงานมี ความสุภาพเรียบร้อย ยิม้ แย้มแจ่มใส เอาใจใส่ให้
คาแนะนาด้วยดีเสมอ มีความรู ค้ วามสามารถให้คาแนะนาที่ถูกต้อง สามารถแก้ปัญหา และช่วยเหลือ
ด้วยความเต็มใจเสมอ เทรนเนอร์มีความรูค้ วามสามารถเกี่ยวกับการออกกาลังกาย และมีความตัง้ ใจ
จริงใจในการให้บริการ
2.6 ด้านลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ความสามารถในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ รวมถึง
การให้บริการกับผูใ้ ช้บริการ ได้แก่ มีหอ้ งอาบนา้ ให้บริการ มีหอ้ งเปลี่ยนเสือ้ ผ้าและล็อคเกอร์ให้บริการ มี
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เช่น กล้องวงจรปิ ด มีระบบการดูแลรักษาความสะอาดภายในฟิ ตเนส มี
ลานจอดรถที่เพียงพอปลอดภัย และภายในฟิ ตเนสเซ็นเตอร์มีการเปิ ดเพลงสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุน้
การออกกาลังกาย
2.7 ด้านกระบวนการ หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการด้านการบริการกับผู้
มาใช้บริการ ได้แก่ มีป้ายแนะนาขัน้ ตอนการใช้บริการอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย มีกระบวนการจัดการ
ที่ดีกรณีมีผมู้ าใช้บริการจานวนมาก ให้บริการลูกค้าด้วยความเท่าเทียมกัน รายละเอียด และเงื่อนไขใน
การสมัครมีความชัดเจน สามารถชาระค่าบริการได้หลายวิธี เช่น เงินสด หรือบัตรเครดิตและมีการแจ้ง
เตือนให้กบั สมาชิกเมื่อมีเรื่องสาคัญที่สมาชิกต้องทราบอย่างรวดเร็ว
3. อิทธิพลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง การนาเสนอวิธีการออก
กาลังกายของผูม้ ี ช่ื อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ที่นาเสนอวิธีการออกกาลังกายที่สามารถทาให้
รูปร่างสมส่วน สวยงามและให้คาแนะนาอย่างถูกต้อง ประกอบด้วย
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3.1 ความบันเทิงในการสื่อสาร หมายถึง การที่ผมู้ ีช่ือเสียงนาเสนอวิธีการออกกาลังกาย
ในรู ปแบบที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน สร้างความบันเทิงให้กับผูต้ ิดตาม ได้แก่ ชอบดูขอ้ มูลที่บุคคลที่มี
ชื่อเสียงโพสต์เกี่ยวกับการออกกาลังกายเพราะมีความน่าดึงดูดสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการออก
กาลังกายและสนุกเมื่อได้ทดลองออกกาลังกายท่าต่างๆตามที่บุคคลที่มีช่ือเสียงโพสต์
3.2 ความมีช่ือเสียง หมายถึง การเป็ นที่รูจ้ กั หรือได้รบั การยอมรับในสื่อสังคมออนไลน์ มี
ยอดผูต้ ิดตามจานวนมาก ได้แก่ ผูโ้ พสต์เป็ นผูท้ ่มี ีช่ือเสียงด้านการออกกาลังกายเป็ นที่รูจ้ กั ในสื่อสังคม
ออนไลน์วา่ มีรูปร่าง และสุขภาพที่ดีท่เี กิดจากการออกกาลังกาย
3.3 ความน่าเชื่ อถื อ หมายถึ ง การเป็ นต้นแบบให้กับผูต้ ิ ดตามเกิ ดความเชื่ อได้ ได้แก่
บุคคลที่มีช่ือเสียงมีความเชี่ยวชาญในการสอน หรือแนะนาเกี่ยวกับการออกกาลังกาย มีความน่าเชื่อถือ
และมียอดผูต้ ิดตามจานวนมาก
3.4 การรับรูถ้ ึงประโยชน์ของคาแนะนา หมายถึง ได้รบั ประโยชน์จากข้อมูลที่นาเสนอผ่าน
บุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ ชอบคาแนะนาของบุคคลที่มีช่ือเสียงเพราะสามารถนาไป
ปฏิบตั ิตามได้จริง ได้รบั ประโยชน์จากคาแนะนาระหว่างการออกกาลังกาย และได้ทราบวิธีท่จี ะทาให้มี
รูปร่างและสุขภาพที่ดี
4. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง สิ่งที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ผูใ้ ช้บริการ ประกอบด้วย
4.1 ปั จจัยนา หมายถึง ปั จจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของบุคคล เป็ นปั จจัยที่เกิดขึน้ ในตัวบุคคลนัน้ ๆ มี ผลในการสนับสนุน หรือยับยัง้ การแสดงพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ ต้องการมีสขุ ภาพที่ดี ปรารถนาที่จะมีรูปร่างทีดี และการรับรู ภ้ าวะสุขภาพ เช่น
ป่ วยบ่อย ฯลฯ
4.2 ปั จจั ยเอื ้อ หมายถึ ง ปั จ จั ยที่ เป็ นแหล่ งทรัพ ยากรที่ จ าเป็ น การรับรู ส้ ภาพของ
สิ่งแวดล้อมที่จะเอือ้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือมีพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สถานออก
กาลังกายตัง้ อยู่ใกล้ท่ี พัก หรือสถานที่ท างาน มี ส่ิงอานวยความสะดวกในการส่งเสริมสุขภาพ เช่ น
อุปกรณ์ในการออกกาลังกาย การมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพของหน่วยงาน และมีเวลาที่จะไปออกกาลัง
กาย
4.3 ปั จจั ยเสริม หมายถึ ง ปั จ จั ยที่ จ ะส่งเสริมและสนั บสนุ นให้บุ คคลแสดงออกใน
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การได้รบั แรงสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัวในการออกกาลังกาย
แรงสนับสนุนจากสังคม หรือบุคคลรอบข้าง การมีเพื่อน หรือกลุม่ เพื่อนร่วมทากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ค่านิยมในสังคม และการอยากมีกลุม่ สังคมมากขึน้
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5. การตัดสินใจใช้บริการ หมายถึง ระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริโภคที่ตดั สินใจใช้บริการ
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั หัวข้อเรื่อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี ้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ (Gender)
4. การศึกษา (Education)
2. อายุ (Age)

5. อาชีพ (Occupation)

3. สถานภาพ (Status)

6. รายได้ต่อเดือน (Income)

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ราคา (Price)
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
5. ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence)
6. บุคคล (People)
7. กระบวนการ (Process)

การตัดสินใจใช้บริการ
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
ของผู้ใช้บริการ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร

อิทธิพลของบุคคลทีม่ ีชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์
1. ความบันเทิงในการสื่อสาร (Entertainment)
2. ความมีช่อื เสียง (Reputation)
3. ความน่าเชื่อถือ (Trust)
4. การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ของคาแนะนา (Perceived
usefulness of recommendation)
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
1. ปัจจัยนา (Predisposing factors)
2. ปัจจัยเอือ้ (Enabling factors)
3. ปัจจัยเสริม (Reinforcing factors)

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ผูใ้ ช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ
อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มี การตัดสินใจใช้บริการฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางแตกต่างกัน
2. ส่ว นประสมทางการตลาดบริก าร ประกอบด้ว ย ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า น
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และ
ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร
3. อิทธิพลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านความบันเทิงใน
การสื่อสาร ด้านความมีช่ือเสียง ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์ของคาแนะนา
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารฟิ ตเนสเซ็ น เตอร์ข นาดกลางของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในเขต
กรุงเทพมหานคร
4. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย ด้านปั จจัยนา ด้านปั จจัยเอือ้ และด้านปั จจัย
เสริม มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิน ใจใช้บ ริก ารฟิ ตเนสเซ็ น เตอร์ข นาดกลางของผู้ใช้บ ริก ารในเขต
กรุงเทพมหานคร
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของ
ผูใ้ ช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการทาวิจยั โดยมีประเด็นสาคัญในการศึกษา ดังนี ้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ
4. แนวคิดเกี่ยวกับแบบจาลองการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ
5. แนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์
6. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
(จิราภา พึ่งบางกรวย, 2550) กล่าวว่า ในอุตสาหกรรมของการให้บริการสถานออกกาลัง
กายในประเทศไทย สามารถแบ่งลักษณะการให้บริการแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
1. สโมสร (Mega Club) คือ สถานที่ออกกาลังกายที่มีขนาดใหญ่ มีกีฬาเกือบทุกประเภท
ทัง้ กีฬากลางแจ้ง และกีฬาภายในอาคาร มี หอ้ งอาหารคอยบริการ มี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ
ค่าธรรมเนียมรายเดือนที่คอ่ นข้างแพง เช่น ราชกรีฑาสโมสร สปอร์ตคลับ เป็ นต้น
2. ศูนย์กีฬา (Multi-Sports Center) คือ สถานที่ออกกาลังกายขนาดปานกลาง มีหลาย
ชนิดกีฬา ส่วนใหญ่จะตัง้ อยูใ่ นโรงแรม หรือ ภายในอาคารสานักงาน มีทงั้ กีฬากลางแจ้ง และกีฬา
ภายในอาคาร มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายเดือนค่อนข้างแพง เช่น สปอร์ต ซิตี ้
เป็ นต้น
3. ฟิ ตเนสเซ็นต์เตอร์ (Fitness Center) คือ สถานที่ออกกาลังกายที่มีขนาดเล็ก เน้นการ
ออกกาลังกายโดยเฉพาะ จะให้ความสาคัญเรื่องการเดินทาง ส่วนใหญ่ มีท่ีตงั้ อยู่ในแหล่งชุมชน
ต่างๆ ภายในศูนย์การค้า และอาคารสานักงาน มี การคิดค่าบริการที่หลากหลายตามแพคเกจที่
เลือกใช้บริการ เช่น ฟิ ตเนส เฟิ รส์ เป็ นต้น
4. ศู น ย์บ ริก ารเฉพาะ (Niche Club) เป็ นศู น ย์บ ริก ารเฉพาะส่ว น เช่ น ศู น ย์ค วบคุ ม
นา้ หนักจะมีกลุม่ ลูกค้าเฉพาะกลุม่ เช่น สลิมอัพ เซ็นเตอร์ , สปาชา สลิมมิ่ง เซ็นเตอร์ เป็ นต้น ส่วน
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ใหญ่ การสมัครสมาชิ ก จะเป็ น สักษณะของการซือ้ คอร์ส ลดนา้ หนัก หรือ ลดเฉพาะสัดส่วน เช่ น
คอร์สลดต้นแขนต้นขา คอร์สลดหน้าท้อง เป็ นต้น ศูนย์บริการเฉพาะจะมีลกู ค้าในวงจากัดเฉพาะ
กลุม่ และมีคา่ ใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการใช้บริการต่อหนึ่งคอร์ส
ในปั จจุบนั คนไทยตระหนักและหันมาสนใจสุขภาพกันมากขึน้ รวมถึงการได้รบั อิทธิ พล
ตะวันตกในเรื่องของการมี รูปร่างที่ดี ส่งผลให้คนไทยต้อ งการบริการด้านสถานที่และอุปกรณ์ใน
การออกกาลังกายมากขึน้ เมื่ อพิจารณาจากสถานที่อ อกกาลังกายที่กาลังเติบโตในปั จจุบันจะ
พบว่าฟิ ตเนสเซ็นเตอร์(Fitness Center) เป็ นสถานที่ออกกาลังกายที่เติบโตเร็วที่สดุ ทัง้ ในรู ปแบบ
ของการขยายสาขา การปรับปรุงรูปแบบของสถานที่ให้ทนั สมัย การเพิ่ มเติมอุปกรณ์ หรือกิจกรรม
คลาสออกกาลังกายให้มี ความหลากหลายมากขึน้ รวมถึง ผูป้ ระกอบการรายใหม่เข้ามาสูธ่ ุรกิ จนี ้
เพิ่มมากขึน้ จึงทาให้ตลาดของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์มีการขยายตัวที่รุนแรงมาก
1.1 ประเภทของฟิ ตเน็ตเซ็นเตอร์
(ฉัตรชัย มะสุนสืบ, 2553) กล่าวว่า ปั จจุบนั ประเภทของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์สามารถแบ่งออก
ได้ตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินการ หรือกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่ให้บริการโดยแบ่งออกได้เป็ น 4
ประเภทใหญ่ๆ ดังนี ้
1. ฟิ ตเนสเซ็ น เตอร์เชิ งพาณิ ชย์ (Commercial Fitness Center) เป็ นฟิ ตเนสของ
ผูป้ ระกอบการเอกชน เน้นการให้บริการแก่สมาชิกทั่วไป ส่วนใหญ่จะให้บริการเครื่องออกกาลังกายเเบบ
ต่างๆเเละมีการทาการตลาดที่ชดั เจน เป้าหมายหลักในการให้บริการ คือ การสร้างผลกาไรโดยมีการคิด
ค่าสมาชิกเเละค่าบริการเสริมเพิ่มเติมต่างๆ
2. ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์สาหรับภายในองค์กร (Corporate Fitness Center) เป็ นฟิ ตเนสที่จดั ทา
ขึน้ โดยองค์กรเอกชนเพื่อหากาไรจากคนภายนอก เเต่จริงๆแล้วมีวตั ุประสงค์เพื่อให้บริการสถานที่ และ
อุปกรณ์ในการออกกาลังกายสาหรับพนักงานที่ทางานในองค์กร เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กบั พนักงาน
ภายในองค์กรซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
3. ฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ส าหรับชุ มชน (Community Fitness Center) ซึ่งฟิ ตเนสชนิ ดนี ม้ ี ขึน้
เพื่อให้บริการแก่คนที่อยู่อาศัยภายในชุมชนรอบๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ส่วนใหญ่ ฟิต
เนสเซ็นเตอร์ประเภทนีจ้ ะเป็ นหน่วยงานของรัฐบาลในท้องถิ่ นต่างๆ หรืออยู่ภายใต้สถานศึกษาของ
รัฐบาลซึ่งให้งบประมาณในการด าเนินงานจัดสร้างและจัดหาอุปกรณ์ โดยไม่ หวังผลกาไรจากการ
ให้บริการ อาจคิดค่าบริการที่ราคาไม่สงู หรือไม่คิดค่าบริการเลย
4. ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์สาหรับบาบัดและฟื ้ นฟู (Clinical Fitness Center) เป็ นประเภทของฟิ ต
เนสเซ็ นเตอร์ท่ี ถู กจั ดให้เป็ นประเภทใหม่ ซึ่ งโดยปกติ แล้วฟิ ตเนสเซ็ นต์เตอร์ป ระเภทนี ้จะอยู่ ใน
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โรงพยาบาลเพื่อให้บริการแก่ผปู้ ่ วยที่ตอ้ งการการรักษา บาบัดทางกายภาพ ฟื ้ นฟูรา่ งกายจากอาการ
ป่ วยจากการรับการผ่าตัดต่างๆ หรือผูป้ ่ วยที่ตอ้ งมาทากายบริหารเพื่อฟื ้ นฟูตามแผนการรักษาของแพทย์
1.2 การแบ่งขนาดฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
(จิ ราภา พึ่งบางกรวย, 2550) กล่าวว่า การแบ่งขนาดฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ในประเทศไทยใช้
เกณฑ์จานวนสาขาของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เป็ นเกณฑ์ แบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี ้
1. ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ มีจานวนตัง้ แต่ 10 สาขาขึน้ ไปฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ท่ีมีขนาด
ใหญ่ เช่น ฟิ ตเนส เฟิ รส์ เป็ นต้น
2. ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง มีจานวนตัง้ แต่ 5 - 9 สาขา
3. ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดเล็ก มีจานวนตัง้ แต่ 1 - 5 สาขา
4. ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เฉพาะองค์กร เป็ นสวัสดิการขององค์กรทางด้านกีฬาให้กบั พนักงานใน
องค์กรนัน้ ส่วนใหญ่ เป็ นองค์กรขนาดใหญ่ มี ฐานะทางการเงินดี ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ คือ พนักงาน
ภายในองค์กรและครอบครัวของพนักงาน จะมีสาขาเดียว ตัง้ อยู่ในอาคารที่องค์กรตัง้ อยู่ หรือใกล้กับ
สถานที่ท่อี งค์กรตัง้ อยู่
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ตาราง 2 จานวนสาขาของฟิ ตเนสขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร
เขต /
ฟิ ตเนส

Jetts
24Hour

คลองเตย
บางรัก
ดินแดง
ปทุมวัน
ลาดพร้าว
วังทองหลาง
พระโขนง
คลองสาน
บางกะปิ
มีนบุรี
ห้วยขวาง
ราษฎร์บรู ณะ
บางพลัด
วัฒนา
จตุจกั ร
บางแค
หนองแขม
บางกอกน้อย
ราชเทวี
ยานาวา
สวนหลวง
บางเขน
หลักสี่
ธนบุรี
รวม

2
1
1
1
1
1
1
1

Asia
society

Virgin
active

We

Anytime

Fitness7

1

1

1
2
1

Fitness
24seven
1
1

1
2
1

1

1

1
1
1
1

1

1

1
2
1

1
1
1
1
1

ที่มา: (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562b)

1
1
1
1
1
43 สาขา
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ตาราง 3 งบกาไรขาดทุนของฟิ ตเนสขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร
รายได้รวม : บาท
เวอร์จนิ ้ แอ็คทีฟ
วี ฟิ ตเนส
ทรู ฟิ ตเนส
ฟิ ตเนส เซเว่น
ฟิ ตเนส 24 เซเว่น
เจ็ทส์ ฟิ ตเนส
เอ็ม ฟิ ตเนส

2558
-144,313,275.00
-26,586,287.30
-49,653,400.00
332,632.31
-678,402.15
-40,293

งบกาไรขาดทุน
2559
-156,869,325.00
-6,344,598.55
-104,628.53
-3,876,186.50
-1,354,151.0

2560
-145,629,009.00
45,457,964.43

2561
-198,374,907.00
-3,878,242.58

10,516,025.92
-66,050.00
21,278,728.78
-1,233,385.0

-14,116,950.00
-95,161.92
-1,243,898.78

ที่มา: (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562a)
จากข้อมูลเกี่ยวกับฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขา้ งต้น ผูว้ ิจัยสรุ ปได้ว่า สถานที่ออกกาลังกาย หรือ
ฟิ ตเนสถูกจัดแบ่งได้เป็ น 4 ประเภท ได้แ ก่ ฟิ ตเนสเชิ งพาณิ ช ย์ ฟิ ตเนสส าหรับ องค์ก ร ฟิ ตเนส
สาหรับชุมชนและฟิ ตเนสสาหรับบาบัดฟื ้ นฟู นอกจากนัน้ ยังแบ่งตามขนาดโดยมีจานวนสาขาของ
ฟิ ตเนสเป็ นเกณฑ์ แบ่งเป็ นฟิ ตเนสเฉพาะองค์กร ฟิ ตเนสขนาดเล็ก 1 - 5 สาขา ฟิ ตเนสขนาดกลาง
5 - 9 สาขา และฟิ ตเนสขนาดใหญ่ 10 สาขาขึน้ ไป
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ
2.1 ความหมายของกระบวนการตัดสินใจ
(ปณิ ศา มี จิ นดา, 2553) กล่าวว่า การตัดสินใจซือ้ เป็ นขัน้ ตอนที่ ผูบ้ ริโภคตัดสินใจซื อ้
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หลังจากที่ได้รบั รู ค้ วามต้องการของตน โดยค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการจากทางเลือกต่างๆ ทัง้ ในเรื่องของผลประโยชน์ท่ีจะได้รบั และความเสี่ยงแล้ว
ผูบ้ ริโภคจึงตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ และดาเนินการซือ้ ผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ
1. ความตัง้ ใจซือ้ เกิดขึน้ หลังจากผูบ้ ริโภคประเมินผลทางเลือกของยี่หอ้ แล้ว ก็จะมีความ
ตัง้ ใจในการซือ้ โดยพิจารณาว่ายี่หอ้ นัน้ จะสามารถตอบสนองความพึงพอใจที่ตนคาดหวังได้
2. การตัดสินใจซื อ้ เป็ นผลจากการประเมิ นยี่ ห ้อ ซึ่งอาจท าให้ผูบ้ ริโภคซือ้ หรือไม่ ซื อ้
ผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
- ซือ้ เป็ นการพิจารณาว่าจะซือ้ ซือ้ แบบใด ซือ้ จากแหล่งไหน ซือ้ เมื่อใด ซือ้ ที่ไหน และซือ้
อย่างไร
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- ไม่ซือ้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริโภคเห็นว่าตัวผลิตภัณฑ์ มี ผลประโยชน์ต่ากว่าที่คาดหวังไว้
กล่าวคือ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้จึงไม่ซอื ้
(ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันท์, 2558) กล่าวว่า การตัดสินใจจากการประเมิ นผลทางเลือก
ช่วยผูบ้ ริโภคในการกาหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งเป็ นตัวเลือกทั่วไปที่ผบู้ ริโภคจะตัดสินใจ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์ท่เี ขาชอบ มีดงั นี ้
1. ทัศนคติของบุคคลอื่น มี 2 ด้าน คือ ทัศนคติดา้ นบวก และด้านลบ ทัง้ 2 ด้านมีผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภค
2. ปั จจัยสถานการณ์ท่คี าดคะเนเอาไว้ เช่น รายได้ท่คี าดคะเนของครอบครัว
3. ปั จจัยสถานการณ์ท่ีไม่ได้คาดคะเนเอาไว้ เช่น ในขณะที่ผบู้ ริโภคกาลังตัดสินใจซือ้ นัน้
ปั จจัยสถานการณ์ท่ไี ม่ได้คาดคะเนจะเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อความตัง้ ใจซือ้ เช่น ผูบ้ ริโภคไม่
ชอบคาพูดคาจาของพนักงานขาย
2.2 อิทธิพลกับพฤติกรรมผู้บริโภค
(ฉัตยาพร เสมอใจ เเละคณะ, 2551) กล่าวว่า อิ ทธิ พลกับพฤติกรรมผู้บริโภค มี อยู่ 3
อิทธิพล ดังนี ้
1. อิทธิ พลของสถานการณ์ (Situation Influences) สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ระหว่างการซือ้ ที่
มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค อิทธิพลของสถานการณ์ ได้แก่
1.1 วัตถุประสงค์การซือ้ คือ เหตุผลที่ทาให้เกิดการตัดสินใจซือ้ ซึ่งส่งผลทาให้เกิดการ
แสวงหาข้อมูล และการพิจารณาทางเลือกที่แตกต่างกัน ขึน้ อยู่กับเป็ นการซือ้ เพื่อนาไปใช้เอง ซือ้ เพื่อ
แสดงออกให้สงั คมเห็น หรือซือ้ เพื่อเป็ นของขวัญ
1.2 สภาพแวดล้อมทางสังคม กลุ่มคน หรือบุ คคลอื่ นๆที่ อยู่ ด ้วยในขณะที่ ก าลัง
ตัดสินใจซือ้ ซึ่งส่งผลบางอย่างต่อผูบ้ ริโภคว่าจะซือ้ หรือไม่ซอื ้
1.3 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น การตกแต่งภายในสถานประกอบการ เพลงที่
เปิ ด
1.4 ผลกระทบชั่วคราว เช่น ระยะเวลาที่มีในแต่ละวัน มีผลกระทบกับผูบ้ ริโภคในการ
ตัดสินใจซือ้ เช่น การเลือกร้านอาหารช่วงเวลาพักกลางวัน ผูบ้ ริโภคอาจเลือกร้านอาหารที่ให้บริการด้วย
ความรวดเร็วอย่างร้านอาหารตามสั่ง
1.5 เหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ ก่อนหน้า เช่น อารมณ์ของผูบ้ ริโภค จานวนเงินที่มีอยู่ สามารถ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้ และการเลือกได้
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2. อิ ทธิ พลภายใน(จิ ตวิทยา) กับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเป็ นแนวคิ ดทางจิ ตวิ ทยา ช่วยให้
นักการตลาดเข้าใจว่าทาไมผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมแบบนัน้ ได้แก่ การรับรู ้ แรงจูงใจ รู ปแบบการใช้ชีวิต
ความเชื่อ ทัศนคติและค่านิยม ซึ่งจะทาให้เข้าใจกระบวนการในการซือ้ และสามารถใช้เป็ นแนวทางใน
การทุม่ ทาการตลาดกับผูบ้ ริโภคกลุม่ นัน้ ๆ
2.1 แรงจูงใจและบุคลิกภาพ (Motivation and Personality) แรงจูงใจ คือ แรงผลักดัน
ที่กระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการ ในขณะที่แรงจูงใจคือแรงผลักดันที่ทา
ให้ผูบ้ ริโภคมี พฤติกรรมบางอย่างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ บุคลิกภาพของผูบ้ ริโภค คื อ สิ่งที่ ส่งผล
โดยตรงต่อพฤติกรรม โดยบุคลิกภาพ คือ พฤติกรรมคงที่ของบุคคลและเป็ นสิ่งสะท้อนถึงวิธีตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ
2.2 การรับรู ้ (Perception) เป็ นกระบวนการที่ แต่ละคนเลือกจัดระเบี ยบ ท าความ
เข้าใจในข้อมูลที่ได้รบั เพื่อใช้ในการสร้างภาพที่มีความหมายด้วยตนเอง
2.3 การเรียนรู ้ (Learning) การที่ผบู้ ริโภคเรียนรูว้ ่ามีแหล่งข้อมูลใดบ้างที่จะใช้ในการ
ค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ มาตรฐานใดบ้างที่จะใช้ในการประเมินตัวเลือก เป็ นพฤติกรรมที่
มีผลมาจากประสบการณ์ท่ผี า่ นมา และการใช้เหตุใช้ผล
2.4 รูปแบบการใช้ชีวิต หรือวิถีชีวิต (Lifestyle) บุคคลนัน้ ใช้เวลา และทรัพยากรไปกับ
สิ่งใด อะไรที่คิดว่าเป็ นสิ่งสาคัญ และคิดกับตัวเองและสภาพแวดล้อมรอบๆอย่างไร
2.5 ความเชื่อ ทัศนคติและค่านิยม (Beliefs, Attitudes and Values) เป็ นศูนย์กลางใน
การตัดสินใจของผูบ้ ริโภค ด้านความเชื่ อ การรับรู ถ้ ึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการนัน้ แต่ละคุณลักษณะมี
คุณสมบัติ หรือประสิทธิ ภาพเป็ นอย่างไร โดยความเชื่อนัน้ ขึน้ อยู่กบั ประสบการณ์สว่ นบุคคล จากการ
เห็นโฆษณาหรือจากการปรึกษาพูดคุยกับผูอ้ ่ืน ด้านทัศนคติท่ีเกิดขึน้ จากค่านิยมและความเชื่อสามารถ
พัฒนาได้เมื่อเติบโตขึน้ ตัวอย่างเช่น ค่านิยมของคนไทย คือ การนับถือผูท้ ่ีอาวุโสกว่า ความอ่อนน้อม
นอกจากนีแ้ ต่ละบุคคลยังมีคา่ นิยมส่วนตัว เช่น ความทะเยอทะยาน ความสมถะ
3. อิ ทธิ พลภายนอก (สังคมและวัฒ นธรรม) กั บพฤติ กรรมผู้บริโภค มี ปั จจัยมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งมี ส่วนท าให้พฤติกรรมของบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ อิ ทธิ พลของบุ คคล
วัฒนธรรมย่อยและกลุม่ อ้างอิง
3.1 อิทธิ พลของบุคคล (Personal Influence) เป็ นสิ่งสาคัญสาหรับการทาการตลาด
เพราะบ่อยครัง้ ที่การซือ้ ของผูบ้ ริโภคมาจากการได้รบั อิทธิพลของบุคคล 2 ประเภท ได้แก่ บุคคลที่เป็ น
ผูน้ าทางความคิด เช่น ดารา ผูท้ ่ีมีช่ือเสียงและการสร้างอิทธิพลแบบปากต่อปาก คือ การที่บุคคลหนึ่งมี
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อิ ทธิ พลต่ออี กคนหนึ่งในระหว่างการสนทนา โดยเฉพาะจากเพื่ อนซึ่งเป็ นแหล่งที่ น่าเชื่ อถื อส าหรับ
ผูบ้ ริโภค
3.2 วั ฒ นธรรมและวั ฒ นธรรมกลุ่ ม ย่ อ ย (Culture and Subculture) วั ฒ นธรรม
หมายถึง พฤติ กรรมที่ เกิ ดจากทัศนคติ ความคิด และค่านิ ยมที่สมาชิ กในสังคมสามารถเรียนรู ้ และ
แบ่งปั นกันได้ ส่วนวัฒนธรรมกลุม่ ย่อย คือ กลุม่ ย่อยในกลุม่ ใหญ่ ที่มีความคิด ทัศนคติและค่านิยมที่
เฉพาะกลุม่ โดยแต่ละกลุม่ มีพฤติกรรมทางสังคม และวัฒนธรรมที่สะท้อนพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ของกลุม่ ตน
3.3 กลุม่ อ้างอิง (Reference Groups) บุคคลที่แต่ละคนมองหาเพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการ
ประเมินตนเอง หรือเป็ นมาตรฐานในการดาเนินชีวิต เช่น คนในครอบครัว เพื่อนในกลุม่ ซึ่งกลุม่ อ้างอิงมี
ผลต่อพฤติกรรมการซือ้ เพราะคนเหล่านัน้ มีอิทธิพลต่อการให้ขอ้ มูล ทัศนคติและแรงบันดาลใจ
2.3 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
(ฉั ตยาพร เสมอใจ เเละคณะ, 2551) กล่ าวว่ า กระบวนการตัดสิ น ใจของผู้บ ริโภค
(Consumer Purchase Decision Process) ในบางครัง้ ผูบ้ ริโภคอาจคิดไม่ตรงกับการกระทาเสมอไป การ
วิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคจึงควรเริ่มขึน้ จากขัน้ ตอนที่ผซู้ ือ้ ได้ ทาการเลือกผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่ตอ้ งการซือ้ โดยกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค มีขนั้ ตอนดังนี ้
1. การตระหนักถึงปั ญหา หรือรับรู ถ้ ึงความต้องการ(Problem or need recognition)
เป็ นขัน้ ตอนแรกของการตัดสินใจซือ้ ความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ในอุดมคติกับสถานการณ์จริงจะ
กระตุน้ ให้เกิดการตัดสินใจซือ้
2. การแสวงหาข้อมูล(Search for infomation) ภายหลังจากการมองเห็นปั ญหาแล้ว
ผูบ้ ริโภคจะเริ่มค้นหาข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่เกิดขึน้ ใหม่
นีไ้ ด้ อันดับแรก ผูบ้ ริโภคอาจเริ่มจากการย้อนความทรงจาของประสบการณ์ตรงที่ผา่ นมากับผลิตภัณฑ์
หรือตรา ผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมนีเ้ รียกว่าการแสวงหาข้อมูลภายใน ซึ่งมักเกิดขึน้ กับผลิตภัณฑ์ท่มี ีการซือ้
เป็ นประจา เช่น ยาสีฟัน ครีมอาบนา้ หรือในบางครัง้ ผูบ้ ริโภคอาจพยายามแสวงหาข้อมูลจากภายนอก
ด้วย อาจเพราะความรู ้ หรือประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ การมีความเสี่ยงใน
การตัดสินใจที่ค่อนข้างสูง ตัวอย่างของแหล่งข้อมูลภายนอกที่เป็ นบุคคล เช่น ครอบครัว เพื่อน หรือคน
รูจ้ ัก แหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น ข้อมูลจากภาครัฐ สื่อมวลชน แหล่งข้อมูลทางการตลาด เช่น โฆษณา
จุดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ พนักงานขาย
3. การประเมิ นทางเลือก(Evaluation of alternative) เมื่ อ ผ่านขั้นตอนการแสวงหา
ข้อมูลแล้ว ผูบ้ ริโภคจะกาหนดมาตรฐาน หรือจุดที่จะพิจารณาสาหรับการซือ้ จากนัน้ จัดเตรียมข้อมูล
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ของตราผลิตภัณฑ์ท่อี าจจะผ่านมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ถึงคุณค่าที่จะได้รบั ในบางกรณีผบู้ ริโภคอาจมี
ข้อมูลไม่มากพอที่จะเลือกเพราะข้อมูลที่ได้มายังไม่เพียงพอ ทุกปั จจัยที่ใช้ในการประเมิน รวมเรียกว่า
มาตรฐานในการประเมิน ทัง้ ประโยชน์ท่ีสาคัญ และภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ นักการตลาดจึง
ต้องทาความเข้าใจกับมาตรฐานในการประเมินของผูบ้ ริโภค เพื่อที่จะนาเสนอคุณค่าที่ดีท่สี ดุ ต่อสายตา
ของผูบ้ ริโภค
4. การตัดสินใจซือ้ (Decision making) หลักจากประเมินตัวเลือกจากกลุม่ ผลิตภัณฑ์
ที่เลือกไว้พิจารณาแล้ว ขัน้ ต่อไปก็พร้อมสาหรับการตัดสินใจซือ้ ซึ่งจะเหลือแค่ 2 ตัวเลือก คือ จะซือ้ กับ
ใครและซือ้ เมื่อไหร่
5. พฤติ กรรมหลังการซื ้อ (Post purchase behavior) หลังจากการซื ้อ ผลิ ตภั ณ ฑ์
ผู้บริโภคจะท าการเปรียบเที ยบผลิ ตภัณ ฑ์กั บความคาดหวังที่ ตั้งไว้ว่ าพึ งพอใจ หรือ ไม่ พอใจใน
ผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ ซึ่งประสบการณ์ท่ีเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์จะเป็ นสิ่งสาคัญที่ผูบ้ ริโภคใช้ในการรับรู ้
คุณค่าของผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ
(Kotler Philip, 1994) ลักษณะการตัดสินใจซือ้ ของผูซ้ อื ้ 5 ขัน้ ตอน ดังนี ้
1. การรับรู ป้ ั ญหา(Problem recognition) การที่บุคคลรับรู ค้ วามต้องการของตนเอง
โดยความต้องการอาจจะเกิดจากภายในร่างกาย หรือเกิดจากสิ่งเร้าภายนอก ซึ่งเมื่อเกิดความต้องการถึง
จุดหนึ่ง จะกลายเป็ นพลังกระตุน้ ที่จะหาสิ่งที่มาตอบสนองความต้องการเหล่านัน้
2. การค้นหาข้อมูล(Information search) เมื่อมนุษย์เกิดความต้องการก็จะพยายาม
ค้นหาข้อมูลเพื่อสนองตอบความต้องการที่ถูกกระตุน้ ปริมาณข้อมูลที่ตอ้ งการขึน้ อยู่กับว่าบุ คคลนัน้
เผชิญกับการแก้ปัญหามามากหรือน้อย เช่น การซือ้ สินค้าที่ใช้เป็ นประจา ไม่ตอ้ งใช้ความคิด หรือเวลา
ในการซือ้ มากนัก
3. การประเมินผลทางเลือก(Evaluation of alternatives) เป็ นการประเมินผลทางเลือก
ต่างๆ จากข้อมูลที่ได้มาจากการค้นหาข้อมูล
4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase decision) เป็ นการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ท่ีชอบมาก
ที่สดุ หลังจากได้ประเมินผลในทางเลือกต่างๆแล้ว
5. พฤติกรรมหลังการซือ้ (Post purchase behavior) หลังการซือ้ และลองใช้ผลิตภัณฑ์
นัน้ แล้ว ผูบ้ ริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจ หรือไม่พอใจในผลิตภัณฑ์นนั้ ๆและจะเก็บไว้เป็ น
ข้อมูลในการตัดสินใจซือ้ ครัง้ ต่อไป ดังภาพประกอบ 2
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การตระหนักถึงปั ญหา

การค้นหาข้อมูล

การประเมินทางเลือก

การตัดสินใจซือ้

พฤติกรรมหลังการซือ้
ภาพประกอบ 2 แสดงขัน้ ตอนในกระบวนการซือ้ ปกติ
ที่ มา: (Kotler Philip, 1994) Marketing Management Analysis, Planning, Implementation, and
control Eight Edition. Online.
จากแนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกับ กระบวนการตัด สิน ใจ ผู้วิจัย สรุ ป ได้ว่า กระบวนการ
ตัดสินใจเป็ นส่วนสาคัญที่ผปู้ ระกอบการควรทราบเพราะเมื่ อทราบถึงกระบวนการตัดสินใจของ
ผูบ้ ริโภคแล้ว ผูป้ ระกอบการจะสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุ ง หรือวางแผนในการดาเนิน
ธุรกิ จให้มีป ระสิทธิ ภาพมากขึน้ ผูว้ ิจัยจึงนาทฤษฎี กระบวนการตัดสินใจด้ านการตัดสินใจของ
(Kotler Philip, 1994) มาใช้ในการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ
3.1 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดบริการ
(อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2550) กล่าวว่า กลยุทธ์การตลาดสาหรับธุรกิจบริการ (Marketing
Mix 7P’s) เป็ นเครื่องมื อในการจาหน่ายบริการที่ผปู้ ระกอบการต้องพิจารณาถึงสิ่งต่างๆ ประกอบด้วย
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายหรือสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านการบริการด้านบุคลากรรวมถึงด้านการสร้างและเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยส่วนประกอบทุก
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ตัวมี ความเกี่ ยวพันกัน หรือเท่าเทียมกันขึน้ อยู่กับผูบ้ ริหารว่าจะวางกลยุ ทธ์โดยเน้นหนักที่ ปั จจัยใด
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย
3.2 องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดบริการ
(ธี รกิ ติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2558) กล่าวว่า การบริการเป็ นสิ่งที่มีลกั ษณะแตกต่างจาก
สินค้าทั่วๆไป คือ การบริการเป็ นสินค้าที่ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วย 7 ข้อ ดังนี ้
1. ผลิตภัณฑ์บริการ (Service Product) ผลิตภัณฑ์บริการ หมายถึง ข้อเสนอทัง้ หมดที่
ผูข้ ายเสนอให้ผซู้ อื ้ ซึ่งสามารถให้ประโยชน์ หรือให้คณ
ุ ค่ากับผูซ้ อื ้ ได้ ผลิตภัณฑ์บริการ มี 5 ระดับ ดังนี ้
1.1 ผลประโยชน์หลัก คือ การบริการที่ลกู ค้าต้องการจากผลิตภัณฑ์ท่ีซือ้ โดยแท้จริง
เช่น ผลประโยชน์หลักของสายการบิน คือ การให้บริการผูโ้ ดยสารเดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย
1.2 ผลิตภัณฑ์พื น้ ฐาน คื อ การเปลี่ยนผลประโยชน์หลักให้เป็ นรู ปธรรมที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เช่น เส้นทางการบินและจานวนเที่ยวบิน
1.3 ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง คือ สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังที่จะได้รบั เมื่ อซือ้ ผลิตภัณฑ์ เช่น
ผลิตภัณฑ์ท่ี คาดหวังจากสายการบิ น คื อ การเดิ นทางที่ สะดวกปลอดภัยและได้รบั การบริการที่ มี
คุณภาพจากพนักงาน
1.4 ผลิตภัณฑ์เสริม คื อ ผลิตภัณฑ์ของผูข้ ายมี ความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของ
ผูข้ ายรายอื่นๆ ที่โดยปกติแล้วลูกค้าก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รบั
1.5 ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นไปได้ คือ คุณประโยชน์ท่เี พิ่มให้กบั ลูกค้า ซึ่งลูกค้าไม่ได้คาดหวัง
ว่าจะได้รบั แต่ผขู้ ายสามารถส่งมอบให้กบั ลูกค้าได้ ถ้ามีส่งิ เหล่านีอ้ าจสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า
ได้
2. ราคา (Price) มี ความสาคัญกับกิจการที่มีการบริการ ซึ่งการกาหนดราคาที่เหมาะสม
กับการบริการเป็ นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน เพราะราคามี อิทธิ พลต่อการรับรู ใ้ นคุณภาพและคุณค่าของ
การบริการที่บริษัทนาเสนอ โดยการกาหนดราคา มี 3 วิธี คือ
2.1 วิธีการกาหนดราคาจากต้นทุน การคิดต้นทุนต่อหน่วยในธุรกิจบริการทาได้ยาก
กว่าธุ รกิ จประเภทผลิตสินค้า เพราะต้นทุนส่วนใหญ่ ของธุ รกิ จบริการนัน้ เป็ นค่าจ้างบุคลากร ทาให้
ต้นทุนที่แท้จริงของธุรกิจบริการไม่เหมาะสมกับการบริการที่ลกู ค้ารับรู ้
2.2 วิธีการกาหนดราคาจากการแข่งขัน วิธีนีม้ ักใช้ในกรณีท่ีมาตรฐานการบริการของ
ผูใ้ ห้บริการแต่ละรายไม่มีความแตกต่างกัน ผูใ้ ห้บริการแต่ละรายจึงมักจะกาหนดราคาตามคูแ่ ข่ง
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2.3 วิธีการกาหนดราคาจากการรับรูใ้ นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคาด้วยวิธี
นี ้ ทาได้โดยกาหนดราคาค่าบริการบนพืน้ ฐานของการรับรู ใ้ นคุณค่าการบริการของลูกค้าเป้าหมาย ซึ่ง
พิจารณาจากปั จจัยสาคัญต่างๆ เช่น ความสามารถ หรือความเต็มใจที่จะจ่ายเงินของผูม้ าใช้บริการ
3. การจัดจาหน่าย (Place) ธุรกิจบริการจะต้องคานึงถึงปั จจัยที่สาคัญ คือ การเข้าถึงได้
ดังนัน้ ผูใ้ ห้บริการจะต้องทาให้การบริการสามารถเข้าถึงได้ มีความง่ายและสะดวกสบายในการซือ้ ถ้า
ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงได้ กระบวนการใช้บริการก็จะไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ เพราะฉะนัน้ ธุรกิจจะต้องมี
ความพร้อมที่จะให้บริการแก่ลกู ค้าทัง้ ในเรื่องของสถานที่และเวลาที่ตอ้ งการจะใช้บริการเสมอ ในเรื่อง
ของการนาเสนอบริการให้แก่ลกู ค้า มีระดับการปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างผูใ้ ห้บริการกับลูกค้า ดังนี ้
3.1 เมื่ อลูกค้าต้องเดินทางไปรับบริการ ณ สถานที่ของผูใ้ ห้บริการ กรณี นีท้ าเลที่ตงั้
เป็ นสิ่งที่สาคัญมาก ซึ่งผูใ้ ห้บริการควรคานึงถึงความสะดวกในการเดินทางเข้ามาใช้บริการของลูกค้า
เป็ นหลัก
3.2 เมื่ อผูใ้ ห้บริการสามารถเดินทางไปให้บริการแก่ลูกค้า ณ สถานที่ของลูกค้าได้
กรณี นีท้ าเลที่ตงั้ ไม่ค่อยสาคัญ ดังนัน้ ผูใ้ ห้บริการอาจเลือกทาเลที่ตงั้ ที่ มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเพื่ อลด
ต้นทุนในการดาเนินงาน
3.3 การให้บ ริการทางไกล ในกรณี นี ้จ ะเป็ นการน าเครื่ อ งมื อ หรือ อุ ปกรณ์ ที มี
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ลกู ค้าที่มาใช้บริการมีความสะดวกสบายมากขึน้ เช่น การชาระค่าบริการผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือการชาระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ธุรกิจบริการเป็ นสิ่งซึ่งไม่สามารถจับต้องได้ ดังนัน้
บทบาทของการส่งเสริมการตลาดจะช่วยสื่อสารให้ลกู ค้าเข้าใจถึงบริการได้อย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึน้
และช่วยให้ลกู ค้าตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ได้งา่ ยขึน้ เครื่องมือสาคัญของการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การ
โฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารแบบปากต่อ
ปากและการตลาดทางตรง
5. บุ คลากร (People) บุ คลากร หรือ พนั กงาน เป็ นส่วนส าคัญ มากในธุ รกิ จ บริการ
โดยเฉพาะพนักงานส่วนหน้า หรือพนักงานที่คอยให้บริการ ถือได้ว่าเป็ นตัวแทนของธุรกิจ และเป็ นส่วน
หนึ่งของบริการด้วย ดังนัน้ พนักงาน คือ ตัวบริการ มี ความสาคัญยิ่งกับความสาเร็จในการให้บริการ
บทบาทที่สาคัญของพนักงาน คือ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรกับสิ่งแวดล้อมภายนอก และทา
หน้าที่เป็ นตัวแทนขององค์กรในการมีปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้า ตาแหน่งพนักงานจึงเป็ นงานที่หนัก และเจอ
แรงกดดันค่อนข้างมาก ดังนัน้ จึงต้องใช้ความพยายามเพื่อให้การบริการออกมาดีสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า กิจการและตนเองมากที่สดุ
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6. กระบวนการ (Process) การผลิตและการนาเสนอการบริการนัน้ ต้องมีกระบวนการใน
การให้บริการเสมอ กระบวนการจะเกี่ยวข้องกับวิธีการ ขัน้ ตอน และงานต่างๆที่ตอ้ งปฏิบัติให้ทนั ตาม
เวลาที่กาหนด รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการนาเสนอผลิตภัณฑ์และการให้บริการกับลูกค้า
ลูกค้ามักเข้าใจว่ากระบวนการให้บริการเป็ นส่วนหนึ่งของบริการ กิจการต่างๆจึงได้นากระบวนการไปใช้
ในการดาเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการให้ลกู ค้าได้
7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สิ่งที่เป็ นรูปธรรมต่างๆที่สามารถมองเห็น
ได้ มีความสาคัญต่อปฏิกิรยิ าความรูส้ กึ ตอบสนองของลูกค้า บทบาทที่สาคัญของลักษณะทางกายภาพ
ในธุรกิจบริการต่อลูกค้า มีดงั นี ้
7.1 ทาหน้าที่เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ของบริการ ในกรณีท่ีจะสื่อถึงภาพลักษณ์ภายนอกของ
บริการที่ ลูกค้ามองเห็ นได้เป็ นรู ปธรรม โดยที่ ลูกค้าทราบกันทั่วไป คื อ สภาพภายในของสถานที่ ท่ี
ให้บริการว่า น่าจะมีลกั ษณะและคุณภาพเป็ นอย่างไร
7.2 ท าหน้าที่ อ านวยความสะดวก ในกรณี นี ้ช่ วยให้กิ จ กรรมต่ างๆที่ เกิ ด จาก
กระบวนการให้บริการดาเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของกิจการและของลูกค้า
7.3 ทาหน้าที่สร้างความแตกต่าง สามารถช่วยทาหน้าที่ในการสร้างความแตกต่าง
ให้กบั ธุรกิจบริการได้ เช่น การตกแต่งภายในของสถานที่ท่ใี ห้บริการ
7.4 ทาหน้าที่ทางสังคม คือ การให้พนักงานและลูกค้าเข้าใจบทบาทของตนเองผ่าน
การบริการ ทาให้รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและลูกค้ามีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้
(ศิ ริ ว รรณ เสรี ร ัต น์ , 2552) กล่ าวว่ า ส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก าร หมายถึ ง
องค์ประกอบที่ผปู้ ระกอบการใช้เพื่อตอบสนองผูบ้ ริโภค แบ่งได้ดงั นี ้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่ผูป้ ระกอบการนาเสนอออกมาขาย มี ความ
น่าสนใจ และสามารถทาให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจ โดยที่ตวั ผลิตภัณฑ์จะมีรูปแบบที่มีตวั ตน หรือไม่มี
ตัวตนก็ ได้ แต่ผลิตภัณฑ์นนั้ ๆจาเป็ นต้องมี ประโยชน์และมีคุณค่า ในมุมมองของผูบ้ ริโภคผลิตภัณฑ์
นัน้ ๆ การกาหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ ต้องคานึงถึงปั จจัยดังต่อไปนี ้
1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ หรือความแตกต่างทางการแข่งขัน
1.2 องค์ประกอบ(คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ เช่น คุณภาพ ประโยชน์
1.3 การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อแสดง
ตาแหน่งที่แตกต่าง และมีคณ
ุ ค่าในจิตใจของกลุม่ ลูกค้า
1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีลกั ษณะไม่ตอบโจทย์ มีการปรับปรุ ง
ให้ดีขนึ ้ ซึ่งต้องคานึงถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีย่งิ ขึน้
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1.5 กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ และสายผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินที่ตอ้ งชาระเพื่อให้ได้รบั สินค้า หรือการบริการ ที่
ผูบ้ ริโภคใช้เปรียบเทียบระหว่างราคากับคุณค่า หรือประโยชน์ท่ผี บู้ ริโภคจะได้กลับมา หากคุณค่าสูงกว่า
ราคา ผูบ้ ริโภคก็จะตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึ่งจะมีการจัดประเภทวิธีการตัง้ ราคาโดยพิจารณาจากปั จจัย
3 ประการ ได้แก่
2.1 ต้นทุน ซึ่งใช้เป็ นเกณฑ์ขนั้ ต่าของการกาหนดราคา ทาให้เกิดวิธีการตัง้ ราคาโดย
มุ่งที่ตน้ ทุน
2.2 ราคาของคู่แข่งขันและราคาสินค้าทดแทน ทาให้เกิดวิธีการตัง้ ราคาโดยมุ่งที่การ
แข่งขัน
2.3 การประเมินลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ใช้เป็ นเพดานใน
การกาหนดราคา ทาให้เกิดวิธีการตัง้ ราคาโดยมุ่งที่อุปสงค์
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางการจาหน่ายสินค้า หรือบริการ
รวมถึงวิธีการที่จะนาสินค้า หรือบริการนัน้ ไปสูผ่ บู้ ริโภคให้ทนั ต่อความต้องการ ซึ่งจาเป็ นต้องพิจารณา
ว่ากลุม่ ลูกค้าคือใคร และควรกระจายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางใดจึงจะเหมาะสมที่สดุ ดังนัน้ การ
นาผลิตภัณฑ์ออกสูต่ ลาด จะประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี ้
3.1 ช่องทางการจัดจาหน่าย หมายถึง กิจกรรมอันจะนาผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปยัง
ผูบ้ ริโภคหรือผูใ้ ช้บริการ โดยจะพิจารณาว่าจะจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผา่ นคนกลางอย่างไร
3.2 การกระจายตัวสินค้า หมายถึง การเคลื่อนย้ายตัวสินค้าที่มีปริมาณที่ถูกต้องไป
ยังสถานที่ท่ตี อ้ งการในเวลาที่เหมาะสม ผ่านระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่ใช้เพื่อจูงใจ
ความรู ส้ ึก ความต้องการในสินค้าหรือการบริการนัน้ ๆ โดยคาดว่าการส่งเสริมการตลาดมีอิ ทธิ พลต่อ
พฤติกรรม และความเชื่อ การตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการ จะประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี ้
4.1 การโฆษณา เป็ นการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อ ผูส้ นับสนุนจะต้องชาระค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณากิจกรรม
4.2 การขายโดยใช้บุคคล เป็ นการติดต่อสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหน้าระหว่างลูกค้า
และผูข้ ายที่มีอานาจซือ้
4.3 การส่งเสริมการขาย เป็ นเครื่องมื อกระตุน้ ความต้องการซือ้ ใช้ สนับสนุนการ
โฆษณาการขาย เช่น ลดราคา ซือ้ 1 แถม1
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4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ การให้ข่าวเป็ นการเสนอความคิ ดเกี่ ยวกับ
สินค้าหรือบริการโดยไม่ใช้บุคคล องค์กรที่เป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์นนั้ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จากการ
เสนอข่าวนัน้ ส่วนการประชาสัมพันธ์เป็ นความพยายามที่ได้จัดเตรียมไว้ขององค์กร เพื่อชักจูงกลุ่ม
สาธารณะให้เกิ ดความคิดเห็นหรือทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร เพราะการให้ข่าวเป็ นกิ จกรรมที่ จะส่งเสริม
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุม่ ชน
5. ด้านบุคคล (People) ควรมี การคัดเลือกบุคลกร และจัดให้มีการฝึ กอบรมเสริมทักษะ
เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่ง พนักงานควรมีทศั นคติท่ีดีในการ
ทางานและมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อีกข้อที่สาคัญ คือ การสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ลูกค้ากับผูใ้ ช้บริการ ปฏิสมั พันธ์ท่เี กิดจากการให้บริการของบุคลากรเป็ นสิ่งสาคัญในการสร้างความพึง
พอใจ หรือทาให้เกิดการยอมรับจากลูกค้า
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งที่ผบู้ ริโภคสามารถสัมผัส
ได้จากการใช้สนิ ค้า หรือบริการนัน้ ๆ ธุรกิจด้านการบริการมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ควรจะสร้างภาพรวม
ในสิ่งที่ลกู ค้าสามารถมองเห็นได้ ประกอบด้วย
6.1 สภาพทางกายภาพที่ลกู ค้าสามารถมองเห็นได้ ทาให้มีสว่ นในการสร้างความรูส้ กึ
ต่อความพึงพอใจในการให้บริการที่ลกู ค้าได้รบั
6.2 ลักษณะทางกายภาพที่ลูกค้าให้ความพึงพอใจ โดยรวมเรียกว่า ภาพแห่งการ
บริการ ผู้ป ระกอบการสามารถจั ดการหรือ ปรับ ปรุ งให้มี ขึ น้ ได้ เช่ น สร้างบรรยากาศภายในฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ดว้ ยเสียงเพลงเร้าใจ เป็ นต้น
6.3 ความแปลกใหม่ของสภาพทางกายภาพที่แตกต่างไปจากผูใ้ ห้บริการรายอื่นๆ เช่น
การออกแบบ ตกแต่งสถานประกอบการ การจัดสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตาม พนักงาน และอุปกรณ์ใน
องค์กร ล้วนเป็ นองค์ประกอบของลักษณะทางกายภาพ ไม่ว่าจะเครื่องแต่งกายของพนักงาน อุปกรณ์
หรือเครื่องมือที่ให้บริการ หรืออุปกรณ์ดา้ นการประชาสัมพันธ์ ทัง้ หมดล้วนเป็ นลักษณะทางกายภาพที่
สามารถสร้างความพึงพอใจด้านการบริการให้แก่ลกู ค้าได้
7. ด้านกระบวนการ (Process) คื อ การให้บริการกับกลุ่มลูกค้าด้วยความรวดเร็ว มี
ประสิทธิ ภาพ และง่ายต่อการปฏิบัติ สาหรับธุ รกิ จบริการผลิตภัณฑ์เป็ นสิ่งที่ไม่ สามารถจับต้องได้
ดังนัน้ กระบวนการให้บริการจึงสาคัญ และเป็ นความแตกต่างอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อ่ืน
ภายนอกตลาดบริการ สิ่งที่จะได้รบั จากธุ รกิ จบริการ คือ กระบวนการและความชานาญในการผลิต
สินค้ารวมถึงการให้บริการ จะนามาซึ่งความพึงพอใจให้แก่ผบู้ ริโภคสูงสุด
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จากแนวคิดและทฤษฎีสว่ นประสมทางการตลาดบริการ ผูว้ ิจยั สรุปได้วา่ ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ มี องค์ประกอบ 7 ส่วน ได้แก่ ผลิตภัณ ฑ์ ราคา ช่อ งทางการจัดจาหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญที่นกั การตลาด
ใช้วางแผนธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกิจภาคบริการเพราะทัง้ 7 ส่วนนีจ้ ะเป็ นส่วนหนึ่งในการใช้พิจารณา
เพื่อตัดสินใจที่จะใช้บริการกับผูใ้ ห้บริการ ผูว้ ิจยั จึงนาทฤษฎีสว่ นประสมทางการตลาดบริการของ
(ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, 2552) มาใช้ในสมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้ว ย
ด้านผลิตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล
ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ และด้า นกระบวนการ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริก ารฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
แนวคิดแบบจาลองการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ (PRECEDE-PROCEED Model)
ใช้ในการวิเคราะห์พ ฤติ ก รรมของแต่ล ะบุ ค คลว่า มี สาเหตุ หรือ ปั จ จัย มาจากอะไร มี
แนวคิดในการวิเคราะห์ 3 กลุม่ คือ
กลุม่ ที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยภายในตัวบุคคล (Intra Individual Causal Assumption)
เป็ นแนวคิดว่าสาเหตุการเกิดพฤติกรรม หรือปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม มาจากองค์ประกอบภายใน
ตัวบุคคล อันได้แก่ แรงจูงใจ ความเชื่อ ความรู ้ เจตคติ ค่านิยม หรือความตัง้ ใจใฝ่ พฤติกรรม เป็ นต้น
กลุม่ ที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยภายนอกบุคคล (Extra Individual Causal Assumption)
เป็ นแนวคิดว่าด้วยปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม หรือสาเหตุการเกิดพฤติกรรม มาจากองค์ประกอบ
ภายนอกตัวบุคคล อันได้แก่ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา ระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ องค์ประกอบด้าน
ประชากร เป็ นต้น
กลุ่ ม ที่ 3 แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สหปั จจั ย (Multiple Causal Assumption) เป็ นแนวคิ ด ว่ า
พฤติกรรมของบุคคล มีสาเหตุมาจากทัง้ ปั จจัยภายนอก และปั จจัยภายในตัวบุคคล
จากแนวคิดในกลุม่ ที่ 3 นีเ้ อง (Lawrence W. Green & Marshall W. Kreuter, 1991) ได้
สร้า งแบบจ าลองการวางแผนส่ง เสริม สุข ภาพ (PRECEDE-PROCEED Model) เพื่ อ ใช้ในการ
วิเคราะห์พ ฤติกรรมสุขภาพและสาเหตุของพฤติกรรม เป็ นแนวทางในการวางแผนแก้ไขปั ญ หา
ดาเนินงานและติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ระยะของการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรม เกี่ยวข้องกับปั จจัยนา ปั จจัยเสริม
แ ล ะ ปั จ จั ย เอื ้ อ ใน ส่ ว น นี ้ เรี ย ก ว่ า Predisposing Reinforcing and Enabling Constructs in
Educational/Ecological Diagnosis and Evaluation (PRECEDE) กระบวนการวิเคราะห์ใน PRECEDE
framework เป็ นการวิเคราะห์ยอ้ นกลับ โดยเริ่มจาก outcome ที่ตอ้ งการ หรืออี กนัยหนึ่ง คือ คุณภาพ
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ชีวิตของบุคคล แล้วค่อยพิจารณาถึงสาเหตุและปั จจัยที่เกี่ ยวข้อง โดยเฉพาะสาเหตุอันเนื่องมาจาก
พฤติกรรมของบุคคล
ส่วนที่ 2 ระยะของการพัฒนาแผน ซึ่งจะต้องทาส่วนที่ 1 ให้เสร็จก่อนจึงจะทาส่วนที่ 2 ซึ่ง
ประกอบด้วย กฎเกณฑ์ นโยบาย ระเบี ยบแบบแผน การควบคุม การประสานทรัพยากรที่ จะเป็ น
ประโยชน์ในการดาเนินงานให้บรรลุแผนงานที่วางไว้ โดยการประเมินผล ส่วนนีเ้ รียก Policy Regulatory
and Organizational Constructs in Educational and Environmental Development (PROCEED) สรุ ป
แบบจ าลองการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ PRECEDE-PROCEED Model คื อ เพื่ อการวางแผน และ
ประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยเริ่มต้นจากเป้าหมายที่อยากให้เกิดขึน้ (outputs) คือ คุณภาพ
ชีวิตของบุคคล
PRECEDE-PROCEED Model ประกอบด้วย 7 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ทางสังคม (Social Diagnosis) เป็ นการวิเคราะห์ขนั้ ตอนแรก โดย
เริ่มจากคุณภาพชีวิตของบุคคล ของกลุม่ บุคคล หรือของสังคมนัน้ ๆ ว่าอยู่ในสถานการณ์อย่างไรและมี
ปั จจัยปั ญหาอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง อาจวิเคราะห์จาก ตัวชีว้ ัดคุณภาพชีวิตเหล่านี ้ ได้แก่ สุขภาพ การ
ทางานจิตวิทยา เศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดล้อม เป็ นต้น ตัวอย่างเช่น ประชาชนป่ วยด้วยโรคเอดส์ ส่งผลให้
ไม่สามารถหางานทาได้ หรือครอบครัวแตกแยก เป็ นต้น วิธีการที่จะได้ตวั ชีว้ ดั เหล่านี ้ ได้แก่ การรวบรวม
และทบทวนข้อมูล วิธีการสัมภาษณ์
ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ระบาดวิทยา (Epidemiological Diagnosis) ขัน้ นีจ้ ะพิจารณาถึง
ปั ญหาทางสุขภาพ ซึ่งจะมี ผลต่อเป้าหมาย หรือปั ญหาสังคม ข้อมูลที่ จะใช้ในการวินิ จฉัยขัน้ นี ้ คื อ
ข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาการระบาด ผูว้ างแผนจะใช้ขอ้ มูลเหล่านีเ้ พื่อเรียงลาดับความสาคัญของ
ปั ญหา น าไปวิเคราะห์วางแผนการดาเนิ นงาน ซึ่งในด้านสุขศึกษานัน้ จะน าปั จจัยทางด้านสุขภาพ
อนามัยมาเป็ นจุดตัง้ ต้นในการวิเคราะห์เพื่อย้อนหาสาเหตุท่เี กี่ยวข้องต่อไป
ระยะที่ 3 การวิเคราะห์ดา้ นพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม (Behavioral and Environmental
Diagnosis) ขั้นนีป้ ระกอบด้วย การกาหนดองค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบด้าน
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่สมั พันธ์กบั ปั ญหาสุขภาพ(ซึ่งได้วิเคราะห์ในขัน้ ที่ 2) องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็ นองค์ประกอบภายนอกตัวบุ คคล โดยที่ ตัวบุ คคลควบคุมไม่ ได้ แต่เป็ นสิ่งที่ จะช่ วย
ปรับเปลี่ยน สนับสนุนพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคลได้ จะเห็นว่างานสุขศึกษาที่เน้น
เฉพาะพฤติ กรรมสุขภาพส่วนบุ คคลนั้นเป็ นสิ่งที่ ไม่ ถูกต้องและยังไม่ สมบู รณ์ พอ จ าเป็ นที่ จะต้อง
พิจารณาสิ่งผลักดันต่างๆ ในสังคมที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย เช่น การกินอาหาร
ดิบ เกิดจากพฤติกรรมการกินอย่างเดียว หรือเกิดจากสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น ไม่สะดวก หรือไม่มีเวลาใน
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การทาอาหารให้สกุ ผูป้ ่ วยที่แพทย์ส่งั ให้พกั ผ่อนเยอะๆแต่จาเป็ นต้องออกไปทางานเพราะจะไม่มีเงินซือ้
อาหาร ในขัน้ ตอนนี ้ จะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
- แยกแยะสาเหตุของปั ญหานัน้ ๆว่าเกิดจากพฤติกรรม หรือไม่ใช่พฤติกรรม
- สร้างรายการของพฤติกรรมต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับปั ญหานัน้ ๆ เลือกเฉพาะพฤติกรรมที่
สาคัญๆตามความเป็ นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
- เลือกพฤติกรรมจากรายการพฤติกรรมที่ ทาไว้แล้ว แล้วตัง้ เป็ นพฤติกรรมเป้าหมายที่
ต้องการเปลี่ยนแปลงของโครงการสุขศึกษาที่จะจัดทาขึน้
ระยะที่ 4 การวิ เคราะห์ ด ้ า นการศึ ก ษาและการจั ด องค์ ก ร/บริ ก าร (Education &
Organizational diagnosis) ใน PRECEDE-PROCEED Model ได้แบ่ งกลุ่มขององค์ประกอบเป็ น 3
กลุม่ คือ ปั จจัยนา ปั จจัยเอือ้ และปั จจัยเสริม ดังนี ้
1. ปั จจัยน า(Predisposing factors) หมายถึ ง ปั จจัยที่ ก่อให้เกิ ดแรงจู งใจในการแสดง
พฤติกรรมของตัวบุคคล สาเหตุของการเกิดพฤติกรรม ได้แก่ ความรู ้ ความนิยม ความเชื่อ หรือทัศนคติ
เป็ นต้น ตัวอย่างเช่น ความรู เ้ กี่ ยวกับโรคภัยต่างๆ ความรุ นแรงของโรค หรือการเสี่ยงต่อการเกิ ดโรค
ทัศนคติต่อการออกกาลังกาย ความเชื่อต่อการปฏิบตั ิในสิ่งนัน้ ๆ นอกจากนีย้ ังรวมถึงสถานภาพทาง
สังคมเศรษฐกิจ เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา
2. ปั จจัยเอื อ้ (Enabling factors) หมายถึง สิ่งที่ เป็ นแหล่งทรัพยากรส าคัญในการแสดง
พฤติกรรมของตัวบุคคล รวมถึงลักษณะ และความสามารถที่ช่วยให้ตวั บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรม
นัน้ ๆด้วย ได้แก่ ทักษะความรู ค้ วามสามารถที่จะปฏิบตั ิ รายได้ สถานภาพ เวลา ความยากง่ายในการ
เข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวก ทรัพยากรส่วนบุคคล หรือทรัพยากรในชุมชน ฯลฯ สิ่งเหล่านีอ้ าจจะเป็ น
ด้านบวก(เสริมให้เกิด) หรือด้านลบ (ขัดขวางการเกิดพฤติกรรม)
3. ปั จจัยเสริม(Reinforcing factors) หมายถึง สิ่งที่ตัวบุ คคลได้รบั หรือคาดว่าจะได้รบั
จากคนอื่น เป็ นผลจากการกระทาของตน สิ่งที่ตวั บุคคลได้รบั อาจจะเป็ นสิ่งของ การยอมรับ หรืออาจเป็ น
กฎระเบียบข้อบังคับควบคุมให้ตวั บุคคลปฏิบตั ิตามก็ได้ สิ่งเหล่านีต้ วั บุคคลอาจจะได้รบั จากบุคคลอื่น
ที่มีอิทธิพลกับตนเอง เช่น พ่อแม่ ญาติพ่นี อ้ ง เพื่อน ผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นต้น เหล่านีอ้ าจจะช่วยสนับสนุน
หรือหยุดยัง้ การกระทาพฤติกรรมนัน้ ๆก็เป็ นได้
จะเห็นได้วา่ พฤติกรรม และการกระทาของตัวบุคคลเป็ นผลมาจากทัง้ 3 ปั จจัย ดังที่กล่าว
มา คือ ปั จจัยนา ปั จจัยเอือ้ และปั จจัยเสริม ดังนัน้ ในการวางแผนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดๆ จึง
ต้องคานึงถึงจากทัง้ 3 ปั จจัยร่วมกันเสมอ ไม่ควรพิจารณาปั จจัยใดเป็ นการเฉพาะ
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ระยะที่ 5 การวิ เคราะห์ การเลื อ กกลยุ ท ธ์ ท างการศึ ก ษา (Selection of educational
strategies) เป็ นการเลือกกลยุทธ์ และเทคนิคด้านสุขศึกษามาใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพ โดยการด าเนินงานจะต้องคานึงถึงการผสานเทคนิคกลวิ ธีด ้านสุขศึกษาที่หลากหลายเข้า
ด้วยกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ระยะที่ 6 การวิเคราะห์ทางการบริหาร (Administrative diagnosis) ในระยะนี ้ เป็ นการ
วิเคราะห์ปั จจัยด้านการบริหารจัดการที่จะมี ผลต่อการดาเนินโครงการตามแผนที่วางไว้ โดยปั จจัย
ดังกล่าวอาจมี ผลทั้งในด้านบวก คื อ ท าให้โครงการส าเร็จบรรลุเป้ าหมาย หรือมี ผลตรงข้าม คื อ
กลายเป็ นข้อจ ากั ดของโครงการ ปั จจั ยเหล่านี ้ ได้แก่ งบประมาณ ระยะเวลา ความสามารถของ
ผูด้ าเนินการ รวมถึงทรัพยากรอื่ นๆในองค์กร โดยต้องวิเคราะห์ และพิจารณาให้ครอบคลุมทุกด้าน
เหมือนกับวิเคราะห์หาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
ระยะที่ 7 การประเมินผล (Evaluation) จะมีปรากฎอยู่ในทุกระยะของการดาเนินงานโดย
การกาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินตัวดัชนีช้ ีว้ ดั ไว้อย่างชัดเจนแล้ว จะประกอบด้วยการประเมินใน 3
ระดับ คื อ การประเมิ นโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา การประเมิ นผลกระทบของโครงการ หรือ
โปรแกรมที่มีผลต่อปั จจัยทัง้ 3 ด้าน และการประเมิ นผลลัพธ์ของโครงการที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
บุคคล ซึ่งการประเมินในระยะนีจ้ ะเป็ นการดาเนินงานระยะยาว
จากแนวคิด แบบจาลองการวางแผนส่งเสริม สุข ภาพ(PRECEDE-PROCEED Model)
ของ (Lawrence W. Green & Marshall W. Kreuter, 1991) ผู้วิจัย ได้นามาเป็ น แนวทางในการ
ก าหนดตัว แปร โดยใช้ร ะยะที่ 4 ในการวิ เคราะห์ด ้า นการศึ ก ษาและการจั ด องค์ก ร/บริก าร
(Education & Organizational diagnosis) ซึ่งแบ่งองค์ป ระกอบออกเป็ น 3 กลุ่ม คื อ ปั จ จัย น า
(Predisposing factors) ปั จ จัย เอื ้อ (Enabling factors) และปั จ จัย เสริม (Reinforcing factors)
เพราะพฤติกรรมเกี่ ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของตัวบุคคลเป็ นผลมาจากอิ ทธิ พลร่วมของทัง้ 3
ปั จจัย ผูว้ ิจยั จึงนามาใช้ในสมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย ปั จจัยนา ปั จจัย
เอือ้ และปั จจัยเสริม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
แนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลของบุคคลทีม่ ีชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์
5.1 ความหมายของบุคคลที่มีชื่อเสียง
สุมาลี สว่าง (2548) กล่าวว่า บุคคลที่มีช่ื อเสียง(Celebrity) คือ บุคคลที่เป็ นที่รูจ้ ักเพราะ
ความมี ช่ือเสียงในความสาเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมถึงความสาเร็จในทุกสาขาอาชีพ เช่น การแสดง
ละคร กีฬา การเมือง ดนตรี ธุรกิจ ฯลฯ
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ศรีกัญญา มงคลศิ ริ (2547) กล่าวว่า การที่ คนๆหนึ่งจะมี ช่ื อเสียงได้นั้น เขาเหล่านั้น
จะต้องเป็ นบุ คคลที่ ประสบความส าเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง หรือ เป็ นทายาทของบุ คคลที่ ประสบ
ความสาเร็จ บุคคลทั่วไปที่ไม่เคยประสบความสาเร็จในเรื่องใดมาก่อน หรือไม่ได้เป็ นทายาทของบุคคลที่
ประสบความสาเร็จ จะไม่สามารถเป็ นบุคคลที่มีช่ือเสียงได้อย่างแน่นอน นอกเสียจากการเป็ นผูป้ ระสบ
ความสาเร็จจนมีช่ือเสียง บุคคลที่มีช่ือเสียงจะต้องมีตวั ตนและมีการดาเนินชีวิตในลักษณะที่คนทั่วไป
สามารถจับต้องได้ ตัวละครที่โดดเด่นในจอแก้ว หรือบนแผ่นฟิ ล์ม หากไร้ซ่งึ ชีวิตในลักษณะการดาเนิน
ชีวิตทั่วๆไป ก็ไม่ถือว่าเป็ นบุคคลที่มีช่ือเสียง เช่น ตัวละครในการ์ตนู หรือภาพยนตร์ เป็ นต้น
5.2 การแบ่งกลุ่มของบุคคลที่มีช่ือเสียง
ศรีกญ
ั ญา มงคลศิริ (2547) กล่าวว่า บุคคลที่มีช่ือเสียง(Celebrity) แบ่งได้ 7 กลุม่ ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 Actor, Actress กลุม่ ดารานักแสดง กลุม่ นี ้ คือ นักแสดงที่ประกอบด้วยตัว
เอกทัง้ ชาย หญิ ง ผูใ้ หญ่ เด็ก บุคคลที่มีช่ื อเสียงกลุม่ นีห้ ากเป็ นนักแสดงรุ น่ เก่าที่มีช่ือเสียงมานาน จะ
ดูแลภาพลักษณ์ของตนเองให้ดดู ีอยู่เสมอ มักไม่มีเรื่องเสื่อมเสียให้เกิ ดเป็ นประเด็น บุคคลที่มีช่ือเสียง
รุน่ ถัดมาจะมีผปู้ กครองเป็ นผูด้ แู ลจัดการคิว การเงิน คัดเลือกคนที่เข้ามาสนิทสนมคุน้ เคย ซึ่งต่อมาอาจ
พัฒนาเป็ นผู้จัดการส่วนตัว อย่างไรก็ ตาม บุ คคลที่ มี ช่ื อเสียงกลุ่มนี ม้ ั กจะมี ภาพลักษณ์ไม่ ค่อยดี
เท่าที่ควร โดยสังเกตจากการมีพฤติกรรมการปรากฏในสื่อรายวัน
ภาพลักษณ์ท่ตี ิดตัวของบุคคลที่มีช่ือเสียงกลุม่ นีเ้ ป็ นผลจากบทบาทการแสดงที่ได้รบั
เช่น กบ สุวนันท์ ที่มักได้รบั บทนางเอกที่โดนรังแก ภาพลักษณ์จึงถูกพูดถึงในฐานะนางเอกอยู่เสมอ
ภาพลักษณ์เหล่านีจ้ ึงเป็ นสิ่งสาคัญเพราะเป็ นตัวแปรขัน้ ต้นในการคัดเลือกบุคคลที่มีช่ือเสียงมาเป็ นผู้
รับรองสินค้า(Brand Endorser)
กลุ่มที่ 2 Singers บุคคลที่มีช่ือเสียงกลุม่ นีม้ ีท่มี าต่างกัน อาจมาจากเวทีการประกวด
ที่ตอ้ งแสดงความสามารถส่วนตัวหรืออาจเป็ นทายาทของนักแสดงที่มีช่ื อเสียง ข้ อแตกต่ าง ระหว่าง
Singer-Celeb และActress-Celeb ก็คือ Singer-Celeb จะมีคา่ ยสังกัดชัดเจน มีทีมงานดูแลภาพลักษณ์
ศิลปิ นเมื่อเข้าวงการ
ภาพลักษณ์ท่ีกลุม่ Singer-Celeb ถูกกาหนด และพัฒนาให้ชัดเจนเป็ นผลจากแนว
เพลงที่รอ้ ง หากเป็ นศิลปิ นเพลงร็อค การปรากฏต่อสาธารณชนแต่ละครัง้ ก็ตอ้ งเป็ นร็อค เช่น ถ้าเป็ น
ศิลปิ นแนวป๊ อบ การปรากฏตัวก็ ตอ้ งดูดีไม่เชย หากเปรียบเทียบ Singer-Celeb และ Actor-Celeb จะ
เห็ น ได้ชั ดว่ า Singer-Celeb มั ก มี ภ าพลัก ษณ์ ชั ดเจนทั น ที ท่ี เริ่ม เป็ นที่ รู ้จั กต่ อ สาธารณ ชน และ
ภาพลักษณ์นีม้ ักได้รบั การควบคุมให้เห็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยผูจ้ ัดการมื ออาชี พในค่ายเพลงที่
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สังกัด พัฒนาการการจัดการภาพลักษณ์ของ Singer-Celeb ถือได้ว่าก้าวหน้ากว่ากลุม่ Actor, ActressCeleb
กลุ่มที่ 3 Singer - Actor, Actress หรือ Actor, Actress-Singer หมายถึง บุคคลที่มี
ชื่อเสียงซึ่งประสบความสาเร็จมากกว่าหนึ่งอย่าง บ้างก็เริ่มจากการเป็ นนักแสดงก่อนแล้วจึงเข้าสูว่ งการ
เพลง หรืออาจเริ่มจากการเป็ นนักร้อง ต่อมาเข้าสู่วงการแสดง บุคคลที่มีช่ือเสียงที่มีโอกาสได้แสดงทัง้
สองบทบาท หากมี ความสามารถโดดเด่น ก็ จะสามารถมี ช่ื อเสียงได้ทงั้ สองวงการ แต่หากไม่ประสบ
ความสาเร็จในบทบาทที่สองก็มักจะกลับไปยังจุดยืนเดิม คือ กลับไปแสดงเหมือนเดิม หรือกลับไปเป็ น
นักร้องเพียงอย่างเดียว
ข้อสังเกตของบุคคลที่มีช่ือเสียงที่ประสบความสาเร็จทัง้ สองบทบาท มักเป็ นบุคคลรุ น่
ใหม่ท่ไี ด้รบั การฝึ กฝนให้มีความสามารถในเรื่องนัน้ ๆอย่างจริงจัง อีกทัง้ มีผจู้ ัดการประจาสังกัดคอยดูแล
ภาพลักษณ์อยูเ่ สมอ
กลุ่ ม ที่ 4 Sport Figures เป็ นที่ รู ้จั ก จากความสามารถทางด้ านกี ฬ า ประสบ
ความสาเร็จในการแข่งขันระดับสากล นาชื่ อเสียงมาสู่ตัวเอง และประเทศที่ตนถื อสัญชาติ เช่น เมย์
รัชนก อิ นทนนท์ นักกี ฬาแบดมิ นตันที่ มี ช่ื อเสียงระดับโลก บุคคลที่ มี ช่ื อเสียงกลุ่มนี ้ ช่วงอายุการมี
ชื่อเสียงผันแปรตามช่วงเวลาแห่งชัยชนะในกีฬาที่ตวั เองถนัด หากไม่ประสบความสาเร็จ ความมีช่ือเสียง
ซึ่งถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่สดุ ของการเป็ นบุคคลที่มีช่ือเสียงก็จะลดลง
กลุ่มที่ 5 New Anchors & Mc เข้าสูก่ ารเป็ นบุคคลที่มีช่ือเสียง เนื่องจากมีหน้าที่ตอ้ ง
ปรากฏตัวในหน้าจอโทรทัศน์บ่อย จนทาให้เกิดความคุน้ เคย นานวันจึงได้รบั ความสนใจจนมีช่ื อเสียง
เป็ นที่รูจ้ ัก มีภาพลักษณ์เฉพาะบุคคล มีรูปร่างหน้าตาดี มีความโดดเด่นจึงทาให้เป็ นที่สนใจจากเจ้าของ
แบรนด์ได้ไม่ย่ิงหย่อนกว่าบุคคลที่มีช่ือเสียงกลุม่ อื่น เช่น ป๋ อมแป๋ ม นิติ ชัยชิตาทร โด่งดังจากการเป็ น
พิธีกร และครีเอทีฟรายการ
กลุ่ มที่ 6 Beauty เป็ นที่ รูจ้ ักเพราะมี ต าแหน่งผ่านเวที ประกวด เช่ น เป็ นนางงาม
อันดับหนึ่งหรืออันดับอื่นๆ ตาแหน่งเหล่านีค้ ือใบเบิกทางชัน้ ดีสกู่ ารเป็ นบุคคลที่มีช่ือเสียงในวงการอื่น
อาทิ การแสดง ศิลปิ นนักร้อง และชื่อเสียงก็จะจบลงเมื่อหมดตาแหน่ง
กลุ่ มที่ 7 High-So บุคคลที่มีช่ื อเสียงกลุ่มนีไ้ ด้รบั ความนิยมกล่าวถึงตามสื่อทั่วไป
เมื่อไม่นานมานี ้ สาเหตุเพราะ บุคคลที่มีช่ือเสียงกลุม่ นีใ้ นอดีตมักจะเก็บตัวไม่ยอมเป็ นข่าว จะรูจ้ กั กันก็
แต่เฉพาะในแวดวงไฮโซ ด้วยกันเท่านัน้ ปั จจุบนั กลุม่ ลูกหลานไฮโซ รุน่ ใหญ่ได้เปิ ดตัวให้เป็ นที่รูจ้ ักมาก
ขึน้ จะแตกต่างกันตรงที่ความมี ช่ื อเสียงของบุคคลที่มีช่ื อเสียงกลุม่ นี ต้ ิดตัวมาแต่เกิด และฐานะทาง
สังคมในการดาเนินธุรกิจครอบครัวซึ่งทาต่อเนื่องกันมา
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5.3 ลักษณะสาคัญของบุคคลที่มีชื่อเสียง
สุมาลี สว่าง (2548) กล่าวว่า สิ่งที่เหมือนกันของบุคคลที่มีช่ือเสียงแต่ละกลุม่ คือ ความมี
ชื่อเสียงและการประสบความสาเร็จในด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งผลที่ตามมาจากความสาเร็จ และความมี
ชื่อเสียงก็คือ การเป็ นจุดสนใจของประชาชน บุคคลที่มีช่ือเสียงจึงเป็ นกลุม่ คนที่มีความชื่นชอบอย่าง
ชัดเจน และผูท้ ่ีช่ืนชอบก็คือผูบ้ ริโภคนั่นเอง ซึ่งความชื่นชอบที่มีต่อบุคคลที่มี ช่ือเสียงมีหลายลักษณะ
ดังนี ้
ลักษณะที่ 1 ชื่นชอบในความสามารถพิเศษ เช่น ชื่นชอบนักกีฬาเพราะความสามารถ
ที่ เป็ นเลิ ศทางด้านกี ฬา ชื่ นชอบดาราเพราะมี ความสามารถในการแสดง ชื่ นชอบพิ ธี กรเพราะมี
ความสามารถทางด้านการพูด ชื่นชอบนักร้องเพราะมีความสามารถในการร้องเพลงได้ไพเราะ เป็ นต้น
โดยทั่วไปแล้ว ความชื่นชอบของผูบ้ ริโภคที่มีตอ่ บุคคลที่มีช่ือเสียงกลุม่ นี ้ ผันแปรไปตามความสาเร็จ และ
โอกาสที่จะได้นาเสนอความสามารถ กล่าวคือ หากสาเร็จมากความชื่นชอบก็จะมีปริมาณมากขึน้ หาก
ส าเร็ จน้อยความชื่ น ชอบก็ ลดน้อ ยลง ในขณะเดี ยวกั น ถ้าบุ ค คลที่ มี ช่ื อ เสี ยงมี โอกาสน าเสนอ
ความสามารถมาก เช่น แสดงละครจานวนมาก ความชื่ นชอบจะมากตามไปด้วย และถ้าไม่มีโอกาส
นาเสนอความสามารถเลย เช่น ไม่มีละครแสดง ความชื่นชอบก็จะลดน้อยลง
ลักษณะที่ 2 ชื่นชอบในรูปร่างหน้าตา บุคคลที่มีช่ือเสียงหลายคนที่รูปร่างหน้าตาดี
ถึงจะไม่มีความสามารถที่โดดเด่น แต่ก็สามารถเป็ นผูท้ ่มี ีช่ือเสียงและเป็ นที่ช่ืนชอบของผูอ้ ่ืนได้ ผูบ้ ริโภค
กลุม่ นีย้ อมรับได้ท่ีบุคคลที่มีช่ือเสียงกลุม่ นีจ้ ะไม่มีความสามารถ เพราะเพียงได้เห็นหน้าตาตามสื่อต่างๆ
ก็รูส้ กึ ดีแล้ว
ลักษณะที่ 3 ชื่นชอบในฐานะความเป็ นอยู่ บุคคลที่มีช่ือเสียงกลุม่ นีเ้ รียกว่า Status
Celebrity เนื่องจากมีฐานะทางสังคม และฐานะทางการเงิน ที่เหนือบุคคลทั่วไป ผูบ้ ริโภคกลุม่ นีใ้ ห้การ
ยอมรับบุคคลที่มีช่ือเสียงที่ประสบความสาเร็จเชิงธุรกิจ การงาน ในขณะเดียวกันก็รูส้ กึ ว่าเขาเหล่านีม้ ี
ความเหนือกว่าทัง้ ในด้านความรู แ้ ละฐานะทางการเงิน ดังนั้น ผูบ้ ริโภคกลุ่มนี ้ย่อมเป็ นผูบ้ ริโภคที่ มี
ความรู ้ มากกว่าสิ่งที่บุคคลที่มีช่ือเสียงเหล่านีแ้ นะนา จึงน่าจะเป็ นสิ่งที่ดีเช่นกัน
5.4 บทบาทหน้าที่ของผู้นาเสนอสินค้า (Presenter)
สุมาลี สว่าง (2548) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของผูน้ าเสนอสินค้ามีได้หลายบทบาท ดังนี ้
1. ในฐานะของผูป้ ระกาศเชิญชวนชักจูงให้ผูบ้ ริโภคกลุม่ เป้าหมายสนใจ ก่อให้เกิ ด
เป็ นพฤติกรรมการซือ้ หรือการใช้สินค้านัน้ ถือได้วา่ บทบาทของผูน้ าเสนอแบบนีเ้ ปรียบเป็ นตัวแทนของ
เจ้าของสินค้า ซึ่งการบอกกล่าวแบบนี ้ อาจกล่าวโดยการบอกโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้
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2. แนะนา หรือรับรองถึงสินค้าว่ามีคณ
ุ ประโยชน์อย่างไรให้ผบู้ ริโภคได้รบั รู ้ และหันมา
สนใจ รวมทัง้ อยากทดลองใช้สนิ ค้าตัวดังกล่าว ผูน้ าเสนอสินค้าในลักษณะนี ้ มักเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่อง
ของสินค้า และมีอิทธิพลในการชักจูงใจผูบ้ ริโภคให้เกิดความเชื่อถือได้
3. บอกกล่าว และรับรองว่าสินค้านัน้ ดีอย่างไร โดยที่ผนู้ าเสนอได้มีประสบการณ์ใน
การใช้สินค้านัน้ ๆจริง ทาการบอกกล่าว และโน้มน้าวใจผูบ้ ริโภคให้คล้อยตามว่าสินค้านัน้ ดีจริง หรือน่า
ซือ้ มาลองใช้
4. เปรียบเสมื อนบุคคลซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของสินค้านัน้ ๆ เนื่องจากผูน้ นั้ ได้โฆษณา
ให้กับสินค้าชิน้ นัน้ เป็ นเวลานานแล้วโดยสินค้านัน้ ก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนตัวผูน้ าเสนอเลย ทาให้สง่ ผลดี
เพราะทาให้ผบู้ ริโภคนัน้ เกิดการจดจาตัวผูน้ าเสนอได้ ซึ่งหมายความว่า ผูบ้ ริโภคก็จะสามารถจดจาตรา
สินค้าได้ ผ่านการจดจาในเรื่องของตัวผูน้ าเสนอ
5.5 สาเหตุสาคัญที่ทาให้บุคคลที่มชี ื่อเสียงได้รับความนิยมในการนามาใช้ในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์
สุมาลี สว่าง (2548) กล่าวว่า สาเหตุสาคัญที่ทาให้บุ คคลที่ มีช่ื อเสียงได้รบั ความนิ ยม
นามาใช้เป็ นตัวแทนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เนื่องจากบุคคลเหล่านีม้ ีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ้
1. เป็ นผูน้ ากระแสในด้านต่างๆกับสังคม เช่น การใช้สนิ ค้า การใช้บริการ การแต่งกาย
หรือการใช้ชีวิตประจาวัน เพราะผูบ้ ริโภคสนใจและติดตามเฝ้าดูบุคคลนัน้ ๆ ทางสื่อต่างๆและมีโอกาสที่
จะปฏิบตั ิตามบุคคลเหล่านัน้ ทันทีท่พี ร้อม
2. เป็ นผูน้ าความคิดของกลุม่ เป้าหมาย การกระทาใดๆของบุคลที่มีช่ือเสียงมักจะมี
อิทธิพลทางความคิดที่สาคัญๆต่อผูบ้ ริโภค ก่อเกิดการเลียนแบบและทาตาม บุคคลที่มีช่ือเสียงเหล่านัน้
จึงเหมาะที่จะเป็ นผูน้ าและผูร้ บั รองในการโฆษณาสินค้าต่างๆ
3. เป็ นเสมือนกระจกที่สะท้อนความใฝ่ ฝันของตัวผูบ้ ริโภค ซึ่งจะผ่านตัวตนของพวก
เขาเหล่านัน้ ออกมาได้ชดั เจน ส่วนใหญ่แล้วผูบ้ ริโภคปรารถนาที่จะมีชีวิตแบบบุคคลที่มีช่ือเสียงเหล่านัน้
ไม่ว่าจะเรื่องความสวยความงาม ความร่ารวย การมี ช่ื อเสียงเกี ยรติยศ พฤติกรรมของพวกเขาจึงมี
อิทธิพลอย่างมากต่อความคิดและการกระทาของผูบ้ ริโภค
(ชโรธร สุ ธี ราภิ นั น ท์ , 2558) กล่าวว่ า ปั จ จั ยของบุ ค คลที่ มี ช่ื อ เสี ยงที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ประกอบด้วย
1. ความบันเทิงในการสื่อสาร(Entertainment) คือ ความสามารถในการเติมเต็มความ
บันเทิงให้กับผูบ้ ริโภคด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ซึ่งความบันเทิงที่เพิ่มขึน้ จะทาให้เกิดพฤติกรรม
การทาซา้ ซา้ ในที่นหี ้ มายถึง การเข้าชมบ่อยๆ ซึ่งจะนาไปสูก่ ารมีทศั นคติท่ดี ีตอ่ เซเลบริตอี ้ อนไลน์
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2. ความมี ช่ือเสียง(Reputation) คือ เซเลบริตีอ้ อนไลน์ท่ีมีผูต้ ิดตามชม หรือชื่นชอบ
เป็ นจานวนมาก จะก่อให้เกิ ดความน่าเชื่ อถื อ รวมไปถึงเซเลบริตีอ้ อนไลน์ผู้เป็ นที่ กล่าวถึง หรือการ
ปรากฏตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ล้วนเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่อความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะสามารถโน้มน้าวให้
ผูบ้ ริโภคคล้อยตามได้
3. ความน่าเชื่อถือ(Trust) คือ หากผูบ้ ริโภคมีความเชื่อถือในตัวบุคคลที่มีช่ือเสียงแล้ว
จะไม่เกิดความสงสัยในข้อมูล หรือคาแนะนาจากเซเลบริตีอ้ อนไลน์ อีกทัง้ ความน่าเชื่อถือนัน้ ยังรวมถึง
ความเชี่ยวชาญด้วย เช่น การที่เซเลบริตีอ้ อนไลน์สามารถให้ขอ้ มูลครบถ้วน มีการเจาะลึกในข้อมูล หรือ
การมีประสบการณ์ในสิ่งที่นาเสนอ
4. การรับรู ป้ ระโยชน์ของคาแนะนา(Perceived usefulness of recommendation) คือ
ข้อมูล หรือคาแนะนาที่เซเลบริตีอ้ อนไลน์ได้โพสต์ไว้ในสื่อโซเชียลมี เดีย มักจะมี คนเข้ามาแสดงความ
คิดเห็นในความชอบ หรือไม่ชอบ หากคาแนะนานัน้ มาจากเซเลบริตีท้ ่ีมีประสบการณ์ตรง ผูบ้ ริโภคจะ
รู ส้ กึ ถึงประโยชน์ และเห็นด้วยในคาแนะนานัน้ แต่ทงั้ นีผ้ บู้ ริโภคก็ จะประเมิ นในคาแนะนานัน้ ๆ โดยดู
จากการจัดอันดับของบุคคลอื่นด้วย
จากแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ผูว้ ิจยั สรุปได้วา่ มี
หลายปั จจัยที่บุคคลที่มีช่ื อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิ พลกับผูบ้ ริโภค เพราะผูบ้ ริโภคมักหา
ข้อมูล หรือคาแนะนาผ่านการนาเสนอของบุคคลที่มีช่ือเสียงที่ตนเองชื่นชอบในตัวบุคคลนัน้ ๆ ก่อน
การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ หรือการเข้าใช้บริการ นั่นหมายถึงโอกาสทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ทางการตลาดออนไลน์ ที่จะดึงดูดความสนใจจากผูบ้ ริโภค และกระตุน้ ให้เกิ ดการตัดสินใจซือ้
สิน ค้า หรือ การใช้บ ริการ ทั้งนี ้ ผูว้ ิ จัย จึงน าแนวคิ ด เกี่ ย วกับ อิ ทธิ บุ คคลที่ มีช่ื อ เสียงในสื่อ สังคม
ออนไลน์ของ(ชโรธร สุธีราภินนั ท์, 2558) มาใช้ในสมมติฐาน ที่ 3 อิทธิพลของบุคคลที่มีช่ือเสียงใน
สื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย ความบันเทิงในการสื่อสาร ความมีช่ือเสียง ความน่าเชื่อถือ และ
การรับรูถ้ ึงประโยชน์ของคาแนะนา มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
ของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
(ศิริวรรณ เสรีรตั น์, 2552) กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีนิยมใช้กัน ได้แก่ อายุ
เพศ ขนาดครอบครัว การศึกษา อาชีพ และรายได้ ซึ่งเป็ นเกณฑ์ท่ใี ช้ในการแบ่งส่วนการตลาด เป็ น
ตัวช่วยกาหนดตลาดเป้าหมาย สามารถแบ่งตัวแปรได้ดงั นี ้
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1. อายุ (Age) ผลิ ตภัณ ฑ์จ ะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ มี อ ายุ
แตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็ นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ โดยมุ่งความสาคัญที่
ตลาดอายุสว่ นนัน้
2. เพศ (Gender) นักการตลาดควรที่จะศึกษาตัวแปรนี ้ เพราะในปั จจุบนั ตัวแปรด้านเพศ
มีความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนัน้ สาเหตุอาจมาจากการที่สตรีออก
จากบ้านมาทางานกันมากขึน้
3. ลักษณะครอบครัว (Marital status) ลักษณะครอบครัวเป็ นเป้าหมายที่สาคัญในการทา
การตลาดมาโดยตลอด และมีความสาคัญอย่างยิ่งขึน้ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยผูบ้ ริโภค นักการตลาดจะ
สนใจจานวน และลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่ง อีกทัง้ ยังสนใจในการพิจารณา
ลักษณะทางประชาการศาสตร์ และโครงสร้างด้านสื่อที่เกี่ยวข้องกับผูต้ ดั สินใจในครัวเรือน เพื่อช่วยใน
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้มีความเหมาะสม
4. รายได้ การศึกษา และอาชี พ (Income, Education and Occupation) โดยทั่วไปนักการ
ตลาดจะสนใจผูบ้ ริโภคที่มีรายได้สงู แต่ครอบครัวที่มีรายได้ต่ากลับเป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่ กว่า การ
แบ่งส่วนการตลาดจะถือเกณฑ์รายได้เพียงอย่างเดียว คือ รายได้จะเป็ นตัวชีว้ ดั ความสามารถในการจ่าย
หรือไม่มีความสามารถในการจ่าย ในขณะเดียวกันการเลือกซือ้ สินค้าที่แท้จริงอาจถือเกณฑ์รูปแบบการ
ดารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้ว่ารายได้จะเป็ นตัวแปรที่ใช้บ่อยมากก็ตาม นักการตลาด
ส่วนใหญ่จึงโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรประชากรศาสตร์ดา้ นอื่นๆ เพื่อให้สามารถกาหนดเป้าหมาย
ได้ชดั เจนมากขึน้
(นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร, 2558) กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์เป็ นลักษณะของแต่ละ
บุคคลที่เกิดขึน้ จากการตัดสินใจของตัวบุคคล ประกอบด้วย
1. อายุและระยะเวลาของช่วงชีวิต ผูบ้ ริโภคที่อยู่ในช่วงอายุเดียวกันอาจมี พฤติกรรมใน
การเลือกซือ้ ที่เหมือน หรือคล้ายกัน และช่วงอายุท่ีแตกต่างกันก็อาจมีความชอบ หรือความต้องการที่
แตกต่างกันออกไป ซึ่งอายุของแต่ละบุคคลจะมีความเกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของบุคคลนัน้ ๆ
2. อาชี พ อาชี พที่แตกต่างกันอาจจะทาให้มีความต้องการที่แตกต่างกันและอาชี พก็ มี
ความเกี่ยวข้องกับรายได้ของแต่ละบุคคล
3. ฐานะทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการใช้จ่ายที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล รายรับ
และรายจ่ายจะมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ถ้าผูบ้ ริโภคมีรายได้นอ้ ยจะทาให้มีการตัดสินใจซือ้ น้อย แต่ถา้ มี
รายได้มากจะส่งผลให้ใช้จ่ายซือ้ ของมากขึน้
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(ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันท์, 2558) กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้และค่านิยม ซึ่งการตัดสินใจของผูซ้ ือ้ อาจได้รบั อิทธิพลมาจาก
ลักษณะส่วนบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี ้
1. อายุ บุคคลที่มีอายุตา่ งกันมีความต้องการซือ้ แตกต่างกัน
2. สถานภาพ ในการใช้ชี วิตของแต่ละบุ คคลจะมี ความต้องการซื อ้ ที่ แตกต่างกัน ซึ่ง
แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี ้
2.1 สถานะโสด คนกลุม่ นีจ้ ะมีการซือ้ ของเพื่อใช้สว่ นตัว มีความสนใจในการท่องเที่ยว
และมีพฤติกรรมการซือ้ ตามความนิยม
2.2 สถานะคูส่ มรส คนกลุม่ นีช้ อบซือ้ สินค้าที่มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน
3. การศึกษา บุคคลที่มีการศึกษาสูง มักประกอบอาชีพที่ดีและมีรายได้สงู มีแนวโน้มที่จะ
เลือกซือ้ สินค้าและบริการที่มีคณ
ุ ภาพสูงกว่าบุคคลที่มีการศึกษาต่า
4. อาชีพ อาชีพที่ตา่ งกันของแต่ละบุคคล อาจมีผลต่อความต้องการซือ้ สินค้าและบริการที่
แตกต่างกัน เช่น การซื อ้ เสือ้ ผ้าเพื่อไปทางาน พนักงานทั่วไปซื อ้ เสือ้ ผ้าไปท างานเท่าที่จ าเป็ น ส่วน
เจ้าของธุรกิจจะซือ้ เสือ้ ผ้าราคาสูง
5. รายได้ รายได้จะเป็ นตัวกาหนดความสามารถในการใช้จ่ายของแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีผล
ต่อสินค้าและบริการที่บุคคลนัน้ จะตัดสินใจซือ้
6. ค่านิยม ค่านิยมของแต่ละบุคคลนัน้ แตกต่างกันไปขึน้ อยู่กบั วิถีการดารงชีวิต เช่น การ
เข้าสังคม ความต้องการประสบความสาเร็จในชีวิต
จากแนวคิ ด เกี่ ย วกับ ลัก ษณะประชากรศาสตร์ดังกล่า ว ผู้วิ จัย สรุ ป แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
ลักษณะประชากรศาสตร์ได้วา่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ เป็ นสิ่งที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของแต่ละบุคคล ผูว้ ิจัยจึงนาลักษณะประชากรศาสตร์ของ
(ศิริวรรณ เสรีรตั น์, 2552) มาใช้ในสมมติฐ านที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ
อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มี การตัดสินใจใช้บริการฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(จิ รศัก ดิ์ ชาพรมมา, 2560) ท าการศึกษาเรื่อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัด สินใจใช้
บริก ารฟิ ตเนสเซ็ น เตอร์ท่ี เปิ ดให้บ ริ ก าร 24 ชั่ ว โมง ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา พฤติกรรมและแนวโน้มความต้องการของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่เคยใช้บ ริการฟิ ตเนสเซ็น เตอร์ท่ี เปิ ด ให้บ ริก าร 24 ชั่วโมง ศึก ษาความสัม พัน ธ์ระหว่า งปั จ จัย
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ท่ีเปิ ดให้บริการ 24 ชั่วโมง
ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยลักษณะทางด้านค่านิยม
(Value) และปั จจั ย ด้ า นกลุ่ ม อ้ า งอิ ง (Reference Group) กั บ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารฟิ ต
เนสเซ็ น เตอร์ท่ี เ ปิ ดให้บ ริ ก าร 24 ชั่ ว โมง ของผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครเเละศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ท่ี
เปิ ดให้บริการ 24 ชั่วโมงของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ปั จจัยประชากรศาสตร์ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับ การศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง
กัน ไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ท่ีเปิ ดให้บริการ 24 ชั่วโมง ของผูบ้ ริโภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ปั จจัย ด้านอุป กรณ์และความสะดวก ปั จ จัยด้านการบริก าร การส่งเสริม
การตลาดและการน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ ปั จ จัย ด้า นราคาและบุ ค ลากร ปั จ จัย ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ท่ีเปิ ดให้บริการ 24 ชั่วโมง ของผูบ้ ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
(นาฎอนงค์ แฝงพงษ์, 2560) ทาการศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพด้านการออกกาลังกายของประชาชน ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชน ตาบลขามใหญ่ ศึกษาปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชน ตาบลขามใหญ่ เเละเพื่อทานายพฤติกรรม
สุขภาพด้านการออกกาลังกายของประชาชน ตาบลขามใหญ่ ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า
ปั จ จัยที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมการออกก าลังกายของประชาชนในชุม ชนตาบลขามใหญ่ อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิ ติท่ีระดับ 0.05 คือ ปั จ จัยนา ได้เเก่ เพศชายและการรับรู ป้ ระโยชน์ในการออก
กาลังกาย เเละปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกาลังกายประชาชนในชุมชนตาบลขามใหญ่
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 คือ ปั จจัยเอือ้ ได้แก่ สถานที่ออกกาลังกายและปั จจัยเสริม
ได้แก่ การสนับสนุนจากคนในครอบครัว
(ฐิ ติรตั น์ เลียวนรเศรษฐ, 2559) ทาการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผูบ้ ริโภคที่มีต่อธุรกิจฟิ ต
เนสในเขตอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัย
ทางพฤติกรรมการใช้บริการสถานให้บริการออกกาลังกายและปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มี
ผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริโภคต่อธุ รกิ จ ฟิ ตเนสในเขตอาเภอปากช่อ ง จังหวัดนครราชสีมา ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด
ลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ มี ผลต่อ ทัศนคติของผูบ้ ริโภคต่อธุ รกิจฟิ ตเนสในเขต
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
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(สุภาพร ยอดสายออ, 2559) ท าการศึกษาเรื่อ ง อิ ท ธิ พลของบุค คลที่ มีช่ื อ เสียงในสื่อ
สังคมออนไลน์ท่ีสง่ ผลต่อความตัง้ ใจในการออกกาลังกายของผูต้ ิดตามเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟน
เพจ Bebe fit Routine” มี วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของบุ ค คลที่ มี ช่ื อ เสี ย งในสื่ อ สัง คม
ออนไลน์ ที่สง่ ผลต่อความตัง้ ใจในการออกกาลังกายของผูต้ ิ ดตามเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจ
Bebe fit Routine” ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า ปั จ จั ย ส่ว นบุ ค คลด้า นอายุ ด้า นระดั บ
การศึ ก ษา ด้า นอาชี พ ที่ แ ตกต่า งกัน มี ค วามตั้ง ใจในการออกก าลังกายแตกต่ า งกั น ที่ ร ะดับ
นัยสาคัญ 0.05 การสื่อสารของบุคคลที่มีช่ือ เสียงในสื่อ สังคมออนไลน์ ด้านความบันเทิงในการ
สื่อ สาร ด้านความมี ช่ื อเสีย ง ด้านความน่าเชื่ อ ถื อ และด้านการรับรู ถ้ ึงประโยชน์ของค าแนะน า
ส่งผลต่อความตัง้ ใจในการออกกาลังกายของผูต้ ิดตามเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจBebe fit
Routine” อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
(กัณ ฐมณี พลูป ราชญ์ , 2558) ทาการศึกษาเรื่อ ง ภาพลักษณ์บริการและค่านิยมทาง
สังคมที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสถานบริการออกกาลังกายของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อ สารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ต่อภาพลักษณ์การบริการของสถานบริการออกกาลังกายและค่านิยมทางสังคมในการตัดสินเข้า
รับบริการสถานบริการออกกาลังกายและวิเคราะห์อิ ทธิ พลของภาพลักษณ์การให้บริการสถาน
บริการออกกาลังกายและค่านิยมทางสังคมที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการสถานบริการออก
กาลังกาย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าภาพลักษณ์การบริการส่งผลต่อ การตัดสินใจเข้ารับ
บริการสถานบริการออกกาลังกายและค่านิยมทางสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการสถาน
บริการออกกาลังกาย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
(เกวลิน สร้อยสะอาด, 2558) ทาการศึกษาเรื่อง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่
ส่งผลต่อการตัด สิน ใจกลับ มาใช้บ ริก ารซ า้ ของผูใ้ ช้บ ริก ารสนามฟุ ต บอลหญ้ าเที ยมในอ าเภอ
หาดใหญ่ จัง หวัด สงขลามี วัตถุป ระสงค์เพื่ อ ศึกษา การตัด สิน ใจการกลับ มาใช้บ ริก ารซ า้ ของ
ผูใ้ ช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ปั จ จัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
กลับมาใช้บริการซา้ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการด้านกระบวนการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสิ่งแวดล้อม/ลักษณะทาง
กายภาพและด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริ การซา้ ของผูใ้ ช้บริการสนามฟุตบอล
หญ้าเทียมในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.001
(ชโรธร สุธีราภินนั ท์, 2558) ทาการศึกษาเรื่อง อิทธิ พลของเซเลบริตีอ้ อนไลน์ในโซเชียล
มีเดียต่อการตัดสินใจซือ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของเซเลบริตอี ้ อนไลน์ตอ่ การตัดสินใจซือ้
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ประกอบด้วย การรับรู ข้ ่าวสาร การรับรู ค้ วามบันเทิง ความมีช่ือเสียงของเซเลบริตอี ้ อนไลน์ ความ
น่าเชื่อถือของเซเลบริตีอ้ อนไลน์ การรับรู ป้ ระโยชน์ของคาแนะนาของเซเลบริตีอ้ อนไลน์และการ
ทัศนคติต่อเซเลบริตีอ้ อนไลน์ ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า การรับรู ข้ ่าวสาร การรับรู ค้ วาม
บัน เทิง ความมี ช่ื อเสียงของเซเลบริตี อ้ อนไลน์ ความน่าเชื่ อ ถื อ ของเซเลบริตี อ้ อนไลน์ การรับ รู ้
ประโยชน์ของคาแนะนาของเซเลบริตี อ้ อนไลน์และทัศนคติต่อ เซเลบริตีอ้ อนไลน์ ส่งผลต่อ การ
ตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
(ณัฏฐ์หทัย เจิมแป้น , 2558) ทาการศึกษาเรื่อง การโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีช่ื อเสียงมี
อิทธิ พลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ สก๊อต ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงความมีอิทธิ พลของการโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงที่มีตอ่ ภาพลักษณ์ตราสินค้า
ศึกษาถึงความมีอิทธิพลของการโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงที่มีตอ่ การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
สก๊อตของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ศึกษาถึงความคิดเห็นที่มีต่อการโฆษณาโดยใช้บุคคลที่
มีช่ือเสียง ผลิตภัณฑ์ สก๊อตของผูบ้ ริโภค ศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ สก๊อตในสายตา
ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและศึกษาการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ สก๊อ ตของผูบ้ ริโภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า การโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีช่ื อ เสียง มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ สก๊อต ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยด้านความดึงดูดใจของบุคคลที่มีช่ือเสียง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑ์สก๊ อต ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครมากที่สดุ รองลงมา ด้านความเหมื อนกับ
กลุม่ เป้าหมายของบุคคลที่มีช่ือเสียง ตามด้วย ด้านความไว้วางใจของบุคคลที่มีช่ือเสียง ด้านความ
เคารพของบุคคลที่มีช่ือเสียง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
(วรท แสงสว่างวัฒนะ, 2558) ทาการศึกษาเรื่อง รู ปแบบการดาเนินชีวิตและแรงจูงใจที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานที่ออกกาลังกายของกลุม่ ผูบ้ ริโภคที่เคยใช้บริการสถานที่ออก
กาลังกาย ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิ ผลของรูปแบบการดาเนิ นชีวิตใน
แต่ประเภท ของกลุม่ ผูบ้ ริโภคที่เคยใช้บริการสถานที่ออกกาลังกายในกรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการ ศึกษาอิทธิ พลแรงจูงใจของกลุม่ ผูบ้ ริโภคที่เคยใช้บริการสถานที่ออกกาลัง
กายในกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ เเละศึกษาความแตกต่างระหว่างรู ปแบบ
การดาเนินชีวิตกับแรงจูงใจ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานที่ออกกาลังกาย ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า แรงจูงภายในและแรงจูงใจภายนอก ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานที่ออก
กาลังกายของกลุ่มผูบ้ ริโภค ที่เคยใช้บริการสถานที่อ อกกาลังกาย ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
รูปแบบการดาเนินชีวิต ด้านการแสดงออกทางด้านความคิด ส่งผลต่อการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
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บริก ารสถานที่ อ อกก าลังกาย ของกลุ่ม ผู้บ ริโภคที่ เคยใช้บ ริก ารสถานที่ อ อกก าลังกายในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
(มุ ก ดาวรรณ สมบู ร ณ์ ว รรณะ, 2559) ท าการศึ ก ษาเรื่อ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตั ด สิ น ใจใช้ บ ริก ารสถานออกก าลัง กายขนาดใหญ่ (Fitness Center)ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มความต้องการของผูบ้ ริโภคที่ใช้
หรือ เคยใช้ บ ริ ก ารสถานออกก าลัง กายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันว่ามี ความ
แตกต่างในการตัดสินใจใช้บริการสถานบริการออกกาลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center)หรือไม่
เเละศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกกาลังกาย
ขนาดใหญ่ (Fitness Center)ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐ าน
พบว่า ปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีความแตกต่างกันในเรื่องเพศและอายุ มี ระดับการ
ตัดสินใจใช้บริการสถานออกกาลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center)ที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านความสะดวก
และความเหมาะสมของค่าสมาชิ ก ด้านบุคลากร ด้านการสร้า งและการนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพและด้านกระบวนการบริการ มี อิ ทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกกาลังกาย
ขนาดใหญ่ (Fitness Center)ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ ท่ี
ระดับ 0.05
(อารีรตั น์ สุรอมรรัตน์, 2555) ความเป็ นผูน้ าทางความคิดของบล็อกเกอร์ดา้ นความงาม
กับการรับรู ้ ทัศนคติ เเละการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ดา้ นความงามของผูบ้ ริโภค มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
อธิ บายความสัมพันธ์ของคุณลักษณะในฐานะผูน้ าทางความคิดของบล็อกเกอร์ดา้ นความงามที่
ส่งผลต่อการรับรู ้ ทัศนคติ เเละการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ดา้ นความงามของผูบ้ ริโภค เเละอธิบาย
คุณลักษณะในฐานะผูน้ าทางความคิดของบล็อ กเกอร์ดา้ นความงามที่ส่งผลต่อการรับ รู ท้ ศั นคติ
เเละการตัดสินใจซือ้ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณลักษณะในฐานะผูน้ าทางความคิดของ
บล็อกเกอร์ดา้ นความงามมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ เเละการตัดสินใจซือ้ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.01 เเละตัวแปรคุณลักษณะด้านความเชี่ยชาญของบล็อกเกอร์ดา้ นความงามที่สง่ ผลต่อการรับรู ้
ผลิตภัณฑ์ดา้ นความงาม อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 ได้เเก่ ความสามารถในการสร้างเนือ้ หา
คุณลักษณะด้านความเชี่ย วชาญของบล็อกเกอร์ดา้ นความงามที่สง่ ผลต่อทัศนติผลิตภัณฑ์ดา้ น
ความงาม อย่างมี นัยสาคัญ ที่ระดับ 0.01 ได้เเก่ ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจากเเหล่ง
ต่างๆ ความสัมพันธ์ท่ีดี ความเชี่ยวชาญ ความเป็ นผูน้ านวัตกรรม ความมีอานาจจากข้อมูล ความ
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เป็ น อิ ส ระในการเเสดงความคิ ด เห็ น ความสามารถในการสร้า งเนื ้อ หา ความต่ อ เนื่ อ งในการ
นาเสนอ ความสามารถในการกระจายข้อมูลหลายช่องทาง เเละคุณลักษณะด้านความเชี่ยวชาญ
ของบล็อกเกอร์ดา้ นความงามที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ดา้ นความงามอย่างมีนยั สาคัญ
ที่ระดับ 0.01 ได้เเก่ ความเชี่ยวชาญ ความเป็ นผูน้ านวัตกรรม ความมีอานาจจากข้อมูล ความเป็ น
อิสระในการเเสดงความคิดเห็นความสามารถในการสร้างเนือ้ หา ความต่อเนื่องในการนาเสนอ
เเละความสามารถในการกระจายข้อมูลหลายช่องทาง
(ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์, 2554) ทาการศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริโภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร มี วตั ถุประสงค์เพื่ อ
ศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ การตัดสินใจเลือ กใช้บริการศูนย์อ อกกาลังกายของ
ผูบ้ ริโภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆ
กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์อ อกกาลังกายของผูบ้ ริโภคในเขตหนองแขม ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
มี ผลต่อ การตัด สินใจเลือกใช้บริการศูนย์อ อกกาลังกายของผูบ้ ริโภค ในเขตหนองแขม จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญ ที่ ระดับ 0.05 ปั จ จัยส่วนประสมทางการตลาด
ประกอบด้วยด้านราคาและสถานที่ มี ผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ออกกาลังกายของ
ผูบ้ ริโภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีระดับนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
(ภคพงศ์ วิเศษสินธุ,์ 2553) ทาการศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่สมั พันธ์กบั พฤติกรรมสุขภาพของ
บุคลกรสายสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยนา ปั จจัยเอือ้ เเละปั จจัยเสริมกับพฤติกรรมสุขภาพ เเละความสามารถ
ในการทานายพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรสายสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยนา ปั จจัยเอือ้ เเละปั จจัยเสริม สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรม
สุขภาพของบุคลากรสายสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อย่างมี นยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05
(อรุ ณรัตน์ สารวิโรจน์, 2553) ทาการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มี วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษา พฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ ปั จจัยที่มี ความสัม พันธ์กับพฤติ กรรมส่งเสริม สุข ภาพเเละปั จ จัยที่ ส่งผลต่อ พฤติ กรรม
ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปั จจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่ คือ ปั จจัยนา ได้เเก่ การรับรู ภ้ าวะสุขภาพ ปั จ จัยเอื อ้ ได้แก่ การมี นโยบายส่งเสริม
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สุขภาพ ปั จจัยเสริม ได้เเก่ การได้รบั ค าแนะนาสนับ สนุนจากบุค คลต่างๆและการได้รบั ข้อ มูล
ข่าวสารด้านสุขภาพจากสื่อต่างๆ
(เย็นฤดี เเสงเพ็ชร, 2550) ทาการศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของเเรงงานสูงอายุชายในสถานประกอบการ จังหวัด สมุทรปราการมี วัตถุป ระสงค์เพื่ อ ศึกษา
ปั จ จัย ที่ มี ความสัม พัน ธ์กับ พฤติ ก รรมส่งเสริม สุข ภาพของแรงงานสูงอายุช าย ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปั จจัยนา ได้เเก่ ทัศนคติเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ปั จจัยเอือ้ ได้เเก่ นโยบาย
ส่งเสริม สุข ภาพในสถานประกอบการ ปั จ จัย เสริม ได้เเก่ การได้รบั ข้อ มูลข่า วสารจากสื่อ การ
ได้รบั เเรงสนับสนุนจากครอบครัว เเละการได้รบั เเรงสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้างาน ส่งผลต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเเรงงานชายสูงอายุ อย่างมีนยั สาคัญ 0.05
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจัยมี วิธีการดาเนินการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
จากกลุ่ม ตัวอย่า งและน าไปวิ เคราะห์ดว้ ยวิธีท างสถิ ติ โดยผูว้ ิ จัย ได้ด าเนิ นการศึกษาวิ จัย ตา ม
ขัน้ ตอน ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ ผู้ ท่ี ใช้ บ ริ ก ารฟิ ตเนสเซ็ น เตอร์ข นาดกลางในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตั วอย่ างที่ ใช้ในการวิ จั ย คื อ ผู้ท่ี ใช้บริ การฟิ ตเนสเซ็ น เตอร์ขนาดกลางในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ผูว้ ิจยั จึงคานวณโดยใช้สตู รแบบไม่ทราบจานวน
ประชากรที่แน่นอนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5% (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550) ได้
ขนาดตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงเพิ่มขนาดของกลุม่ ตัวอย่างอีก 15 ตัวอย่าง เพื่อความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลมากยิ่งขึน้ รวมกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ จานวน 400 ตัวอย่าง ดังนี ้
n = Z2
4e2
เมื่อ n แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
Z แทน ค่าปกติมาตรฐานที่ได้จากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน ขึน้ อยูก่ ับ
ระดับความเชื่อมั่นที่ผวู้ ิจัยได้กาหนดไว้ 95% คือ α = 0.05 หรือ 1-α/2
= 0.975 ทาให้ Z = 0.975 เปิ ดค่าตาราง Z ได้ 1.96
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e แทน สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึน้ คือ 5% หรือ 0.05
แทนค่า

n

=
=

(1.96)²
4 (0.5)²
384.16

=

385 ตัวอย่าง

ดังนัน้ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง ผูว้ ิจัยจึงเพิ่มขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
อี ก 15 ตัวอย่า ง เพื่ อ ความสมบู รณ์ ข องข้อ มู ล มากยิ่ งขึน้ รวมกลุ่ม ตัว อย่า งทั้ง สิน้ จ านวน 400
ตัวอย่าง
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ขั้น ที่ 1 วิ ธี สุ่ ม ตั วอย่ า งเเบบเเบ่ งชั้ น (Stratified random sampling) โดยการสุ่ ม เป็ น
ระดับชั้นอย่างเป็ นสัดส่วน จากจ านวนฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ขนาดกลางในเขตกรุ งเทพมหานครที่ เปิ ด
ให้บริการมีจานวน 7 แบรนด์ ดังตาราง 4
ตาราง 4 รายชื่อฟิ ตเนสและจานวนตัวอย่าง
รายชื่อฟิ ตเนส
จานวนสาขาในกรุงเทพฯ
Jetts 24 Hour Fitness (Thailand)
9
Asia Society Fitness
7
Virgin Active Fitness Club
6
We Fitness
6
Anytime Fitness (Thailand)
6
Fitness7
5
Fitness24Seven (Thailand)
4
รวม
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จานวนตัวอย่าง(คน)
84
64
56
56
56
47
37
400

ขั้น ที่ 2 วิ ธี สุ่ ม ตั วอย่ างตามสะดวก (Convenience sampling) ผู้วิ จั ย จะท าการเก็ บ
แบบสอบถามจากผูท้ ่ใี ช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครตามจานวนสัดส่วนที่
ได้แบ่งไว้ โดยการเก็บแบบสอบถามนีจ้ ะเก็บรวบรวมจากกลุม่ ตัวอย่างที่ยินดีและเต็มใจให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามจานวน 400 ตัวอย่าง
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมื อและขัน้ ตอนในการสร้างเครื่อ งมื อหรือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ที่ใช้ใน
การเก็ บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ จากการรวบรวมข้อ มูลที่ได้จ ากการ
ทบทวนวรรณกรรม รวมถึงการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่งข้อมูล
แบบสอบถามออกเป็ น 5 ส่วน เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลที่ตอ้ งการในการประมวลผลวิจยั ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 6 ข้อ มีลกั ษณะเป็ น
คาถามปลายปิ ด (Close-ended question) แบบมีให้เลือกสองคาตอบ (Dichotomous Choices)
และลักษณะเป็ นคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือ ก (Multiple Choices) แต่ละคาถามมีการสร้าง
มาตรวัดในการวิจยั ดังนี ้
1. เพศ ใช้มาตรวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ ใช้มาตรวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
2.1 18 - 22 ปี
2.2 23 - 38 ปี
2.3 39 - 54 ปี
2.4 55 ปี ขนึ ้ ไป
3. สถานภาพ ใช้มาตรวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
3.1 โสด
3.2 สมรส
4. การศึกษา ใช้มาตรวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
4.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
4.2 ปริญญาตรี
4.3 สูงกว่าปริญญาตรี
5. อาชีพ ใช้มาตรวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
5.1 นักศึกษา/นิสติ
5.2 ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5.3 พนักงานบริษัทเอกชน
5.4 ธุรกิจส่วนตัว
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5.5 อื่นๆโปรดระบุ.........................
6. รายได้ตอ่ เดือน ใช้มาตรวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
6.1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
6.2 15,001 - 30,000 บาท
6.3 30,001 - 45,000 บาท
6.4 45,001 - 60,000 บาท
6.5 60,001 บาทขึน้ ไป
ส่ วนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มี ล ักษณะเป็ นค าถามปลายปิ ด (Closeended.question) รู ปแบบคาถามเป็ นคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choices) โดย
แบ่งเป็ น 7 ด้าน ได้แก่
1. ด้านผลิตภัณฑ์
จานวน 5 ข้อ
2. ด้านราคา
จานวน 4 ข้อ
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
จานวน 3 ข้อ
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
จานวน 5 ข้อ
5. ด้านบุคคล
จานวน 6 ข้อ
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ
จานวน 6 ข้อ
7. ด้านกระบวนการ
จานวน 6 ข้อ
แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนน ดังนี ้
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
มากที่สดุ
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สดุ
1
การอภิปรายผลการวิจัยของตอนที่ 2 จะใช้ระดับการวัดข้อมูลโดยใช้สูตรการคานวณ
ความกว้างของอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2554)
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ความกว้างของชัน้ =

พิสยั

จานวนชัน้
5-1
=
= 0.8
5

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
4.21 – 5.00
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการอยูใ่ นระดับดีมาก
3.41 – 4.20
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการอยูใ่ นระดับดี
2.61 – 3.40
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.81 – 2.60
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการอยูใ่ นระดับไม่ดี
1.00 – 1.80
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการอยูใ่ นระดับไม่ดีอย่างมาก
ส่วนที่ 3 อิทธิพลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลาย
ปิ ด (Close-ended.question) รู ป แบบค าถามเป็ น ค าถามที่ มี ห ลายค าตอบให้เลือ ก (Multiple
Choices) โดยแบ่งเป็ น 4 ด้าน ได้แก่
1. ความบันเทิงในการสื่อสาร
จานวน 3 ข้อ
2. ความมีช่ือเสียง
จานวน 3 ข้อ
3. ความน่าเชื่อถือ
จานวน 3 ข้อ
4. การรับรูถ้ ึงประโยชน์ของคาแนะนา
จานวน 3 ข้อ
แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนน ดังนี ้
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ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
เฉยๆ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

คะแนน
5
4
3
2
1

การอภิปรายผลการวิจัยของตอนที่ 3 จะใช้ระดับการวัดข้อมูลโดยใช้สูตรการคานวณ
ความกว้างของอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2554)
พิสยั
ความกว้างของชัน้ =
จานวนชัน้
5-1
=
= 0.8
5
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
4.21 – 5.00
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ อิทธิพลของบุคคลที่
มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์อยูใ่ นระดับดีมาก
3.41 – 4.20

ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ อิทธิพลของบุคคลที่
มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์อยูใ่ นระดับดี

2.61 – 3.40

ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ อิทธิพลของบุคคลที่
มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์อยูใ่ นระดับเฉยๆ

1.81 – 2.60

ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ อิทธิพลของบุคคลที่
มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์อยูใ่ นระดับไม่ดี

1.00 – 1.80

ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ อิทธิพลของบุคคลที่
มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์อยูใ่ นระดับไม่ดีอย่างมาก
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ส่ ว นที่ 4 พฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ มี ล ั ก ษณ ะเป็ นค าถามปลายปิ ด (Closeended.question) รู ปแบบคาถามเป็ นคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choices) โดย
แบ่งเป็ น 3 ปั จจัย ได้แก่
1. ปั จจัยนา
จานวน 3 ข้อ
2. ปั จจัยเอือ้
จานวน 4 ข้อ
3. ปั จจัยเสริม
จานวน 5 ข้อ
แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนน ดังนี ้
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
มากที่สดุ
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สดุ
1
การอภิปรายผลการวิจัยของตอนที่ 4 จะใช้ระดับการวัดข้อมูลโดยใช้สูตรการคานวณ
ความกว้างของอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2554)
พิสยั
ความกว้างของชัน้ =
จานวนชัน้
5-1
=
= 0.8
5
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
4.21 – 5.00
ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ด้า นพฤติ ก รรมส่ง เสริม
สุขภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
3.41 – 4.20

ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ด้า นพฤติ ก รรมส่ง เสริม
สุขภาพอยูใ่ นระดับดี

2.61 – 3.40

ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ด้า นพฤติ ก รรมส่ง เสริม
สุขภาพอยูใ่ นระดับเฉยๆ
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1.81 – 2.60

ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ด้า นพฤติ ก รรมส่ง เสริม
สุขภาพอยูใ่ นระดับไม่ดี

1.00 – 1.80

ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ด้า นพฤติ ก รรมส่ง เสริม
สุขภาพอยูใ่ นระดับไม่ดีอย่างมาก

ส่วนที่ 5 การตัดสินใจใช้บริการ มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด (Close-ended. question) รู ปแบบ
คาถามเป็ นคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก(Multiple Choices) ได้แก่ การตัดสินใจ จานวน 4 ข้อ
แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี ้
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
5
เห็นด้วย
4
เฉยๆ
3
ไม่เห็นด้วย
2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1
การอภิปรายผลการวิจัยของตอนที่ 5 จะใช้ระดับการวัดข้อมูลโดยใช้สูตรการคานวณ
ค ว า ม ก ว้ า งข อ งอั น ต รภ า ค ชั้ น (Interval Scale) ดั งนี ้ (กั ล ย า ว า นิ ช ย์ บั ญ ช า , 25 54 )
ความกว้างของชัน้ =

=

พิสยั
จานวนชัน้

5-1
5

= 0.8

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
4.21 – 5.00
ผูต้ อบแบบสอบถามมีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ใน
ระดับสูงมาก
3.41 – 4.20

ผูต้ อบแบบสอบถามมีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ใน
ระดับสูง

2.61 – 3.40

ผูต้ อบแบบสอบถามมีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ใน
ระดับปานกลาง
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1.81 – 2.60

ผูต้ อบแบบสอบถามมีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ใน
ระดับต่า

1.00 – 1.80

ผูต้ อบแบบสอบถามมีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ใน
ระดับต่ามาก

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
การสร้างเครื่องมื อที่ ใช้ในการวิ จั ยครัง้ นี ้ ได้สร้างเป็ นแบบสอบถาม(Questionnaire)
เพื่อให้ได้เครื่องมือที่สมบูรณ์และมีคณ
ุ ภาพ ผูว้ ิจยั ได้ทาการสร้างเครื่องมือตามลาดับขัน้ ตอน ดังต่อไปนี ้
1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากหนังสือ เอกสาร บทความ แหล่งข้อมูลทางอิ นเทอร์เน็ต
และผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อกาหนดขอบเขตของการวิจยั และสร้างเครื่องมือในการ
วิจยั ให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของการวิจยั
2. สร้างแบบสอบถามโดยอาศัยกรอบแนวคิดในการวิจยั กาหนดขอบเขตให้ครอบคลุมกับ
เนือ้ หางานวิจยั โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็ น 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับอิทธิพลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ส่วนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
3. ตรวจสอบความเชื่ อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ ตรวจเรียบร้อยแล้ว ไป
ทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30 ชุดเพื่อหาความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับและรายด้าน โดยใช้สตู ร ครอนบัค
แอลฟ่ า(Cronbach’s alpha) ซึ่งจะมีคา่ ระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามสูง ซึ่งในงานวิจัยนีก้ าหนดค่าความเชื่ อมั่นที่ ยอมรับได้ตอ้ งไม่ต่ ากว่า 0.7 ขึน้ ไป
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2546)
3.1 แบบสอบถามส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย
ด้านผลิตภัณฑ์
มีคา่ ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.73
ด้านราคา
มีคา่ ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.82
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
มีคา่ ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.87
ด้านการส่งเสริมการตลาด
มีคา่ ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.83
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ด้านบุคคล
มีคา่ ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88
ด้านลักษณะทางกายภาพ
มีคา่ ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.87
ด้านกระบวนการ
มีคา่ ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.82
3.2 แบบสอบถามอิทธิพลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย
ด้านความบันเทิงในการสื่อสาร
มีคา่ ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.72
ด้านความมีช่ือเสียง
มีคา่ ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.74
ด้านความน่าเชื่อถือ
มีคา่ ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.91
ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์ของคาแนะนา มีคา่ ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.77
3.3 แบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย
ด้านปั จจัยนา
มีคา่ ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.73
ด้านปั จจัยเอือ้
มีคา่ ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.80
ด้านปั จจัยเสริม
มีคา่ ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.80
3.4 แบบสอบถามการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
มีคา่ ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.77
4..นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง ตามที่ได้กาหนดไว้และนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามที่ถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว มาประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติสาเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั นี ้
3.1 จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เพียงพอต่อกลุม่ ตัวอย่าง
3.2 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บแบบสอบถามกับกลุม่ ตัวอย่างในพืน้ ที่กรุงเทพฯ
ตามที่ได้กาหนด โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบ พร้อมทัง้ รอรับแบบสอบถามคืนในเวลา
เดียวกัน โดยจะเก็บข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างที่มีความยินดี และเต็มใจให้ขอ้ มูลเท่านัน้
3.3 นาแบบสอบถามที่กลุม่ ตัวอย่างกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้วมาตรวจสอบความสมบูรณ์
ในการตอบ ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของการกรอกข้อมูล นาข้อมูลที่รวบรวมได้มาเตรียมลง
รหัส และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การจัดกระทา ดังนี ้
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4.1.1 การตรวจสอบข้ อ มู ล (Editing) ผู้ วิ จั ย ตรวจดู ค วามสมบู รณ์ ของการตอบ
แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามที่นาไปวิเคราะห์ตอ้ งมีความครบถ้วนสมบูรณ์
4.1.2 การลงรหั ส (Coding) น าข้อ มู ลที่ ได้ ม าบั น ทึ กลงในเครื่อ งคอมพิ วเตอร์ เพื่ อ
เตรียมการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
4.1.3 การประมวลผลข้อมูล (Processing) นาข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมาบันทึกและประมวล
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานโดยกาหนดความมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ดังนี ้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายข้อมูล
4.2.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนที่ 1 เกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
วิเคราะห์โดยหาความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
4.2.2 วิ เคราะห์ข ้อมู ลหาค่ าเฉลี่ ย (x) และค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน
4.2.3 สมมติฐานข้อที่ 1 ผูใ้ ช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พและรายได้ต่อเดื อนที่แตกต่างกัน มี การ
ตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางแตกต่างกัน โดยใช้สถิติ t-test แบบ Independent เพื่อใช้
ทดสอบความแตกต่ างของ กลุ่มประชากร 2 กลุ่ม โดยทดสอบสมมติ ฐ านส่วนที่ 1 ด้านเพศ และ
สถานภาพ ใช้สถิ ติ การวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One way analysis of variance) เพื่ อใช้
ทดสอบความแตกต่างของ กลุ่มประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม โดยทดสอบสมมติฐานส่วนที่ 2 ด้านอายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่ เดือน
4.2.4 สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุ คคล ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ มี อิ ทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของ
ผู้ใช้บริการ ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้สถิ ติ วิ เคราะห์ถดถอยเชิ งพหุ คู ณ (Multiple regression
analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน
4.2.5 สมมติฐานข้อที่ 3 อิทธิพลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย
ด้านความบันเทิงในการสื่อสาร ด้านความมีช่ือเสียง ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์
ของคาแนะนา มี อิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการ ในเขต
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กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) ในการทดสอบ
สมมติฐาน
4.2.6 สมมติฐานข้อที่ 4 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย ด้านปั จจัยนา ด้าน
ปั จจัยเอื อ้ และด้านปั จจัยเสริม มี อิ ทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของ
ผู้ใช้บริการ ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้สถิ ติ วิ เคราะห์ถดถอยเชิ งพหุ คู ณ (Multiple regression
analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 สถิติท่ใี ช้ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
สถิติท่ีใช้หาคุณภาพแบบสอบถาม คือ หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สตู ร
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (α - Coefficent) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2546) มีสตู รการ
คานวณดังนี ้
α=

เมื่อ

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅/ Variance
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
k Convariance
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1 + (k − 1) ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
Convariance/ Variance

α

K
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
Convariance

̅̅̅̅̅̅̅̅̅
Variance

แทน ค่าความเชื่อมั่นของชุดคาถาม
แทน จานวนคาถาม
แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างคาถาม
แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของคาถาม

5.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic)
เป็ นหลักการที่ ใช้เก็ บรวบรวมข้อมู ล น าเสนอข้อมูลและค านวณค่าสถิ ติ เบื อ้ งต้น มี
ลักษณะเป็ นการอธิ บายหรือบรรยาย แต่จะไม่สามารถอ้างอิงถึงปั จจัยส่วนบุคคลโดยรวมได้ จึงเป็ นการ
สรุปถึงลักษณะของข้อมูลกลุม่ ที่ศกึ ษา (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2546) มีสตู รการคานวณดังนี ้
5.2.1 ค่าร้อยละ (Percentage)
f x 100
P=
n
เมื่อ P
แทน
ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
f
แทน
ความถี่ของข้อมูลในแต่ละกลุม่
n
แทน
จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
5.2.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เป็ นการหาค่ากลางของข้อมูลทั้งหมด โดยมี สูตรในการ
คานวณ ดังนี ้
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x̅ =

∑n
i=1 xi
N

เมื่อ x̅

แทน

ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง

xi

แทน

คะแนนตัวที่ i

i

แทน
แทน

ตัวที่ของคะแนนตัง้ แต่ 1,2,3,…n
จานวนทัง้ หมด

N

5.2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) มีสตู รการคานวณดังนี ้
n∑x 2 − (∑x)2
S. D. = √
n(n − 1)

เมื่อ S.D.
n∑x 2

แทน
แทน

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง

(∑x)2

แทน

ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดยกกาลังสอง

n

แทน

ค่าขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

5.3 สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
5.3.1 ค่าสถิติ Independent Sample t-test ใช้ในการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่มีการแบ่งเป็ น 2 กลุม่ (ชูศรี วงศ์รตั นะ, 2541)
กรณีท่คี า่ ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ เท่ากัน (S12 = S22 )
t=

เมื่อ t
x̅1
x̅2
S12
S22
n1
n2

x̅1 − x̅2
1
1
Sp ∙ √n + n
1
2

แทน ค่าสถิติท่ใี ช้พิจารณาใน t-distribution
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
แทน ค่าแปรปรวนของคะแนนกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ที่ 1
แทน ค่าแปรปรวนของคะแนนกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ที่ 1
แทน ขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
แทน ขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
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สถิติทดสอบ t ที่มีคา่ องศาอิสระ n1 +n2 -2 โดยที่

S2P

n(n1 -1)S21 + (n2 -1)S22
=
n1 +n2 -2

กรณีท่คี า่ ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ ไม่เท่ากัน (S12 ≠ S22 )
t=

x̅1 − x̅2
2
2
√[S1 + S2 ]
n1 n2

เมื่อ t
x̅1
x̅2
S12
S22
n1
n2

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

2

ค่าสถิติท่ใี ช้พิจารณาใน t-distribution
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
ค่าแปรปรวนของคะแนนกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ที่ 1
ค่าแปรปรวนของคะแนนกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ที่ 1
ขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
ขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่ 2

5.3.2 ค่ า one-way ANOVA ในการทดสอบความแตกต่ าง ระหว่างค่ าเฉลี่ ยของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุม่ (ชูศรี วงศ์รตั นะ, 2541)
ms

f = ms 𝐁

𝐖

โดยมี

df𝟏 = k − 1
df𝟐 = n − k

f
msB
msW
df1
df2
k
n
(k − 1)
(n − k)

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่มีมากกว่า 2 กลุม่
ความแปรปรวนนะหว่างกลุม่ (Mean square between-group)
ความแปรปรวนภายในกลุม่ (Mean square within-group)
องศาความแปรปรวนระหว่างกลุม่
ความแปรปรวนภายในกลุม่
จานวนของกลุม่ ตัวอย่าง
จานวนคะแนนทัง้ หมด
Degree of freedom สาหรับหารแปรผันระหว่างกลุม่ (dfb)
Degree of freedom สาหรับหารแปรผันภายในกลุม่ (dfw)
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5.3.3 สถิ ติ Brown-Forsythe (β) ใช้ทดสอบความแตกต่ างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างตัง้ แต่ 2.กลุม่ ขึน้ ไป กรณีคา่ ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ต่างกันเพื่อทดสอบสมมติฐาน (กัลยา
วานิชย์บญ
ั ชา, 2545) มีสตู รดังนี ้
β
msW

เมื่อ

β
msB
msW
k
n
N
Si2

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

=

MS(B)
MS(W)

n

= ∑ki=1(1 − Ni )Si2

ค่าสถิติท่ใี ช้พิจารณาใน Brown-Forsythe
ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ สาหรับ Brown-Forsythe
จานวนของกลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดของประชากร
ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่าง

กรณี พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดาเนินการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่โดยสถิ ติ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 (วิเชียร เกศสิงห์, 2543) มีสตู รดังนี ้
t =

x̅i −x̅j
1 1
ni nj

MS(W) [ + ]

เมื่อ t

แทน
แทน

ค่าสถิติท่ใี ช้พิจารณา t-distribution
msW
ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ (Mean
square within group( สาหรับ Dunnett’s T3
x̅i
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ i
x̅j
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ j
n
แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ i
nj
แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ j
5.3.4 ค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยพหุคู ณ (Multiple Regression Coefficients).โดยการ
ค้นหาตัวพยากรณ์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป (บุญชม ศรีสะอาด, 2547) ดังนี ้
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สมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ
̂ =  +  X1 +  X2 +  X3 +. . . + Xk
Y
0
1
2
3
𝑘

สมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z𝑦 = P1 Z1 + P2 Z2 + P3 Z3 +. . . +Pk Zk

เมื่อ

แทน คะแนนพยากรณ์ ของตัวเกณฑ์
1 , 2 , … , 𝑘 แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ตวั ที่.1.ถึง
ตัวที่ k ตามลาดับ (รูปคะแนนดิบ)
P1 , P2 , … , Pk แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ ตัวที่ 1 ถึง
ตัวที่ k ตามลาดับ (รูปคะแนนมาตรฐาน)
X1 , X 2 , … , Xk แทน คะแนนของพยากรณ์ของตัวเกณฑ์ตวั ที่ 1 ถึงตัวที่ k
ตามลาดับ
̂
Y
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครัง้ นีม้ ่งุ ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ ิจัยทาการวิเคราะห์และแปลผลการวิเคราะห์
จากการเก็บข้อมูลกลุม่ ตัวอย่าง โดยกาหนดสัญลักษณ์ และอักษรย่อ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังนี ้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
n แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
x̅ แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง (Mean)
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t
แทน ค่าที่ใช้พิจารณา (t – distribution)
F. แทน ค่าความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติแบบ
(F – distribution)
df แทน ชัน้ ของความเป็ นอิสระ (Degree of freedom)
MS แทน ค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง (Sum of
Squares)
LSD แทน การเปรียบเทียบผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประชากรครัง้ ละคู่
Adj แทน ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของสถิติวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคณ
ู
Sig. แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติจากการทดสอบใช้ในการสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐาน
*
แทน ผลทดสอบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
H0 แทน สมมติฐานหลัก
H1 แทน สมมติฐานรอง
B แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
R2adj แทน ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของสถิติวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู
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การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั ครัง้ นี ้
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์และนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาอธิบายโดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งพรรณนา โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 5 ตอน
ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะประชากรศาสตร์
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนประสมทางการตลาดบริการของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลาง
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลอิทธิพลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ตอนที่ 5 การวิ เคราะห์การตัดสิ นใจใช้ บริการฟิ ตเนสเซ็ น เตอร์ขนาดกลางของ
ผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน ในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้
สมมติฐานข้อที่ 1 ผูใ้ ช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ
และด้านกระบวนการ มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้อที่ 3 อิทธิ พลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย
ด้านความบันเทิงในการสื่อสาร ด้านความมีช่ือเสียง ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์
ของคาแนะนา มี อิ ทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้อที่ 4 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย ด้านปั จจัยนา ด้านปั จจัย
เอือ้ และด้านปั จจัยเสริม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณา
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะประชากรศาสตร์ จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่ เดือน นาเสนอข้อมูลในรูปการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ ดังตาราง 4
ตาราง 4 แสดงจานวนและค่าร้อยละลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม

เพศ

อายุ

สถานภาพ

การศึกษา

ลักษณะประชากรศาสตร์
ชาย
หญิง
รวม
18 - 22 ปี
23 - 38 ปี
39 - 54 ปี
55 ปี ขนึ ้ ไป
รวม
โสด
สมรส
รวม
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน (คน)
162
238
400
19
151
183
47
400
270
130
400
28
299
73
400

ร้อยละ
40.50
59.50
100.00
4.75
37.75
45.75
11.75
100.00
67.50
32.50
100.00
7.00
74.75
18.25
100.00
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ตาราง 4 (ต่อ)
ลักษณะประชากรศาสตร์
อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
พ่อบ้าน/แม่บา้ น
นักศึกษา
รวม
รายได้ตอ่ เดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
15,001 - 30,000 บาท
30,001 - 45,000 บาท
45,001 - 60,000 บาท
60,001 บาทขึน้ ไป
รวม

จานวน (คน)
54
141
139
47
19
400
19
70
155
111
45
400

ร้อยละ
13.50
35.25
34.75
11.75
4.75
100.00
4.75
17.50
38.75
27.75
11.25
100.00

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
จานวน 400 คน พบว่า
เพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 238 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.50
และเพศชาย จานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.50 ตามลาดับ
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี อายุ 39 - 54 ปี จ านวน 183 คน คิ ดเป็ นร้อยละ
45.75 รองลงมามี อายุ 23 - 38 ปี จานวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.75 มีอายุ 55 ปี ขนึ ้ ไป จานวน 47
คน คิดเป็ นร้อยละ 11.75 และมีอายุ 18 - 22 ปี จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.75 ตามลาดับ
สถานภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี สถานภาพโสด จานวน 270 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 67.50 และสถานภาพสมรส จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.50 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 299
คน คิดเป็ นร้อยละ 74.75 รองลงมามีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ
18.25 และระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.00 ตามลาดับ
อาชีพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จานวน 141 คน คิด
เป็ นร้อยละ 35.25 รองลงมามี อาชี พธุ รกิ จส่วนตัว จานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.75 รับราชการ/
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รัฐวิสาหกิจ จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.50 พ่อบ้าน/แม่บา้ น จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.75
และนักศึกษา จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.75 ตามลาดับ
รายได้ต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี รายได้ต่อเดือน 30,001 - 45,000 บาท
จานวน 155 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.75 รองลงมามีรายได้ตอ่ เดือน 45,001 - 60,000 บาท จานวน 111 คน
คิดเป็ นร้อยละ 27.75 รายได้ต่อเดือน 15,001 - 30,000 จานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.50 รายได้ต่อ
เดือน 60,001 บาทขึน้ ไป จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.25 และรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ
15,000 บาท จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.75 ตามลาดับ
เนื่องจากข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ดา้ นอายุ ด้านอาชีพ และด้านรายได้ตอ่ เดือน มี
ความถี่ของข้อมูลบางกลุม่ น้อยเกินไป ดังนัน้ ผูว้ ิจัยจึงนาข้อมูลดังกล่าวมาแบ่งชัน้ จานวนใหม่ เพื่อ
ใช้สาหรับทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 5
ตาราง 5 แสดงจานวนและร้อยละ ลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถามที่จดั กลุม่ ใหม่
ลักษณะประชากรศาสตร์
อายุ
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 38 ปี
39 - 54 ปี
55 ปี ขนึ ้ ไป
รวม
อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
พ่อบ้าน/แม่บา้ น/นักศึกษา
รวม
รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท
30,001 - 45,000 บาท
45,001 - 60,000 บาท
60,001 บาทขึน้ ไป
รวม

จานวน (คน)
170
183
47
400
54
141
139
66
400
89
155
111
45
400

ร้อยละ
42.50
45.75
11.75
100.00
13.50
35.25
34.75
16.50
100.00
22.25
38.75
27.75
11.25
100.00

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
จานวน 400 คน จาแนกตามอายุ อาชีพ และรายได้ตอ่ เดือนที่จดั กลุม่ ใหม่ พบว่า
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อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี อายุ 39 - 54 ปี จ านวน 183 คน คิ ดเป็ นร้อยละ
45.75 รองลงมามีอายุนอ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 38 ปี จานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.50 และผูม้ ีอายุ 55
ปี ขนึ ้ ไป จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.75 ตามลาดับ
อาชีพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จานวน 141 คน คิด
เป็ นร้อยละ 35.25 รองลงมาอาชีพธุรกิจส่วนตัว จานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.75 พ่อบ้าน/แม่บา้ น/
นักศึกษา จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.50 และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 13.5 ตามลาดับ
รายได้ต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี รายได้ต่อเดือน 30,001 - 45,000 บาท
จานวน 155 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.75 รองลงมามีรายได้ตอ่ เดือน 45,001 - 60,000 บาท จานวน 111 คน
คิดเป็ นร้อยละ 27.75 รายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.25
และรายได้ตอ่ เดือน 60,001 บาทขึน้ ไป จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.25 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนประสมทางการตลาดบริการของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลาง
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ และด้านกระบวนการ โดยการค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 6
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ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้านผลิตภัณฑ์
1. อุปกรณ์ออกกาลังกายมีหลากหลายชนิด
2. อุปกรณ์ออกกาลังกายที่ให้บริการมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน
3. อุปกรณ์ออกกาลังกายเพียงพอกับผูม้ าใช้บริการ
4. มีคลาสการออกกาลังกายเฉพาะกลุม่ บุคคล เช่น คลาสลด
นา้ หนัก คลาสยืดกล้ามเนือ้
5. มีประเภทของสมาชิกที่หลากหลาย
ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม
ด้านราคา
1. การกาหนดราคาค่าบริการมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับ
คุณภาพการบริการที่ได้รบั
2. ค่าใช้บริการเทรนเนอร์สว่ นบุคคลมีความเหมาะสมเมื่อ
เทียบกับคุณภาพการให้บริการ
3. ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
4. ราคามีความเหมาะสมกับระยะเวลาการเป็ นสมาชิก
ด้านราคาโดยรวม
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
1. ทาเลที่ตงั้ สะดวกในการเดินทางเข้าถึง
2. ทาเลที่ตงั้ อยู่ใกล้กับระบบขนส่งสาธารณะ
3. สามารถใช้บริการได้หลายสาขา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยรวม
ด้านการส่งเสริมการตลาด
1. มีการลดราคาสาหรับสมาชิกเก่าที่ต่ออายุสมาชิก
2. มีการลดราคาเมื่อสมัครสมาชิกพร้อมกันเป็ นกลุ่ม
3. มีสทิ ธิให้กบั บุคคลประเภทต่างๆ เช่น ผูส้ งู อายุ ฯลฯ
4. มีการจัดโปรโมชั่นลดค่าบริการในเทศกาลต่างๆ
5. มีการทดลองเล่นฟรี
ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม

X̅

SD

แปลผล

4.60
4.53
4.64

0.59
0.61
0.81

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

3.70

1.09

ดี

4.05
4.30

0.64
0.75

ดี
ดีมาก

4.10

1.09

ดี

4.20

1.04

ดี

4.17
4.18
4.16

1.07
1.06
1.07

ดี
ดี
ดี

4.32
4.14
3.33
3.93

1.05
ดีมาก
1.20
ดี
0.84 ปานกลาง
1.03
ดี

4.32
4.29
4.28
3.13
3.41
3.89

0.79
ดีมาก
0.79
ดีมาก
0.84
ดีมาก
0.76 ปานกลาง
0.67
ดี
0.77
ดี
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ตาราง 6 (ต่อ)
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้านบุคคล
1. พนักงานมีความสุภาพเรียบร้อย ยิม้ แย้มแจ่มใส
2. พนักงานเอาใจใส่ให้คาแนะนาด้วยดีเสมอ
3. พนักงานมีความรู ้ สามารถให้ความแนะนาที่ถกู ต้อง
4. พนักงานสามารถแก้ปัญหาและช่วยเหลือด้วยความเต็มใจเสมอ
5. เทรนเนอร์มีความรูค้ วามสามารถ เกี่ยวกับการออกกาลังกาย
6. เทรนเนอร์มีความตัง้ ใจ จริงใจในการให้บริการ
ด้านบุคคลโดยรวม
ด้านลักษณะทางกายภาพ
1. มีหอ้ งอาบนา้ ให้บริการ
2. มีหอ้ งเปลี่ยนเสือ้ ผ้าและล็อคเกอร์ให้บริการ
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เช่น กล้องวงจรปิ ด
4. มีระบบการดูแลรักษาความสะอาดภายในฟิ ตเนส
5. มีลานจอดรถที่เพียงพอปลอดภัย
6. ภายในฟิ ตเนสเซ็นเตอร์มีการเปิ ดเพลงสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุน้
การออกกาลังกาย
ด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวม
ด้านกระบวนการ
1. มีปา้ ยแนะนาขัน้ ตอนการใช้บริการอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
2. มีกระบวนการจัดการที่ดีกรณีมีผมู้ าใช้บริการจานวนมาก
3. มีการให้บริการแก่ลกู ค้าด้วยความเท่าเทียมกัน
4. รายละเอียดและเงื่อนไขในการสมัครมีความชัดเจน
5. สามารถชาระค่าบริการได้หลายวิธี เช่น เงินสด หรือบัตรเครดิต
6. การแจ้งเตือนให้กบั สมาชิกเมื่อมีเรื่องสาคัญที่สมาชิกต้อง
ทราบอย่างรวดเร็ว
ด้านกระบวนการโดยรวม
ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม

X̅

SD

แปลผล

4.50
4.66
4.17
4.27
4.90
4.46
4.49

0.62
0.58
1.19
0.72
0.37
0.84
0.72

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

3.67
4.54
4.01
4.47
4.29

0.96
0.77
1.17
0.62
0.88

ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

4.00 0.91

ดี

4.16 0.89

ดี

3.68
3.18
3.70
4.68
3.08

1.30
0.40
0.91
0.53
0.29

ดี
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
ปานกลาง

4.80 0.64

ดีมาก

3.85 0.68
4.13 0.40

ดี
ดี
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จากตาราง 6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
บริการโดยรวมอยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นในระดับดีมาก จานวน 3 ข้อ โดยข้ออุปกรณ์เพียงพอกับผูม้ าใช้
บริการ มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.64 รองลงมา คือ ข้ออุปกรณ์ออกกาลังกายมีหลากหลายชนิด และข้อ
อุปกรณ์ ออกก าลังกายที่ ให้บริการมี ความปลอดภัยได้มาตรฐาน มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และ4.53
ตามลาดับ ส่วนข้อมี ประเภทของสมาชิกที่หลากหลาย และข้อมี คลาสการออกกาลังกายเฉพาะกลุ่ม
บุคคล เช่ น คลาสลดนา้ หนัก คลาสยื ดกล้ามเนื อ้ ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็ นในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และ3.70 ตามลาดับ
ด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้านราคาโดยรวมอยู่ ในระดั บ ดี มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.16 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทกุ ข้อ โดยข้อค่าใช้บริการเทรนเนอร์สว่ นบุคคลมีความเหมาะสม
เมื่อเทียบกับคุณภาพการให้บริการ มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.20 รองลงมา คือ ข้อราคามีความเหมาะสม
กับระยะเวลาการเป็ นสมาชิก ข้อไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และข้อการกาหนดราคาค่าบริการมีความ
เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพการบริการที่ได้รบั มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.18 4.17 และ 4.10 ตามลาดับ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับดี มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อทาเลที่ตงั้ สะดวกในการเดินทางเข้าถึง ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ในระดับดีมาก มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.32 รองลงมา คือ ข้อทาเลที่ตงั้ อยูใ่ กล้กบั ระบบขนส่งสาธารณะ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ส่วนข้อสามารถใช้บริการได้หลาย
สาขา ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.33
ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.89 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมาก จานวน 3 ข้อ โดยข้อมีการลดราคา
สาหรับสมาชิกเก่าที่ต่ออายุสมาชิก มี ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.32 รองลงมา คือ ข้อมี การลดราคาเมื่ อ
สมัครสมาชิกพร้อมกันเป็ นกลุม่ และข้อมีสิทธิให้กับบุคคลประเภทต่างๆ เช่น ผูส้ งู อายุ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.29 และ4.28 ตามลาดับ ส่วนข้อมี การทดลองเล่นฟรี ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นใน
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ระดับ ดี มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 3.41 และข้อ มี การจั ดโปรโมชั่ นลดค่ าบริการในเทศกาลต่ างๆ ผู้ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.13
ด้านบุคคล ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้านบุ คคลโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมี ความคิดเห็ นในระดับดี มากจานวน 5 ข้อ โดยข้อเทรนเนอร์มีความรู ค้ วามสามารถ
เกี่ยวกับการออกกาลังกาย มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.90 รองลงมา คือ ข้อพนักงานเอาใจใส่ให้คาแนะนา
ด้วยดีเสมอ ข้อพนักงานมีความสุภาพเรียบร้อย ยิม้ แย้มแจ่มใส ข้อเทรนเนอร์มีความตัง้ ใจ จริงใจในการ
ให้บริการ ข้อพนักงานสามารถแก้ปัญหาและช่วยเหลือด้วยความเต็มใจเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66
4.50 4.46 และ4.27 ตามลาดับ ส่วนข้อพนักงานมี ความรู ้ สามารถให้ความแนะน าที่ ถูกต้อง ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.17
ด้านลักษณะทางกายภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมาก จานวน 3 ข้อ โดยข้อมีหอ้ งเปลี่ยน
เสือ้ ผ้าและล็อคเกอร์ให้บริการ มี ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.54 รองลงมา คือ ข้อมี ระบบการดูแลรักษา
ความสะอาดภายในฟิ ตเนส ข้อมี ลานจอดรถที่ เพี ยงพอปลอดภัย มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และ4.29
ตามลาดับ ส่วนข้อมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เช่น กล้องวงจรปิ ด ข้อภายในฟิ ตเนสเซ็นเตอร์มีการ
เปิ ดเพลงสร้างบรรยากาศเพื่ อกระตุ้นการออกก าลังกาย และข้อ มี ห ้องอาบน ้าให้บริการ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.01 4.00 และ3.67 ตามลาดับ
ด้านกระบวนการ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับดี มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมาก จานวน 2 ข้อ โดยข้อการแจ้งเตือนให้กบั สมาชิกเมื่อมี
เรื่องสาคัญที่สมาชิกต้องทราบอย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.80 รองลงมา คือ ข้อรายละเอียด
และเงื่อนไขในการสมัครมี ความชัดเจน มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ส่วนข้อมี การให้บริการแก่ลกู ค้าด้วย
ความเท่าเที ยมกัน และข้อมี ป้ายแนะน าขั้นตอนการใช้บริการอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และ3.68 ตามลาดับ ข้อมีกระบวนการ
จัดการที่ดีกรณีมีผมู้ าใช้บริการจานวนมาก และข้อสามารถชาระค่าบริการได้หลายวิธี เช่น เงินสด หรือ
บัตรเครดิต ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นในระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 และ 3.08
ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลอิทธิพลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลอิ ทธิ พลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย
ด้านความบันเทิงในการสื่อสาร ด้านความมีช่ือเสียง ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์
ของคาแนะนา โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 7
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอิทธิพลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคม
ออนไลน์
อิทธิพลของบุคคลทีม่ ีชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์
ด้านความบันเทิงในการสื่อสาร
1. ท่านชอบดูขอ้ มูลที่บคุ คลที่มีช่อื เสียงโพสต์เกี่ยวกับการออกกาลังกาย
2. ท่านชอบข้อมูลที่บคุ คลที่มีช่อื เสียงโพสต์เพราะมีความน่าดึงดูด
สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการออกกาลังกายให้กบั ท่านได้
3. ท่านรูส้ กึ สนุกเมื่อได้ทดลองออกกาลังกายท่าต่างๆตามที่บคุ คลที่มี
ชื่อเสียงโพสต์
ด้านความบันเทิงในการสื่อสารโดยรวม
ด้านความมีช่อื เสียง
1. ผูโ้ พสต์เป็ นบุคคลที่มีช่อื เสียงด้านการออกกาลังกาย
2. ผูโ้ พสต์เป็ นบุคคลที่มีช่อื เสียงเป็ นที่รูจ้ กั ในสื่อสังคมออนไลน์
3. ผูโ้ พสต์เป็ นบุคคลที่มีช่อื เสียงเกี่ยวกับการมีรูปร่างและสุขภาพที่ดีท่ี
เกิดจากการออกกาลังกาย
ด้านความมีช่อื เสียงโดยรวม
ด้านความน่าเชื่อถือ
1. บุคคลที่มีช่อื เสียงมีความเชี่ยวชาญในการสอน หรือแนะนาเกี่ยวกับ
การออกกาลังกาย
2. บุคคลที่มีช่อื เสียงมีความน่าเชื่อถือ
3. บุคคลที่มีช่อื เสียงมียอดผูต้ ิดตามจานวนมาก
ด้านความน่าเชื่อถือโดยรวม

X̅

SD แปลผล

3.75

0.62

ดี

3.87

0.66

ดี

3.73

0.79

ดี

3.78

0.69

ดี

3.72
3.95

0.61
0.49

ดี
ดี

3.62

0.86

ดี

3.76

0.65

ดี

3.85

0.48

ดี

3.92
4.00
3.92

0.84
0.57
0.63

ดี
ดี
ดี
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ตาราง 7 (ต่อ)
อิทธิพลของบุคคลที่มชี ่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์
SD แปลผล
X̅
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของคาแนะนา
1. ท่านชอบคาแนะนาของบุคคลที่มีช่ือเสียง เพราะสามารถนาไป
3.89 0.44
ดี
ปฏิบตั ิตามได้จริง
2. ท่านได้รบั ประโยชน์จากคาแนะนาระหว่างการออกกาลังกายของ
3.78 0.70
ดี
บุคคลที่มีช่ือเสียง
3. ท่านได้รบั ประโยชน์จากคาแนะนาของบุคคลที่มีช่ือเสียงเพราะได้
4.31 0.61 ดีมาก
ทราบวิธีท่จี ะทาให้มีรูปร่างและสุขภาพที่ดี
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของคาแนะนาโดยรวม
3.99 0.58
ดี
อิทธิพลของบุคคลที่มชี ื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์โดยรวม
3.80 0.51
ดี
จากตาราง 7 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับ อิทธิ พลของบุคคลที่มี
ชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า
ด้านความบันเทิงในการสื่อสาร ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เกี่ยวกับอิทธิ พล
ของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ด้านความบันเทิงในการสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี
ทุกข้อ โดยข้อท่านชอบข้อมูลที่บุคคลที่มีช่ื อเสียงโพสต์เพราะมี ความน่าดึงดูดสามารถสร้างแรง
บันดาลใจในการออกกาลังกายให้กับท่านได้ มี ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.87 รองลงมา คือ ข้อท่าน
ชอบดูขอ้ มูลที่ บุค คลที่มี ช่ื อเสียงโพสต์เกี่ ยวกับการออกก าลังกาย และข้อ ท่านรู ส้ ึกสนุกเมื่ อได้
ทดลองออกกาลังกายท่าต่างๆตามที่บุคคลที่มีช่ื อ เสียงโพสต์ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และ 3.73
ตามลาดับ
ด้านความมีชื่อเสียง ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของบุคคลที่มี
ชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ด้านความมีช่ือเสียงโดยรวมอยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.76 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้อ โดยข้อ ผูโ้ พสต์เป็ น
บุคคลที่มีช่ือเสียงเป็ นที่รูจ้ ักในสื่อสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.95 รองลงมา คือ ข้อผู้
โพสต์เป็ นบุคคลที่มีช่ือเสียงด้านการออกกาลังกาย และข้อผูโ้ พสต์เป็ นบุคคลที่มีช่ือเสียงเกี่ยวกับ
การมี รู ป ร่า งและสุข ภาพที่ ดี ท่ี เกิ ด จากการออกก าลัง กาย มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.72 และ 3.62
ตามลาดับ
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ด้านความน่าเชื่อถือ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิ พลของบุคคลที่มี
ชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ด้านความน่าเชื่อถือโดยรวมอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้อ โดยข้อ บุคคลที่มี
ชื่ อ เสียงมี ย อดผู้ติ ด ตามจานวนมาก มี ค่า เฉลี่ย สูงสุด เท่า กับ 4.00 รองลงมา คือ ข้อ บุ คคลที่ มี
ชื่ อ เสีย งมี ความน่าเชื่ อถื อ และข้อ บุ คคลที่มี ช่ื อ เสีย งมี ความเชี่ ยวชาญในการสอน หรือ แนะน า
เกี่ยวกับการออกกาลังกาย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และ 3.85 ตามลาดับ
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของคาแนะนา ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
อิทธิพลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์ของคาแนะนาโดยรวม
อยู่ในระดับดี โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อ พิจ ารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อท่านได้รบั ประโยชน์
จากคาแนะนาของบุคคลที่มีช่ือเสียงเพราะได้ทราบวิธีท่ีจ ะทาให้มีรูปร่างและสุขภาพที่ดี ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมาก มี ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.31 รองลงมา คือ ข้อ ท่าน
ชอบคาแนะนาของบุคคลที่มีช่ือเสียง เพราะสามารถนาไปปฏิบัติตามได้จริง และข้อ ท่านได้รบั
ประโยชน์จากคาแนะนาระหว่างการออกกาลังกายของบุคคลที่มีช่ือเสียง ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความคอดเห็นในระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และ 3.78 ตามลาดับ
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย ปั จจัยนา ปั จจัยเอือ้ และ
ปั จจัยเสริม โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 8
ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ด้านปั จจัยนา
1. ท่านต้องการมีสขุ ภาพที่ดี
2. ท่านปราถนาที่จะมีรูปร่างทีดี
3. ท่านรับรูภ้ าวะสุขภาพ เช่น ป่ วยบ่อย
ด้านปั จจัยนาโดยรวม

X̅

SD

แปลผล

3.73
3.73
3.69
3.72

0.50
0.51
0.52
0.51

ดี
ดี
ดี
ดี
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ตาราง 8 (ต่อ)
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ด้านปั จจัยเอือ้
1. สถานออกกาลังกายตัง้ อยูใ่ กล้ท่พี กั หรือสถานที่ทางาน
ของท่าน
2. ท่านมีส่งิ อานวยความสะดวกในการส่งเสริมสุขภาพ เช่น
อุปกรณ์ในการออกกาลังกาย
3. หน่วยงานของท่านมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพ
4. ท่านมีเวลาที่จะไปออกกาลังกาย
ด้านปั จจัยเอือ้ โดยรวม
ด้านปั จจัยเสริม
1. ท่านได้รบั แรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวในการออก
กาลังกาย
2. ท่านได้รบั แรงสนับสนุนในการออกกาลังกายจากสังคม
หรือบุคคลรอบข้าง
3. ท่านมีเพื่อน หรือกลุม่ เพื่อนร่วมออกกาลังกาย
4. ท่านออกกาลังกายตามค่านิยมในสังคม
5. ท่านอยากที่จะมีกลุม่ สังคมเพิ่มขึน้
ด้านปั จจัยเสริมโดยรวม
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวม

X̅

SD แปลผล

3.75 0.53

ดี

3.71 0.46

ดี

3.91 0.31
3.72 0.56
3.77 0.47

ดี
ดี
ดี

3.68 0.57

ดี

4.00 0.33

ดี

3.73
3.68
3.63
3.74
3.78

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

0.56
0.49
0.51
0.49
0.29

จากตาราง 8 พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ พฤติ กรรมส่งเสริม
สุขภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านปั จจัยนา ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เกี่ยวกับ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ด้านปั จจัยนาโดยรวมอยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ในระดับ ดี ทุ ก ข้อ โดยข้อ ท่า นต้อ งการมี สุข ภาพที่ ดี แ ละข้อ ท่ า น
ปรารถนาที่จะมีรูปร่างทีดี มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.73 รองลงมา คือ ข้อท่านรับรูภ้ าวะสุขภาพ เช่น
ป่ วยบ่อย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.69
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ด้านปั จ จัยเอือ้ ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ด้านปั จจัยเอือ้ โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 เมื่อ พิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นนะดับดีทุกข้อ โดยข้อ หน่วยงานของท่านมี นโยบายส่งเสริม
สุขภาพ มีค่าเฉลี่ย สูงสุดเท่ากับ 3.91 รองลงมา คือ ข้อสถานออกกาลังกายตัง้ อยู่ใกล้ท่ีพัก หรือ
สถานที่ทางานของท่าน ข้อท่านมีเวลาที่จะไปออกกาลังกาย และข้อท่านมีส่งิ อานวยความสะดวก
ในการส่งเสริมสุขภาพ เช่น อุปกรณ์ในการออกกาลังกาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 3.72 และ 3.71
ตามลาดับ
ด้านปั จจัยเสริม ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ด้านปั จจัยเสริม โดยรวมอยู่ในระดับ ดี มี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.74 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นในระดับดีทุกข้อ โดยข้อ ท่านได้รบั แรงสนับสนุนในการออก
กาลังกายจากสังคม หรือบุคคลรอบข้าง มี ค่าเฉลี่ย สูงสุดเท่ากับ 4.00 รองลงมา คือ ข้อ ท่านมี
เพื่อน หรือกลุม่ เพื่อนร่วมออกกาลังกาย ข้อท่านได้รบั แรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวในการออก
กาลังกายและข้อท่านออกก าลังกายตามค่านิ ยมในสังคม และข้อ ท่านอยากที่ จ ะมี กลุ่มสังคม
เพิ่มขึน้ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.73 3.68 และ3.63 ตามลาดับ
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ตอนที่ 5 การวิ เคราะห์ข ้อ มูลการตัด สินใจใช้บ ริก ารฟิ ตเนสเซ็น เตอร์ขนาดกลางของ
ผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 9
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร
1. ท่านตัดสินใจที่จะใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่อง
2. ท่านตัดสินใจที่จะใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ดว้ ยตัวเอง
3. ท่านตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ตามคาแนะนาของ
คนรูจ้ กั
4. ท่านตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะบุคคลที่มี
ชื่อเสียงใช้บริการอยู่
รวม

X̅

SD

แปลผล

3.90 0.83 มาก
4.58 0.52 มากที่สดุ
3.99 0.27

มาก

3.36 0.61

มาก

3.95 0.36

มาก

จากตาราง 9 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.95 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อท่าน
ตัดสินใจที่จะใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ดว้ ยตัวเอง ผูต้ อบแบบสอบถามมีการตัดสินใจในระดับมาก
ที่ สุด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.58 รองลงมา คื อ ข้อ ท่ า นตัด สิ น ใจใช้บ ริก ารฟิ ตเนสเซ็ น เตอร์ต าม
คาแนะนาของคนรู จ้ ัก ข้อท่านตัดสินใจที่จะใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์อ ย่างต่อ เนื่อง และข้อท่าน
ตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะบุคคลที่มีช่ือเสียงใช้บริการอยู่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีการ
ตัดสินใจในระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.99 3.90 และ3.36 ตามลาดับ
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัย
ดังนี้
สมมติ ฐ านที่ 1 ผู้ใ ช้บ ริก ารที่ มี ล ัก ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ว ย เพศ อายุ
สถานภาพ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกั น มี ก ารตัด สิ น ใจใช้บ ริก ารฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานย่อยได้ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 1.1 ผูใ้ ช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางแตกต่างกัน ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี ้
H0 : ผูใ้ ช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางไม่
แตกต่างกัน
H1 : ผูใ้ ช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
แตกต่างกัน
สาหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่า t โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทัง้ สองกลุ่ม
เป็ นอิ สระต่อกัน (Independent sample t-test) ในการทดสอบสมมติ ฐานการตัดสิ นใจใช้บริการฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน โดยใช้ Levene’s
test ซึ่งตัง้ สมมติฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังตาราง 10
ตาราง 10 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ
การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
โดยรวม

Levene’s Test for Equality of
Variances
F
Sig.
.776

.379
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จากตาราง 10 ผลการทดสอบค่ า ความแปรปรวนของการตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ โดยใช้ Levene’s
Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .379 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน จึงใช้การทดสอบค่า t กรณีค่าความ
แปรปรวนเท่ากัน (Equality variances assumed) ดังตาราง 11
ตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ
การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เพศ

T - test for Equality of mean

df Sig.
̅X SD t
การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง ชาย 3.97 .357 .822 398 .412
โดยรวม
หญิง 3.94 .360
จากตาราง 11 แสดงผลการวิ เคราะห์ค วามแตกต่า งของการตัด สิน ใจใช้บ ริก ารฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามเพศ พบว่า มี ค่า Sig.
เท่ากับ .412 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ผูใ้ ช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มี การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติฐานที่ 1.2 ผูใ้ ช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางแตกต่างกัน ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี ้
H0 : ผูใ้ ช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
ไม่แตกต่างกัน
H1 : ผูใ้ ช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
แตกต่างกัน
สาหรับสถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ จะใช้คา่ สถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว
(One - way Analysis of Variance) ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของข้อมูล
ทุกกลุม่ เท่ากันจะทดสอบความแตกต่างด้วย ANOVA และถ้าค่าความแปรปรวนของข้อมูลทุกกลุม่ ไม่
เท่ากันจะทดสอบความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe โดยสมมติฐานความแปรปรวนมีดงั นี ้
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H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่ เมื่อ Sig. มีคา่ น้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังตาราง 12
ตาราง 12 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุ
การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด Levene
df1
df2
Sig.
กลางของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร Statistic
การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
3.141*
2
397
.044
โดยรวม
* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 12 ผลการทดสอบค่ า ความแปรปรวนของการตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุ โดยใช้ Levene’s
Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .044 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน จึงใช้สถิ ติ Brown-Forsythe ใน
การทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 13
ตาราง 13 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุ โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe
Robust Test of Equality of means

Statistica

df1

df2

Sig.

การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
4.247*
2 188.412 .016
โดยรวม
* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 13 ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามอายุ โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe
พบว่า มีค่าSig. เท่ากับ .016 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
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หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ จึงทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธี Dunnett T3 ดังตาราง 14
ตาราง 14 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูร่ ะหว่างผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
จาแนกตามอายุ โดยวิธี Dunnett T3
อายุ
ต่ากว่าหรือเท่ากับ
38 ปี
39 - 54 ปี

X̅
4.01

55 ปี ขนึ ้ ไป

3.92

3.91

ต่ากว่าหรือเท่ากับ 38 ปี
-

39 - 54 ปี
.11*
(.013)

-

-

55 ปี ขนึ ้ ไป
.09
(.297)
-.01
(.995)
-

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 14 ผลการเป รี ย บ เที ย บ ค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ร ะหว่ า งผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุ โดยวิธี Dunnett T3 พบว่า ผูใ้ ช้บริการที่มีอายุต่ากว่าหรือเท่ากับ
38 ปี กับผูใ้ ช้บริการที่มีอายุ 39 - 54 ปี มีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน โดยผูใ้ ช้บริการที่มีอายุต่ ากว่าหรือ เท่ากับ 38 ปี มีการตัดสินใจใช้
บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางมากกว่าผูใ้ ช้บริการที่มีอายุ 39 - 54 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ .11
สมมติ ฐ านที่ 1.3 ผู้ใช้บ ริก ารที่ มี ส ถานภาพแตกต่ างกัน มี ก ารตัด สิน ใจใช้บ ริก ารฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางแตกต่างกัน ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี ้
H0 : ผูใ้ ช้บริการที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางไม่แตกต่างกัน
H1 : ผูใ้ ช้บริการที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางแตกต่างกัน
สาหรับสถิ ติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่า t โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทัง้ สองกลุ่ม
เป็ นอิ สระต่อกัน (Independent sample t-test) ในการทดสอบสมมติ ฐานการตัดสินใจใช้บริการฟิ ต
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เนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน โดยใช้ Levene’s
test ซึ่งตัง้ สมมติฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังตาราง 15
ตาราง 15 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพ
การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
โดยรวม

Levene’s Test for Equality of
Variances
F
Sig.
.069

.792

จากตาราง 15 ผลการทดสอบค่ า ความแปรปรวนของการตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บ ริการในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพ โดยใช้
Levene’s Test พบว่า มี ค่า Sig. เท่ากับ .792 นั่น คื อ ยอมรับ สมมติ ฐ านหลัก (H0) และปฏิ เสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน จึงใช้การทดสอบค่า t
กรณีคา่ ความแปรปรวนเท่ากัน (Equality variances assumed) ดังตาราง 16
ตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพ
การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
T - test for Equality of mean
ขนาดกลางของผู้ใช้บริการในเขต
สถาน
t
df Sig.
กรุงเทพมหานคร
ภาพ X̅ SD
การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
โสด 3.95 .363 -.426 398 .670
ขนาดกลางโดยรวม
สมรส 3.97 .349
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จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพ พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ
.670 นั่ น คื อ ยอมรับ สมมติ ฐ านหลัก (H0) และปฏิ เ สธสมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่ า
ผูใ้ ช้บริการที่มีสถานภาพต่างกัน มี การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติฐานที่ 1.4 ผูใ้ ช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางแตกต่างกัน ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี ้
H0 : ผูใ้ ช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางไม่แตกต่างกัน
H1 : ผูใ้ ช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางแตกต่างกัน
สาหรับสถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ จะใช้คา่ สถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว
(One - way Analysis of Variance) ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของข้อมูล
ทุกกลุม่ เท่ากันจะทดสอบความแตกต่างด้วย ANOVA และถ้าค่าความแปรปรวนของข้อมูลทุกกลุม่ ไม่
เท่ากันจะทดสอบความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe โดยสมมติฐานความแปรปรวนมีดงั นี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่ เมื่อ Sig. มีคา่ น้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังตาราง 17
ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามระดับการศึกษา
การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางโดยรวม

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

.548

2

397

.579
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จากตาราง 17 ผลการทดสอบค่ า ความแปรปรวนของการตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้
Levene’s Test พบว่า มี ค่า Sig. เท่ากับ .579 นั่น คื อ ยอมรับ สมมติ ฐ านหลัก (H0) และปฏิ เสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน จึงใช้สถิติ F-test ใน
การทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 18
ตาราง 18 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ F-test
การตัดสินใจใช้บริการ
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร

แหล่งความ
แปรปรวน

การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางโดยรวม

ระหว่างกลุม่
.002 2 .001 .008 .992
ภายในกลุม่ 51.228 397 .129
รวม
51.230 399

SS

df

MS

F

Sig.

จากตาราง 18 ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ F-test
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .992 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตงั้ ไว้
สม ม ติ ฐ านที่ 1.5 ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี อาชี พ แตกต่ า งกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก าร
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางแตกต่างกัน ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี ้
H0 : ผูใ้ ช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
ไม่แตกต่างกัน
H1 : ผูใ้ ช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
แตกต่างกัน
สาหรับสถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ จะใช้คา่ สถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว
(One - way Analysis of Variance) ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของข้อมูล
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ทุกกลุ่มเท่ากันจะทดสอบความแตกต่างด้วย F-test และถ้าค่าความแปรปรวนของข้อมูลทุกกลุ่มไม่
เท่ากันจะทดสอบความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe โดยสมมติฐานความแปรปรวนมีดงั นี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่ เมื่อ Sig. มีคา่ น้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังตาราง 19
ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ
การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
Levene
ขนาดกลางของผู้ใช้บริการในเขต
df1
df2
Sig.
Statistic
กรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
.877
3
396
.453
ขนาดกลางโดยรวม
จากตาราง 19 ผลการทดสอบค่ า ความแปรปรวนของการตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารฟิ ต
เนสเซ็ น เตอร์ข นาดกลางของผู้ใ ช้บ ริก ารในเขตกรุ ง เทพมหานคร จ าแนกตามอาชี พ โดยใช้
Levene’s Test พบว่า มี ค่า Sig. เท่ากับ .453 นั่น คื อ ยอมรับ สมมติ ฐ านหลัก (H0) และปฏิ เสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน จึงใช้สถิติ F-test ใน
การทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 20
ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติ F-test
การตัดสินใจใช้บริการ
แหล่งความ
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของ
SS
df MS F Sig.
แปรปรวน
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ระหว่างกลุม่
.282 3 .094 .731 .534
การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ภายในกลุม่ 50.948 396 .129
ขนาดกลางโดยรวม
รวม
51.230 399
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จากตาราง 20 ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติ F-test พบว่า มี
ค่ า Sig. เท่ า กั บ .534 นั่ น คื อ ยอมรับ สมมติ ฐ านหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติ ฐ านรอง (H1)
หมายความว่า ผูใ้ ช้บริการที่มีอาชี พแตกต่างกัน มี การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติ ฐานที่ 1.6 ผูใ้ ช้บริก ารที่มี รายได้ต่อ เดือ นแตกต่า งกัน มี ก ารตัด สิน ใจใช้บ ริการ
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางแตกต่างกัน ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได้ดงั นี ้
H0 : ผูใ้ ช้บริการที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางไม่แตกต่างกัน
H1 : ผูใ้ ช้บริการที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางแตกต่างกัน
สาหรับสถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ จะใช้คา่ สถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว
(One - way Analysis of Variance) ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของข้อมูล
ทุกกลุ่มเท่ากันจะทดสอบความแตกต่างด้วย F-test และถ้าค่าความแปรปรวนของข้อมูลทุกกลุ่มไม่
เท่ากันจะทดสอบความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe โดยสมมติฐานความแปรปรวนมีดงั นี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่ เมื่อ Sig. มีคา่ น้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังตาราง 21
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ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามรายได้ตอ่ เดือน
การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
Levene
ขนาดกลางของผู้ใช้บริการในเขต
df1
df2
Sig.
Statistic
กรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
4.854*
3
396
.003
กลางโดยรวม
* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 21 ผลการทดสอบค่ า ความแปรปรวนของการตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก าร
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามรายได้ตอ่ เดือน โดย
ใช้ Levene’s Test พบว่า มี ค่า Sig. เท่ากับ .003 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน จึงใช้สถิติ BrownForsythe ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 22
ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามรายได้ตอ่ เดือน โดยใช้สถิติ BrownForsythe
Robust Test of Equality of means

Statistica

df1

การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
3.053*
3
โดยรวม
* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

df2

Sig.

278.456

.029

จากตาราง 22 ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามรายได้ตอ่ เดือน โดยใช้สถิติ BrownForsythe พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .029 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) หมายความว่า ผูใ้ ช้บ ริก ารที่ มี รายได้ต่อ เดื อ นแตกต่างกัน มี ก ารตัด สิน ใจใช้บ ริก าร
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางแตกต่างกันอย่าง มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตงั้ ไว้ จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธี Dunnett T3 ดังตาราง 23
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ตาราง 23 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูร่ ะหว่างผูใ้ ช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
ในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามรายได้ตอ่ เดือน โดยวิธี Dunnett T3
รายได้ตอ่ เดือน

X̅

น้อยกว่าหรือเท่ากับ
30,000 บาท
30,001 - 45,000 บาท

3.94

45,001 - 60,000 บาท

4.01

60,001 บาทขึน้ ไป

3.82

3.97

น้อยกว่าหรือ
30,001 - 45,001 เท่ากับ 30,000 45,000 บาท 60,000
บาท
บาท
-.03
-.07
(.992)
(.638)
-.04
(.899)
-

-

-

-

-

-

60,001
บาทขึน้
ไป
.11
(.432)
.14
(.102)
.19*
(.013)
-

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 23 ผลการเปรียบเทีย บค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างผูใ้ ช้บริการฟิ ตเนสเซ็น เตอร์
ขนาดกลางในเขตกรุ ง เทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อ เดื อ น โดยวิ ธี Dunnett T3 พบว่ า
ผูใ้ ช้บริการที่มีรายได้ต่อเดือน 45,001 - 60,000 บาท กับผูใ้ ช้บริการที่ มีรายได้ต่อ เดือ น 60,001
บาทขึน้ ไป มีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 โดยผูใ้ ช้บริการที่มีรายได้ตอ่ เดือน 45,001 - 60,000 บาท มี
การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางมากกว่าผูใ้ ช้บริการที่มีรายได้ต่อเดือน 60,001
บาทขึน้ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .19
สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ
และด้า นกระบวนการ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริก ารฟิ ตเนสเซ็ น เตอร์ข นาดกลางของ
ผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
H0 : ส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้บ ริ การฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
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H1 : ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิ ติ ท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ถดถอยเชิ งพหุคูณ (Multiple regression
analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter โดยใช้ระดับความเชื่ อมั่นร้อยละ
95 ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่ เมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า
0.05
ตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
แหล่งความ
แปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS

df

MS

F

Sig.

2.434
7
.348
2.793*
.008
48.796
392
.124
51.230
399
* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ พบว่า การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
ของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ ซึ่งมี ค่า
Sig. เท่ากับ .008 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความ
ว่า ส่ว นประสมทางการตลาดบริก ารอย่ า งน้อ ย 1 ด้า น มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริก าร
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติท่ี
ระดับ 0.05 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นได้ดงั นี ้
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ตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple regression analysis)
โดยวิธี Enter
การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลาง
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
B
Beta
t
Sig.
ค่าคงที่
2.654
5.435*
.000
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
.105
.119
2.397*
.017
ด้านราคา (X2)
-.012
-.017
-.341
.734
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (X3)
031
.048
.958
.339
ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4)
.117
.111
2.242*
.025
.158
.131
2.069*
.039
ด้านบุคคล (X5)
-.140
-.154
-2.416*
.016
ด้านลักษณะทางกายภาพ (X6)
052
.042
.843
.400
ด้านกระบวนการ (X7)
R = 0.218 R2 = 0.048 Adjusted R2 = 0.030 SEE = .35282
* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล และด้านลักษณะทางกายภาพ สามารถร่วมทานายการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร ร้อยละ 3.0
(Adjusted R2 = 0.030)
ผูว้ ิจยั จึงนาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวที่สามารถร่วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์การ
ตัด สินใจใช้บ ริก ารฟิ ตเนสเซ็น เตอร์ขนาดกลางของผู้ใช้บ ริก ารในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้
คะแนนดิบ ดังนี ้
Y = 2.654 + 0.158 (X5) + 0.117 (X4) + 0.105 (X1) - 0.140 (X6)
ผลการศึกษา สรุปได้ดงั นี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
ของผู้ใช้บ ริการในเขตกรุ ง เทพมหานคร ได้แ ก่ ด้านผลิต ภัณ ฑ์(X1) ด้า นการส่งเสริม การตลาด
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(X4)และด้านบุคคล(X5) เป็ นปั จจัยที่กาหนดการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง ซึ่ง
จากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ดงั นี ้
หากส่วนประสมทางการตลาดบริก ารทุกด้านมี ค่า คงที่ ผู้ใช้บ ริการมี ก ารตัดสิน ใจใช้
บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร เท่ากับ 2.654 หน่วย
ทัง้ นี ้
หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล(X5) เพิ่ มขึน้ 1 หน่วย จะมี ผลทาให้
ผูใ้ ช้บ ริการมี การตัดสิน ใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง เพิ่ มขึน้ 0.158 หน่วย ทัง้ นีเ้ มื่ อ
กาหนดให้สว่ นประสมทางการตลาดบริการอีก 6 ด้าน มีคา่ คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด(X4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะ
มีผลทาให้ผใู้ ช้บริการมีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง เพิ่มขึน้ 0.117 หน่วย
ทัง้ นีเ้ มื่อกาหนดให้สว่ นประสมทางการตลาดบริการอีก 6 ด้าน มีคา่ คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์(X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทาให้
ผูใ้ ช้บ ริการมี การตัดสิน ใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง เพิ่ มขึน้ 0.105 หน่วย ทัง้ นีเ้ มื่ อ
กาหนดให้สว่ นประสมทางการตลาดบริการอีก 6 ด้าน มีคา่ คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของ
ผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ(X6) เป็ นปั จจัยที่กาหนดการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์ ดงั กล่าวสามารถอธิ บายได้
ดังนี ้
หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ(X6) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะ
มีผลทาให้ผใู้ ช้บริการมีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง ลดลง 0.140 หน่วย ทัง้ นี ้
เมื่อกาหนดให้สว่ นประสมทางการตลาดบริการอีก 6 ด้าน มีคา่ คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากการ
นาเสนอสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางนัน้ ดึงดูดผูใ้ ช้บริการได้เป็ น
อย่างดีแต่ผใู้ ช้บริการอาจเห็นว่าการที่สมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางมีจานวนมาก เมื่อเทียบ
กับความพร้อมในการให้บริการของทางฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางซึ่งมีส่งิ อานวยความสะดวกที่
อาจไม่เพียงพอ เช่น ที่จอดรถน้อยและคับแคบ อุปกรณ์ออกกาลังกายรวมถึงห้องนา้ ถึงมีเพียงพอ
แต่อาจชารุ ดหรือไม่สะอาดเพราะมีผใู้ ช้บริการจานวนมากทาให้ไม่สามารถดูแลเรื่องความสะอาด
และการบารุงรักษาได้ดีพอ ส่งผลให้ผใู้ ช้บริการมีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
ลดลง
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ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของ
ผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร มี 3 ตัวแปร ได้แก่ ด้านราคา(X2) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
(X3)และด้ า นกระบวนการ(X7) ไม่ ไ ด้ เ ป็ นปั จจั ย ที่ เ ป็ นตั ว ก าหนดการตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก าร
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 อิ ทธิ พลของบุคคลที่มีช่ื อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย ด้าน
ความบันเทิงในการสื่อสาร ด้านความมีช่ือเสียง ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์
ของคาแนะนา มีอิ ทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร
H0 : อิทธิ พลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้
บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : อิ ทธิ พลของบุ คคลที่ มี ช่ื อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์มี อิ ทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้
บริการฟิ ต เนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิ ติ ท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ถดถอยเชิ งพหุคูณ (Multiple regression
analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter โดยใช้ระดับความเชื่ อมั่นร้อยละ
95 ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อเมื่อ Sig. มี ค่าน้อยกว่า
0.05
ตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะห์การต่อตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของ
ผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
แหล่งความ
แปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS

df

MS

F

Sig.

1.914
4
.478
3.832*
.005
49.316
395
.125
51.230
* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ พบว่า การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
ของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ ซึ่งมี ค่า
Sig. เท่ากับ .005 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความ
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ว่า อิทธิ พลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์อย่างน้อย 1 ด้าน มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ 0.05 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นได้ดงั นี ้
ตาราง 27 แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple regression analysis)
โดยวิธี Enter
อิทธิพลของบุคคลทีม่ ีชื่อเสียง
ในสื่อสังคมออนไลน์
ค่าคงที่
ความบันเทิงในการสื่อสาร (X1)
ความมีช่อื เสียง (X2)
ความน่าเชื่อถือ (X3)
การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ของคาแนะนา (X4)

การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
B
Beta
t
Sig.
4.332
16.539*
.000
.077
.111
2.257*
.025
-.071
-.100
-2.034*
.043
-.016
-.023
-.468
.640
-.084
-.116
-2.351*
.019

R = 0.193 R2 = 0.037 Adjusted R2 = 0.028 SEE = .35334

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ พบว่า อิทธิพลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์
ด้านความบันเทิงในการสื่อสาร ด้านความมีช่ือเสียง และด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์ของคาแนะนา
สามารถร่วมท านายการตัดสิน ใจใช้บ ริก ารฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ข นาดกลางของผูใ้ ช้บ ริก ารในเขต
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 2.8 (Adjusted R2 = 0.028)
ผูว้ ิจยั จึงนาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวที่สามารถร่วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์การ
ตัด สินใจใช้บ ริก ารฟิ ตเนสเซ็น เตอร์ขนาดกลางของผู้ใช้บ ริก ารในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้
คะแนนดิบ ดังนี ้
Y = 4.332 + 0.077 (X1) - 0.071 (X2) - 0.084 (X4)
ผลการศึกษา สรุปได้ดงั นี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
ของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความบัน เทิงในการสื่อ สาร(X1) เป็ นปั จ จัย ที่
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กาหนดการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถ
อธิบายได้ดงั นี ้
หากอิทธิพลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ทกุ ด้านมีคา่ คงที่ ผูใ้ ช้บริการมีการ
ตัด สิน ใจใช้บ ริการฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ข นาดกลางของผูใ้ ช้บริก ารในเขตกรุ งเทพมหานคร เท่ากับ
4.332 หน่วย ทัง้ นี ้
หากอิทธิ พลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ด้านความบันเทิงในการสื่อสาร
(X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทาให้ผใู้ ช้บริการมีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
เพิ่มขึน้ 0.077 หน่วย ทัง้ นีเ้ มื่ อกาหนดให้อิทธิ พลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์อีก 3
ด้าน มีคา่ คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของ
ผูใ้ ช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความมีช่ื อเสียง (X2)และด้านการรับรู ถ้ ึงประโยชน์
ของคาแนะนา(X4) เป็ นปั จจัยที่กาหนดการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง ซึ่งจาก
ค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ดงั นี ้
หากอิทธิพลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ด้านความมีช่ือเสียง (X2) เพิ่มขึน้
1 หน่วย จะมีผลทาให้ผใู้ ช้บริการมีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง ลดลง 0.071
หน่วย ทัง้ นีเ้ มื่อกาหนดให้อิทธิพลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์อีก 3 ด้าน มีค่าคงที่ไม่
เปลี่ย นแปลง เนื่ อ งจากผู้ใช้บ ริก ารฟิ ตเนสเซ็ น เตอร์อ าจเห็ น ว่าบุ ค คลที่ มี ช่ื อ เสีย งในสื่อ สังคม
ออนไลน์นนั้ เป็ นที่ รูจ้ ักในสื่อ สังคมออนไลน์จ ริง มี ช่ื อ เสียงจากการมี รูปร่างที่ ดีจ ริง แต่ก ารมี ทั้ง
สุขภาพและรูปร่างที่ดีของบุคคลที่มีช่ือเสียงนัน้ ไม่ได้มาจากการออกกาลังกายเพียงอย่างเดียว อาจ
มาจากการรับ ประทานอาหารเสริม หรือ การศัล ยกรรมร่ว มด้ว ย ส่ง ผลให้ก ารตัด สิ น ใจของ
ผูใ้ ช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางลดลง
หากอิ ทธิ พลของบุคคลที่มีช่ื อ เสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการรับ รู ถ้ ึงประโยชน์ของ
คาแนะนา(X4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทาให้ผูใ้ ช้บริการมีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลาง ลดลง 0.084 หน่ว ย ทั้งนีเ้ มื่ อ ก าหนดให้อิ ท ธิ พ ลของบุค คลที่มี ช่ื อ เสีย งในสื่อ สังคม
ออนไลน์อีก 3 ด้าน มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากผูใ้ ช้บริ การฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางเห็น
ว่าคาแนะนาของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์นนั้ ทาให้ทราบถึงวิธีท่จี ะทาให้มีทงั้ สุขภาพ
และรู ปร่างที่ดี รวมถึงผูใ้ ช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางสามารถปฏิบัติตามคาแนะนาของ
บุคคลที่มีช่ือเสียงนัน้ ได้ แต่ในความจริงผูใ้ ช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางอาจเห็นว่ามีส่งิ อื่น
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นอกเหนือจากคาแนะนาของบุคคลที่มีช่ือเสียงไม่ยอมบอกหรือบอกไม่หมดเกี่ยวกับการมีสขุ ภาพ
และรูปร่างที่ดี ส่งผลให้การตัดสินใจของผูใ้ ช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางลดลง
ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของ
ผูใ้ ช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร มี 1 ตัวแปร ได้แก่ ด้านความน่าเชื่ อถือ(X3) ไม่ได้เป็ นปั จจัยที่
เป็ นตั ว ก าหนดการตั ด สิ น ใจใช้ บ ริก ารฟิ ตเนสเซ็ น เตอร์ข นาดกลางของผู้ใ ช้ บ ริ ก ารในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย ด้านปั จจัยนา ด้านปั จ จัยเอื อ้
และด้านปั จจัยเสริม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
H0 : พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพไม่ มี อิ ทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
สถิ ติ ท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ถดถอยเชิ งพหุคูณ (Multiple regression
analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter โดยใช้ระดับความเชื่ อมั่นร้อยละ
95 ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ ต่อเมื่อ Sig. มี ค่าน้อยกว่า
0.05
ตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการฟิ ต เนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
แหล่งความ
แปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS

df

MS

F

1.447
3
.482
3.835*
49.783
396
.126
51.230
399
* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

Sig.
.010

จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ พบว่า การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
ของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ ซึ่งมี ค่า
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Sig. เท่ากับ .010 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความ
ว่า พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างน้อย 1 ด้าน มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติท่ีระดับ 0.05 และ
สามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นได้ดงั นี ้
ตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple regression analysis)
โดยวิธี Enter
การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
B
Beta
t
Sig.
ค่าคงที่
3.597
9.105*
.000
ปั จจัยนา (X1)
0.130
0.103
2.074*
.039
ปั จจัยเอือ้ (X2)
-0.122
-0.102
-2.040*
.042
ปั จจัยเสริม (X3)
0.087
0.073
1.463
.144
R = 0.168 R2 = 0.028 Adjusted R2 = 0.021 SEE = .35456
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ พบว่า พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านปั จจัยนา และด้าน
ปั จจัยเอือ้ สามารถร่วมทานายการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 2.1 (Adjusted R2 = 0.021)
ผูว้ ิจยั จึงนาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวที่สามารถร่วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์การ
ตัด สินใจใช้บ ริก ารฟิ ตเนสเซ็น เตอร์ขนาดกลางของผู้ใช้บ ริก ารในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้
คะแนนดิบ ดังนี ้
Y = 3.597 + 0.130 (X1) - 0.122 (X2)
ผลการศึกษา สรุปได้ดงั นี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
ของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านปั จจัยนา(X1) เป็ นปั จจัยที่กาหนดการตัดสินใจใช้
บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ดงั นี ้
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หากพฤติ กรรมส่งเสริมสุข ภาพทุกด้านมี ค่าคงที่ ผูใ้ ช้บ ริก ารมี ก ารตัด สิน ใจใช้บ ริการ
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 3.597 หน่วย ทัง้ นี ้
หากพฤติ ก รรมส่ง เสริม สุข ภาพ ด้า นปั จ จั ย น า(X1) เพิ่ ม ขึ น้ 1 หน่ ว ย จะมี ผ ลท าให้
ผูใ้ ช้บ ริการมี การตัดสิน ใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง เพิ่ มขึน้ 0.130 หน่วย ทัง้ นีเ้ มื่ อ
กาหนดให้พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอีก 2 ด้าน มีคา่ คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของ
ผูใ้ ช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ด้านศักยภาพการนาเสนอ(X6) เป็ นปั จจัยที่กาหนดการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์ ดงั กล่าวสามารถอธิ บายได้
ดังนี ้
หากพฤติ ก รรมส่ง เสริม สุข ภาพ ด้า นปั จ จัย เอื ้อ (X2) เพิ่ ม ขึ น้ 1 หน่ ว ย จะมี ผ ลท าให้
ผูใ้ ช้บ ริก ารมี ก ารตัด สิน ใจใช้บ ริก ารฟิ ตเนสเซ็น เตอร์ข นาดกลาง ลดลง 0.122 หน่วย ทั้งนี เ้ มื่ อ
กาหนดให้พฤติ ก รรมส่งเสริมสุขภาพอี ก 2 ด้าน มี ค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่อ งจากผูใ้ ช้บริการ
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางทราบถึงปั จจัยที่เอือ้ ต่อการออกกาลังกายทัง้ สถานออกกาลังกายที่ใกล้
ที่พักอาศัยหรือใกล้สถานที่ทางาน แต่เนื่อ งด้วยสภาพแวดล้อมสังคมในปั จจุบันที่มีความเร่งรีบ
รวมถึงความเครียดในเรื่องต่างๆรอบตัว ก่อ ให้เกิ ดความเหนื่อ ยล้าของทัง้ ร่างกาย และอารมณ์
ส่งผลให้การตัดสินใจของผูใ้ ช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางลดลง

96
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 30 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิตทิ ี่ใช้
สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้ บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ขนาดกลางที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายได้ตอ่ เดือน แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจใช้ บริการ
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางแตกต่างกัน
t - test
1. เพศ
One way ANOVA
2. อายุ
t - test
3. สถานภาพ
One way ANOVA
4. การศึกษา
One way ANOVA
5. อาชีพ
One way ANOVA
6. รายได้ต่อเดือน
สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริมการตลาด ด้ านบุคคล ด้ านลักษณะทางกายภาพ และ
ด้ านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้ บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผู้ใช้ บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
Multiple regression
1. ด้านผลิตภัณฑ์
Multiple regression
2. ด้านราคา
Multiple regression
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
Multiple regression
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
Multiple regression
5. ด้านบุคคล
Multiple regression
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ
Multiple regression
7. ด้านกระบวนการ
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ตาราง 30 (ต่อ)
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิตทิ ี่ใช้
สมมติฐานที่ 3 อิทธิพลของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในสื่ อสั งคมออนไลน์ ประกอบด้ วย ความบันเทิงในการ
สื่ อสาร ความมีชื่อเสี ยง ความน่ าเชื่ อถื อและการรับรู้ ถึงประโยชน์ ของคําแนะนํ า มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้ บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผู้ใช้ บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
Multiple regression
1. ด้านความบันเทิงในการสื่ อสาร
Multiple regression
2. ด้านความมีชื่อเสี ยง
Multiple regression
3. ด้านความน่าเชื่อถือ
Multiple regression
4. ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของ
คาแนะนา
สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ ประกอบด้ วย ปัจจัยนํา ปั จจัยเอื้อและปั จจัยเสริ ม มี

อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารฟิ ตเนสเซ็ น เตอร์ข นาดกลางของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในเขต
กรุงเทพมหานคร
1. ด้านปัจจัยนา
2. ด้านปัจจัยเอื้อ
3. ด้านปัจจัยเสริ ม

Multiple regression
Multiple regression
Multiple regression
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บทที่ 5
สรุ ปผลอภิปรายและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ ิจยั นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยมีประเด็นสาคัญที่
จะนามาสรุปอภิปรายผล และนาเสนอข้อเสนอแนะผลการวิจยั ตามลาดับ ดังต่อไปนี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ
และด้า นกระบวนการ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัด สิน ใจใช้บ ริก ารฟิ ตเนสเซ็ น เตอร์ขนาดกลางขอ ง
ผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านความ
บันเทิงในการสื่อสาร ด้านความมีช่ือเสียง ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์ของ
คาแนะนา ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย ด้านปั จจัยนา ด้านปั จจัยเอือ้ และ
ด้านปั จจัยเสริม ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
1. ผูป้ ระกอบการธุ รกิจฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางในเขตกรุ งเทพมหานครสามารถนา
ผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริการฟิ ตเนสเพื่อให้สอดคล้อ งกับการตัดสินใจของ
ผูใ้ ช้บริการฟิ ตเนสในด้านต่างๆ
2. ผูป้ ระกอบการธุรกิจฟิ ตเนสเซ็นเตอร์อ่ืนๆ สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผน
ธุรกิจ ตลอดจนกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
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3. เพื่อเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานและประโยชน์ทางการศึกษาแก่ผทู้ ่สี นใจจะศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผูใ้ ช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ
อายุ สถานภาพ การศึก ษา อาชี พ และรายได้ต่อ เดื อ น แตกต่า งกัน มี ก ารตัด สิน ใจใช้บ ริก าร
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางแตกต่างกัน
2. ส่ว นประสมทางการตลาดบริก าร ประกอบด้ว ย ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า น
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริม การตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และ
ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร
3. อิทธิพลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านความบันเทิงใน
การสื่อสาร ด้านความมีช่ือเสียง ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการรับรู ถ้ ึงประโยชน์ของคาแนะนา
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารฟิ ตเนสเซ็ น เตอร์ข นาดกลางของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในเขต
กรุงเทพมหานคร
4. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย ด้านปั จจัยนา ด้านปั จจัยเอือ้ และด้านปั จจัย
เสริม มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิน ใจใช้บ ริก ารฟิ ตเนสเซ็ น เตอร์ข นาดกลางของผู้ใช้บ ริก ารในเขต
กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ ผู้ท่ี ใช้ บ ริ ก ารฟิ ตเนสเซ็ น เตอร์ข นาดกลางในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ในการวิ จัย คื อ ผู้ท่ี ใ ช้บ ริก ารฟิ ตเนสเซ็ น เตอร์ข นาดกลางในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ผูว้ ิจัยจึงคานวณโดยใช้สตู รแบบไม่ทราบ
จานวนประชากรที่แน่นอนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5% (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา
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, 2550) ได้ขนาดตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง ผูว้ ิจัยจึงเพิ่มขนาดของกลุม่ ตัวอย่างอีก 15 ตัวอย่าง เพื่อ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลมากยิ่งขึน้ รวมกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ จานวน 400 ตัวอย่าง
การทดสอบสมมติฐาน
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
1.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนที่ 1 เกี่ ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
วิเคราะห์โดยหาความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 วิ เคราะห์ข ้อ มู ล หาค่ าเฉลี่ ย (x) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อทาการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติตา่ งๆในการวิเคราะห์ ดังนี ้
2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 ผูใ้ ช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พและรายได้ต่อเดื อนที่แตกต่างกัน มี การ
ตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางแตกต่างกัน โดยใช้สถิติ t-test แบบ Independent เพื่อใช้
ทดสอบความแตกต่างของกลุม่ ประชากร 2 กลุม่ โดยทดสอบสมมติฐานส่วนที่ 1 ด้านเพศและสถานภาพ
ใช้สถิ ติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) เพื่อใช้ทดสอบความ
แตกต่างของ กลุม่ ประชากรมากกว่า 2 กลุม่ โดยทดสอบสมมติฐานส่วนที่ 2 ด้านอายุ ระดับการศึกษา
อาชีพและรายได้ตอ่ เดือน
2.2 สมมติ ฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุ คคล ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ มี อิ ทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของ
ผู้ใช้บริการ ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้สถิ ติ วิ เคราะห์ถดถอยเชิ งพหุ คูณ (Multiple regression
analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน
2.3 สมมติฐานข้อที่ 3 อิทธิ พลของบุคคลที่มีช่ื อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย
ด้านความบันเทิงในการสื่อสาร ด้านความมีช่ือเสียง ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์
ของคาแนะนามี อิ ทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) ในการทดสอบ
สมมติฐาน
2.4 สมมติฐานข้อที่ 4 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย ด้านปั จจัยนา ด้านปั จจัย
เอือ้ และด้านปั จจัยเสริม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการ
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ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) ในการ
ทดสอบสมมติฐาน
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข ้อ มูล โดยใช้ส ถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistic) แบ่ง
ออกเป็ น 5 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 238 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.50 มี อายุ 39 - 54 ปี
จ านวน 183 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 45.75 มี สถานภาพโสด จ านวน 270 คน คิ ดเป็ นร้อ ยละ 67.50 มี
การศึกษาระดับปริญ ญาตรี จ านวน 299 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.75 มี อาชี พพนักงานบริษั ทเอกชน
จานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.25 และมีรายได้ต่อเดือน 30,001 - 45,000 บาท จานวน 155 คน คิด
เป็ นร้อยละ 38.75
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ และด้านกระบวนการ พบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมาก จานวน 3 ข้อ โดยข้ออุปกรณ์เพียงพอ
กับผูม้ าใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.64 รองลงมา คือ ข้ออุปกรณ์ออกกาลังกายมี หลากหลาย
ชนิด และข้ออุปกรณ์ออกกาลังกายที่ให้บริการมี ความปลอดภัยได้มาตรฐาน มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60
และ4.53 ตามลาดับ ส่วนข้อมีประเภทของสมาชิกที่หลากหลาย และข้อมีคลาสการออกกาลังกายเฉพาะ
กลุม่ บุคคล เช่น คลาสลดนา้ หนัก คลาสยืดกล้ามเนือ้ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และ3.70 ตามลาดับ
ด้ านราคา (Price) ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ด้านราคาโดยรวมอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นในระดับดีทุกข้อ โดยข้อค่าใช้บริการเทรนเนอร์สว่ นบุคคลมี ความ
เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพการให้บริการ มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.20 รองลงมา คือ ข้อราคามีความ
เหมาะสมกับระยะเวลาการเป็ นสมาชิก ข้อไม่มีคา่ ธรรมเนียมแรกเข้า และข้อการกาหนดราคาค่าบริการ
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มี ความเหมาะสมเมื่ อเที ยบกับคุณ ภาพการบริการที่ ได้ร ับ มี ค่ าเฉลี่ยเท่ ากั บ 4.18 4.17 และ 4.10
ตามลาดับ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับดี มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.93 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อทาเลที่ตงั้ สะดวกในการเดินทางเข้าถึง ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดับดีมาก มี ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.32 รองลงมา คือ ข้อทาเลที่ตงั้ อยู่ใกล้กับระบบ
ขนส่งสาธารณะ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ส่วนข้อสามารถใช้
บริการได้หลายสาขา ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.33
ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็ น
เกี่ ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.89 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมาก จานวน 3
ข้อ โดยข้อมีการลดราคาสาหรับสมาชิกเก่าที่ตอ่ อายุสมาชิก มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.32 รองลงมา คือ
ข้อมี การลดราคาเมื่ อสมัครสมาชิ กพร้อมกันเป็ นกลุ่ม และข้อ มี สิทธิ ให้กับบุคคลประเภทต่างๆ เช่ น
ผู้สูงอายุ ฯลฯ มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.29 และ4.28 ตามล าดั บ ส่วนข้อ มี การทดลองเล่น ฟรี ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.41 และข้อมีการจัดโปรโมชั่นลดค่าบริการใน
เทศกาลต่างๆ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.13
ด้านบุคคล (People) ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ด้านบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็ นในระดับดี มากจานวน 5 ข้อ โดยข้อเทรนเนอร์มี ความรู ้
ความสามารถเกี่ยวกับการออกกาลังกาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.90 รองลงมา คือ ข้อพนักงานเอาใจ
ใส่ให้คาแนะนาด้วยดีเสมอ ข้อพนักงานมี ความสุภาพเรียบร้อย ยิม้ แย้มแจ่มใส ข้อเทรนเนอร์มีความ
ตัง้ ใจ จริงใจในการให้บริการ ข้อพนักงานสามารถแก้ปัญหาและช่วยเหลือด้วยความเต็มใจเสมอ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 4.50 4.46 และ4.27 ตามลาดับ ส่วนข้อพนักงานมีความรู ้ สามารถให้ความแนะนา
ที่ถกู ต้อง ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.17
ด้ านลั กษณะทางกายภาพ (Physical evidence) ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความ
คิดเห็นเกี่ ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมาก
จานวน 3 ข้อ โดยข้อมีหอ้ งเปลี่ยนเสือ้ ผ้าและล็อคเกอร์ให้บริการ มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.54 รองลงมา
คือ ข้อมีระบบการดูแลรักษาความสะอาดภายในฟิ ตเนส ข้อมีลานจอดรถที่เพียงพอปลอดภัย มีคา่ เฉลี่ย
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เท่ากับ 4.47 และ4.29 ตามลาดับ ส่วนข้อมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เช่น กล้องวงจรปิ ด ข้อภายใน
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์มีการเปิ ดเพลงสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุน้ การออกกาลังกาย และข้อมี หอ้ งอาบน า้
ให้บริ การ ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็ นในระดั บ ดี มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.01 4.00 และ3.67
ตามลาดับ
ด้ านกระบวนการ (Process) ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการโดยรวมอยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมาก จานวน 2 ข้อ โดยข้อการแจ้งเตือน
ให้กับสมาชิกเมื่อมีเรื่องสาคัญที่สมาชิกต้องทราบอย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.80 รองลงมา
คือ ข้อรายละเอียดและเงื่อนไขในการสมัครมีความชัดเจน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ส่วนข้อมีการให้บริการ
แก่ลกู ค้าด้วยความเท่าเทียมกัน และข้อมีป้ายแนะนาขัน้ ตอนการใช้บริการอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็ นในระดับดี มี ค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.70 และ3.68 ตามล าดับ ข้อ มี
กระบวนการจัดการที่ดีกรณีมีผมู้ าใช้บริการจานวนมาก และข้อสามารถชาระค่าบริการได้หลายวิธี เช่น
เงินสด หรือบัตรเครดิต ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18
และ 3.08 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ข ้อมูลอิ ทธิ พลของบุ คคลที่ มี ช่ื อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์
ประกอบด้วย ด้านความบันเทิงในการสื่อสาร ด้านความมีช่ือเสียง ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการรับรู ้
ถึงประโยชน์ของคาแนะนา พบว่า
ด้ านความบั นเทิ งในการสื่ อสาร (Entertainment) ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความ
คิดเห็นเกี่ ยวกับอิ ทธิ พลของบุ คคลที่มี ช่ื อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ด้านความบันเทิงในการสื่อสาร
โดยรวมอยู่ในระดับดี มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดับดีทุกข้อ โดยข้อท่านชอบข้อมูลที่บุคคลที่มีช่ือเสียงโพสต์เพราะมีความน่าดึงดูด
สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการออกกาลังกายให้กับท่านได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.87 รองลงมา
คือ ข้อท่านชอบดูขอ้ มูลที่บุคคลที่มีช่ือเสียงโพสต์เกี่ยวกับการออกกาลังกาย และข้อท่านรู ส้ กึ สนุกเมื่อ
ได้ทดลองออกก าลังกายท่าต่างๆตามที่ บุ คคลที่ มี ช่ื อเสียงโพสต์ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และ 3.73
ตามลาดับ
ด้านความมี ชื่ อเสี ยง (Reputation) ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
อิทธิ พลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ด้านความมีช่ือเสียงโดยรวมอยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 3.76 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้อ โดยข้อ
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ผูโ้ พสต์เป็ นบุคคลที่มีช่ือเสียงเป็ นที่รูจ้ ักในสื่อสังคมออนไลน์ มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.95 รองลงมา คือ
ข้อผูโ้ พสต์เป็ นบุคคลที่มีช่ือเสียงด้านการออกกาลังกาย และข้อผูโ้ พสต์เป็ นบุคคลที่มีช่ือเสียงเกี่ยวกับ
การมีรูปร่างและสุขภาพที่ดีท่เี กิดจากการออกกาลังกาย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และ 3.62 ตามลาดับ
ด้านความน่าเชื่ อถือ (Trust) ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิ พล
ของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ด้านความน่าเชื่อถือโดยรวมอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.92 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทกุ ข้อ โดยข้อบุคคลที่
มีช่ือเสียงมียอดผูต้ ิดตามจานวนมาก มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.00 รองลงมา คือ ข้อบุคคลที่มีช่ือเสียงมี
ความน่าเชื่ อถื อ และข้อบุคคลที่มีช่ือเสียงมี ความเชี่ยวชาญในการสอน หรือแนะนาเกี่ยวกับการออก
กาลังกาย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และ 3.85 ตามลาดับ
ด้ าน การรั บ รู้ ถึ งป ระโยชน์ ของค าแน ะน า (Perceived usefulness of
recommendation) ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับอิ ทธิ พลของบุคคลที่มี ช่ื อเสียงในสื่อ
สังคมออนไลน์ ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์ของคาแนะนาโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.99
เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อท่านได้รบั ประโยชน์จากคาแนะนาของบุคคลที่มีช่ือเสียงเพราะได้
ทราบวิธีท่จี ะทาให้มีรูปร่างและสุขภาพที่ดี ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมาก มีคา่ เฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 4.31 รองลงมา คื อ ข้อท่านชอบคาแนะนาของบุ คคลที่ มีช่ื อเสียง เพราะสามารถน าไป
ปฏิบตั ิตามได้จริง และข้อท่านได้รบั ประโยชน์จากคาแนะนาระหว่างการออกกาลังกายของบุคคลที่มี
ชื่อเสียง ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคอดเห็นในระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และ 3.78 ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย ด้านปั จจัยนา
ด้านปั จจัยเอือ้ และด้านปั จจัยเสริม พบว่า
ด้านปั จจัยนา (Predisposing factors) ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้านปั จจัยนาโดยรวมอยู่ในระดับดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทกุ ข้อ โดยข้อท่านต้องการมีสขุ ภาพที่ดีและ
ข้อท่านปรารถนาที่จะมีรูปร่างทีดี มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.73 รองลงมา คือ ข้อท่านรับรูภ้ าวะสุขภาพ
เช่น ป่ วยบ่อย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.69
ด้ านปั จจั ยเอื้อ (Enabling factors) ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้านปั จจัยเอือ้ โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็ นนะดับดีทุกข้อ โดยข้อหน่วยงานของท่านมี
นโยบายส่งเสริมสุขภาพ มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.91 รองลงมา คือ ข้อสถานออกกาลังกายตัง้ อยูใ่ กล้ท่ี
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พัก หรือสถานที่ทางานของท่าน ข้อท่านมี เวลาที่จะไปออกกาลังกาย และข้อท่านมี ส่งิ อานวยความ
สะดวกในการส่งเสริมสุขภาพ เช่น อุปกรณ์ในการออกกาลังกาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 3.72 และ 3.71
ตามลาดับ
ด้านปั จจัยเสริม (Reinforcing factors) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้านปั จจัยเสริมโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทกุ ข้อ โดยข้อท่านได้รบั แรงสนับสนุนใน
การออกกาลังกายจากสังคม หรือบุคคลรอบข้าง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.00 รองลงมา คือ ข้อท่านมี
เพื่อน หรือกลุม่ เพื่อนร่วมออกกาลังกาย ข้อท่านได้รบั แรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวในการออกกาลัง
กายและข้อท่านออกก าลังกายตามค่านิ ยมในสังคม และข้อท่านอยากที่ จะมี กลุ่มสังคมเพิ่ มขึน้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 3.68 และ3.63 ตามลาดับ
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของ
ผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ผูต้ อบแบบสอบถามมีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.95 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อท่านตัดสินใจที่จะใช้บริการฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ดว้ ยตัวเอง ผูต้ อบแบบสอบถามมี การตัดสินใจในระดับมากที่สดุ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58
รองลงมา คือ ข้อท่านตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ตามคาแนะนาของคนรูจ้ กั ข้อท่านตัดสินใจที่จะ
ใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่อง และข้อท่านตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะบุคคลที่มี
ชื่อเสียงใช้บริการอยู่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีการตัดสินใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 3.90 และ
3.36 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานข้อที่ 1 ผู้ใช้บริการฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ขนาดกลางที่ มี ล ักษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 เพศ (Gender) ผูใ้ ช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตงั้ ไว้
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สมมติฐานที่ 1.2 อายุ (Age) ผูใ้ ช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตงั้ ไว้ โดยผูใ้ ช้บริการที่มีอายุต่ากว่าหรือเท่ากับ 38 ปี มีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางมากกว่าผูใ้ ช้บริการที่มีอายุ 39 - 54 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.11
สมมติ ฐานที่ 1.3 สถานภาพ (Status) ผู้ใช้บริการที่ มี สถานภาพแตกต่างกัน มี การ
ตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติฐานที่ 1.4 ระดับการศึกษา (Education) ผูใ้ ช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กัน มี การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางไม่ แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติฐานที่ 1.5 อาชีพ (Occupation) ผูใ้ ช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ใช้บริการฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ขนาดกลางไม่แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติท่ี ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติฐานที่ 1.6 รายได้ต่อเดือน (Income) ผูใ้ ช้บริการที่มีรายได้ตอ่ เดือนแตกต่างกัน
มีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ ตั้งไว้ โดยผู้ใช้บริการที่มี รายได้ต่อเดือน 45,001 - 60,000 บาท มี การ
ตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางมากกว่าผูใ้ ช้บริการที่มีรายได้ตอ่ เดือน 60,001 บาทขึน้ ไป
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.19
สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่อ งทางการจัด จ าหน่า ย ด้า นการส่งเสริม การตลาด ด้านบุ คคล ด้านลัก ษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของ
ผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์(Product) ด้านการส่งเสริมการตลาด
(Promotion) ด้านบุคคล(People) และด้านลักษณะทางกายภาพ(Physical evidence) มี อิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 โดยสามารถพยากรณ์ได้รอ้ ยละ 3.0
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สมมติฐานข้อที่ 3 อิทธิ พลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย ด้าน
ความบันเทิงในการสื่อสาร ด้านความมีช่ือเสียง ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์
ของคาแนะนา มีอิ ทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
อิ ท ธิ พ ลของบุ ค คลที่ มี ช่ื อ เสีย งในสื่อ สังคมออนไลน์ ด้า นความบัน เทิ งในการสื่อ สาร
(Entertainment) ด้านความมี ช่ือเสียง(Reputation) และด้านการรับรู ถ้ ึงประโยชน์ของคาแนะนา
(Perceived usefulness of recommendation) มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า รตั ด สิ น ใจ ใช้ บ ริ ก า ร ฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 โดยสามารถพยากรณ์ได้รอ้ ยละ 2.8
สมมติฐานข้อที่ 4 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย ด้านปั จจัยนา ด้านปั จจัยเอือ้
และด้านปั จจัยเสริม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
พฤติ กรรมส่งเสริม สุข ภาพ ด้านปั จ จัยน า(Predisposing factors) และด้านปั จ จัย เอื ้อ
(Enabling factors) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยสามารถพยากรณ์ได้รอ้ ยละ
2.1
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาด
กลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี ้
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1 ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารฟิ ตเนสเซ็ น เตอร์ข นาดกลางที่ มี ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ประกอบ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพและรายได้ต่อ
เดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง แตกต่าง
กัน
เพศ (Gender) ผู้ใช้บริการฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ขนาดกลางที่ มี เพศแตกต่างกัน มี การ
ตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากความแตกต่างทางเพศไม่ใช่
อุปสรรคของการออกกาลังกาย เพราะทุกเพศเห็นถึงความสาคัญของการมี สุขภาพที่ดี และรู ปร่างที่
กระชับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ(สุภาพร ยอดสายออ, 2559) ศึกษาเรื่อง อิ ทธิ พลของบุ คคลที่ มี
ชื่ อเสียงในสื่ อสังคมออนไลน์ท่ี ส่งผลต่อความตั้งใจในการออกก าลังกายของผู้ท่ี ติ ดตาม เฟซบุ๊ ก
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(Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine” พบว่า เพศแตกต่างกันมี ความตัง้ ใจในการออกกาลังกายไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ(วราภรณ์ คารศ และคณะ, 2556) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและ
การเข้าถึงการออกกาลังกายของประชาชนในเขตภาษี เจริญ กรุ งเทพมหานคร พบว่า คนชุมชนในเขต
ภาษีเจริญที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมและการเข้าถึงการออกกาลังกายไม่แตกต่างกัน
อายุ (Age) ผูใ้ ช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางแตกต่างกัน โดยผูใ้ ช้บริการที่มีอายุต่ากว่าหรือเท่ากับ 38 ปี มีการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางมากที่สดุ เนื่องจากผูใ้ ช้บริการที่มีอายุต่ากว่าหรือเท่ากับ
38 ปี เห็นถึงความสาคัญของการมี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตัง้ แต่อายุยังน้อย เพราะจะส่งผลดีต่อ
สุขภาพร่างกายรวมถึงรู ปร่างที่ดีในอนาคต และจากกระแสการอวดความสวยงามความกระชับของ
รูปร่างในชุดออกกาลังกายที่กาลังเป็ นที่นิยมในสื่อสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ(มุกดาวร
รณ สมบูรณ์วรรณะ, 2559) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกกาลังกาย
ขนาดใหญ่ (fitness center) ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า อายุท่แี ตกต่างกันมีการตัดสิน
สินใจใช้บริการแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ(สุภาพร ยอดสายออ, 2559) ศึกษาเรื่อง
อิ ทธิ พลของบุ คคลที่ มีช่ื อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความตัง้ ใจในการออกกาลังกายของ
ผูต้ ิดตามเฟสบุ๊ก(Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine” พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่าง
กัน มีความตัง้ ใจในการออกกาลังกาย แตกต่างกัน
สถานภาพ (Status) ผูใ้ ช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางที่มีสถานภาพแตกต่างกัน
มีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากทัง้ สถานภาพโสด และ
สถานภาพสมรสมีความตระหนักในเรื่องของสุขภาพ รูปร่าง รวมถึงไม่ตอ้ งการเป็ นภาระของคนรอบข้าง
ในอนาคต จึงตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเพื่อออกกาลังกายดูแลสุขภาพของตัวเอง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ(วราภรณ์ ค ารศ และคณะ, 2556) ศึกษาเรื่อง พฤติ กรรมและการเข้าถึ งการออกก าลังกายของ
ประชาชนในเขตภาษีเจริญ กรุ งเทพมหานคร พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมและการเข้าถึง
การออกกาลังกาย ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ(จารุ ณี ศรีทองทุม, 2550) ศึกษาเรื่อง
ปั จ จั ยที่ มี ผลต่ อพฤติ ก รรมการออกก าลังกายของประชาชนที่ มาออกก าลังกายที่ สวนลุ ม พิ นี
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการออกกาลังกายไม่แตกต่าง
กัน
ระดั บการศึ กษา (Education) ผู้ใช้บริการฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ขนาดกลางที่ มี ระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มี การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ผูใ้ ช้บริการทุกระดับการศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เพื่อใช้ในการตัดสินใจใช้บริการ
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ได้เหมือนๆกัน และต่างก็ม่งุ หวังที่จะมี สขุ ภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมถึงการมีรูปร่างที่ดี สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ(จิรศักดิ์ ชาพรมมา, 2560) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ฟิ ตเน
สเซ็นเตอร์ท่ี เปิ ดให้บริการ 24 ชั่วโมงของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมี ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ท่ีเปิ ดให้บริการ 24 ชั่วโมงของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่ แตกต่างกัน และสอดคล้องกันงานวิจัยของ(จารุ ณี ศรีทองทุม,
2550) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชนที่มาออกกาลังกายที่สวน
ลุมพินี กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการออกกาลังกาย
ไม่แตกต่างกัน
อาชี พ (Occupation) ผูใ้ ช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางที่มีอาชีพแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางมี
ช่วงระยะเวลาการให้บริการระหว่างวันที่เอือ้ ต่อผูใ้ ช้บริการในทุกสาขาอาชีพ สามารถที่จะจัดสรรเวลามา
ใช้บริการได้ตามความสะดวก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ(ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์, 2554) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มี
ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารศู น ย์อ อกก าลังกายของผู้บ ริโภคในเขตหนองแขม จั งหวั ด
กรุ งเทพมหานคร พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ออกกาลังกายไม่แตกต่าง
กัน
รายได้ต่อเดือน (Income) ผูใ้ ช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางที่มีรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกัน มี การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง แตกต่างกัน โดยผูใ้ ช้บริการรายได้
45,001 - 60,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางมากกว่าผูใ้ ช้บริการที่มีรายได้
ต่อเดือน 60,001 บาทขึน้ ไป เนื่องจากฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางมีราคาค่าใช้บริการรายเดือนหรือรายปี
ที่ไม่สงู มาก มีส่งิ อานวยความสะดวกตรงกับความต้องการใช้บริการของผูใ้ ช้บริการที่มีรายได้ 45,001 –
60,000 บาทขึน้ ไป สอดคล้องกับงานวิจยั ของ(กนกวรรณ ดูอ่ ุด, 2562) ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจ
ซือ้ คอร์สฟิ ตเนสของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่
มีรายได้ตอ่ เดือนแตกต่างกัน ทาให้กระบวนการตัดสินใจซือ้ คอร์สฟิ ตเนสแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2 ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร ประกอบด้ ว ย ด้ า น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้ า นบุ ค คล และด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ
มีอิทธิพ ลต่อการตัดสิ นใจใช้ บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผู้ใช้ บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจาก
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ผูใ้ ช้บริการชอบการออกกาลังกายในหลากหลายรู ปแบบ การมีคลาสออกกาลังกายที่หลากหลาย เช่น
คลาสยืดคลายกล้ามเนือ้ คลาสลดนา้ หนักเฉพาะส่วน รวมถึงการมีประเภทของสมาชิ กที่หลากหลาย
อาจช่วยให้ผูใ้ ช้บริการตัดสินใจใช้บริการได้ง่ายขึน้ เพราะสามารถเลือกประเภทได้ตามที่เหมาะสมกับ
ผูใ้ ช้บริการเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ(จิรศักดิ์ ชาพรมมา, 2560) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ท่ีเปิ ดให้บริการ 24 ชั่วโมงของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ท่ีเปิ ดให้บริการ 24 ชั่วโมงของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ(กนกวรรณ ดู่อุด, 2562) ศึกษาเรื่อง
กระบวนการตัดสินใจซื อ้ คอร์สฟิ ตเนส ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ผ ลต่ อ กระบวนการตั ด สิ น ใจซื ้อ คอร์ส ฟิ ตเนสของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูใ้ ช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางต้องการได้รบั ข้อเสนอพิเศษที่ดีกว่าผูท้ ่ี
สมัครสมาชิกใหม่ เช่น การลดราคาเมื่อต่ออายุการเป็ นสมาชิก สิทธิพิเศษสาหรับสมาชิกผูส้ งู อายุ และ
การลดค่าบริการในเทศกาลต่างๆ เพราะเป็ นเหมื อนค าขอบคุณที่ผู้ประกอบการมี ให้กับผูใ้ ช้บริการ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ(เกวลิน สร้อยสะอาด, 2558) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ า้ ของผูใ้ ช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ด้านการส่งเสริมทางการตลาด สามารถพยากรณ์การตัดสินใจกลับมาใช้
บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมซา้ ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
(ปรัชญา กลิ่นอบ, 2561) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่สง่ ผลต่อความเต็มใจจ่ายค่าบริการราย
เดือนในการใช้บริการฟิ ตเนส 24 ชั่วโมง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อ
ความเต็มใจจ่ายค่าบริการรายเดือนในการใช้บริการฟิ ตเนส 24 ชั่วโมง ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้านบุคคล (People) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคลมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ขนาดกลางของผู้ใช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ อ งจาก
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เป็ นธุรกิจภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการออกกาลังกาย การที่พนักงาน หรือเทรนเนอร์
ส่วนบุคคลมี ความรู ้ ตัง้ ใจและเอาใจใส่ในการให้บริการ สามารถให้คาแนะนารวมไปถึงการให้ความ
ช่วยเหลือด้านต่างๆ บุคลากรของ ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์จึงเป็ นส่วนสาคัญที่ผูใ้ ช้บริการให้ความสาคัญ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ(ฟาริดา ยุมาดีน, 2562) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพ
บริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการสถานออกกาลังกายในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
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พบว่า ด้านบุคลากร ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกกาลังกายในเขตอาเภอเมื อง จังหวัด
ชุมพร และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ(มุกดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ, 2559) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อ การตัดสิ นใจใช้ บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านบุคลากรมี อิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกกาลังกาย
ขนาดใหญ่(Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้านลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากผูใ้ ช้บริการมีความต้องการที่จะได้รบั การบริการต่างๆที่สะดวกสบาย
และมีความปลอดภัย เช่น การมีหอ้ งเปลี่ยนเสือ้ ผ้า ห้องอาบนา้ การมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี มี
กล้องวงจรปิ ด รวมถึงความสะอาดภายในฟิ ตเนส เพื่อให้รูส้ กึ ถึงการบริการที่คมุ้ กับค่าสมาชิกที่จ่ายไป
ซึ่งการที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางสามารถดึงศักยภาพด้านต่างๆออกมาได้มากจะยิ่งทาให้มีจานวน
ผูใ้ ช้บริการมากขึน้ แต่เมื่อเทียบกับความพร้อมในการให้บริการของทางฟิ ตเนสนัน้ อาจไม่สามารถรองรับ
ได้ ส่งผลให้ผูใ้ ช้บริการมี การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ(มุกดาวรรณ
สมบูรณ์วรรณะ, 2559) ศึกษาเรื่องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกกาลังกายขนาด
ใหญ่(Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านการสร้างและการนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกกาลังกาย และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ(วิโรจนี พรวิจิ ตรจิ นดา, 2557) ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานออกกาลังกาย
กรณี ศึกษาทรู ฟิ ตเนสและฟิ ตเนสเฟิ รส์ท พบว่า ปั จจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ มีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานออกกาลังกาย
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 3 อิ ท ธิ พ ลของบุ ค คลที่ มี ช่ื อ เสี ย งในสื่ อ สั ง คมออนไลน์
ประกอบด้วย ด้านความบันเทิงในการสื่อสาร ด้านความมีช่ื อเสียง และด้านการรั บรู้ถึง
ประโยชน์ของคาแนะนา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้านความบันเทิงในการสื่อสาร (Entertainment) อิทธิ พลของบุคคลที่มีช่ือเสียงใน
สื่อสังคมออนไลน์ ด้านความบันเทิงในการสื่อสารมี อิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากผูใ้ ช้บริการชื่นชอบในตัวบุคคลที่มีช่ือเสียง
ในสื่อสังคมออนไลน์ ที่ได้โพสต์เรื่องราวการออกกาลังกายด้วยความสนุก และน่าติดตาม ทาให้เกิ ด
ความบันเทิงกับผูใ้ ช้บริการฟิ ตเนสที่ได้รบั ชมจนอยากที่จะลองทาตาม สอดคล้องกับงานวิจัยของ(สุภา
พร ยอดสายออ, 2559) ศึกษาเรื่อง อิทธิ พลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ท่สี ง่ ผลต่อความ
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ตัง้ ใจในการออกกาลังกายของผูต้ ิดตามเฟสบุ๊ก(Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine” พบว่า ด้าน
ความบันเทิงในการสื่อสาร ส่งผลต่อความตัง้ ใจในการออกกาลังกายของผูต้ ิดตามเฟสบุ๊ก(Facebook)
“แฟนเพจ Bebe fit Routine” เเละสอดคล้องกั บงานวิจัยของ(ลดาอ าไพ กิ ้มแก้ว, 2560) ศึกษาเรื่อง
ปั จจัยที่ มีผลต่อความตัง้ ใจซือ้ ของผู้บริโภคจากสื่อโฆษณาประเภทวีดีโอผ่านผูม้ ี อิ ทธิ พลบนสังคม
ออนไลน์ พบว่า เนือ้ หาที่ให้ความบันเทิงส่งผลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภค
ด้ านความมี ชื่ อ เสี ยง (Reputation) อิ ทธิ พลของบุ คคลที่ มี ช่ื อเสี ยงในสื่ อ สังคม
ออนไลน์ ด้านความมี ช่ื อเสียงมี อิ ทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ขนาดกลางของ
ผูใ้ ช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากผูใ้ ช้บริการรู ส้ กึ ยอมรับในความมีช่ือเสียงของบุคคลในสื่อ
สังคมออนไลน์ท่ีโพสต์ทงั้ รู ปและคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการออกกาลังกายแล้วมี สขุ ภาพ และรู ปร่างที่ดีจน
เป็ นที่รูจ้ กั ในสื่อสังคมออนไลน์ในวงกว้าง แต่หากผูท้ ่ีมีช่ือเสียงเป็ นที่รูจ้ กั ในด้านความสวยความงามร่วม
ด้วย การมี ทงั้ สุขภาพ และรู ปร่างที่ดีของบุคคลที่มีช่ือเสียงนัน้ ผูใ้ ช้บริการอาจมองว่าไม่ได้มาจากการ
ออกกาลังกายที่ฟิตเนสเพียงอย่างเดียว แต่มาจากการรับประทานอาหารเสริม หรือมีการศัลยกรรมร่วม
ด้วย ทาให้ความรูส้ กึ ต่อความมีช่ือเสียงนัน้ ลดลงสอดคล้องกับเเนวคิดของ(สุมาลี สว่าง, 2548) ที่กล่าว
ว่า การที่คนๆหนึ่งจะมีช่ือเสียงได้นนั้ บุคคลเหล่านัน้ ต้องเป็ นบุคคลที่ประสบความสาเร็จในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง เเละบุคคลที่มีช่ือเสียงนัน้ ต้องมีตวั ตน มีชีวิตในลักษณะที่ประชาชนจับต้องได้ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ(สุภาพร ยอดสายออ, 2559) ศึกษาเรื่อง อิทธิ พลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์
ที่ ส่งผลต่ อความตั้งใจในการออกก าลังกายของผู้ติ ดตามเฟสบุ๊ ก (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit
Routine” พบว่า ด้านความมี ช่ื อเสียง ส่งผลต่อความตัง้ ใจในการออกกาลังกายของผูต้ ิดตามเฟสบุ๊ ก
(Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine”
ด้ าน ก ารรั บ รู้ ถึ งป ระโยช น์ ข อ งค าแ น ะน า (Perceived usefulness of
recommendation) อิ ทธิ พลของบุคคลที่มีช่ื อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการรับรู ถ้ ึงประโยชน์ของ
ค าแนะน ามี อิ ทธิ พลต่ อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ขนาดกลางของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูใ้ ช้บริการรูส้ กึ ชอบในตัวบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีช่ือเสียง
จากการออกกาลังกายแล้วมี สุขภาพและรู ปร่างที่ดี มี ความจริงใจที่จะแบ่งปั นประสบการณ์รวมถึ ง
แนะนาวิธีการออกกาลังกายที่สามารถปฏิบตั ิตามได้ แต่หากบุคคลที่มีช่ือเสียงยิ่งนาเสนอประโยชน์และ
คาแนะนา ผูใ้ ช้บริการจะรูส้ กึ ถูกยัดเยียดในข้อมูลมากเกินไป ซึ่งทาให้การตัดสินใจของผูใ้ ช้บริการลดลง
เพราะคิดว่ามีส่งิ อื่นนอกเหนือจากคาแนะนาที่บุคคลที่มีช่ือเสียงไม่ยอมบอก หรือบอกไม่หมดเกี่ยวกับ
ที่มาของการมีสขุ ภาพและรูปร่างที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ(สุภาพร ยอดสายออ, 2559) ศึกษาเรื่อง
อิ ทธิ พลของบุ คคลที่ มีช่ื อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความตัง้ ใจในการออกกาลังกายของ
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ผู้ติ ด ตามเฟสบุ๊ ก (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine” พบว่ า ด้านการรับ รู ้ถึ งประโยชน์ ของ
คาแนะนา ส่งผลต่อความตัง้ ใจในการออกกาลังกายของผูต้ ิดตามเฟสบุ๊ก(Facebook) “แฟนเพจ Bebe
fit Routine” และสอดคล้องกับงานวิจัยของ(ชโรธร สุธีราภินนั ท์, 2558) ศึกษาเรื่อง อิทธิ พลของเซเลบริตี ้
ออนไลน์ในโซเชี ยลมี เดี ยต่อการตัดสินใจซื อ้ พบว่า การรับรู ป้ ระโยชน์ของค าแนะน าของเซเลบริตี ้
ออนไลน์ ส่งผลต่อการตัง้ ใจซือ้ ที่เซเลบริตอี ้ อนไลน์ให้คาแนะนา
สมมติ ฐานข้ อที่ 4 พฤติกรรมส่ งเสริ ม สุ ขภาพ ประกอบด้วย ด้ านปั จ จัยน า
และด้านปั จจัยเอือ้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้านปั จจัยน า (Predisposing factors) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้านปั จจัยน ามี
อิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร
เนื่องจากผูใ้ ช้บริการต้องการมีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง มีรูปร่างที่กระชับ รวมถึงผูท้ ่รี บั รูภ้ าวะสุขภาพการ
มาใช้บริการเพื่อเป็ นการกายภาพ เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ(อรุ ณ
รัตน์ สารวิ โรจน์, 2553) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่ มี อิ ทธิ พลต่อพฤติ กรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่า ปั จจัยนามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ(สถาพร หมั่นกิจ, 2561) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม อาเภอเมื อง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปั จจัยนามี ผลต่อพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ด้ านปั จจั ยเอื้อ (Enabling factors) พฤติ กรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้านปั จจั ยเอื ้อ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร
เนื่ องจาก ฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ขนาดกลางมี ท่ี ตั้งอยู่ใกล้ย่ านที่ พักอาศัยหรือย่ านธุ รกิ จซึ่ งสะดวกกั บ
ผูใ้ ช้บริการที่อาศัยใกล้ฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง และในบางบริษัทมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพโดยการ
จัดสวัสดิการด้านสถานที่ออกกาลังกายไว้ให้กบั พนักงาน แต่เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมสังคมในปั จจุบนั
ที่มีความเร่งรีบ รวมถึงความเครียดในเรื่องต่างๆรอบตัว ความเหนื่อยล้าของทัง้ ร่างกายและอารมณ์ ทา
ให้การตัดสินใจของผูใ้ ช้บริการลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ(ช่อผกา ผลทิพย์, 2559) ศึกษาเรื่อง
ปั จจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ นอาเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ปั จจัยเอือ้ ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บา้ นอาเภอบางกระทุม่ จังหวัดพิษณุโลก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ(ชวนพิศ เจริญพงศ์, 2556)
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ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย
นานาชาติเซนต์ เทเรซา พบว่า ปั จจัยเอือ้ สามารถทานายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา
พยาบาลวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ผูป้ ระกอบการฟิ ตเนสขนาดกลางควรวางแผนทาการตลาดโดยการออกโปรโมชั่น
ให้กับผูใ้ ช้บริการที่มีอายุต่ากว่า หรือเท่ากับ 38 ปี และกับผูใ้ ช้บริการที่มีรายได้ต่อเดือน 45,001 60,000 บาท โดยการลดราคาค่าบริการรายปี หรือการเพิ่มจานวนระยะเวลาการเป็ นสมาชิกให้กับ
ผูใ้ ช้บริการที่สมัครใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยการทาตลาดกับผูใ้ ช้บริการกลุม่ ดังกล่าวจะมีโอกาส
ประสบความสาเร็จมากที่สดุ
2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผูป้ ระกอบการฟิ ตเนสขนาดกลางควรจัดเตรียมอุปกรณ์
ออกกาลังกายให้เพียงพอ และได้มาตรฐาน สร้างจุดเด่นโดยเน้นการมีประเภทสมาชิกหลายรู ปแบบให้
ผูใ้ ช้บริการสามารถเลือกได้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
2.2 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผูป้ ระกอบการฟิ ตเนส ขนาดกลางควรจัด
โปรโมชั่น เช่น การลดราคาให้กบั ทัง้ สมาชิกที่ใช้บริการอยู่และผูท้ ่ีสนใจสมัครสมาชิกพร้อมกันเป็ นกลุม่
การจัดสิทธิ พิเศษให้กับบุคคลประเภทต่างๆ เช่น ผูส้ งู อายุ เป็ นต้น เพื่อรักษาจานวนผูม้ าใช้บริการและ
เป็ นการดึงดูดผูใ้ ช้บริการรายใหม่ให้มาสมัครสมาชิก
2.3 ด้านบุ คคล (People) ผู้ป ระกอบการฟิ ตเนสขนาดกลางควรให้ความส าคัญ กั บ
เทรนเนอร์โดยเฉพาะความรู ใ้ นเรื่องของวิทยาศาสตร์การกี ฬา รวมถึงความพร้อมของพนักงานที่ตอ้ งมี
ความเอาใจใส่ในการให้บริการ สามารถให้คาปรึกษาแนะนา และแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าให้กบั สมาชิก
ได้ เพื่อที่ผใู้ ช้บริการมีความมั่นใจที่จะมาใช้บริการ
3. อิ ทธิ พลของบุคคลที่มีช่ื อเสียงในสื่อ สังคมออนไลน์ ด้านความบันเทิงในการสื่อ สาร
(Entertainment) ผูป้ ระกอบการฟิ ตเนสขนาดกลางที่ใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านตัวบุคคล ควรให้
ความสาคัญกับบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ท่มี ีบุคลิกมีความน่าสนใจและน่าดึงดูด หรือ
เป็ นบุคคลที่สามารถสร้างทัง้ ความบันเทิงและแรงบันดาลใจให้กบั ผูใ้ ช้บริการได้มาออกกาลังกาย
โดยความบันเทิงนัน้ จะสร้างความผ่อนคลายให้กบั ผูใ้ ช้บริการได้ดี
4. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้านปั จจัยนา (Predisposing factors) ผูป้ ระกอบการฟิ ต
เนสขนาดกลางควรทราบถึงปั จจัยของผูใ้ ช้บริการว่าการออกกาลังกายของผูใ้ ช้บริการรายนัน้ ๆ
ออกกาลังกายเพื่อต้องการมีสขุ ภาพที่ดี เพื่อการมีรูปร่างที่ดี หรือเพราะรับรูภ้ าวะสุขภาพ เช่น ป่ วย
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บ่อ ย เป็ นต้น เพื่อ ที่จะสามารถวางแผนการให้บ ริก ารกับ ผูใ้ ช้บ ริก ารรายนัน้ ๆได้ตรงตามความ
ต้องการ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท าการศึก ษาวิจัย เฉพาะเจาะจงช่ว งอายุในแต่ล ะวัย เช่ น กลุ่ม วัย รุ ่น กลุ่ม วัย
ทางาน และกลุ่ม ผูส้ ูงอายุ เพื่ อให้เกิ ดความชัด เจนมากขึน้ จะเป็ น ประโยชน์กับผู้ประกอบการ
สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปกาหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมต่อไป
2. ควรท าการศึกษาวิจัย ถึง ส่ว นประสมทางการตลาดบริก าร อิ ท ธิ พ ลของบุ ค คลที่ มี
ชื่ อ เสียงในสื่อสังคมออนไลน์และพฤติ กรรมส่งเสริม สุขภาพ โดยท าการสัม ภาษณ์เชิ งลึก จาก
ผูใ้ ช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้ขอ้ มูลรอบด้านมากขึน้
3. ควรท าการศึ ก ษาวิ จั ย ปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ อ าจจะมี อิ ท ธิ พ ลกั บ การตัด สิ น ใจใช้บ ริก าร
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่อ งจากการตัดสินใจของ
ผูใ้ ช้บริการอาจจะเกิดจากปั จจัยอื่น นอกเหนือจากส่วนประสมทางการตลาดบริการ อิทธิ พลของ
บุ ค คลที่ มี ช่ื อ เสี ย งในสื่ อ สัง คมออนไลน์แ ละพฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ อาทิ การบริ ห าร
ประสบการณ์ลกู ค้า(CEM) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM) เป็ นต้น
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แบบสอบถาม
เรื่อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามชุ ด นี ้จัด ท าขึน้ เพื่ อ เป็ นส่ว นหนึ่ งของการศึก ษาหลัก สูต รบริห ารธุ รกิ จ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอความร่วมมือท่านในการให้ขอ้ มูลในการตอบแบบสอบถามเพื่อที่จะนาคาตอบที่ได้เป็ น
ข้อ มูล ในการท าวิจัย ต่อไปโดยข้อ มูล ที่ ท่า นตอบในแบบสอบถามจะถูกเก็ บ เป็ น ความลับ การ
นาเสนอข้อมูลจะนาเสนอในภาพรวมเท่านัน้ ผูว้ ิจัยขอขอบพระคุณ ท่านที่ให้ความร่วมมื อ และ
ความกรุณาในการตอบแบบสอบถามอย่างสมบูรณ์มา ณ โอกาสนี ้ อันจะทาให้การทาวิทยานิพนธ์
ครัง้ นีส้ าเร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี
คาชีแ้ จง แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
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แบบสอบถาม
เรื่อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริงของท่าน
มากที่สดุ
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) 18 - 22 ปี
( ) 39 - 54 ปี
3. สถานภาพ
( ) โสด

( ) 23 - 38 ปี
( ) 55 ปี ขนึ ้ ไป

( ) สมรส

4. การศึกษา
( ) ต่ากว่าปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี

( ) ปริญญาตรี

5. อาชีพ
( ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
( ) ธุรกิจส่วนตัว
( ) อื่นๆโปรดระบุ......................

( ) พนักงานบริษัทเอกชน
( ) พ่อบ้าน/แม่บา้ น

6. รายได้
( ) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
( ) 30,001 - 45,000 บาท
( ) 60,001 บาทขึน้ ไป

( ) 15,001 - 30,000 บาท
( ) 45,001 - 60,000 บาท
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ
คาชีแ้ จง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้านผลิตภัณฑ์
1. อุปกรณ์ออกกาลังกายมีหลากหลายชนิด
2. อุ ป กรณ์ อ อกก าลัง กายที่ ใ ห้บ ริก ารมี
ความปลอดภัยได้มาตรฐาน
3. อุปกรณ์ออกกาลังกายเพียงพอกับผูม้ า
ใช้บริการ
4. มีค ลาสการออกก าลัง กายเฉพาะกลุ่ม
บุ ค คล เช่ น คลาสลดน ้า หนั ก คลาสยื ด
กล้ามเนือ้
5. มีประเภทของสมาชิกที่หลากหลาย
ด้านราคา
1. การก าหนดราคาค่ า บริ ก ารมี ค วาม
เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพการบริการ
ที่ได้รบั
2. ค่ า ใช้ บ ริ ก ารเทรนเนอร์ส่ ว นบุ ค คลมี
ความเหมาะสมเมื่อ เที ยบกับคุณ ภาพการ
ให้บริการ
3. ไม่มีคา่ ธรรมเนียมแรกเข้า
4. ราคามีความเหมาะสมกับระยะเวลาการ
เป็ นสมาชิก
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
1. ทาเลที่ตงั้ สะดวกในการเดินทางเข้าถึง
2. ทาเลที่ตงั้ อยู่ใกล้กบั ระบบขนส่งสาธารณะ
3. สามารถใช้บริการได้หลายสาขา
ด้านการส่งเสริมการตลาด
1. มี ก ารลดราคาส าหรับ สมาชิ ก เก่ า ที่ ต่อ
อายุสมาชิก

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
(5)

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
(4)
(3)
(2)
(1)
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ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้านการส่งเสริมการตลาด (ต่อ)
2. มีการลดราคาเมื่อสมัครสมาชิกพร้อมกัน
เป็ นกลุม่
3. มี สิท ธิ ให้กับ บุค คลประเภทต่า งๆ เช่ น
ผูส้ งู อายุ ฯลฯ
4. มี ก ารจั ด โปรโมชั่ นลดค่ า บริ ก ารใน
เทศกาลต่างๆ
5. มีการทดลองเล่นฟรี
ด้านบุคคล
1. พนักงานมีความสุภาพเรียบร้อย ยิม้ แย้ม
แจ่มใส
2. พนักงานเอาใจใส่ให้คาแนะนาด้วยดีเสมอ
3. พนั ก งานมี ค วามรู ้ สามารถให้ ค วาม
แนะนาที่ถกู ต้อง
4. พ นั ก งาน ส าม ารถ แก้ ปั ญ ห าแล ะ
ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจเสมอ
5. เทรนเนอร์มี ค วามรู ้ค วามสามารถ
เกี่ยวกับการออกกาลังกาย
6. เทรนเนอร์มี ค วามตั้ง ใจ จริง ใจในการ
ให้บริการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
1. มีหอ้ งอาบนา้ ให้บริการ
2. มีหอ้ งเปลี่ยนเสือ้ ผ้าและล็อคเกอร์ให้บริการ
3. มี ร ะบบรัก ษาความปลอดภั ย ที่ ดี เช่ น
กล้องวงจรปิ ด
4. มี ร ะบบการดู แ ลรัก ษาความสะอาด
ภายในฟิ ตเนส
5. มีลานจอดรถที่เพียงพอปลอดภัย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
(5)

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
(4)
(3)
(2)
(1)
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ส่วนประสมทางการตลาดบริการ

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
(5)

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
(4)
(3)
(2)
(1)

ด้านลักษณะทางกายภาพ (ต่อ)
6. ภายในฟิ ตเนสเซ็นเตอร์มีการเปิ ดเพลง
สร้างบรรยากาศเพื่อ กระตุน้ การออกกาลัง
กาย
ด้านกระบวนการ
1. มีป้ายแนะนาขัน้ ตอนการใช้บริการอย่าง
ชัดเจนและเข้าใจง่าย
2. มี กระบวนการจัดการที่ ดีกรณี มีผมู้ าใช้
บริการจานวนมาก
3. มี การให้บริการแก่ ลูกค้าด้วยความเท่ า
เทียมกัน
4. รายละเอี ยดและเงื่ อ นไขในการสมัครมี
ความชัดเจน
5. สามารถช าระค่าบริการได้หลายวิธี เช่น
เงินสด หรือบัตรเครดิต
6. การแจ้งเตื อ นให้กับ สมาชิ ก เมื่ อ มี เรื่อ ง
สาคัญที่สมาชิกต้องทราบอย่างรวดเร็ว

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของบุคคลทีม่ ีชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์
คาชีแ้ จง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
อิทธิพลของบุคคลทีม่ ีชอื่ เสียง
ในสื่อสังคมออนไลน์
ความบันเทิงในการสื่อสาร
1.ท่ า นชอบดู ข ้อ มูล ที่ บุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
โพสต์เกี่ยวกับการออกกาลังกาย
2. ท่านชอบข้อมูลที่ บุคคลที่ มี ชื่ อเสี ยงโพสต์
เพราะมีความน่าดึงดูดสามารถสร้างแรงบันดาล
ใจในการออกกาลังกายให้กบั ท่านได้

มากที่สดุ
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง
น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยที่สดุ
(1)
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อิทธิพลของบุคคลทีม่ ีชอื่ เสียง
ในสื่อสังคมออนไลน์
ความบันเทิงในการสื่อสาร (ต่อ)
3. ท่านรู ส้ ึก สนุกเมื่อ ได้ท ดลองออกก าลัง
กายท่าต่างๆตามที่บคุ คลที่มีชื่อเสียงโพสต์
ความมีชอื่ เสียง
1. ผูโ้ พสต์เป็ น บุคคลที่ มี ชื่ อ เสีย งด้านการ
ออกกาลังกาย
2. ผูโ้ พสต์เป็ นบุคคลที่ มีชื่ อเสียงเป็ นที่รูจ้ ัก
ในสื่อสังคมออนไลน์
3. ผูโ้ พสต์เป็ นบุค คลที่ มี ชื่ อ เสีย งเกี่ ย วกับ
การมีรูปร่างและสุขภาพที่ ดีที่เกิดจากการ
ออกกาลังกาย
ความน่าเชือ่ ถือ
1. บุคคลที่ มีชื่ อ เสีย งมี ความเชี่ ยวชาญใน
การสอน หรือแนะนาเกี่ยวกับการออกกาลัง
กาย
2. บุคคลที่มีชื่อเสียงมีความน่าเชื่อถือ
3. บุคคลที่มีชื่อเสียงมียอดผูต้ ิดตามจานวน
มาก
การรับรู้ถึงประโยชน์ของคาแนะนา
1. ท่ า นชอ บค าแนะน าของบุ ค คลที่ มี
ชื่อเสียง เพราะสามารถนาไปปฏิบตั ติ ามได้
จริง
2. ท่ า นได้รั บ ประโยชน์ จ ากค าแนะน า
ระหว่า งการออกก าลังกายของบุค คลที่ มี
ชื่อเสียง
3. ท่านได้รบั ประโยชน์จ ากคาแนะนาของ
บุคคลที่มีชื่อเสียงเพราะได้ทราบวิธีที่จะทา
ให้มีรูปร่างและสุขภาพที่ดี

มากที่สดุ
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง
น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยที่สดุ
(1)
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
คาชี้แจง โปรดใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่องคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ปั จจัยนา
1. ท่านต้องการมีสขุ ภาพที่ดี
2. ท่านปราถนาที่จะมีรูปร่างทีดี
3. ท่านรับรูภ้ าวะสุขภาพ เช่น ป่ วยบ่อย
ปั จจัยเอือ้
1. สถานออกกาลังกายตัง้ อยู่ใกล้ที่พกั หรือ
สถานที่ทางานของท่าน
2. ท่ า นมี สิ่ง อ านวยความสะดวกในการ
ส่งเสริมสุขภาพ เช่น อุป กรณ์ ในการออก
กาลังกาย
3. หน่ ว ยงานของท่ า นมี น โยบายส่งเสริม
สุขภาพ
4. ท่านมีเวลาที่จะไปออกกาลังกาย
ปั จจัยเสริม
1. ท่ า นได้ รับ แรงสนั บ สนุ น จากคนใน
ครอบครัวในการออกกาลังกาย
2. ท่านได้รบั แรงสนับสนุนในการออกกาลัง
กายจากสังคม หรือบุคคลรอบข้าง
3. ท่ า นมี เพื่ อ น หรื อ กลุ่ม เพื่ อ นร่ว มออก
กาลังกาย
4. ท่านออกกาลังกายตามค่านิยมในสังคม
5. ท่านอยากที่จะมีกลุม่ สังคมเพิม่ ขึน้

มากที่สดุ
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง
น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยที่สดุ
(1)
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
คาชีแ้ จง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
การตัดสินใจใช้บริการ
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลาง
การตัดสินใจ
1. ท่านตัดสินใจที่จะใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
อย่างต่อเนื่อง
2. ท่านตัดสินใจที่จะใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ด้วยตัวเอง
3. ท่านตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ตามคาแนะนาของคนรูจ้ กั
4. ท่านตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
เพราะบุคคลที่มีชื่อเสียงใช้บริการอยู่

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
(5)

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
(4)
(3)
(2)
(1)
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ภาคผนวก ข
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
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รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
1. รองศาสตราจารย์ สุพาดา สิรกิ ตุ ตา อาจารย์ประจาภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย์ ดร.กัลยกิตติ์ กีรติองั กูร
อาจารย์ประจาภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวั ติผู้เขียน

ประวัตผิ ู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

ธนยศ วุฒิปราโมทย์
1 /11/2536
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2559 อักษรศาสตรบัณฑิต
จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.2563 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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