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การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ อิทธิพลของบุคคล

ที่มีชื่อเสยีงในสื่อสงัคมออนไลน  ์และพฤติกรรมสง่เสริมสขุภาพที่มีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจใชบ้ริการฟิตเน
สเซ็นเตอรข์นาดกลางของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ ใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอรข์นาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 39 - 54 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน  และมีรายได้ต่อเดือน  30,001 - 45,000 บาท  ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุ และรายไดต่้อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง
แตกต่างกนั สว่นประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการสง่เสริมการตลาด ดา้นบคุคล และ
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้ริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 อิทธิพลของบุคคลที่มีชื่อเสยีงในสื่อสงัคม
ออนไลน์ ด้านความบันเทิงในการสื่อสาร  ด้านความมีชื่อเสียง และด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของ
ค าแนะน า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็น เตอร์ขนาดกลางของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พฤติกรรมส่งเสริมสขุภาพ ดา้นปัจจัยน า และ
ด้านปัจจัยเอือ้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผู้ใชบ้ริการในเขต
กรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยผลการวิจัยนี ้จะเป็นประโยชน์กับ
ผู้ประกอบการธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถน าไปพัฒนาการ
ใหบ้ริการ เเละใชว้างเเผนกลยทุธท์างการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากยิ่งขึน้ 

 

ค าส  าคญั : สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร, อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลน,์ 
พฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพ, ฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
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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. 

 
Keyword : Service marketing mix  Influential celebrities  Social media  Precede-Proceed model  
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เวลาใหค้วามรว่มมือเป็นอยา่งดี และขอขอบคณุผูมี้สว่นช่วยเหลอืทกุทา่นท่ีมิไดเ้อ่ยมา ณ ท่ีนี ้
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บทที ่1 
บทน า 

ภมูิหลัง 
จากกระแสการรกัษาสขุภาพของคนในสงัคมยุคปัจจุบนัท่ีสนใจดูแลสขุภาพรา่งกายและ

รูปรา่งของตนเองมากขึน้ เห็นไดจ้ากความนิยมในการเขา้รว่มกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการออกก าลงักาย
ท่ีเพิ่มขึน้ทัง้การป่ันจกัรยาน การจัดงานวิ่งมาราธอนท่ีมีจ านวนสถิติการจัดงานสงูขึน้ทุกปี  รวมถึง
การออกก าลงักายในฟิตเนสท่ีมีรูปแบบของการใหบ้รกิารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีใหบ้ริการโดย
เนน้อุปกรณเ์ครื่องเลน่ออกก าลงักายเพียงอยา่งเดียวไดมี้การปรบัใหเ้ขา้กบัพฤติกรรมของผูบ้รโิภค
มากยิ่งขึน้ โดยการน าเอาเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ชก้บัการออกก าลงักาย เช่น การตรวจวดัมวลของ
รา่งกายในแต่ละส่วนเพื่อจัดรูปแบบการใหบ้ริการท่ีเหมาะสมเป็นรายบุคคลซึ่งผูบ้ริโภคสามารถ
คน้หาการออกก าลงักายท่ีเหมาะกับตนเองไดง้่ายขึน้ เป็นผลใหก้ารจัดตัง้ธุรกิจฟิตเนสมีแนวโนม้
เติบโตอย่างตอ่เน่ืองตัง้แต่ปี 2559 - 2561 และในปี 2562 (มกราคม - พฤษภาคม) มีการขยายตวั
ของจ านวนการจัดตัง้ฟิตเนสใหม่อยูท่ี่ 20.69% เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา (กรม
พฒันาธุรกิจการคา้, 2562b) 

ธุรกิจฟิตเนสท่ีเปิดใหบ้ริการส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง คือ มี
จ านวนตัง้แต ่5 สาขาขึน้ไปซึ่งมีการแขง่ขนัรุนแรงจากการขยายสาขาอยา่งตอ่เน่ืองโดยท่ีเนน้ขยาย
สาขาในกรุงเทพมหานคร ตวัอย่างแผนการขยายสาขาในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครของผูป้ระกอบการ
ฟิตเนสขนาดกลางในปีนี ้เช่น Anytime fitness ขยายอีก 2 สาขา Fitness 24 seven ขยายเพิ่มอีก 
3 สาขาโดยท าเลท่ีตัง้จะใกลร้ถไฟฟ้า Jetts fitness ขยายเพิ่มอีก 4 สาขาใกลร้ถไฟฟ้าและย่าน
ชุมชน แต่การขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองนีไ้ม่ไดเ้ป็นตวัชีว้ดัวา่ผูป้ระกอบการจะประสบความส าเร็จ
เพราะผลประกอบการของฟิตเนสขนาดกลางหลายแห่งไม่สอดคลอ้งกับภาพรวมของธุรกิจ        
ฟิตเนสท่ีมีตวัเลขการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เห็นไดจ้ากผลการด าเนินงานของฟิตเนสขนาดกลางท่ีมี
ผลประกอบการขาดทุน เช่น เวอรจิ์น้ แอ็คทีฟ(ไทยแลนด)์ ปี 2560 -145,629,009 บาท ปี 2561 -
198,374,907 บาท วี ฟิตเนส ปี 2561 -3,878,242 บาท ฟิตเนส 24 เซเวน่(ประเทศไทย) ปี 2560 -
66,050 บาท ปี 2561 -14,116,950 บาท เจ็ทส ์(ประเทศไทย) ปี 2561 -95,161 บาท (กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้. 2562) 

ดงันัน้ผูป้ระกอบการฟิตเนสขนาดกลางจึงตอ้งมีการปรบักลยุทธ์ในการบริหารจัดการ  
ฟิตเนสใหมี้ความสอดคลอ้งกับพฤติกรรมของกลุม่ผูบ้รโิภคในปัจจุบนัเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ 
ซึ่งสิ่งส  าคญัของธุรกิจนี ้คือ การรกัษาผูใ้ชบ้รกิารเดิมใหก้ลบัมาใชบ้รกิารอยา่งตอ่เน่ือง และการหา
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สมาชิกใหม่เพิ่มควบคู่ไปกับการรกัษาคุณภาพการให้บริการ โดยอาศัยกลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาดบริการทัง้ในส่วนของผลิตภัณฑเ์ครื่องออกก าลงักายท่ีจัดเตรียมใหบ้ริการมีคุณภาพ
พรอ้มใชง้าน การเพิ่มคลาสออกก าลงักายท่ีมีความหลากหลาย การอ านวยความสะดวกในเรื่อง
การเดินทาง โดยสถานท่ีตัง้ของฟิตเนสสะดวกตอ่การเดินทางรวมถึงการจัดใหมี้ผูฝึ้กสอนท่ีมีความ
เช่ียวชาญในการใหค้  าแนะน าดา้นการออกก าลงักายโดยเฉพาะ และในยุคปัจจุบนัท่ีการโฆษณา
ประชาสมัพนัธก์ารตลาดของผูป้ระกอบการไดท้  าผา่นการใชค้วามเป็นท่ีรูจ้กัของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีง
ในสื่อรูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่า สื่อสงัคมออนไลน ์มีท่ีมาจากการเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคม
ออนไลนท่ี์ไม่ใช่เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาจากสื่อรูปแบบเดิม โดยแต่ละบุคคลก็จะมีบุคลิก  และ
วิธีการน าเสนอท่ีแตกต่างกนัไปซึ่ง บุคคลท่ีมีทัง้ความน่าเช่ือถือ ความบนัเทิงในการน าเสนอท่ีแฝง
ไวด้ว้ยสาระประโยชนก็์จะมียอดผูติ้ดตามจ านวนมาก และการท่ีผูป้ระกอบการทราบพฤติกรรม
การออกก าลงักายของผู้ใช้บริการจะท าใหก้ารวางแผนเตรียมความพรอ้มคลาสออกก าลงักาย
สามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไดท้ัง้จาก
ปัจจยัน า ปัจจยัเอือ้ และปัจจยัเสรมิ เป็นตน้ 

จากประเด็นท่ีกลา่วมา ผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน์ และพฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการฟิต เนสเซ็น เตอร์ขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ือ งจาก
กรุงเทพมหานครเป็นพืน้ท่ีท่ีมีการแข่งขันรุนแรงเห็นไดจ้ากการวางแผนขยายสาขาฟิตเนสในอีก
หลายแห่งของพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยผูป้ระกอบการธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางจะ
สามารถน าผลการวิจัยไปพฒันาความสามารถทางการแข่งขนัในสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง และ
สามารถใช้เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาในการขยายสาขาต่อๆไป เพื่อดึงดูดกลุ่มผูบ้ริโภค
เปา้หมายใหเ้พิ่มขึน้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ช้บริการ ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์
2. เพื่อศึกษาสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นการสง่เสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
และด้านกระบวนการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของ
ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร  
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3. เพื่อศกึษาอิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลน ์ประกอบดว้ย ดา้นความ
บนัเทิงในการสื่อสาร ดา้นความมีช่ือเสียง ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนข์อง
ค าแนะน า ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้ริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสง่เสริมสขุภาพ ประกอบดว้ย ดา้นปัจจัยน า ดา้นปัจจัยเอือ้ และ
ดา้นปัจจยัเสริม ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ผูป้ระกอบการธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครสามารถน า

ผลการวิจัยไปใชป้รบัปรุงและพัฒนาการใหบ้ริการฟิตเนสเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการตัดสินใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารฟิตเนสในดา้นตา่งๆ  

2. ผูป้ระกอบการธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอรอ่ื์นๆ สามารถน าผลการวิจัยไปใชใ้นการวางแผน
ธุรกิจ ตลอดจนก าหนดกลยทุธท์างการตลาด 

3. เพื่อเป็นขอ้มูลพืน้ฐานและประโยชนท์างการศึกษาแก่ผูท่ี้สนใจจะศกึษาเก่ียวกบัธุรกิจ
ฟิตเนสเซ็นเตอรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ ท่ี ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ท่ีใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน ผูว้ิจยัจึงค านวณโดยใชส้ตูรแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอนท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5% (กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) ได้
ขนาดตวัอยา่ง 385 ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจึงเพิ่มขนาดของกลุม่ตวัอย่างอีก 15 ตวัอยา่ง เพื่อความสมบูรณข์อง
ขอ้มลูมากยิ่งขึน้ รวมกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ จ านวน 400 ตวัอยา่ง  
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วิธีสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นท่ี 1 วิ ธีสุ่มตัวอย่างเเบบเเบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยการสุ่มเป็น

ระดับชั้นอย่างเป็นสัดส่วน จากจ านวนฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเปิด
ใหบ้รกิารมีจ านวน 7 แบรนด ์ดงัตาราง 1 

ตาราง 1 รายช่ือฟิตเนสและจ านวนตวัอยา่ง 

รายช่ือฟิตเนส จ านวนสาขาในกรุงเทพฯ จ านวนตัวอย่าง(คน) 
Jetts 24 Hour Fitness (Thailand) 9 84 
Asia Society Fitness 7 64 
Virgin Active Fitness Club 6 56 
We Fitness 6 56 
Anytime Fitness (Thailand) 6 56 
Fitness7 5 47 
Fitness24Seven (Thailand) 4 37 

รวม 43 400 

 
ขั้นท่ี  2 วิธีสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience sampling) ผู้วิจัยจะท าการเก็บ

แบบสอบถามจากผูท่ี้ใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร ตามจ านวนสดัสว่นท่ี
ไดแ้บง่ไว ้โดยการเก็บแบบสอบถามนีจ้ะเก็บรวบรวมจากกลุม่ตวัอยา่งท่ียินดี และเต็มใจใหค้วามรว่มมือ
ในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 ตวัอยา่ง 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์
1.1.1 เพศ (Gender) 

1.1.1.1   ชาย 
 1.1.1.2   หญิง 

1.1.2 อาย ุ(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 ปีขึน้ไป 

1.1.3 สถานภาพ (Status) 
   1.1.3.1   โสด 

   1.1.3.2   สมรส 

1.1.4 การศกึษา (Education) 

   1.1.4.1   ต  ่ากวา่ปรญิญาตร ี

   1.1.4.2   ปรญิญาตร ี

   1.1.4.3   สงูกวา่ปรญิญาตร ี

1.1.5 อาชีพ (Occupation) 

   1.1.5.1   นกัศกึษา / นิสติ 

   1.1.5.2   ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 

   1.1.5.3   พนกังานบรษิัทเอกชน 

   1.1.5.4   ธุรกิจสว่นตวั 

   1.1.5.5   อ่ืนๆโปรดระบุ..................... 

1.1.6 รายไดต้อ่เดือน (Income) 

   1.1.6.1   นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 15,000 บาท 

   1.1.6.2   15,001 - 30,000 บาท 

   1.1.6.3   30,001 - 45,000 บาท 

   1.1.6.4   45,001 - 60,000 บาท 

   1.1.6.5   60,001 บาทขึน้ไป 

1.2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 

1.2.1   ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 

1.2.2   ดา้นราคา (Price) 

1.2.3   ดา้นช่องทางการจดัจ าหนา่ย (Place) 

1.2.4   ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 

1.2.5   ดา้นบุคคล (People) 
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1.2.6   ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence) 

1.2.7   ดา้นกระบวนการ (Process) 

1.3 อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลน ์

1.3.1   ความบนัเทิงในการสื่อสาร (Entertainment) 

1.3.2   ความมีช่ือเสยีง (Reputation) 

1.3.3   ความนา่เช่ือถือ (Trust) 

1.3.4   การรบัรูถ้ึงประโยชนข์องค าแนะน า (Perceived usefulness of     

           recommendation) 

1.4 พฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพ 

1.4.1   ปัจจยัน า (Predisposing factors) 

1.4.2   ปัจจยัเอือ้ (Enabling factors) 

1.4.3   ปัจจยัเสรมิ (Reinforcing factors) 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง หมายถึง สถานท่ีออกก าลงักายท่ีมีจ านวนสาขาตัง้แต ่    

5 - 9 สาขา มีท าเลท่ีตัง้อยู่ในหา้งสรรพสินคา้และอาคารส  านกังานในย่านธุรกิจ โดยฟิตเนสจะมี
การจัดเตรียมอุปกรณ์ออกก าลงักาย และมีรูปแบบของคลาสออกก าลงักายท่ีหลากหลาย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก เช่น หอ้งอาบน า้ ตูเ้ก็บสมัภาระไวบ้ริการ รวมถึงมีเทรนเนอรค์อยใหบ้ริการ
ค าแนะน าในการออกก าลงักาย 

2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดท่ีฟิตเนสเซนเตอร์
ขนาดกลาง ใชเ้พื่อตอบสนองวตัถุประสงคท์างการตลาดเปา้หมาย โดยสว่นประสมทางการตลาด
บรกิาร ประกอบดว้ย 

2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์หมายถึง อุปกรณท่ี์ใชใ้นการใหบ้ริการภายในฟิตเนสเซ็นเตอรเ์พื่อใช้
ในการออกก าลงักาย ไดแ้ก่ อุปกรณ์ออกก าลงักายหลากหลายชนิดท่ีใหบ้ริการมีความปลอดภัยได้
มาตรฐานเพียงพอกับผูม้าใชบ้รกิาร มีคลาสการออกก าลงักายเฉพาะกลุม่บุคคล เช่น คลาสลดน า้หนกั 
คลาสยืดกลา้มเนือ้ และมีประเภทของสมาชิกท่ีหลากหลาย 
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2.2 ดา้นราคา หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูใ้ชบ้ริการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการต่างๆ
จากฟิตเนสเซ็นเตอร ์ไดแ้ก่ การก าหนดราคาคา่ใชบ้รกิารมีความเหมาะสมกบัการใหบ้รกิาร คา่ใชบ้รกิาร
เทรนเนอรมี์ความเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และราคามีความ
เหมาะสมกบัระยะเวลาการเป็นสมาชิก 

2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง การเขา้ถึงสถานท่ีตัง้ของฟิตเนสเซ็นเตอรแ์ละ
การเข้าถึงข้อมูลผู้ให้บริการ ได้แก่ ท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางเข้าถึง อยู่ใกลก้ับระบบขนส่ง
สาธารณะ และสามารถใชบ้รกิารไดห้ลายสาขา 

2.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด หมายถึง วิธีการสง่เสรมิการตลาดของฟิตเนสเซ็นเตอร ์เพื่อ
ใชใ้นการดึงดูดผูใ้ช้บริการ ไดแ้ก่ มีการลดราคาส าหรบัสมาชิกเก่าต่ออายุสมาชิก มีการลดราคาเม่ือ
สมัครสมาชิกพรอ้มกันเป็นกลุม่ มีสิทธิพิเศษใหก้ับบุคลประเภทต่างๆ เช่น ผูส้งูอายุ ผูพ้ิการ มีการจัด
โปรโมชั่นลดคา่บรกิารในเทศกาลตา่งๆ และมีการทดลองเลน่ฟร ี

2.5 ดา้นบุคคล หมายถึง ปฎิสมัพันธ์ของพนกังานผูใ้หบ้ริการภายในฟิตเนสเซ็นเตอร ์ท่ี
คอยให้บริการกับผูม้าใช้บริการ ได้แก่ พนักงานมีความสุภาพเรียบรอ้ย ยิม้แยม้แจ่มใส เอาใจใส่ให้
ค  าแนะน าดว้ยดีเสมอ มีความรูค้วามสามารถใหค้  าแนะน าท่ีถูกตอ้ง สามารถแกปั้ญหา และช่วยเหลือ
ดว้ยความเต็มใจเสมอ เทรนเนอรมี์ความรูค้วามสามารถเก่ียวกับการออกก าลงักาย และมีความตัง้ใจ 
จรงิใจในการใหบ้รกิาร 

2.6 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง ความสามารถในการน าเสนอผลิตภณัฑ ์รวมถึง
การใหบ้รกิารกบัผูใ้ชบ้รกิาร ไดแ้ก่ มีหอ้งอาบน า้ใหบ้รกิาร มีหอ้งเปลี่ยนเสือ้ผา้และลอ็คเกอรใ์หบ้รกิาร มี
ระบบรกัษาความปลอดภยัท่ีดี เช่น กลอ้งวงจรปิด มีระบบการดูแลรกัษาความสะอาดภายในฟิตเนส มี
ลานจอดรถท่ีเพียงพอปลอดภยั และภายในฟิตเนสเซ็นเตอรมี์การเปิดเพลงสรา้งบรรยากาศเพื่อกระตุน้
การออกก าลงักาย 

2.7 ดา้นกระบวนการ หมายถึง กระบวนการต่างๆ ท่ีใชใ้นการจัดการดา้นการบรกิารกับผู้
มาใชบ้รกิาร ไดแ้ก่ มีป้ายแนะน าขัน้ตอนการใชบ้ริการอย่างชดัเจนและเขา้ใจง่าย มีกระบวนการจดัการ
ท่ีดีกรณีมีผูม้าใชบ้รกิารจ านวนมาก ใหบ้ริการลกูคา้ดว้ยความเทา่เทียมกัน รายละเอียด และเงื่อนไขใน
การสมัครมีความชัดเจน สามารถช าระค่าบริการไดห้ลายวิธี เช่น เงินสด หรือบตัรเครดิตและมีการแจง้
เตือนใหก้บัสมาชิกเม่ือมีเรื่องส  าคญัท่ีสมาชิกตอ้งทราบอยา่งรวดเรว็ 

3. อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน ์หมายถึง การน าเสนอวิธีการออก
ก าลงักายของผูมี้ช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน ์ท่ีน าเสนอวิธีการออกก าลงักายท่ีสามารถท าให้
รูปรา่งสมสว่น สวยงามและใหค้  าแนะน าอยา่งถกูตอ้ง ประกอบดว้ย  
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3.1 ความบนัเทิงในการสื่อสาร หมายถึง การท่ีผูมี้ช่ือเสียงน าเสนอวิธีการออกก าลงักาย
ในรูปแบบท่ีสนุกสนาน เพลิดเพลิน สรา้งความบนัเทิงใหก้ับผูติ้ดตาม ไดแ้ก่ ชอบดูขอ้มูลท่ีบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงโพสตเ์ก่ียวกับการออกก าลงักายเพราะมีความน่าดึงดูดสามารถสรา้งแรงบนัดาลใจในการออก
ก าลงักายและสนกุเม่ือไดท้ดลองออกก าลงักายทา่ตา่งๆตามท่ีบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงโพสต ์

3.2 ความมีช่ือเสยีง หมายถึง การเป็นท่ีรูจ้กั หรือไดร้บัการยอมรบัในสื่อสงัคมออนไลน ์มี
ยอดผูติ้ดตามจ านวนมาก ไดแ้ก่ ผูโ้พสตเ์ป็นผูท่ี้มีช่ือเสยีงดา้นการออกก าลงักายเป็นท่ีรูจ้กัในสื่อสงัคม
ออนไลนว์า่มีรูปรา่ง และสขุภาพท่ีดีท่ีเกิดจากการออกก าลงักาย 

3.3 ความน่าเช่ือถือ หมายถึง การเป็นต้นแบบให้กับผูติ้ดตามเกิดความเช่ือได ้ไดแ้ก่ 
บุคคลท่ีมีช่ือเสยีงมีความเช่ียวชาญในการสอน หรอืแนะน าเก่ียวกบัการออกก าลงักาย มีความนา่เช่ือถือ
และมียอดผูติ้ดตามจ านวนมาก 

3.4 การรบัรูถ้ึงประโยชนข์องค าแนะน า หมายถงึ ไดร้บัประโยชนจ์ากขอ้มลูท่ีน าเสนอผา่น
บุคคลท่ีมีช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลน ์ไดแ้ก่ ชอบค าแนะน าของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเพราะสามารถน าไป
ปฏิบติัตามไดจ้รงิ ไดร้บัประโยชนจ์ากค าแนะน าระหวา่งการออกก าลงักาย และไดท้ราบวิธีท่ีจะท าใหมี้
รูปรา่งและสขุภาพท่ีดี 

4. พฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพ หมายถึง สิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสง่เสริมสขุภาพของ
ผูใ้ชบ้รกิาร ประกอบดว้ย  

4.1 ปัจจัยน า หมายถึง ปัจจัยท่ีก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพ
ของบุคคล เป็นปัจจัยท่ีเกิดขึน้ในตัวบุคคลนัน้ๆ มีผลในการสนบัสนุน หรือยับยัง้การแสดงพฤติกรรม
สง่เสริมสขุภาพ ไดแ้ก่ ตอ้งการมีสขุภาพท่ีดี ปรารถนาท่ีจะมีรูปรา่งทีดี และการรบัรูภ้าวะสขุภาพ เช่น 
ป่วยบอ่ย ฯลฯ 

4.2 ปัจจัยเอื ้อ หมายถึง ปัจจัยท่ีเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีจ าเป็น การรับรูส้ภาพของ
สิ่งแวดลอ้มท่ีจะเอือ้ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรอืมีพฤติกรรมอย่างตอ่เน่ือง ไดแ้ก่ สถานออก
ก าลงักายตัง้อยู่ใกลท่ี้พัก หรือสถานท่ีท างาน มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการส่งเสริมสุขภาพ เช่น 
อุปกรณใ์นการออกก าลงักาย การมีนโยบายสง่เสรมิสขุภาพของหนว่ยงาน และมีเวลาท่ีจะไปออกก าลงั
กาย 

4.3 ปัจจัยเสริม หมายถึง ปัจจัยท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลแสดงออกใน
พฤติกรรมสง่เสริมสขุภาพ ไดแ้ก่ การไดร้บัแรงสนับสนุนจากบุคคลในครอบครวัในการออกก าลงักาย 
แรงสนบัสนุนจากสงัคม หรอืบุคคลรอบขา้ง การมีเพื่อน หรอืกลุม่เพื่อนรว่มท ากิจกรรมสง่เสริมสขุภาพ 
คา่นิยมในสงัคม และการอยากมีกลุม่สงัคมมากขึน้ 
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5. การตดัสินใจใชบ้รกิาร หมายถึง ระดบัความคิดเห็นของผูบ้รโิภคท่ีตดัสินใจใชบ้ริการ
ฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศกึษาวิจยัหวัขอ้เรื่อง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอร์

ขนาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดในการวิจยัดงันี ้
 ตัวแปรอิสระ                                                   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 

ลักษณะประชากรศาสตร ์

1. เพศ (Gender)                 4. การศกึษา (Education) 

2. อาย ุ(Age)                 5. อาชีพ (Occupation) 

3. สถานภาพ (Status)         6. รายไดต่้อเดือน (Income) 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
1. ผลติภณัฑ ์(Product) 
2. ราคา (Price)                 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
4. การสง่เสริมการตลาด (Promotion) 
5. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence) 
6. บคุคล (People) 
7. กระบวนการ (Process) 

 

 

 

 

 

 

 

การตดัสินใจใช้บริการ      
ฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง

ของผู้ใช้บริการ                
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อิทธิพลของบุคคลทีมี่ชื่อเสียงในส่ือสังคมออนไลน์ 
1. ความบนัเทิงในการสื่อสาร (Entertainment) 
2. ความมีชื่อเสยีง (Reputation) 
3. ความน่าเชื่อถือ (Trust) 
4. การรบัรูถ้งึประโยชนข์องค าแนะน า (Perceived    
    usefulness of recommendation) 

พฤตกิรรมส่งเสริมสุขภาพ 
1. ปัจจยัน า (Predisposing factors) 
2. ปัจจยัเอือ้ (Enabling factors) 
3. ปัจจยัเสริม (Reinforcing factors) 
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สมมติฐานของการวจิัย 
1. ผูใ้ชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ 

อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชบ้ริการฟิต     
เนสเซ็นเตอรข์นาดกลางแตกตา่งกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นการสง่เสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ
ดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้ริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

3. อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน  ์ประกอบดว้ย ดา้นความบนัเทิงใน
การสื่อสาร ดา้นความมีช่ือเสยีง ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนข์องค าแนะน า 
มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริกา รฟิตเนสเซ็น เตอร์ขนาดกลางของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 

4. พฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพ ประกอบดว้ย ดา้นปัจจยัน า ดา้นปัจจยัเอือ้ และดา้นปัจจัย
เสริม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

ในการศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของ
ผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัยไดท้  าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการท าวิจยั โดยมีประเด็นส  าคญัในการศกึษา ดงันี ้ 

1. ขอ้มลูเก่ียวกบัฟิตเนสเซ็นเตอร ์
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสนิใจ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร   
4. แนวคิดเก่ียวกบัแบบจ าลองการวางแผนสง่เสรมิสขุภาพ 
5. แนวคิดเก่ียวกบัอิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลน ์
6. แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อมูลเก่ียวกับฟิตเนสเซน็เตอร ์
(จิราภา พึ่งบางกรวย, 2550) กลา่วว่า ในอุตสาหกรรมของการใหบ้รกิารสถานออกก าลงั

กายในประเทศไทย สามารถแบง่ลกัษณะการใหบ้รกิารแบง่ออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้ 
1. สโมสร (Mega Club) คือ สถานท่ีออกก าลงักายที่มีขนาดใหญ่ มีกีฬาเกือบทกุประเภท 

ทัง้กีฬากลางแจง้ และกีฬาภายในอาคาร มีหอ้งอาหารคอยบริการ มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และ
คา่ธรรมเนียมรายเดือนท่ีคอ่นขา้งแพง เช่น ราชกรฑีาสโมสร สปอรต์คลบั เป็นตน้  

2. ศูนยกี์ฬา (Multi-Sports Center) คือ สถานท่ีออกก าลงักายขนาดปานกลาง มีหลาย
ชนิดกีฬา สว่นใหญ่จะตัง้อยูใ่นโรงแรม หรอืภายในอาคารส  านกังาน มีทัง้กีฬากลางแจง้ และกีฬา
ภายในอาคาร มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และค่าธรรมเนียมรายเดือนค่อนขา้งแพง เช่น สปอรต์ ซิตี ้
เป็นตน้  

3. ฟิตเนสเซ็นตเ์ตอร ์(Fitness Center) คือ สถานท่ีออกก าลงักายท่ีมีขนาดเล็ก เนน้การ
ออกก าลงักายโดยเฉพาะ จะใหค้วามส าคัญเรื่องการเดินทาง สว่นใหญ่มีท่ีตัง้อยู่ในแหลง่ชุมชน
ต่างๆ ภายในศูนยก์ารคา้ และอาคารส  านกังาน มีการคิดค่าบริการท่ีหลากหลายตามแพคเกจท่ี
เลอืกใชบ้รกิาร เช่น ฟิตเนส เฟิรส์ เป็นตน้  

4. ศูนย์บริการเฉพาะ (Niche Club) เป็นศูนย์บริการเฉพาะส่วน เช่น ศูนย์ควบคุม
น า้หนกัจะมีกลุม่ลกูคา้เฉพาะกลุม่ เช่น สลิมอพั เซ็นเตอร ์, สปาชา สลมิม่ิง เซ็นเตอร ์เป็นตน้ สว่น
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ใหญ่การสมัครสมาชิกจะเป็นสกัษณะของการซือ้คอรส์ลดน า้หนัก หรือลดเฉพาะสัดส่วน เช่น   
คอรส์ลดตน้แขนตน้ขา คอรส์ลดหนา้ทอ้ง เป็นตน้ ศูนยบ์ริการเฉพาะจะมีลกูคา้ในวงจ ากัดเฉพาะ
กลุม่ และมีคา่ใชจ้่ายคอ่นขา้งสงูในการใชบ้รกิารตอ่หนึ่งคอรส์ 

ในปัจจุบนัคนไทยตระหนกัและหนัมาสนใจสขุภาพกันมากขึน้ รวมถึงการไดร้บัอิทธิพล
ตะวนัตกในเรื่องของการมีรูปรา่งท่ีดี ส่งผลใหค้นไทยตอ้งการบริการดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ใน
การออกก าลงักายมากขึน้ เม่ือพิจารณาจากสถานท่ีออกก าลงักายท่ีก าลงัเติบโตในปัจจุบันจะ
พบว่าฟิตเนสเซ็นเตอร(์Fitness Center) เป็นสถานท่ีออกก าลงักายท่ีเติบโตเร็วท่ีสดุ ทัง้ในรูปแบบ
ของการขยายสาขา การปรบัปรุงรูปแบบของสถานท่ีใหท้นัสมัย การเพิ่มเติมอุปกรณ ์หรอืกิจกรรม
คลาสออกก าลงักายใหมี้ความหลากหลายมากขึน้ รวมถึงผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาสูธุ่รกิจนี ้
เพิ่มมากขึน้ จึงท าใหต้ลาดของฟิตเนสเซ็นเตอรมี์การขยายตวัท่ีรุนแรงมาก 

1.1 ประเภทของฟิตเน็ตเซน็เตอร ์
(ฉตัรชยั มะสนุสืบ, 2553) กลา่วว่า ปัจจุบนัประเภทของฟิตเนสเซ็นเตอรส์ามารถแบง่ออก

ไดต้ามวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ หรือกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีให้บริการโดยแบ่งออกไดเ้ป็น 4 
ประเภทใหญ่ๆ ดงันี ้

1. ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เชิ งพาณิ ชย์  (Commercial Fitness Center) เป็ นฟิ ตเนสของ
ผูป้ระกอบการเอกชน เนน้การใหบ้รกิารแก่สมาชิกทั่วไป สว่นใหญ่จะใหบ้รกิารเครื่องออกก าลงักายเเบบ
ตา่งๆเเละมีการท าการตลาดท่ีชดัเจน เป้าหมายหลกัในการใหบ้รกิาร คือ การสรา้งผลก าไรโดยมีการคิด
คา่สมาชิกเเละคา่บรกิารเสรมิเพิ่มเติมตา่งๆ 

2. ฟิตเนสเซ็นเตอรส์  าหรบัภายในองคก์ร (Corporate Fitness Center) เป็นฟิตเนสท่ีจดัท า
ขึน้โดยองคก์รเอกชนเพื่อหาก าไรจากคนภายนอก เเต่จรงิๆแลว้มีวตัุประสงคเ์พื่อใหบ้รกิารสถานท่ี และ
อุปกรณใ์นการออกก าลงักายส าหรบัพนกังานท่ีท างานในองคก์ร เพื่อสง่เสริมสขุภาพท่ีดีใหก้บัพนกังาน
ภายในองคก์รซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานของพนกังาน 

3. ฟิตเนสเซ็นเตอรส์  าหรบัชุมชน (Community Fitness Center) ซึ่งฟิตเนสชนิดนีมี้ขึน้
เพื่อใหบ้ริการแก่คนท่ีอยู่อาศยัภายในชุมชนรอบๆ เพื่อสง่เสริมสุขภาพของคนในชุมชน สว่นใหญ่ฟิต    
เนสเซ็นเตอรป์ระเภทนีจ้ะเป็นหน่วยงานของรฐับาลในทอ้งถ่ินต่างๆ หรืออยู่ภายใตส้ถานศึกษาของ
รฐับาลซึ่งใหง้บประมาณในการด าเนินงานจัดสรา้งและจัดหาอุปกรณ์ โดยไม่หวังผลก าไรจากการ
ใหบ้รกิาร อาจคิดคา่บรกิารท่ีราคาไม่สงู หรอืไม่คิดคา่บรกิารเลย 

4. ฟิตเนสเซ็นเตอรส์  าหรบับ าบดัและฟ้ืนฟู (Clinical Fitness Center) เป็นประเภทของฟิต
เนสเซ็นเตอรท่ี์ถูกจัดให้เป็นประเภทใหม่  ซึ่งโดยปกติแล้วฟิตเนสเซ็นต์เตอรป์ระเภทนี้จะอยู่ใน
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โรงพยาบาลเพื่อใหบ้ริการแก่ผูป่้วยท่ีตอ้งการการรกัษา บ าบัดทางกายภาพ ฟ้ืนฟูรา่งกายจากอาการ
ป่วยจากการรบัการผา่ตดัตา่งๆ หรอืผูป่้วยท่ีตอ้งมาท ากายบรหิารเพื่อฟ้ืนฟูตามแผนการรกัษาของแพทย ์

1.2 การแบ่งขนาดฟิตเนสเซ็นเตอร ์
(จิราภา พึ่งบางกรวย, 2550) กล่าวว่า การแบ่งขนาดฟิตเนสเซ็นเตอรใ์นประเทศไทยใช้

เกณฑจ์ านวนสาขาของฟิตเนสเซ็นเตอรเ์ป็นเกณฑ ์แบง่ได ้4 ประเภท ดงันี ้
1. ฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดใหญ่ มีจ านวนตัง้แต่ 10 สาขาขึน้ไปฟิตเนสเซ็นเตอรท่ี์มีขนาด

ใหญ่ เช่น ฟิตเนส เฟิรส์ เป็นตน้ 
2. ฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง มีจ านวนตัง้แต ่5 - 9 สาขา  
3. ฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดเลก็ มีจ านวนตัง้แต ่1 - 5 สาขา 
4. ฟิตเนสเซ็นเตอรเ์ฉพาะองคก์ร เป็นสวสัดิการขององคก์รทางดา้นกีฬาใหก้บัพนกังานใน

องคก์รนัน้ ส่วนใหญ่เป็นองคก์รขนาดใหญ่ มีฐานะทางการเงินดี ผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่ คือ พนักงาน
ภายในองคก์รและครอบครวัของพนกังาน จะมีสาขาเดียว ตัง้อยู่ในอาคารท่ีองคก์รตัง้อยู่ หรือใกลก้ับ
สถานท่ีท่ีองคก์รตัง้อยู ่
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ตาราง 2 จ านวนสาขาของฟิตเนสขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร 

เขต /     
ฟิตเนส 

Jetts 
24Hour  

Asia  
society  

Virgin  
active  

We  Anytime  Fitness7 
Fitness 
24seven 

คลองเตย  2 
   

1 1 1 
บางรกั 1 

     
1 

ดนิแดง 1 
  

1 
 

1 
 

ปทมุวนั  1 
 

2 
 

2 
  

ลาดพรา้ว 1 
 

1 
    

วงัทองหลาง 1 
    

1 
 

พระโขนง 1 
 

1 
 

1 
  

คลองสาน 1 
      

บางกะปิ 
 

1 
     

มีนบรุี 
 

1 
     

หว้ยขวาง 
 

1 
    

1 
ราษฎรบ์รูณะ 

 
1 

     
บางพลดั 

   
1 

   
วฒันา 

  
1 2 

   
จตจุกัร 

   
1 

   
บางแค 

 
1 

     
หนองแขม 

 
1 

     
บางกอกนอ้ย 

 
1 

     
ราชเทวี 

   
1 

   
ยานาวา 

  
1 

 
1 

  
สวนหลวง 

      
1 

บางเขน 
     

1 
 

หลกัส่ี 
     

1 
 

ธนบรุี 
    

1 
  

รวม 43 สาขา 

              ท่ีมา: (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2562b) 
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ตาราง 3 งบก าไรขาดทนุของฟิตเนสขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร 

งบก าไรขาดทุน 
รายได้รวม : บาท 2558 2559 2560 2561 
เวอรจ์ิน้ แอ็คทีฟ -144,313,275.00 -156,869,325.00 -145,629,009.00 -198,374,907.00 
วี ฟิตเนส -26,586,287.30 -6,344,598.55 45,457,964.43 -3,878,242.58 
ทรู ฟิตเนส -49,653,400.00   

 
ฟิตเนส เซเวน่ 332,632.31 -104,628.53 10,516,025.92 

 
ฟิตเนส 24 เซเวน่   -66,050.00 -14,116,950.00 
เจ็ทส ์ฟิตเนส -678,402.15 -3,876,186.50 21,278,728.78 -95,161.92 
เอ็ม ฟิตเนส -40,293 -1,354,151.0 -1,233,385.0 -1,243,898.78 

              ท่ีมา: (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2562a)  

จากขอ้มูลเก่ียวกับฟิตเนสเซ็นเตอรข์า้งตน้ ผูว้ิจัยสรุปไดว้่า สถานท่ีออกก าลงักาย  หรือ
ฟิตเนสถูกจัดแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ ฟิตเนสเชิงพาณิชย ์ฟิตเนสส าหรบัองค์กร ฟิตเนส
ส าหรบัชุมชนและฟิตเนสส าหรบับ าบดัฟ้ืนฟู นอกจากนัน้ยงัแบ่งตามขนาดโดยมีจ านวนสาขาของ
ฟิตเนสเป็นเกณฑ ์แบ่งเป็นฟิตเนสเฉพาะองคก์ร ฟิตเนสขนาดเลก็ 1 - 5 สาขา ฟิตเนสขนาดกลาง 
5 - 9 สาขา และฟิตเนสขนาดใหญ่ 10 สาขาขึน้ไป 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจ 
2.1 ความหมายของกระบวนการตัดสินใจ 

(ปณิศา มีจินดา, 2553) กล่าวว่า การตัดสินใจซือ้เป็นขัน้ตอนท่ีผูบ้ริโภคตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑ ์หรือบริการ หลงัจากท่ีไดร้บัรูค้วามตอ้งการของตน โดยคน้หาขอ้มูลผลิตภัณฑท่ี์สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการจากทางเลือกต่างๆ ทัง้ในเรื่องของผลประโยชนท่ี์จะไดร้บั และความเสี่ยงแลว้ 
ผูบ้รโิภคจึงตดัสนิใจเลอืกผลติภณัฑ ์และด าเนินการซือ้ผลติภณัฑน์ัน้ๆ 

1. ความตัง้ใจซือ้ เกิดขึน้หลงัจากผูบ้ริโภคประเมินผลทางเลือกของยี่หอ้แลว้ ก็จะมีความ
ตัง้ใจในการซือ้โดยพิจารณาวา่ยี่หอ้นัน้จะสามารถตอบสนองความพงึพอใจท่ีตนคาดหวงัได ้ 

2. การตัดสินใจซือ้ เป็นผลจากการประเมินยี่ห้อ ซึ่งอาจท าให้ผูบ้ริโภคซือ้ หรือไม่ซือ้
ผลติภณัฑ ์ดงันี ้ 

- ซือ้ เป็นการพิจารณาว่าจะซือ้ ซือ้แบบใด ซือ้จากแหลง่ไหน ซือ้เม่ือใด ซือ้ท่ีไหน และซือ้
อยา่งไร  
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- ไม่ซือ้ อาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคเห็นว่าตวัผลิตภณัฑ ์มีผลประโยชนต์ ่ากว่าท่ีคาดหวงัไว้
กลา่วคือ ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนไดจ้ึงไม่ซือ้ 

(ลภัสวัฒน ์ศุภผลกุลนันท ,์ 2558) กล่าวว่า การตัดสินใจจากการประเมินผลทางเลือก 
ช่วยผูบ้รโิภคในการก าหนดความพอใจระหวา่งผลติภณัฑไ์ด ้ซึ่งเป็นตวัเลอืกทั่วไปท่ีผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจ
ซือ้ผลติภณัฑท่ี์เขาชอบ มีดงันี ้ 

1. ทศันคติของบุคคลอ่ืน มี 2 ดา้น คือ ทศันคติดา้นบวก และดา้นลบ ทัง้ 2 ดา้นมีผลต่อ
การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค  

2. ปัจจยัสถานการณท่ี์คาดคะเนเอาไว ้เช่น รายไดท่ี้คาดคะเนของครอบครวั  
3. ปัจจัยสถานการณท่ี์ไม่ไดค้าดคะเนเอาไว ้เช่น ในขณะท่ีผูบ้รโิภคก าลงัตดัสินใจซือ้นัน้ 

ปัจจัยสถานการณท่ี์ไม่ไดค้าดคะเนจะเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซึ่งมีผลกระทบตอ่ความตัง้ใจซือ้ เช่น ผูบ้รโิภคไม่
ชอบค าพดูค าจาของพนกังานขาย 

2.2 อิทธิพลกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
(ฉัตยาพร เสมอใจ เเละคณะ, 2551) กล่าวว่า อิทธิพลกับพฤติกรรมผู้บริโภค มีอยู่ 3 

อิทธิพล ดงันี ้
1. อิทธิพลของสถานการณ ์(Situation Influences) สถานการณท่ี์เกิดขึน้ระหวา่งการซือ้ท่ี

มีผลกระทบตอ่กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค อิทธิพลของสถานการณ ์ไดแ้ก่  
1.1 วตัถปุระสงคก์ารซือ้ คือ เหตผุลท่ีท าใหเ้กิดการตดัสนิใจซือ้ ซึ่งสง่ผลท าใหเ้กิดการ

แสวงหาขอ้มูล และการพิจารณาทางเลอืกท่ีแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับเป็นการซือ้เพื่อน าไปใชเ้อง ซือ้เพื่อ
แสดงออกใหส้งัคมเห็น หรอืซือ้เพื่อเป็นของขวญั 

1.2 สภาพแวดลอ้มทางสังคม กลุ่มคน หรือบุคคลอ่ืนๆท่ีอยู่ด้วยในขณะท่ีก าลัง
ตดัสนิใจซือ้ ซึ่งสง่ผลบางอยา่งตอ่ผูบ้รโิภควา่จะซือ้หรอืไม่ซือ้  

1.3 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น การตกแต่งภายในสถานประกอบการ เพลงท่ี
เปิด 

1.4 ผลกระทบชั่วคราว เช่น ระยะเวลาท่ีมีในแต่ละวนั มีผลกระทบกับผูบ้รโิภคในการ
ตดัสนิใจซือ้ เช่น การเลอืกรา้นอาหารช่วงเวลาพกักลางวนั ผูบ้รโิภคอาจเลอืกรา้นอาหารท่ีใหบ้รกิารดว้ย
ความรวดเรว็อยา่งรา้นอาหารตามสั่ง 

1.5 เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ก่อนหนา้ เช่น อารมณข์องผูบ้รโิภค จ านวนเงินท่ีมีอยู ่สามารถ
สง่ผลตอ่พฤติกรรมการซือ้ และการเลอืกได ้ 
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2. อิทธิพลภายใน(จิตวิทยา) กับพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นแนวคิดทางจิตวิทยา ช่วยให้
นกัการตลาดเขา้ใจว่าท าไมผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมแบบนัน้ ไดแ้ก่ การรบัรู ้แรงจูงใจ รูปแบบการใชชี้วิต 
ความเช่ือ ทศันคติและค่านิยม ซึ่งจะท าใหเ้ขา้ใจกระบวนการในการซือ้และสามารถใชเ้ป็นแนวทางใน
การทุม่ท าการตลาดกบัผูบ้รโิภคกลุม่นัน้ๆ  

2.1 แรงจูงใจและบุคลิกภาพ (Motivation and Personality) แรงจูงใจ คือ แรงผลกัดนั
ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมบางอย่างเพื่อตอบสนองความตอ้งการ ในขณะท่ีแรงจูงใจคือแรงผลกัดนัท่ีท า
ใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมบางอย่างเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ บุคลิกภาพของผูบ้ริโภค คือ สิ่งท่ีส่งผล
โดยตรงตอ่พฤติกรรม โดยบุคลิกภาพ คือ พฤติกรรมคงท่ีของบุคคลและเป็นสิ่งสะทอ้นถึงวิธีตอบสนอง
ตอ่สถานการณ ์หรอืสิ่งแวดลอ้มตา่งๆ 

2.2 การรบัรู ้(Perception) เป็นกระบวนการท่ีแต่ละคนเลือกจัดระเบียบ ท าความ
เขา้ใจในขอ้มลูท่ีไดร้บั เพื่อใชใ้นการสรา้งภาพท่ีมีความหมายดว้ยตนเอง  

2.3 การเรียนรู ้(Learning) การท่ีผูบ้รโิภคเรยีนรูว้่ามีแหลง่ขอ้มูลใดบา้งท่ีจะใชใ้นการ
คน้หาขอ้มลูของผลิตภณัฑ ์หรอืบรกิาร มาตรฐานใดบา้งท่ีจะใชใ้นการประเมินตวัเลือก เป็นพฤติกรรมท่ี
มีผลมาจากประสบการณท่ี์ผา่นมา และการใชเ้หตใุชผ้ล  

2.4 รูปแบบการใชชี้วิต หรือวิถีชีวิต (Lifestyle) บุคคลนัน้ใชเ้วลา และทรพัยากรไปกับ
สิ่งใด อะไรท่ีคิดวา่เป็นสิ่งส  าคญั และคิดกบัตวัเองและสภาพแวดลอ้มรอบๆอยา่งไร  

2.5 ความเช่ือ ทศันคติและคา่นิยม (Beliefs, Attitudes and Values) เป็นศนูยก์ลางใน
การตัดสินใจของผูบ้ริโภค ดา้นความเช่ือ การรบัรูถ้ึงผลิตภัณฑ ์หรือบริการนัน้ แต่ละคุณลกัษณะมี
คณุสมบติั หรอืประสทิธิภาพเป็นอย่างไร โดยความเช่ือนัน้ขึน้อยู่กบัประสบการณส์ว่นบุคคล จากการ
เห็นโฆษณาหรอืจากการปรกึษาพดูคยุกบัผูอ่ื้น ดา้นทศันคติท่ีเกิดขึน้จากคา่นิยมและความเช่ือสามารถ
พฒันาไดเ้ม่ือเติบโตขึน้ ตวัอย่างเช่น ค่านิยมของคนไทย คือ การนบัถือผูท่ี้อาวุโสกว่า ความอ่อนนอ้ม 
นอกจากนีแ้ตล่ะบุคคลยงัมีคา่นิยมสว่นตวั เช่น ความทะเยอทะยาน ความสมถะ 

3. อิทธิพลภายนอก (สังคมและวัฒนธรรม) กับพฤติกรรมผู้บริโภค  มีปัจจัยมาจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอกซึ่งมีส่วนท าให้พฤติกรรมของบุคคลแตกต่างกัน ไดแ้ก่ อิทธิพลของบุคคล 
วฒันธรรมยอ่ยและกลุม่อา้งอิง 

3.1 อิทธิพลของบุคคล (Personal Influence) เป็นสิ่งส  าคญัส  าหรบัการท าการตลาด 
เพราะบ่อยครัง้ท่ีการซือ้ของผูบ้รโิภคมาจากการไดร้บัอิทธิพลของบุคคล 2 ประเภท ไดแ้ก่ บุคคลท่ีเป็น
ผูน้  าทางความคิด เช่น ดารา ผูท่ี้มีช่ือเสียงและการสรา้งอิทธิพลแบบปากต่อปาก คือ การท่ีบุคคลหนึ่งมี
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อิทธิพลต่ออีกคนหนึ่งในระหว่างการสนทนา โดยเฉพาะจากเพื่อนซึ่งเป็นแหล่งท่ีน่าเช่ือถือส  าหรบั
ผูบ้รโิภค 

3.2 วัฒนธรรมและวัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Culture and Subculture) วัฒนธรรม 
หมายถึง พฤติกรรมที่ เกิดจากทัศนคติ ความคิด และค่านิยมท่ีสมาชิกในสงัคมสามารถเรียนรู ้และ
แบ่งปันกันได ้สว่นวฒันธรรมกลุม่ย่อย คือ กลุม่ย่อยในกลุม่ใหญ่ ท่ีมีความคิด ทศันคติและค่านิยมท่ี
เฉพาะกลุม่ โดยแต่ละกลุม่มีพฤติกรรมทางสงัคม และวฒันธรรมท่ีสะทอ้นพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์
ของกลุม่ตน 

3.3 กลุม่อา้งอิง (Reference Groups) บุคคลท่ีแตล่ะคนมองหาเพื่อเป็นพืน้ฐานในการ
ประเมินตนเอง หรอืเป็นมาตรฐานในการด าเนินชีวิต เช่น คนในครอบครวั เพื่อนในกลุม่ ซึ่งกลุม่อา้งอิงมี
ผลตอ่พฤติกรรมการซือ้ เพราะคนเหลา่นัน้มีอิทธิพลตอ่การใหข้อ้มลู ทศันคติและแรงบนัดาลใจ  

2.3 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
(ฉัตยาพร เสมอใจ เเละคณะ, 2551) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 

(Consumer Purchase Decision Process) ในบางครัง้ผูบ้ริโภคอาจคิดไม่ตรงกบัการกระท าเสมอไป การ
วิเคราะหก์ระบวนการตดัสนิใจของผูบ้ริโภคจึงควรเริ่มขึน้จากขัน้ตอนท่ีผูซ้ือ้ได ้ท าการเลือกผลิตภณัฑ ์
หรอืบรกิารท่ีตอ้งการซือ้ โดยกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค มีขัน้ตอนดงันี ้

1. การตระหนกัถึงปัญหา หรือรบัรูถ้ึงความตอ้งการ(Problem or need recognition) 
เป็นขัน้ตอนแรกของการตดัสนิใจซือ้ ความแตกตา่งระหวา่งสถานการณใ์นอุดมคติกับสถานการณจ์รงิจะ
กระตุน้ใหเ้กิดการตดัสนิใจซือ้  

2. การแสวงหาขอ้มูล(Search for infomation) ภายหลงัจากการมองเห็นปัญหาแลว้ 
ผูบ้ริโภคจะเริ่มคน้หาขอ้มูลว่าผลิตภณัฑห์รอืบรกิารใด ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีเกิดขึน้ใหม่
นีไ้ด ้อนัดบัแรก ผูบ้ริโภคอาจเริ่มจากการยอ้นความทรงจ าของประสบการณต์รงท่ีผา่นมากบัผลติภณัฑ ์
หรอืตรา ผลติภณัฑ ์พฤติกรรมนีเ้รยีกวา่การแสวงหาขอ้มูลภายใน ซึ่งมกัเกิดขึน้กบัผลติภณัฑท่ี์มีการซือ้
เป็นประจ า เช่น ยาสีฟัน ครมีอาบน า้ หรอืในบางครัง้ผูบ้รโิภคอาจพยายามแสวงหาขอ้มลูจากภายนอก
ดว้ย อาจเพราะความรู ้หรือประสบการณต์รงท่ีผ่านมาไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจ การมีความเสี่ยงใน
การตดัสินใจท่ีค่อนขา้งสงู ตวัอย่างของแหลง่ขอ้มูลภายนอกท่ีเป็นบุคคล เช่น ครอบครวั เพื่อน หรอืคน
รูจ้ัก แหลง่ขอ้มูลสาธารณะ เช่น ขอ้มูลจากภาครฐั สื่อมวลชน แหลง่ขอ้มูลทางการตลาด เช่น โฆษณา 
จุดจ าหนา่ยผลติภณัฑ ์พนกังานขาย 

3. การประเมินทางเลือก(Evaluation of alternative) เม่ือผ่านขั้นตอนการแสวงหา
ขอ้มูลแลว้ ผูบ้ริโภคจะก าหนดมาตรฐาน หรือจุดท่ีจะพิจารณาส าหรบัการซือ้ จากนัน้จัดเตรียมขอ้มูล
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ของตราผลติภณัฑท่ี์อาจจะผ่านมาตรฐานท่ีไดก้ าหนดไวถ้ึงคณุคา่ท่ีจะไดร้บั ในบางกรณีผูบ้รโิภคอาจมี
ขอ้มูลไม่มากพอท่ีจะเลือกเพราะขอ้มลูท่ีไดม้ายงัไม่เพียงพอ ทกุปัจจยัท่ีใชใ้นการประเมิน รวมเรยีกว่า 
มาตรฐานในการประเมิน ทัง้ประโยชนท่ี์ส  าคญั และภาพลกัษณข์องผลิตภณัฑ ์ดงันัน้ นกัการตลาดจึง
ตอ้งท าความเขา้ใจกับมาตรฐานในการประเมินของผูบ้ริโภค เพื่อท่ีจะน าเสนอคุณค่าท่ีดีท่ีสดุต่อสายตา
ของผูบ้รโิภค  

4. การตดัสินใจซือ้(Decision making) หลกัจากประเมินตวัเลือกจากกลุม่ผลิตภณัฑ์
ท่ีเลือกไวพ้ิจารณาแลว้ ขัน้ต่อไปก็พรอ้มส  าหรบัการตดัสนิใจซือ้ ซึ่งจะเหลือแค่ 2 ตวัเลือก คือ จะซือ้กับ
ใครและซือ้เม่ือไหร ่ 

5. พฤติกรรมหลังการซื ้อ(Post purchase behavior) หลังจากการซื ้อผลิตภัณฑ ์
ผู้บริโภคจะท าการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กับความคาดหวังท่ีตั้งไว้ว่ าพึงพอใจ หรือไม่พอใจใน
ผลิตภณัฑน์ัน้ๆ ซึ่งประสบการณ์ท่ีเกิดจากการใชผ้ลิตภัณฑ์จะเป็นสิ่งส  าคัญท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการรบัรู ้
คณุคา่ของผลติภณัฑน์ัน้ๆ 

(Kotler Philip, 1994) ลกัษณะการตดัสนิใจซือ้ของผูซ้ือ้ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. การรบัรูปั้ญหา(Problem recognition) การท่ีบุคคลรบัรูค้วามตอ้งการของตนเอง 

โดยความตอ้งการอาจจะเกิดจากภายในรา่งกาย หรอืเกิดจากสิ่งเรา้ภายนอก ซึ่งเม่ือเกิดความตอ้งการถึง
จุดหนึ่ง จะกลายเป็นพลงักระตุน้ท่ีจะหาสิ่งท่ีมาตอบสนองความตอ้งการเหลา่นัน้ 

2. การคน้หาขอ้มูล(Information search) เม่ือมนุษยเ์กิดความตอ้งการก็จะพยายาม
คน้หาขอ้มูลเพื่อสนองตอบความตอ้งการท่ีถูกกระตุน้ ปริมาณขอ้มูลท่ีตอ้งการขึน้อยู่กับว่าบุคคลนัน้
เผชิญกับการแกปั้ญหามามากหรือนอ้ย เช่น การซือ้สินคา้ท่ีใชเ้ป็นประจ า ไม่ตอ้งใชค้วามคิด หรอืเวลา
ในการซือ้มากนกั 

3. การประเมินผลทางเลือก(Evaluation of alternatives) เป็นการประเมินผลทางเลือก
ตา่งๆ จากขอ้มลูท่ีไดม้าจากการคน้หาขอ้มลู 

4. การตัดสินใจซือ้(Purchase decision) เป็นการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑท่ี์ชอบมาก
ท่ีสดุ หลงัจากไดป้ระเมินผลในทางเลอืกตา่งๆแลว้ 

5. พฤติกรรมหลงัการซือ้(Post purchase behavior) หลงัการซือ้และลองใชผ้ลิตภณัฑ์
นัน้แลว้ ผูบ้รโิภคจะมีประสบการณเ์ก่ียวกบัความพอใจ หรอืไม่พอใจในผลติภณัฑน์ัน้ๆและจะเก็บไวเ้ป็น
ขอ้มลูในการตดัสนิใจซือ้ครัง้ตอ่ไป ดงัภาพประกอบ 2 
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การคน้หาขอ้มลู 

 

การประเมินทางเลอืก 

 

การตดัสนิใจซือ้ 

 

พฤติกรรมหลงัการซือ้ 

ภาพประกอบ 2 แสดงขัน้ตอนในกระบวนการซือ้ปกติ 

              ท่ี มา: (Kotler Philip, 1994) Marketing Management Analysis, Planning, Implementation, and 
control Eight Edition.  Online. 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจ ผู้วิจัยสรุปได้ว่ากระบวนการ
ตดัสินใจเป็นสว่นส  าคญัท่ีผูป้ระกอบการควรทราบเพราะเม่ือทราบถึงกระบวนการตัดสินใจของ
ผูบ้รโิภคแลว้ ผูป้ระกอบการจะสามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการปรบัปรุง หรือวางแผนในการด าเนิน
ธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ ผูว้ิจัยจึงน าทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจด้านการตัดสินใจของ 
(Kotler Philip, 1994) มาใชใ้นการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดบริการ  
3.1 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

(อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2550) กล่าวว่า กลยุทธ์การตลาดส าหรบัธุรกิจบริการ (Marketing 
Mix 7P’s) เป็นเครื่องมือในการจ าหน่ายบริการท่ีผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาถึงสิ่งต่างๆ ประกอบดว้ย
ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือสถานท่ี ดา้นการสง่เสริมการตลาด 
ดา้นการบรกิารดา้นบุคลากรรวมถึงดา้นการสรา้งและเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดยสว่นประกอบทุก

การตระหนกัถึงปัญหา 
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ตัวมีความเก่ียวพันกัน หรือเท่าเทียมกันขึน้อยู่กับผูบ้ริหารว่าจะวางกลยุทธ์โดยเนน้หนักท่ีปัจจัยใด 
เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุม่เปา้หมาย  

3.2 องคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
(ธีรกิติ นวรตัน ณ อยุธยา, 2558) กล่าวว่า การบริการเป็นสิ่งท่ีมีลกัษณะแตกต่างจาก

สนิคา้ทั่วๆไป คือ การบรกิารเป็นสนิคา้ท่ีไม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 7 ขอ้ ดงันี ้
1. ผลิตภัณฑบ์ริการ (Service Product) ผลิตภัณฑบ์ริการ หมายถึง ขอ้เสนอทัง้หมดท่ี

ผูข้ายเสนอใหผู้ซ้ือ้ ซึ่งสามารถใหป้ระโยชน ์หรอืใหค้ณุค่ากบัผูซ้ือ้ได ้ผลติภณัฑบ์รกิาร มี 5 ระดบั ดงันี ้ 
1.1 ผลประโยชนห์ลกั คือ การบริการท่ีลกูคา้ตอ้งการจากผลิตภณัฑท่ี์ซือ้โดยแทจ้ริง 

เช่น ผลประโยชนห์ลกัของสายการบิน คือ การใหบ้รกิารผูโ้ดยสารเดินทางถึงจุดหมายอยา่งปลอดภยั  
1.2 ผลิตภัณฑพ์ืน้ฐาน คือ การเปลี่ยนผลประโยชน์หลกัใหเ้ป็นรูปธรรมท่ีสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้เช่น เสน้ทางการบินและจ านวนเท่ียวบิน  
1.3 ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง คือ สิ่งท่ีลูกคา้คาดหวังท่ีจะไดร้บัเม่ือซือ้ผลิตภัณฑ ์เช่น 

ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวังจากสายการบิน คือ การเดินทางท่ีสะดวกปลอดภัยและได้รบัการบริการท่ีมี
คณุภาพจากพนกังาน  

1.4 ผลิตภัณฑ์เสริม คือ ผลิตภัณฑข์องผูข้ายมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑข์อง
ผูข้ายรายอ่ืนๆ ท่ีโดยปกติแลว้ลกูคา้ก็ไม่ไดค้าดหวงัวา่จะไดร้บั  

1.5 ผลติภณัฑท่ี์เป็นไปได ้คือ คณุประโยชนท่ี์เพิ่มใหก้บัลกูคา้ ซึ่งลกูคา้ไม่ไดค้าดหวงั
วา่จะไดร้บั แตผู่ข้ายสามารถสง่มอบใหก้บัลกูคา้ได ้ถา้มีสิ่งเหลา่นีอ้าจสรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้
ได ้ 

2. ราคา (Price) มีความส าคญักับกิจการท่ีมีการบริการ ซึ่งการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม
กับการบริการเป็นเรื่องท่ีค่อนขา้งซับซอ้น เพราะราคามีอิทธิพลต่อการรบัรูใ้นคุณภาพและคุณค่าของ
การบรกิารท่ีบรษิัทน าเสนอ โดยการก าหนดราคา มี 3 วิธี คือ 

2.1 วิธีการก าหนดราคาจากตน้ทุน การคิดตน้ทุนต่อหน่วยในธุรกิจบริการท าไดย้าก
กว่าธุรกิจประเภทผลิตสินค้า เพราะตน้ทุนส่วนใหญ่ของธุรกิจบริการนัน้เป็นค่าจ้างบุคลากร ท าให้
ตน้ทนุท่ีแทจ้รงิของธุรกิจบรกิารไม่เหมาะสมกบัการบรกิารท่ีลกูคา้รบัรู ้ 

2.2 วิธีการก าหนดราคาจากการแข่งขนั วิธีนีม้ักใชใ้นกรณีท่ีมาตรฐานการบรกิารของ
ผูใ้หบ้รกิารแตล่ะรายไม่มีความแตกตา่งกนั ผูใ้หบ้รกิารแตล่ะรายจึงมกัจะก าหนดราคาตามคูแ่ขง่  
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2.3 วิธีการก าหนดราคาจากการรบัรูใ้นคณุค่าของผลติภณัฑ ์การก าหนดราคาดว้ยวิธี
นี ้ท  าไดโ้ดยก าหนดราคาคา่บริการบนพืน้ฐานของการรบัรูใ้นคุณคา่การบริการของลกูคา้เป้าหมาย ซึ่ง
พิจารณาจากปัจจยัส  าคญัตา่งๆ เช่น ความสามารถ หรอืความเต็มใจท่ีจะจ่ายเงินของผูม้าใชบ้รกิาร 

3. การจัดจ าหนา่ย (Place) ธุรกิจบริการจะตอ้งค านงึถึงปัจจยัท่ีส  าคญั คือ การเขา้ถึงได ้
ดงันัน้ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งท าใหก้ารบริการสามารถเขา้ถึงได ้มีความง่ายและสะดวกสบายในการซือ้ ถ้า
ลกูคา้ไม่สามารถเขา้ถึงได ้กระบวนการใชบ้รกิารก็จะไม่สามารถเกิดขึน้ได ้เพราะฉะนัน้ธุรกิจจะตอ้งมี
ความพรอ้มท่ีจะใหบ้ริการแก่ลกูคา้ทัง้ในเรื่องของสถานท่ีและเวลาท่ีตอ้งการจะใชบ้ริการเสมอ ในเรื่อง
ของการน าเสนอบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ มีระดบัการปฏิสมัพนัธก์นัระหวา่งผูใ้หบ้รกิารกบัลกูคา้ ดงันี ้ 

3.1 เม่ือลกูคา้ตอ้งเดินทางไปรบับริการ ณ สถานท่ีของผูใ้หบ้ริการ กรณีนีท้  าเลท่ีตัง้
เป็นสิ่งท่ีส  าคญัมาก ซึ่งผูใ้หบ้ริการควรค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางเขา้มาใชบ้ริการของลกูคา้
เป็นหลกั  

3.2 เม่ือผูใ้หบ้ริการสามารถเดินทางไปใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ณ สถานท่ีของลูกคา้ได ้
กรณีนีท้  าเลท่ีตัง้ไม่ค่อยส  าคัญ ดังนัน้ผูใ้หบ้ริการอาจเลือกท าเลท่ีตัง้ท่ีมีค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุดเพื่อลด
ตน้ทนุในการด าเนินงาน  

3.3 การให้บริการทางไกล ในกรณี นี ้จะเป็นการน าเครื่องมือ หรืออุ ปกรณ์ทีมี
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อใหล้กูคา้ท่ีมาใช้บริการมีความสะดวกสบายมากขึน้ เช่น การช าระค่าบริการผ่าน
เคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส หรอืการช าระคา่บรกิารผา่นบตัรเครดิต  

4. การสง่เสริมการตลาด (Promotion) ธุรกิจบรกิารเป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถจับตอ้งได ้ดงันัน้
บทบาทของการสง่เสริมการตลาดจะช่วยสื่อสารใหล้กูคา้เขา้ใจถึงบริการไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ 
และช่วยใหล้กูคา้ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑไ์ดง้า่ยขึน้ เครื่องมือส  าคญัของการสง่เสรมิการตลาด ไดแ้ก่ การ
โฆษณา การขายโดยใชพ้นกังานขาย การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ์ การสื่อสารแบบปากต่อ
ปากและการตลาดทางตรง 

5. บุคลากร (People) บุคลากร หรือพนักงาน เป็นส่วนส  าคัญมากในธุรกิจบริการ 
โดยเฉพาะพนกังานสว่นหนา้ หรอืพนกังานท่ีคอยใหบ้ริการ ถือไดว้่าเป็นตวัแทนของธุรกิจ และเป็นสว่น
หนึ่งของบริการดว้ย ดังนัน้พนักงาน คือ ตัวบริการ มีความส าคัญยิ่งกับความส าเร็จในการใหบ้ริการ 
บทบาทท่ีส  าคัญของพนักงาน คือ แลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างองคก์รกับสิ่งแวดลอ้มภายนอก และท า
หนา้ท่ีเป็นตวัแทนขององคก์รในการมีปฏิสมัพนัธก์บัลกูคา้ ต าแหน่งพนกังานจึงเป็นงานท่ีหนกั และเจอ
แรงกดดันค่อนขา้งมาก ดงันัน้จึงตอ้งใช้ความพยายามเพื่อใหก้ารบริการออกมาดีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ กิจการและตนเองมากท่ีสดุ  
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6. กระบวนการ (Process) การผลิตและการน าเสนอการบรกิารนัน้ ตอ้งมีกระบวนการใน
การใหบ้ริการเสมอ กระบวนการจะเก่ียวขอ้งกับวิธีการ ขัน้ตอน และงานต่างๆท่ีตอ้งปฏิบัติใหท้นัตาม
เวลาท่ีก าหนด รวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับรูปแบบการน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการกับลกูคา้ 
ลกูคา้มกัเขา้ใจวา่กระบวนการใหบ้ริการเป็นสว่นหนึ่งของบรกิาร กิจการตา่งๆจึงไดน้  ากระบวนการไปใช้
ในการด าเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการใหบ้รกิาร สามารถตอบสนองความตอ้งการใหล้กูคา้ได ้ 

7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สิ่งท่ีเป็นรูปธรรมต่างๆท่ีสามารถมองเห็น
ได ้มีความส าคญัตอ่ปฏิกิรยิาความรูส้กึตอบสนองของลกูคา้ บทบาทท่ีส  าคญัของลกัษณะทางกายภาพ
ในธุรกิจบรกิารตอ่ลกูคา้ มีดงันี ้ 

7.1 ท าหนา้ท่ีเป็นบรรจุภณัฑข์องบริการ ในกรณีท่ีจะสื่อถึงภาพลกัษณภ์ายนอกของ
บริการท่ีลูกค้ามองเห็นได้เป็นรูปธรรม โดยท่ีลูกค้าทราบกันทั่วไป คือ สภาพภายในของสถานท่ีท่ี
ใหบ้รกิารวา่ นา่จะมีลกัษณะและคณุภาพเป็นอยา่งไร  

7.2 ท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก ในกรณี นี ้ช่วยให้กิจกรรมต่างๆท่ีเกิดจาก
กระบวนการใหบ้รกิารด าเนินตอ่ไปอยา่งมีประสทิธิภาพตามความตอ้งการของกิจการและของลกูคา้  

7.3 ท าหนา้ท่ีสรา้งความแตกต่าง สามารถช่วยท าหนา้ท่ีในการสรา้งความแตกต่าง
ใหก้บัธุรกิจบรกิารได ้เช่น การตกแตง่ภายในของสถานท่ีท่ีใหบ้รกิาร 

7.4 ท าหนา้ท่ีทางสงัคม คือ การใหพ้นกังานและลกูคา้เขา้ใจบทบาทของตนเองผ่าน
การบรกิาร ท าใหรู้ปแบบความสมัพนัธร์ะหวา่งพนกังานและลกูคา้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ 

(ศิริวรรณ เสรีร ัตน์, 2552) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง 
องคป์ระกอบท่ีผูป้ระกอบการใชเ้พื่อตอบสนองผูบ้รโิภค แบง่ไดด้งันี ้ 

1. ดา้นผลิตภัณฑ ์(Product) หมายถึง สิ่งท่ีผูป้ระกอบการน าเสนอออกมาขาย มีความ
นา่สนใจ และสามารถท าใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจ โดยท่ีตวัผลิตภณัฑจ์ะมีรูปแบบท่ีมีตวัตน หรอืไม่มี
ตวัตนก็ได ้แต่ผลิตภณัฑน์ัน้ๆจ าเป็นตอ้งมีประโยชนแ์ละมีคุณค่า ในมุมมองของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์
นัน้ๆ การก าหนดกลยทุธด์า้นผลติภณัฑ ์ตอ้งค านงึถึงปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้ 

1.1 ความแตกตา่งของผลติภณัฑ ์หรอืความแตกตา่งทางการแขง่ขนั  
1.2 องคป์ระกอบ(คณุสมบติั) ของผลติภณัฑ ์เช่น คณุภาพ ประโยชน ์ 
1.3 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ ์เป็นการออกแบบผลติภณัฑข์องบรษิัทเพื่อแสดง

ต าแหนง่ท่ีแตกตา่ง และมีคณุคา่ในจิตใจของกลุม่ลกูคา้  
1.4 การพฒันาผลติภณัฑ ์เพื่อใหผ้ลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะไม่ตอบโจทย ์มีการปรบัปรุง

ใหดี้ขึน้ ซึ่งตอ้งค านงึถึงการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดดี้ยิ่งขึน้  
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1.5 กลยทุธเ์ก่ียวกบัสว่นประสมผลติภณัฑ ์และสายผลติภณัฑ ์ 
2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินท่ีตอ้งช าระเพื่อใหไ้ดร้บัสนิคา้ หรอืการบริการ ท่ี

ผูบ้รโิภคใชเ้ปรยีบเทียบระหวา่งราคากบัคณุคา่ หรอืประโยชนท่ี์ผูบ้รโิภคจะไดก้ลบัมา หากคณุคา่สงูกวา่
ราคา ผูบ้รโิภคก็จะตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร ซึ่งจะมีการจดัประเภทวิธีการตัง้ราคาโดยพิจารณาจากปัจจยั 
3 ประการ ไดแ้ก่  

2.1 ตน้ทุน ซึ่งใชเ้ป็นเกณฑข์ัน้ต ่าของการก าหนดราคา ท าใหเ้กิดวิธีการตัง้ราคาโดย
มุ่งท่ีตน้ทนุ  

2.2 ราคาของคู่แข่งขนัและราคาสินคา้ทดแทน ท าใหเ้กิดวิธีการตัง้ราคาโดยมุ่งท่ีการ
แขง่ขนั  

2.3 การประเมินลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของผลติภณัฑข์องลกูคา้ ใชเ้ป็นเพดานใน
การก าหนดราคา ท าใหเ้กิดวิธีการตัง้ราคาโดยมุ่งท่ีอุปสงค ์ 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางการจ าหนา่ยสินคา้ หรอืบรกิาร
รวมถึงวิธีการท่ีจะน าสนิคา้ หรือบรกิารนัน้ไปสูผู่บ้ริโภคใหท้นัต่อความตอ้งการ ซึ่งจ าเป็นตอ้งพิจารณา
วา่กลุม่ลกูคา้คือใคร และควรกระจายสนิคา้หรือบรกิารผ่านช่องทางใดจึงจะเหมาะสมท่ีสดุ ดงันัน้ การ
น าผลติภณัฑอ์อกสูต่ลาด จะประกอบดว้ย 2 สว่น ดงันี ้ 

3.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง กิจกรรมอันจะน าผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยัง
ผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ชบ้รกิาร โดยจะพิจารณาวา่จะจ าหนา่ยผลติภณัฑผ์า่นคนกลางอยา่งไร 

3.2 การกระจายตวัสนิคา้ หมายถึง การเคลื่อนยา้ยตวัสนิคา้ท่ีมีปริมาณท่ีถูกตอ้งไป
ยงัสถานท่ีท่ีตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม ผา่นระบบการควบคมุสนิคา้คงคลงั  

4. ดา้นการสง่เสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดท่ีใชเ้พื่อจูงใจ 
ความรูส้ึก ความตอ้งการในสินคา้หรือการบริการนัน้ๆ โดยคาดว่าการสง่เสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรม และความเช่ือ การตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร จะประกอบดว้ย 4 สว่น ดงันี ้ 

4.1 การโฆษณา เป็นการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อ ผูส้นบัสนุนจะตอ้งช าระค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณากิจกรรม  

4.2 การขายโดยใชบุ้คคล เป็นการติดต่อสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหนา้ระหว่างลกูคา้ 
และผูข้ายท่ีมีอ านาจซือ้ 

4.3 การส่งเสริมการขาย เป็นเครื่องมือกระตุน้ความต้องการซือ้ใช้ สนับสนุนการ
โฆษณาการขาย เช่น ลดราคา ซือ้1 แถม1  
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4.4 การให้ข่าวและการประชาสมัพันธ์ การให้ข่าวเป็นการเสนอความคิดเก่ียวกับ
สินคา้หรือบริการโดยไม่ใช้บุคคล องคก์รท่ีเป็นเจา้ของผลิตภณัฑน์ัน้จะไม่เสียค่าใชจ้่ายใดๆ จากการ
เสนอข่าวนัน้ ส่วนการประชาสมัพันธ์เป็นความพยายามท่ีไดจ้ัดเตรียมไวข้ององคก์ร เพื่อชักจูงกลุ่ม
สาธารณะให้เกิดความคิดเห็นหรือทัศนคติท่ีดีต่อองคก์ร เพราะการใหข้่าวเป็นกิจกรรมท่ีจะส่งเสริม
ความสมัพนัธอ์นัดีกบักลุม่ชน  

5. ดา้นบุคคล (People) ควรมีการคดัเลือกบุคลกร และจัดใหมี้การฝึกอบรมเสริมทักษะ 
เพื่อใหส้ามารถสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่ง พนกังานควรมีทศันคติท่ีดีในการ
ท างานและมีความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ อีกขอ้ท่ีส  าคญั คือ การสรา้งปฏิสมัพนัธร์ะหวา่ง
ลกูคา้กบัผูใ้ชบ้รกิาร ปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดจากการใหบ้ริการของบุคลากรเป็นสิ่งส  าคญัในการสรา้งความพึง
พอใจ หรอืท าใหเ้กิดการยอมรบัจากลกูคา้ 

6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งท่ีผูบ้ริโภคสามารถสมัผสั
ไดจ้ากการใชส้นิคา้ หรอืบริการนัน้ๆ ธุรกิจดา้นการบรกิารมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีควรจะสรา้งภาพรวม
ในสิ่งท่ีลกูคา้สามารถมองเห็นได ้ประกอบดว้ย  

6.1 สภาพทางกายภาพท่ีลกูคา้สามารถมองเห็นได ้ท าใหมี้สว่นในการสรา้งความรูส้กึ
ตอ่ความพงึพอใจในการใหบ้รกิารท่ีลกูคา้ไดร้บั 

6.2 ลกัษณะทางกายภาพท่ีลูกคา้ใหค้วามพึงพอใจ โดยรวมเรียกว่า ภาพแห่งการ
บริการ ผู้ประกอบการสามารถจัดการหรือปรับปรุงให้มีขึน้ได้ เช่น สรา้งบรรยากาศภายในฟิต                
เนสเซ็นเตอรด์ว้ยเสยีงเพลงเรา้ใจ เป็นตน้  

6.3 ความแปลกใหม่ของสภาพทางกายภาพท่ีแตกต่างไปจากผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนๆ เช่น 
การออกแบบ ตกแตง่สถานประกอบการ การจดัสภาพแวดลอ้ม อย่างไรก็ตาม พนกังาน และอุปกรณใ์น
องคก์ร ลว้นเป็นองคป์ระกอบของลกัษณะทางกายภาพ ไม่ว่าจะเครื่องแต่งกายของพนกังาน อุปกรณ์
หรือเครื่องมือท่ีใหบ้ริการ หรืออุปกรณด์า้นการประชาสมัพนัธ ์ทัง้หมดลว้นเป็นลกัษณะทางกายภาพท่ี
สามารถสรา้งความพงึพอใจดา้นการบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ได ้

7. ด้านกระบวนการ (Process) คือ การให้บริการกับกลุ่มลูกค้าด้วยความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และง่ายต่อการปฏิบัติ ส  าหรบัธุรกิจบริการผลิตภัณฑเ์ป็นสิ่งท่ีไม่สามารถจับต้องได ้
ดงันัน้ กระบวนการใหบ้รกิารจึงส  าคญั และเป็นความแตกตา่งอย่างชัดเจน เม่ือเทียบกับผลิตภณัฑอ่ื์น
ภายนอกตลาดบริการ สิ่งท่ีจะไดร้บัจากธุรกิจบริการ คือ กระบวนการและความช านาญในการผลิต
สนิคา้รวมถึงการใหบ้รกิาร จะน ามาซึ่งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภคสงูสดุ  
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จากแนวคิดและทฤษฎีสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ สว่นประสมทาง
การตลาดบริการ มีองคป์ระกอบ 7 ส่วน ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การ
สง่เสรมิการตลาด บุคคล ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ซึ่งเป็นสว่นส  าคญัท่ีนกัการตลาด
ใชว้างแผนธุรกิจท่ีเก่ียวกับธุรกิจภาคบริการเพราะทัง้ 7 สว่นนีจ้ะเป็นสว่นหนึ่งในการใชพ้ิจารณา
เพื่อตดัสนิใจท่ีจะใชบ้ริการกบัผูใ้หบ้รกิาร ผูว้ิจยัจึงน าทฤษฎีสว่นประสมทางการตลาดบรกิารของ 
(ศิรวิรรณ เสรรีตัน,์ 2552) มาใชใ้นสมมติฐานท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย 
ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล 
ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิต              
เนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดแบบจ าลองการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ (PRECEDE-PROCEED Model) 
ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของแต่ละบุคคลว่ามีสาเหตุ หรือปัจจัยมาจากอะไร มี

แนวคิดในการวิเคราะห ์3 กลุม่ คือ 
กลุม่ท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจัยภายในตวับุคคล (Intra Individual Causal Assumption) 

เป็นแนวคิดวา่สาเหตุการเกิดพฤติกรรม หรอืปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม มาจากองคป์ระกอบภายใน
ตวับุคคล อนัไดแ้ก่ แรงจูงใจ ความเช่ือ ความรู ้เจตคติ คา่นิยม หรอืความตัง้ใจใฝ่พฤติกรรม เป็นตน้ 

กลุม่ท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยภายนอกบุคคล (Extra Individual Causal Assumption) 
เป็นแนวคิดว่าดว้ยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม หรือสาเหตุการเกิดพฤติกรรม มาจากองคป์ระกอบ
ภายนอกตวับุคคล อนัไดแ้ก่ สงัคม วฒันธรรม ศาสนา ระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ องคป์ระกอบดา้น
ประชากร เป็นตน้ 

กลุ่มท่ี 3 แนวคิดเก่ียวกับสหปัจจัย (Multiple Causal Assumption) เป็นแนวคิดว่า
พฤติกรรมของบุคคล มีสาเหตมุาจากทัง้ปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายในตวับุคคล 

จากแนวคิดในกลุม่ท่ี 3 นีเ้อง (Lawrence W. Green & Marshall W. Kreuter, 1991) ได้
สรา้งแบบจ าลองการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ  (PRECEDE-PROCEED Model) เพื่อใช้ในการ
วิเคราะหพ์ฤติกรรมสุขภาพและสาเหตุของพฤติกรรม เป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหา 
ด าเนินงานและติดตามประเมินผล ประกอบดว้ย 2 สว่น คือ 

สว่นท่ี 1 ระยะของการวิเคราะหส์าเหตุของพฤติกรรม เก่ียวขอ้งกับปัจจัยน า ปัจจัยเสริม 
แ ละ ปั จ จั ย เอื ้ อ  ใน ส่ วน นี ้  เรี ย ก ว่ า  Predisposing Reinforcing and Enabling Constructs in 
Educational/Ecological Diagnosis and Evaluation (PRECEDE) กระบวนการวิเคราะหใ์น PRECEDE 
framework เป็นการวิเคราะหย์อ้นกลบั โดยเริ่มจาก outcome ท่ีตอ้งการ หรืออีกนยัหนึ่ง คือ คุณภาพ
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ชีวิตของบุคคล แลว้ค่อยพิจารณาถึงสาเหตุและปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะสาเหตุอันเน่ืองมาจาก
พฤติกรรมของบุคคล  

สว่นท่ี 2 ระยะของการพฒันาแผน ซึ่งจะตอ้งท าสว่นท่ี 1 ใหเ้สรจ็ก่อนจึงจะท าสว่นท่ี 2 ซึ่ง
ประกอบด้วย กฎเกณฑ์ นโยบาย ระเบียบแบบแผน การควบคุม การประสานทรพัยากรท่ีจะเป็น
ประโยชนใ์นการด าเนินงานใหบ้รรลแุผนงานท่ีวางไว ้โดยการประเมินผล สว่นนีเ้รยีก Policy Regulatory 
and Organizational Constructs in Educational and Environmental Development (PROCEED) สรุป
แบบจ าลองการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ PRECEDE-PROCEED Model คือ เพื่อการวางแผน และ
ประเมินผลโครงการสง่เสริมสขุภาพ โดยเริ่มตน้จากเป้าหมายท่ีอยากใหเ้กิดขึน้ (outputs) คือ คุณภาพ
ชีวิตของบุคคล  

PRECEDE-PROCEED Model ประกอบดว้ย 7 ระยะ ดงันี ้
ระยะท่ี 1 การวิเคราะหท์างสงัคม (Social Diagnosis) เป็นการวิเคราะหข์ัน้ตอนแรก โดย

เริ่มจากคณุภาพชีวิตของบุคคล ของกลุม่บุคคล หรือของสงัคมนัน้ๆ วา่อยู่ในสถานการณอ์ย่างไรและมี
ปัจจัยปัญหาอะไรท่ีเก่ียวขอ้งบา้ง อาจวิเคราะหจ์าก ตวัชีว้ัดคุณภาพชีวิตเหล่านี ้ไดแ้ก่ สขุภาพ การ
ท างานจิตวิทยา เศรษฐกิจ หรอืสิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้ ตวัอย่างเช่น ประชาชนป่วยดว้ยโรคเอดส ์สง่ผลให้
ไม่สามารถหางานท าได ้หรอืครอบครวัแตกแยก เป็นตน้ วิธีการท่ีจะไดต้วัชีว้ดัเหลา่นี ้ไดแ้ก่ การรวบรวม
และทบทวนขอ้มลู วิธีการสมัภาษณ ์

ระยะท่ี 2 การวิเคราะหร์ะบาดวิทยา (Epidemiological Diagnosis) ขัน้นีจ้ะพิจารณาถึง
ปัญหาทางสุขภาพ ซึ่งจะมีผลต่อเป้าหมาย หรือปัญหาสงัคม ขอ้มูลท่ีจะใช้ในการวินิจฉัยขัน้นี ้คือ 
ขอ้มลูทางการแพทยแ์ละวิทยาการระบาด ผูว้างแผนจะใชข้อ้มูลเหลา่นีเ้พื่อเรยีงล  าดบัความส าคญัของ
ปัญหา น าไปวิเคราะห์วางแผนการด าเนินงาน ซึ่งในดา้นสุขศึกษานัน้จะน าปัจจัยทางดา้นสุขภาพ
อนามยัมาเป็นจุดตัง้ตน้ในการวิเคราะหเ์พื่อยอ้นหาสาเหตท่ีุเก่ียวขอ้งตอ่ไป  

ระยะท่ี 3 การวิเคราะหด์า้นพฤติกรรมและสิ่งแวดลอ้ม (Behavioral and Environmental 
Diagnosis) ขั้นนีป้ระกอบดว้ย การก าหนดองคป์ระกอบทางดา้นสิ่งแวดลอ้มและองคป์ระกอบด้าน
พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสขุภาพท่ีสมัพนัธก์บัปัญหาสขุภาพ(ซึ่งไดว้ิเคราะหใ์นขัน้ท่ี 2) องคป์ระกอบดา้น
สิ่งแวดลอ้มเป็นองค์ประกอบภายนอกตัวบุคคล โดยท่ีตัวบุคคลควบคุมไม่ได้ แต่เป็นสิ่งท่ีจะช่วย
ปรบัเปลี่ยน สนับสนุนพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคลได ้จะเห็นว่างานสขุศึกษาท่ีเนน้
เฉพาะพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลนั้นเป็นสิ่งท่ีไม่ถูกต้องและยังไม่สมบูรณ์พอ จ าเป็นท่ีจะต้อง
พิจารณาสิ่งผลกัดนัต่างๆ ในสงัคมท่ีจะสง่ผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพดว้ย เช่น การกินอาหาร
ดิบ เกิดจากพฤติกรรมการกินอยา่งเดียว หรอืเกิดจากสิ่งแวดลอ้มดว้ย เช่น ไม่สะดวก หรอืไม่มีเวลาใน
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การท าอาหารใหส้กุ ผูป่้วยท่ีแพทยส์ั่งใหพ้กัผอ่นเยอะๆแตจ่ าเป็นตอ้งออกไปท างานเพราะจะไม่มีเงินซือ้
อาหาร ในขัน้ตอนนี ้จะประกอบดว้ยกิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้

- แยกแยะสาเหตขุองปัญหานัน้ๆวา่เกิดจากพฤติกรรม หรอืไม่ใช่พฤติกรรม 
- สรา้งรายการของพฤติกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับปัญหานัน้ๆ เลือกเฉพาะพฤติกรรมที่

ส  าคญัๆตามความเป็นไปไดใ้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
- เลือกพฤติกรรมจากรายการพฤติกรรมท่ีท าไวแ้ลว้ แลว้ตัง้เป็นพฤติกรรมเป้าหมายท่ี

ตอ้งการเปลี่ยนแปลงของโครงการสขุศกึษาท่ีจะจดัท าขึน้ 
ระยะท่ี  4 การวิ เคราะห์ด้านการศึกษาและการจัดองค์กร/บริการ (Education & 

Organizational diagnosis)  ใน PRECEDE-PROCEED Model ได้แบ่งกลุ่มขององค์ประกอบเป็น 3 
กลุม่ คือ ปัจจยัน า ปัจจยัเอือ้ และปัจจยัเสรมิ ดงันี ้

1. ปัจจัยน า(Predisposing factors) หมายถึง ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการแสดง
พฤติกรรมของตวับุคคล สาเหตุของการเกิดพฤติกรรม ไดแ้ก่ ความรู ้ความนิยม ความเช่ือ หรือทศันคติ 
เป็นตน้ ตัวอย่างเช่น ความรูเ้ก่ียวกับโรคภัยต่างๆ ความรุนแรงของโรค หรือการเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
ทศันคติต่อการออกก าลงักาย ความเช่ือต่อการปฏิบติัในสิ่งนัน้ๆ นอกจากนีย้ังรวมถึงสถานภาพทาง
สงัคมเศรษฐกิจ เช่น อาย ุเพศ ระดบัการศกึษา 

2. ปัจจัยเอือ้(Enabling factors) หมายถึง สิ่งท่ีเป็นแหล่งทรพัยากรส  าคัญในการแสดง
พฤติกรรมของตวับุคคล รวมถึงลกัษณะ และความสามารถท่ีช่วยใหต้วับุคคลสามารถแสดงพฤติกรรม
นัน้ๆดว้ย ไดแ้ก่ ทกัษะความรูค้วามสามารถท่ีจะปฏิบติั รายได ้สถานภาพ เวลา ความยากง่ายในการ
เขา้ถึงสิ่งอ านวยความสะดวก ทรพัยากรสว่นบุคคล หรอืทรพัยากรในชุมชน ฯลฯ สิ่งเหลา่นีอ้าจจะเป็น
ดา้นบวก(เสรมิใหเ้กิด) หรอืดา้นลบ (ขดัขวางการเกิดพฤติกรรม)  

3. ปัจจัยเสริม(Reinforcing factors) หมายถึง สิ่งท่ีตัวบุคคลไดร้บั หรือคาดว่าจะไดร้บั
จากคนอ่ืน เป็นผลจากการกระท าของตน สิ่งท่ีตวับุคคลไดร้บัอาจจะเป็นสิ่งของ การยอมรบั หรอือาจเป็น
กฎระเบียบขอ้บงัคบัควบคุมใหต้วับุคคลปฏิบติัตามก็ได ้สิ่งเหลา่นีต้วับุคคลอาจจะไดร้บัจากบุคคลอ่ืน
ท่ีมีอิทธิพลกบัตนเอง เช่น พอ่แม่ ญาติพี่นอ้ง เพื่อน ผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ เหลา่นีอ้าจจะช่วยสนบัสนุน 
หรอืหยดุยัง้การกระท าพฤติกรรมนัน้ๆก็เป็นได ้

จะเห็นไดว้า่พฤติกรรม และการกระท าของตวับุคคลเป็นผลมาจากทัง้ 3 ปัจจยั ดงัท่ีกลา่ว
มา คือ ปัจจัยน า ปัจจัยเอือ้ และปัจจัยเสริม ดงันัน้ ในการวางแผนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดๆ จึง
ตอ้งค านงึถึงจากทัง้ 3 ปัจจยัรว่มกนัเสมอ ไม่ควรพิจารณาปัจจยัใดเป็นการเฉพาะ 
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ระยะท่ี  5 การวิเคราะห์การเลือกกลยุทธ์ทางการศึกษา (Selection of educational 
strategies) เป็นการเลือกกลยทุธ ์และเทคนิคดา้นสขุศึกษามาใชเ้พื่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพ โดยการด าเนินงานจะตอ้งค านึงถึงการผสานเทคนิคกลวิธีด้านสุขศึกษาท่ีหลากหลายเข้า
ดว้ยกนัเพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

ระยะท่ี 6 การวิเคราะห์ทางการบริหาร (Administrative diagnosis) ในระยะนี ้เป็นการ
วิเคราะหปั์จจัยดา้นการบริหารจัดการท่ีจะมีผลต่อการด าเนินโครงการตามแผนท่ีวางไว ้โดยปัจจัย
ดังกล่าวอาจมีผลทั้งในด้านบวก คือ ท าให้โครงการส  าเร็จบรรลุเป้าหมาย หรือมีผลตรงข้าม คือ 
กลายเป็นข้อจ ากัดของโครงการ ปัจจัยเหล่านี ้ได้แก่ งบประมาณ ระยะเวลา ความสามารถของ
ผูด้  าเนินการ รวมถึงทรพัยากรอ่ืนๆในองค์กร โดยต้องวิเคราะห ์และพิจารณาใหค้รอบคลุมทุกด้าน
เหมือนกบัวิเคราะหห์าปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรม 

ระยะท่ี 7 การประเมินผล (Evaluation) จะมีปรากฎอยู่ในทุกระยะของการด าเนินงานโดย
การก าหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมินตวัดชันีชี้ว้ดัไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ จะประกอบดว้ยการประเมินใน 3 
ระดับ คือ การประเมินโครงการ หรือโปรแกรมสุขศึกษา การประเมินผลกระทบของโครงการ หรือ
โปรแกรมท่ีมีผลต่อปัจจัยทัง้ 3 ดา้น และการประเมินผลลพัธ์ของโครงการท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
บุคคล ซึ่งการประเมินในระยะนีจ้ะเป็นการด าเนินงานระยะยาว 

จากแนวคิดแบบจ าลองการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ (PRECEDE-PROCEED Model) 
ของ (Lawrence W. Green & Marshall W. Kreuter, 1991) ผู้วิจัยได้น  ามาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดตัวแปร โดยใช้ระยะท่ี 4 ในการวิเคราะห์ด้านการศึกษาและการจัดองค์กร/บริการ 
(Education & Organizational diagnosis) ซึ่งแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ปัจจัยน า 
(Predisposing factors) ปัจจัยเอื ้อ (Enabling factors) และปัจจัยเสริม (Reinforcing factors) 
เพราะพฤติกรรมเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพของตัวบุคคลเป็นผลมาจากอิทธิพลรว่มของทัง้ 3 
ปัจจยั ผูว้ิจยัจึงน ามาใชใ้นสมมติฐานท่ี 4 พฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพ ประกอบดว้ย ปัจจยัน า ปัจจัย
เอือ้และปัจจยัเสริม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้ริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดเก่ียวกับอิทธิพลของบุคคลทีม่ีช่ือเสียงในส่ือสังคมออนไลน ์
5.1 ความหมายของบุคคลที่มีช่ือเสียง 

สมุาลี สว่าง (2548) กลา่วว่า บุคคลท่ีมีช่ือเสียง(Celebrity) คือ บุคคลท่ีเป็นท่ีรูจ้ักเพราะ
ความมีช่ือเสียงในความส าเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมถึงความส าเรจ็ในทุกสาขาอาชีพ เช่น การแสดง
ละคร กีฬา   การเมือง ดนตร ีธุรกิจ ฯลฯ 
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ศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) กล่าวว่า การท่ีคนๆหนึ่งจะมีช่ือเสียงได้นั้น เขาเหล่านั้น
จะต้องเป็นบุคคลท่ีประสบความส าเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเป็นทายาทของบุคคลท่ีประสบ
ความส าเรจ็ บุคคลทั่วไปท่ีไม่เคยประสบความส าเรจ็ในเรื่องใดมาก่อน หรอืไม่ไดเ้ป็นทายาทของบุคคลท่ี
ประสบความส าเรจ็ จะไม่สามารถเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงไดอ้ย่างแน่นอน นอกเสียจากการเป็นผูป้ระสบ
ความส าเร็จจนมีช่ือเสียง บุคคลท่ีมีช่ือเสียงจะตอ้งมีตวัตนและมีการด าเนินชีวิตในลกัษณะท่ีคนทั่วไป
สามารถจบัตอ้งได ้ตวัละครท่ีโดดเด่นในจอแกว้ หรือบนแผ่นฟิลม์ หากไรซ้ึ่งชีวิตในลกัษณะการด าเนิน
ชีวิตทั่วๆไป ก็ไม่ถือวา่เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสยีง เช่น ตวัละครในการต์นู หรอืภาพยนตร ์เป็นตน้ 

5.2 การแบ่งกลุ่มของบุคคลที่มีช่ือเสียง 
ศรกีญัญา มงคลศิร ิ(2547) กลา่ววา่ บุคคลท่ีมีช่ือเสยีง(Celebrity) แบง่ได ้7 กลุม่ ดงันี ้ 

กลุ่มที่ 1 Actor, Actress กลุม่ดารานกัแสดง กลุม่นี ้คือ นักแสดงท่ีประกอบดว้ยตัว
เอกทัง้ชาย หญิง ผูใ้หญ่ เด็ก บุคคลท่ีมีช่ือเสียงกลุม่นีห้ากเป็นนักแสดงรุน่เก่าท่ีมีช่ือเสียงมานาน จะ
ดแูลภาพลกัษณข์องตนเองใหด้ดีูอยู่เสมอ มักไม่มีเรื่องเสื่อมเสียใหเ้กิดเป็นประเด็น บุคคลท่ีมีช่ือเสียง
รุน่ถัดมาจะมีผูป้กครองเป็นผูด้แูลจัดการคิว การเงิน คดัเลอืกคนท่ีเขา้มาสนิทสนมคุน้เคย ซึ่งต่อมาอาจ
พัฒนาเป็นผู้จัดการส่วนตัว อย่างไรก็ตาม บุคคลท่ีมีช่ือเสียงกลุ่มนีม้ักจะมีภาพลักษณ์ไม่ค่อยดี
เทา่ท่ีควร โดยสงัเกตจากการมีพฤติกรรมการปรากฏในสื่อรายวนั  

ภาพลกัษณท่ี์ติดตวัของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงกลุม่นีเ้ป็นผลจากบทบาทการแสดงท่ีไดร้บั 
เช่น กบ สวุนันท ์ท่ีมักไดร้บับทนางเอกท่ีโดนรงัแก ภาพลกัษณ์จึงถูกพูดถึงในฐานะนางเอกอยู่เสมอ 
ภาพลกัษณเ์หลา่นีจ้ึงเป็นสิ่งส  าคัญเพราะเป็นตวัแปรขัน้ตน้ในการคดัเลือกบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นผู้
รบัรองสนิคา้(Brand Endorser)  

กลุ่มที่ 2 Singers บุคคลท่ีมีช่ือเสยีงกลุม่นีมี้ท่ีมาตา่งกนั อาจมาจากเวทีการประกวด
ท่ีตอ้งแสดงความสามารถส่วนตัวหรืออาจเป็นทายาทของนักแสดงท่ีมีช่ือเสียง ข ้อ แ ต ก ต่ า ง ระหว่าง 
Singer-Celeb และActress-Celeb ก็คือ Singer-Celeb จะมีคา่ยสงักดัชดัเจน มีทีมงานดแูลภาพลกัษณ์
ศิลปินเม่ือเขา้วงการ  

ภาพลกัษณ์ท่ีกลุม่ Singer-Celeb ถูกก าหนด และพัฒนาใหช้ัดเจนเป็นผลจากแนว
เพลงท่ีรอ้ง หากเป็นศิลปินเพลงร็อค การปรากฏต่อสาธารณชนแต่ละครัง้ก็ตอ้งเป็นร็อค เช่น ถ้าเป็น
ศิลปินแนวป๊อบ การปรากฏตวัก็ตอ้งดูดีไม่เชย หากเปรียบเทียบ Singer-Celeb และ Actor-Celeb จะ
เห็นได้ชัดว่า Singer-Celeb มักมีภาพลักษณ์ชัดเจนทันทีท่ีเริ่มเป็นท่ีรู ้จักต่อสาธารณชน และ
ภาพลกัษณ์นีม้ักไดร้บัการควบคุมใหเ้ห็นไปในทิศทางเดียวกันดว้ยผูจ้ัดการมืออาชีพในค่ายเพลงท่ี
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สงักัด พฒันาการการจดัการภาพลกัษณข์อง Singer-Celeb ถือไดว้่ากา้วหนา้กวา่กลุม่ Actor, Actress-
Celeb  

กลุ่มที่ 3 Singer - Actor, Actress หรือ Actor, Actress-Singer หมายถึง บุคคลท่ีมี
ช่ือเสยีงซึ่งประสบความส าเรจ็มากกวา่หนึ่งอยา่ง บา้งก็เริ่มจากการเป็นนกัแสดงก่อนแลว้จึงเขา้สูว่งการ
เพลง หรืออาจเริ่มจากการเป็นนกัรอ้ง ต่อมาเขา้สู่วงการแสดง บุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีโอกาสไดแ้สดงทัง้
สองบทบาท หากมีความสามารถโดดเด่น ก็จะสามารถมีช่ือเสียงไดท้ัง้สองวงการ แต่หากไม่ประสบ
ความส าเรจ็ในบทบาทท่ีสองก็มักจะกลบัไปยงัจุดยืนเดิม คือ กลบัไปแสดงเหมือนเดิม หรือกลบัไปเป็น
นกัรอ้งเพียงอยา่งเดียว  

ขอ้สงัเกตของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงท่ีประสบความส าเรจ็ทัง้สองบทบาท มกัเป็นบุคคลรุน่
ใหม่ท่ีไดร้บัการฝึกฝนใหมี้ความสามารถในเรื่องนัน้ๆอย่างจรงิจงั อีกทัง้มีผูจ้ัดการประจ าสงักดัคอยดแูล
ภาพลกัษณอ์ยูเ่สมอ  

กลุ่มที่  4 Sport Figures เป็นท่ี รู ้จักจากความสามารถทางด้านกีฬา ประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขันระดับสากล น าช่ือเสียงมาสู่ตัวเอง และประเทศท่ีตนถือสญัชาติ เช่น เมย ์    
รชันก อินทนนท ์นักกีฬาแบดมินตันท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก บุคคลท่ีมีช่ือเสียงกลุ่มนี ้ช่วงอายุการมี
ช่ือเสยีงผนัแปรตามช่วงเวลาแหง่ชยัชนะในกีฬาท่ีตวัเองถนดั หากไม่ประสบความส าเรจ็ ความมีช่ือเสยีง
ซึ่งถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีสดุของการเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงก็จะลดลง  

กลุ่มที่ 5 New Anchors & Mc เขา้สูก่ารเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสยีง เน่ืองจากมีหนา้ท่ีตอ้ง
ปรากฏตวัในหนา้จอโทรทศันบ์่อย จนท าใหเ้กิดความคุน้เคย นานวนัจึงไดร้บัความสนใจจนมีช่ือเสียง
เป็นท่ีรูจ้ัก มีภาพลกัษณเ์ฉพาะบุคคล มีรูปรา่งหนา้ตาดี มีความโดดเดน่จึงท าใหเ้ป็นท่ีสนใจจากเจา้ของ
แบรนดไ์ดไ้ม่ยิ่งหย่อนกว่าบุคคลท่ีมีช่ือเสียงกลุม่อ่ืน เช่น ป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร โด่งดงัจากการเป็น
พิธีกร และครเีอทีฟรายการ  

กลุ่มที่ 6 Beauty เป็นท่ีรูจ้ักเพราะมีต าแหน่งผ่านเวทีประกวด เช่น เป็นนางงาม
อนัดบัหนึ่งหรืออันดบัอ่ืนๆ ต าแหน่งเหลา่นีคื้อใบเบิกทางชัน้ดีสูก่ารเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการอ่ืน 
อาทิ การแสดง ศิลปินนกัรอ้ง และช่ือเสยีงก็จะจบลงเม่ือหมดต าแหนง่  

กลุ่มที่ 7 High-So บุคคลท่ีมีช่ือเสียงกลุ่มนีไ้ดร้บัความนิยมกล่าวถึงตามสื่อทั่วไป
เม่ือไม่นานมานี ้สาเหตุเพราะ บุคคลท่ีมีช่ือเสียงกลุม่นีใ้นอดีตมกัจะเก็บตวัไม่ยอมเป็นขา่ว จะรูจ้กักนัก็
แต่เฉพาะในแวดวงไฮโซ ดว้ยกันเท่านัน้ ปัจจุบนักลุม่ลกูหลานไฮโซ รุน่ใหญ่ไดเ้ปิดตวัใหเ้ป็นท่ีรูจ้ักมาก
ขึน้ จะแตกต่างกันตรงท่ีความมีช่ือเสียงของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงกลุม่นีติ้ดตัวมาแต่เกิด และฐานะทาง
สงัคมในการด าเนินธุรกิจครอบครวัซึ่งท าตอ่เน่ืองกนัมา  
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5.3 ลักษณะส าคัญของบุคคลที่มีช่ือเสียง 
สมุาลี สว่าง (2548) กลา่วว่า สิ่งท่ีเหมือนกันของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงแต่ละกลุม่คือ ความมี

ช่ือเสียงและการประสบความส าเร็จในดา้นใดดา้นหนึ่ง ซึ่งผลท่ีตามมาจากความส าเร็จ และความมี
ช่ือเสียงก็คือ การเป็นจุดสนใจของประชาชน บุคคลท่ีมีช่ือเสียงจึงเป็นกลุม่คนท่ีมีความช่ืนชอบอย่าง
ชัดเจน และผูท่ี้ช่ืนชอบก็คือผูบ้ริโภคนั่นเอง ซึ่งความช่ืนชอบท่ีมีต่อบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมีหลายลกัษณะ 
ดงันี ้ 

ลักษณะที่ 1 ช่ืนชอบในความสามารถพิเศษ เช่น ช่ืนชอบนกักีฬาเพราะความสามารถ
ท่ีเป็นเลิศทางด้านกีฬา ช่ืนชอบดาราเพราะมีความสามารถในการแสดง ช่ืนชอบพิธีกรเพราะมี
ความสามารถทางดา้นการพูด ช่ืนชอบนกัรอ้งเพราะมีความสามารถในการรอ้งเพลงไดไ้พเราะ เป็นตน้ 
โดยทั่วไปแลว้ ความช่ืนชอบของผูบ้รโิภคท่ีมีตอ่บุคคลท่ีมีช่ือเสยีงกลุม่นี ้ผนัแปรไปตามความส าเรจ็ และ
โอกาสท่ีจะไดน้  าเสนอความสามารถ กลา่วคือ หากส าเรจ็มากความช่ืนชอบก็จะมีปรมิาณมากขึน้ หาก
ส าเร็จน้อยความช่ืนชอบก็ลดน้อยลง ในขณะเดียวกันถ้าบุคคลท่ีมี ช่ือเสียงมีโอกาสน าเสนอ
ความสามารถมาก เช่น แสดงละครจ านวนมาก ความช่ืนชอบจะมากตามไปดว้ย และถ้าไม่มีโอกาส
น าเสนอความสามารถเลย เช่น ไม่มีละครแสดง ความช่ืนชอบก็จะลดนอ้ยลง  

ลักษณะที่ 2 ช่ืนชอบในรูปรา่งหนา้ตา บุคคลท่ีมีช่ือเสียงหลายคนท่ีรูปรา่งหนา้ตาดี 
ถึงจะไม่มีความสามารถท่ีโดดเด่น แตก็่สามารถเป็นผูท่ี้มีช่ือเสยีงและเป็นท่ีช่ืนชอบของผูอ่ื้นได ้ผูบ้รโิภค
กลุม่นีย้อมรบัไดท่ี้บุคคลท่ีมีช่ือเสยีงกลุม่นีจ้ะไม่มีความสามารถ เพราะเพียงไดเ้ห็นหนา้ตาตามสื่อตา่งๆ
ก็รูส้กึดีแลว้  

ลักษณะที่ 3 ช่ืนชอบในฐานะความเป็นอยู่ บุคคลท่ีมีช่ือเสียงกลุม่นีเ้รยีกว่า Status 
Celebrity เน่ืองจากมีฐานะทางสงัคม และฐานะทางการเงิน ท่ีเหนือบุคคลทั่วไป ผูบ้รโิภคกลุม่นีใ้หก้าร
ยอมรบับุคคลท่ีมีช่ือเสยีงท่ีประสบความส าเรจ็เชิงธุรกิจ การงาน ในขณะเดียวกันก็รูส้กึว่าเขาเหลา่นีมี้
ความเหนือกว่าทัง้ในดา้นความรูแ้ละฐานะทางการเงิน ดังนั้น ผูบ้ริโภคกลุ่มนี ้ย่อมเป็นผูบ้ริโภคท่ีมี
ความรู ้มากกวา่สิ่งท่ีบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงเหลา่นีแ้นะน า จึงนา่จะเป็นสิ่งท่ีดีเช่นกนั   

5.4 บทบาทหน้าที่ของผู้น าเสนอสินค้า (Presenter)  
สมุาล ีสวา่ง (2548) กลา่ววา่ บทบาทหนา้ท่ีของผูน้  าเสนอสนิคา้มีไดห้ลายบทบาท ดงันี ้ 

1. ในฐานะของผูป้ระกาศเชิญชวนชักจูงใหผู้บ้ริโภคกลุม่เป้าหมายสนใจ ก่อใหเ้กิด
เป็นพฤติกรรมการซือ้ หรอืการใชส้ินคา้นัน้ ถือไดว้า่บทบาทของผูน้  าเสนอแบบนีเ้ปรยีบเป็นตวัแทนของ
เจา้ของสนิคา้ ซึ่งการบอกกลา่วแบบนี ้อาจกลา่วโดยการบอกโดยตรงหรอืโดยออ้มก็ได ้ 
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2. แนะน า หรอืรบัรองถึงสนิคา้วา่มีคณุประโยชนอ์ยา่งไรใหผู้บ้รโิภคไดร้บัรู ้และหนัมา
สนใจ รวมทัง้อยากทดลองใชส้นิคา้ตวัดงักลา่ว ผูน้  าเสนอสนิคา้ในลกัษณะนี ้มกัเป็นผูเ้ช่ียวชาญในเรื่อง
ของสนิคา้ และมีอิทธิพลในการชกัจูงใจผูบ้รโิภคใหเ้กิดความเช่ือถือได ้ 

3. บอกกลา่ว และรบัรองว่าสินคา้นัน้ดีอย่างไร โดยท่ีผูน้  าเสนอไดมี้ประสบการณ์ใน
การใชส้ินคา้นัน้ๆจรงิ ท าการบอกกลา่ว และโนม้นา้วใจผูบ้รโิภคใหค้ลอ้ยตามว่าสินคา้นัน้ดีจรงิ หรือน่า
ซือ้มาลองใช ้ 

4. เปรียบเสมือนบุคคลซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของสินคา้นัน้ๆ เน่ืองจากผูน้ัน้ไดโ้ฆษณา
ใหก้ับสินคา้ชิน้นัน้เป็นเวลานานแลว้โดยสินคา้นัน้ก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนตวัผูน้  าเสนอเลย ท าใหส้ง่ผลดี
เพราะท าใหผู้บ้รโิภคนัน้เกิดการจดจ าตวัผูน้  าเสนอได ้ซึ่งหมายความว่า ผูบ้รโิภคก็จะสามารถจดจ าตรา
สนิคา้ได ้ผา่นการจดจ าในเรื่องของตวัผูน้  าเสนอ 

5.5 สาเหตุส าคัญที่ท าให้บุคคลที่มช่ืีอเสียงได้รับความนิยมในการน ามาใช้ในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ ์

สุมาลี สว่าง (2548) กล่าวว่า สาเหตุส  าคัญท่ีท าใหบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงไดร้บัความนิยม
น ามาใชเ้ป็นตวัแทนในการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์เน่ืองจากบุคคลเหลา่นีมี้ลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นผูน้  ากระแสในดา้นต่างๆกบัสงัคม เช่น การใชส้นิคา้ การใชบ้ริการ การแตง่กาย 
หรอืการใชชี้วิตประจ าวนั เพราะผูบ้ริโภคสนใจและติดตามเฝา้ดูบุคคลนัน้ๆ ทางสื่อต่างๆและมีโอกาสท่ี
จะปฏิบติัตามบุคคลเหลา่นัน้ทนัทีท่ีพรอ้ม 

2. เป็นผูน้  าความคิดของกลุม่เป้าหมาย การกระท าใดๆของบุคลท่ีมีช่ือเสียงมักจะมี
อิทธิพลทางความคิดท่ีส  าคญัๆตอ่ผูบ้รโิภค ก่อเกิดการเลยีนแบบและท าตาม บุคคลท่ีมีช่ือเสยีงเหลา่นัน้
จึงเหมาะท่ีจะเป็นผูน้  าและผูร้บัรองในการโฆษณาสนิคา้ตา่งๆ 

3. เป็นเสมือนกระจกท่ีสะทอ้นความใฝ่ฝันของตวัผูบ้ริโภค ซึ่งจะผ่านตัวตนของพวก
เขาเหลา่นัน้ออกมาไดช้ดัเจน สว่นใหญ่แลว้ผูบ้รโิภคปรารถนาท่ีจะมีชีวิตแบบบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเหลา่นัน้ 
ไม่ว่าจะเรื่องความสวยความงาม ความร  ่ารวย การมีช่ือเสียงเกียรติยศ พฤติกรรมของพวกเขาจึงมี
อิทธิพลอยา่งมากตอ่ความคิดและการกระท าของผูบ้รโิภค  

(ชโรธร สุธีราภินันท์, 2558) กล่าวว่า ปัจจัยของบุคคลท่ีมี ช่ือเสียงท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย  

1. ความบนัเทิงในการสื่อสาร(Entertainment) คือ ความสามารถในการเติมเต็มความ
บนัเทิงใหก้ับผูบ้ริโภคดว้ยความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ ซึ่งความบนัเทิงท่ีเพิ่มขึน้จะท าใหเ้กิดพฤติกรรม
การท าซ  า้ ซ  า้ในท่ีนีห้มายถึง การเขา้ชมบอ่ยๆ ซึ่งจะน าไปสูก่ารมีทศันคติท่ีดีตอ่เซเลบรตีิอ้อนไลน ์
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2. ความมีช่ือเสียง(Reputation) คือ เซเลบริตีอ้อนไลนท่ี์มีผูติ้ดตามชม หรือช่ืนชอบ
เป็นจ านวนมาก จะก่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ รวมไปถึงเซเลบริตีอ้อนไลนผ์ู ้เป็นท่ีกล่าวถึง หรือการ
ปรากฏตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ลว้นเป็นปัจจัยท่ีสง่ผลต่อความน่าเช่ือถือ ซึ่งจะสามารถโนม้นา้วให้
ผูบ้รโิภคคลอ้ยตามได ้

3. ความนา่เช่ือถือ(Trust) คือ หากผูบ้รโิภคมีความเช่ือถือในตวับุคคลท่ีมีช่ือเสยีงแลว้ 
จะไม่เกิดความสงสยัในขอ้มูล หรือค าแนะน าจากเซเลบรตีิอ้อนไลน ์อีกทัง้ความนา่เช่ือถือนัน้ยงัรวมถึง
ความเช่ียวชาญดว้ย เช่น การท่ีเซเลบรตีิอ้อนไลนส์ามารถใหข้อ้มลูครบถว้น มีการเจาะลกึในขอ้มูล หรือ
การมีประสบการณใ์นสิ่งท่ีน าเสนอ 

4. การรบัรูป้ระโยชนข์องค าแนะน า(Perceived usefulness of recommendation) คือ 
ขอ้มูล หรือค าแนะน าท่ีเซเลบริตีอ้อนไลนไ์ดโ้พสตไ์วใ้นสื่อโซเชียลมีเดีย มักจะมีคนเขา้มาแสดงความ
คิดเห็นในความชอบ หรือไม่ชอบ หากค าแนะน านัน้มาจากเซเลบริตีท่ี้มีประสบการณ์ตรง ผูบ้รโิภคจะ
รูส้กึถึงประโยชน ์และเห็นดว้ยในค าแนะน านัน้ แต่ทัง้นีผู้บ้ริโภคก็จะประเมินในค าแนะน านัน้ๆ โดยดู
จากการจดัอนัดบัของบุคคลอ่ืนดว้ย 

จากแนวคิดเก่ียวกบัอิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลน ์ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ มี
หลายปัจจัยท่ีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลนมี์อิทธิพลกับผูบ้ริโภค เพราะผูบ้ริโภคมักหา
ขอ้มลู หรอืค าแนะน าผา่นการน าเสนอของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงท่ีตนเองช่ืนชอบในตวับุคคลนัน้ๆ ก่อน
การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์หรอืการเขา้ใชบ้รกิาร นั่นหมายถึงโอกาสทางการสื่อสารประชาสมัพนัธ์
ทางการตลาดออนไลน ์ท่ีจะดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภค และกระตุน้ใหเ้กิดการตัดสินใจซือ้
สินค้า หรือการใช้บริการ ทั้งนี ้ผูว้ิจัยจึงน าแนวคิดเก่ียวกับอิทธิบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสังคม
ออนไลนข์อง(ชโรธร สธีุราภินนัท,์ 2558) มาใชใ้นสมมติฐาน ท่ี 3 อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงใน
สื่อสงัคมออนไลน ์ประกอบดว้ย ความบนัเทิงในการสื่อสาร ความมีช่ือเสยีง ความนา่เช่ือถือ และ
การรบัรูถ้ึงประโยชนข์องค าแนะน า มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง
ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร ์ 
(ศิริวรรณ เสรีรตัน ,์ 2552) กล่าวว่า ลกัษณะประชากรศาสตรท่ี์นิยมใช้กัน ไดแ้ก่ อาย ุ

เพศ ขนาดครอบครวั การศกึษา อาชีพ และรายได ้ซึ่งเป็นเกณฑท่ี์ใชใ้นการแบง่สว่นการตลาด เป็น
ตวัช่วยก าหนดตลาดเปา้หมาย สามารถแบง่ตวัแปรไดด้งันี ้ 
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1. อายุ (Age) ผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีอายุ
แตกตา่งกนั นกัการตลาดจึงใชป้ระโยชนจ์ากอายเุป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์โดยมุ่งความส าคญัท่ี
ตลาดอายสุว่นนัน้ 

2. เพศ (Gender) นกัการตลาดควรท่ีจะศึกษาตวัแปรนี ้เพราะในปัจจุบนัตวัแปรดา้นเพศ 
มีความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนัน้ สาเหตุอาจมาจากการท่ีสตรีออก
จากบา้นมาท างานกนัมากขึน้ 

3. ลกัษณะครอบครวั (Marital status) ลกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมายท่ีส  าคญัในการท า
การตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคญัอย่างยิ่งขึน้ในสว่นท่ีเก่ียวกับหน่วยผูบ้ริโภค นกัการตลาดจะ
สนใจจ านวน และลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนท่ีใชส้ินคา้ใดสินคา้หนึ่ง อีกทัง้ยงัสนใจในการพิจารณา
ลกัษณะทางประชาการศาสตร ์และโครงสรา้งดา้นสื่อท่ีเก่ียวขอ้งกับผูต้ดัสินใจในครวัเรือน เพื่อช่วยใน
การพฒันากลยทุธก์ารตลาดใหมี้ความเหมาะสม 

4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) โดยทั่วไปนักการ
ตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคท่ีมีรายไดส้งู แต่ครอบครวัท่ีมีรายไดต้  ่ากลบัเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่กว่า การ
แบง่สว่นการตลาดจะถือเกณฑร์ายไดเ้พียงอยา่งเดียว คือ รายไดจ้ะเป็นตวัชีว้ดัความสามารถในการจ่าย 
หรอืไม่มีความสามารถในการจ่าย ในขณะเดียวกนัการเลือกซือ้สนิคา้ท่ีแทจ้รงิอาจถือเกณฑรู์ปแบบการ
ด ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรท่ีใชบ้่อยมากก็ตาม นกัการตลาด
สว่นใหญ่จึงโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรประชากรศาสตรด์า้นอ่ืนๆ เพื่อใหส้ามารถก าหนดเป้าหมาย
ไดช้ดัเจนมากขึน้ 

(นพรตัน ์ภูมิวุฒิสาร, 2558) กลา่วว่า ลกัษณะประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะของแต่ละ
บุคคลท่ีเกิดขึน้จากการตดัสนิใจของตวับุคคล ประกอบดว้ย 

1. อายุและระยะเวลาของช่วงชีวิต ผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในช่วงอายุเดียวกันอาจมีพฤติกรรมใน
การเลือกซือ้ท่ีเหมือน หรอืคลา้ยกัน และช่วงอายุท่ีแตกต่างกันก็อาจมีความชอบ หรอืความตอ้งการท่ี
แตกตา่งกนัออกไป ซึ่งอายขุองแตล่ะบุคคลจะมีความเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิตของบุคคลนัน้ๆ  

2. อาชีพ อาชีพท่ีแตกต่างกันอาจจะท าใหมี้ความตอ้งการท่ีแตกต่างกันและอาชีพก็มี
ความเก่ียวขอ้งกบัรายไดข้องแตล่ะบุคคล  

3. ฐานะทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการใชจ้่ายท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล รายรบั
และรายจ่ายจะมีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ ถา้ผูบ้รโิภคมีรายไดน้อ้ยจะท าใหมี้การตดัสนิใจซือ้นอ้ย แตถ่า้มี
รายไดม้ากจะสง่ผลใหใ้ชจ้่ายซือ้ของมากขึน้  
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(ลภสัวฒัน ์ศภุผลกุลนนัท,์ 2558) กลา่วว่า ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อาย ุ
สถานภาพ การศกึษา อาชีพ รายไดแ้ละคา่นิยม ซึ่งการตดัสนิใจของผูซ้ือ้อาจไดร้บัอิทธิพลมาจาก
ลกัษณะสว่นบุคคลในดา้นตา่งๆ ดงันี ้ 

1. อาย ุบุคคลท่ีมีอายตุา่งกนัมีความตอ้งการซือ้แตกตา่งกนั  
2. สถานภาพ ในการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลจะมีความต้องการซือ้ท่ีแตกต่างกัน ซึ่ง

แบง่เป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้ 
2.1 สถานะโสด คนกลุม่นีจ้ะมีการซือ้ของเพื่อใชส้ว่นตวั มีความสนใจในการท่องเท่ียว

และมีพฤติกรรมการซือ้ตามความนิยม  
2.2 สถานะคูส่มรส คนกลุม่นีช้อบซือ้สนิคา้ท่ีมีอายกุารใชง้านไดย้าวนาน  

3. การศกึษา บุคคลท่ีมีการศกึษาสงู มกัประกอบอาชีพท่ีดีและมีรายไดส้งู มีแนวโนม้ท่ีจะ
เลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารท่ีมีคณุภาพสงูกวา่บุคคลท่ีมีการศกึษาต ่า 

4. อาชีพ อาชีพท่ีตา่งกนัของแตล่ะบุคคล อาจมีผลตอ่ความตอ้งการซือ้สนิคา้และบรกิารท่ี
แตกต่างกัน เช่น การซือ้เสือ้ผา้เพื่อไปท างาน พนักงานทั่วไปซือ้เสือ้ผา้ไปท างานเท่าท่ีจ าเป็น ส่วน
เจา้ของธุรกิจจะซือ้เสือ้ผา้ราคาสงู  

5. รายได ้รายไดจ้ะเป็นตวัก าหนดความสามารถในการใชจ้่ายของแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีผล
ตอ่สนิคา้และบรกิารท่ีบุคคลนัน้จะตดัสนิใจซือ้ 

6. คา่นิยม คา่นิยมของแตล่ะบุคคลนัน้แตกตา่งกนัไปขึน้อยู่กบัวิถีการด ารงชีวิต เช่น การ
เขา้สงัคม ความตอ้งการประสบความส าเรจ็ในชีวิต 

จากแนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ดังกล่าว ผู้วิจัยสรุปแนวคิดเก่ียวกับ
ลกัษณะประชากรศาสตรไ์ดว้า่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชีพ และรายได ้เป็นสิ่งท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจในเรื่องต่างๆของแต่ละบุคคล ผูว้ิจัยจึงน าลกัษณะประชากรศาสตรข์อง   
(ศิริวรรณ เสรีรตัน ,์ 2552)  มาใชใ้นสมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชบ้ริการฟิต     
เนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
(จิรศักด์ิ  ชาพรมมา, 2560) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้

บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ท่ี เปิดให้บริการ 24 ชั่ วโมง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา พฤติกรรมและแนวโนม้ความตอ้งการของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีเคยใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรท่ี์เปิดใหบ้ริการ 24 ชั่ วโมง ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัย
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ลกัษณะทางประชากรศาสตรก์ับการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรท่ี์เปิดใหบ้ริการ 24 ชั่วโมง 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัลกัษณะทางดา้นค่านิยม 
(Value) และปั จจัยด้านกลุ่ม อ้างอิ ง  (Reference Group) กับการตัดสิน ใจใช้บ ริการฟิ ต               
เนสเซ็นเตอร์ท่ี เปิดให้บริการ 24 ชั่ วโมง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเเละศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดกับการตดัสินใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรท่ี์
เปิดใหบ้ริการ 24 ชั่วโมงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ปัจจยัประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบั การศึกษาและรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือนท่ีแตกตา่ง
กัน ไม่สง่ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรท่ี์เปิดใหบ้ริการ 24 ชั่วโมง ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยดา้นอุปกรณ์และความสะดวก ปัจจัยด้านการบริการ การส่งเสริม
การตลาดและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านราคาและบุคลากร ปัจจัยด้าน
ผลติภณัฑ ์สง่ผลตอ่การตดัสนิใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรท่ี์เปิดใหบ้รกิาร 24 ชั่วโมง ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(นาฎอนงค ์แฝงพงษ์, 2560) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริม
สขุภาพดา้นการออกก าลงักายของประชาชน ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานี มี
วตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาพฤติกรรมการออกก าลงักายของประชาชน ต าบลขามใหญ่ ศกึษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกก าลงักายของประชาชน ต าบลขามใหญ่ เเละเพื่อท านายพฤติกรรม
สขุภาพดา้นการออกก าลงักายของประชาชน ต าบลขามใหญ่ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการออกก าลงักายของประชาชนในชุมชนต าบลขามใหญ่ อย่างมี
นยัส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ปัจจัยน า ไดเ้เก่ เพศชายและการรบัรูป้ระโยชนใ์นการออก
ก าลงักาย เเละปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการออกก าลงักายประชาชนในชุมชนต าบลขามใหญ่ 
อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ ปัจจยัเอือ้ ไดแ้ก่ สถานท่ีออกก าลงักายและปัจจัยเสริม 
ไดแ้ก่ การสนบัสนนุจากคนในครอบครวั 

(ฐิติรตัน ์เลียวนรเศรษฐ, 2559) ท าการศึกษาเรื่อง ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อธุรกิจฟิต
เนสในเขตอ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา ปัจจัยสว่นบุคคล ปัจจัย
ทางพฤติกรรมการใชบ้รกิารสถานใหบ้รกิารออกก าลงักายและปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ท่ีมี
ผลต่อทัศนคติของผูบ้ริโภคต่อธุรกิจฟิตเนสในเขตอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจัยสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นราคา ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
ลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการ มีผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคต่อธุรกิจฟิตเนสในเขต
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา อยา่งมีนยัส  าคญัท่ี 0.05  
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(สุภาพร ยอดสายออ, 2559) ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อ
สงัคมออนไลนท่ี์สง่ผลตอ่ความตัง้ใจในการออกก าลงักายของผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟน
เพจ Bebe fit Routine” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุคคลท่ีมี ช่ือเสียงในสื่อสังคม
ออนไลน ์ท่ีสง่ผลต่อความตัง้ใจในการออกก าลงักายของผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจ 
Bebe fit Routine” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ด้านระดับ
การศึกษา ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีความตั้งใจในการออกก าลังกายแตกต่างกัน ท่ีระดับ
นยัส  าคัญ 0.05 การสื่อสารของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน ์ด้านความบันเทิงในการ
สื่อสาร ดา้นความมีช่ือเสียง ด้านความน่าเช่ือถือและดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนข์องค าแนะน า 
สง่ผลต่อความตัง้ใจในการออกก าลงักายของผูติ้ดตามเฟซบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจBebe fit 
Routine” อยา่งมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 

(กัณฐมณี พลูปราชญ์, 2558) ท าการศึกษาเรื่อง ภาพลกัษณ์บริการและค่านิยมทาง
สงัคมท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการเลือกใชบ้รกิารสถานบรกิารออกก าลงักายของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  มีวตัถปุระสงคเ์พื่อ ส  ารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
ตอ่ภาพลกัษณก์ารบรกิารของสถานบริการออกก าลงักายและค่านิยมทางสงัคมในการตดัสินเขา้
รบับริการสถานบริการออกก าลงักายและวิเคราะหอิ์ทธิพลของภาพลกัษณ์การใหบ้ริการสถาน
บรกิารออกก าลงักายและคา่นิยมทางสงัคมท่ีสง่ผลต่อการตดัสนิใจเขา้รบับรกิารสถานบรกิารออก
ก าลงักาย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าภาพลกัษณ์การบริการสง่ผลต่อการตัดสินใจเขา้รบั
บริการสถานบรกิารออกก าลงักายและค่านิยมทางสงัคมสง่ผลตอ่การตดัสินใจเข้ารบับริการสถาน
บรกิารออกก าลงักาย อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(เกวลนิ สรอ้ยสะอาด, 2558) ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารท่ี
ส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ  า้ของผูใ้ช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในอ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การตัดสินใจการกลับมาใช้บริการซ  า้ของ
ผูใ้ชบ้รกิารสนามฟุตบอลหญา้เทียม ปัจจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจ
กลบัมาใชบ้รกิารซ  า้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัสว่นประสม
ทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการ ดา้นการสง่เสริมการตลาด ดา้นสิ่งแวดลอ้ม/ลกัษณะทาง
กายภาพและดา้นราคา สง่ผลต่อการตดัสินใจกลบัมาใช้บริการซ  า้ของผูใ้ชบ้ริการสนามฟุตบอล
หญา้เทียมในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา อยา่งมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.001 

(ชโรธร สธีุราภินนัท,์ 2558) ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของเซเลบริตีอ้อนไลนใ์นโซเชียล
มีเดียตอ่การตดัสนิใจซือ้ มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาอิทธิพลของเซเลบรตีิอ้อนไลนต์อ่การตดัสนิใจซือ้ 
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ประกอบดว้ย การรบัรูข้่าวสาร การรบัรูค้วามบนัเทิง ความมีช่ือเสียงของเซเลบริตีอ้อนไลน ์ความ
น่าเช่ือถือของเซเลบริตีอ้อนไลน ์การรบัรูป้ระโยชนข์องค าแนะน าของเซเลบริตีอ้อนไลนแ์ละการ
ทศันคติต่อเซเลบริตีอ้อนไลน ์ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรบัรูข้่าวสาร การรบัรูค้วาม
บันเทิง ความมีช่ือเสียงของเซเลบริตีอ้อนไลน ์ความน่าเช่ือถือของเซเลบริตีอ้อนไลน์ การรบัรู ้
ประโยชนข์องค าแนะน าของเซเลบริตีอ้อนไลนแ์ละทัศนคติต่อเซเลบริตีอ้อนไลน ์ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค อยา่งมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05 

(ณัฏฐ์หทยั เจิมแป้น, 2558) ท าการศึกษาเรื่อง การโฆษณาโดยใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ผลติภณัฑ ์สก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาถึงความมีอิทธิพลของการโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีตอ่ภาพลกัษณต์ราสนิคา้ 
ศกึษาถึงความมีอิทธิพลของการโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสยีงท่ีมีตอ่การตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑ ์
สก๊อตของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศกึษาถึงความคิดเห็นท่ีมีต่อการโฆษณาโดยใชบุ้คคลท่ี
มีช่ือเสียง ผลิตภณัฑ ์สก๊อตของผูบ้ริโภค ศึกษาภาพลกัษณต์ราสินคา้ ผลติภณัฑ ์สก๊อตในสายตา
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและศึกษาการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ ์สก๊อตของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การโฆษณาโดยใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียง มี
อิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์สก๊อต ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส  าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยดา้นความดึงดดูใจของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้
ผลิตภัณฑส์ก๊อต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสดุ รองลงมา ดา้นความเหมือนกับ
กลุม่เปา้หมายของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีง ตามดว้ย ดา้นความไวว้างใจของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีง ดา้นความ
เคารพของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีง อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

(วรท แสงสว่างวฒันะ, 2558) ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิตและแรงจูงใจท่ี
สง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานท่ีออกก าลงักายของกลุม่ผูบ้รโิภคท่ีเคยใชบ้รกิารสถานท่ีออก
ก าลงักาย ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิผลของรูปแบบการด าเนินชีวิตใน
แต่ประเภท ของกลุม่ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการสถานท่ีออกก าลงักายในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการ ศึกษาอิทธิพลแรงจูงใจของกลุม่ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการสถานท่ีออกก าลงั
กายในกรุงเทพมหานครท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจใชบ้รกิาร เเละศกึษาความแตกตา่งระหว่างรูปแบบ
การด าเนินชีวิตกบัแรงจูงใจ ท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจใชบ้ริการสถานท่ีออกก าลงักาย ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ แรงจูงภายในและแรงจูงใจภายนอก สง่ผลตอ่การตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานท่ีออก
ก าลงักายของกลุ่มผูบ้ริโภค ท่ีเคยใช้บริการสถานท่ีออกกาลงักาย ในเขตกรุงเทพมหานครและ
รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นการแสดงออกทางดา้นความคิด สง่ผลตอ่การสง่ผลตอ่การตดัสนิใจใช้
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บริการสถานท่ีออกก าลังกาย ของกลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการสถานท่ีออกก าลังกายในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(มุกดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ , 2559) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center)ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมและแนวโนม้ความตอ้งการของผูบ้รโิภคท่ีใช้
หรือเคยใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่  (Fitness Center) ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตรท่ี์แตกต่างกันว่ามีความ
แตกตา่งในการตดัสินใจใชบ้ริการสถานบริการออกก าลงักายขนาดใหญ่ (Fitness Center)หรอืไม่ 
เเละศึกษาปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย
ขนาดใหญ่ (Fitness Center)ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ปัจจัยลกัษณะทางประชากรศาสตร ์มีความแตกต่างกันในเรื่องเพศและอายุ มีระดบัการ
ตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายขนาดใหญ่ (Fitness Center)ท่ีแตกต่างกนั ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นความสะดวก
และความเหมาะสมของค่าสมาชิก ด้านบุคลากร ด้านการสรา้งและการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพและดา้นกระบวนการบริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลงักาย
ขนาดใหญ่(Fitness Center)ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

(อารีรตัน ์สรุอมรรตัน,์ 2555) ความเป็นผูน้  าทางความคิดของบลอ็กเกอรด์า้นความงาม
กบัการรบัรู ้ทศันคติ เเละการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑด์า้นความงามของผูบ้รโิภค มีวตัถปุระสงคเ์พื่อ
อธิบายความสมัพันธ์ของคุณลกัษณะในฐานะผูน้  าทางความคิดของบล็อกเกอรด์า้นความงามท่ี
สง่ผลต่อการรบัรู ้ทศันคติ เเละการตดัสินใจซือ้ผลติภณัฑด์า้นความงามของผูบ้ริโภค เเละอธิบาย
คุณลกัษณะในฐานะผูน้  าทางความคิดของบล็อกเกอรด์า้นความงามท่ีส่งผลต่อการรบั รูท้ศันคติ 
เเละการตดัสินใจซือ้ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณลกัษณะในฐานะผูน้  าทางความคิดของ
บลอ็กเกอรด์า้นความงามมีความสมัพนัธก์บัทศันคติ เเละการตดัสนิใจซือ้ อยา่งมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 
0.01 เเละตวัแปรคณุลกัษณะดา้นความเช่ียชาญของบลอ็กเกอรด์า้นความงามท่ีสง่ผลต่อการรบัรู ้
ผลิตภณัฑด์า้นความงาม อย่างมีนยัส  าคญัท่ีระดบั 0.01 ไดเ้เก่ ความสามารถในการสรา้งเนือ้หา 
คุณลกัษณะดา้นความเช่ียวชาญของบล็อกเกอรด์า้นความงามท่ีสง่ผลต่อทัศนติผลิตภณัฑด์า้น
ความงาม อย่างมีนัยส  าคัญท่ีระดับ 0.01 ไดเ้เก่ ความสามารถในการรวบรวมขอ้มูลจากเเหล่ง
ตา่งๆ ความสมัพนัธท่ี์ดี ความเช่ียวชาญ ความเป็นผูน้  านวตักรรม ความมีอ านาจจากขอ้มลู ความ
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เป็นอิสระในการเเสดงความคิดเห็น ความสามารถในการสรา้งเนื ้อหา ความต่อเน่ืองในการ
น าเสนอ ความสามารถในการกระจายขอ้มูลหลายช่องทาง เเละคณุลกัษณะดา้นความเช่ียวชาญ
ของบลอ็กเกอรด์า้นความงามท่ีสง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑด์า้นความงามอยา่งมีนยัส  าคญั
ท่ีระดบั 0.01 ไดเ้เก่ ความเช่ียวชาญ ความเป็นผูน้  านวตักรรม ความมีอ านาจจากขอ้มูล ความเป็น
อิสระในการเเสดงความคิดเห็นความสามารถในการสรา้งเนือ้หา ความต่อเน่ืองในการน าเสนอ 
เเละความสามารถในการกระจายขอ้มลูหลายช่องทาง 

(ปกรณ ์วงศส์วสัด์ิ, 2554) ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิาร
ศูนยอ์อกก าลงักายของผูบ้ริโภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
ศึกษาปัจจัยดา้นประชากรศาสตรท่ี์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาลงักายของ
ผูบ้รโิภคในเขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ
กับการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาลงักายของผูบ้ริโภคในเขตหนองแขม ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ยเพศ อายแุละระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกัน 
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนยอ์อกก าลงักายของผูบ้ริโภค ในเขตหนองแขม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส  าคัญท่ีระดับ 0.05 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบดว้ยดา้นราคาและสถานท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกก าลงักายของ
ผูบ้รโิภคในเขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร อยา่งมีระดบันยัส  าคญัท่ีระดบั 0.05  

(ภคพงศ ์วิเศษสินธุ,์ 2553) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจยัท่ีสมัพันธ์กบัพฤติกรรมสขุภาพของ
บุคลกรสายสนบัสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา พฤติกรรมสขุภาพ 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัน า ปัจจยัเอือ้ เเละปัจจยัเสรมิกบัพฤติกรรมสขุภาพ เเละความสามารถ
ในการท านายพฤติกรรมสขุภาพของบุคลากรสายสนบัสนุนของจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยน า ปัจจัยเอือ้ เเละปัจจัยเสริม สามารถรว่มกันท านายพฤติกรรม
สขุภาพของบุคลากรสายสนบัสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไดอ้ย่างมีนยัส  าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

(อรุณรตัน ์สารวิโรจน,์ 2553) ท าการศกึษาเรื่อง พฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ่ มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษา พฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ ปัจจัยท่ีมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเเละปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
สง่เสริมสขุภาพของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ่ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ ปัจจัยท่ีสง่ผลต่อพฤติกรรมสง่เสริมสขุภาพของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยา
เขตหาดใหญ่ คือ ปัจจัยน า ไดเ้เก่ การรบัรูภ้าวะสุขภาพ ปัจจัยเอือ้ ไดแ้ก่ การมีนโยบายส่งเสริม
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สุขภาพ ปัจจัยเสริม ไดเ้เก่ การไดร้บัค าแนะน าสนับสนุนจากบุคคลต่างๆและการไดร้บัข้อมูล
ขา่วสารดา้นสขุภาพจากสื่อตา่งๆ 

(เย็นฤดี เเสงเพ็ชร, 2550) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพ
ของเเรงงานสูงอายุชายในสถานประกอบการ จังหวดัสมุทรปราการมีวัตถุประสงคเ์พื่อ ศึกษา
ปัจจัยท่ีมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของแรงงานสูงอายุชาย ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยน า ไดเ้เก่ ทศันคติเก่ียวกับการสง่เสรมิสขุภาพ ปัจจัยเอือ้ ไดเ้เก่ นโยบาย
ส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ปัจจัยเสริม ไดเ้เก่ การได้รบัข้อมูลข่าวสารจากสื่อ การ
ไดร้บัเเรงสนบัสนุนจากครอบครวั เเละการไดร้บัเเรงสนบัสนุนทางสงัคมจากหวัหนา้งาน สง่ผลต่อ
พฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพของเเรงงานชายสงูอาย ุอยา่งมีนยัส  าคญั 0.05 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวจัิย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัยมีวิธีการด าเนินการวิจัยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มูล
จากกลุ่มตัวอย่างและน าไปวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิติ โดยผูว้ิจัยได้ด  าเนินการศึกษาวิจัยตาม
ขัน้ตอน ดงันี ้

1.   การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
2.   การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.   การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4.   การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5.   สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ ท่ี ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ท่ีใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน ผูว้ิจยัจึงค านวณโดยใชส้ตูรแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอนท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5% (กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) ได้
ขนาดตวัอยา่ง 385 ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจึงเพิ่มขนาดของกลุม่ตวัอย่างอีก 15 ตวัอยา่ง เพื่อความสมบูรณข์อง
ขอ้มลูมากยิ่งขึน้รวมกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้จ านวน 400 ตวัอยา่ง ดงันี ้

 n =    Z2 

4e2 
เม่ือ n  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

Z แทน  ค่าปกติมาตรฐานท่ีไดจ้ากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน ขึน้อยูก่ับ

ระดบัความเช่ือมั่นท่ีผูว้ิจัยไดก้ าหนดไว ้95% คือ α = 0.05 หรือ 1-α/2 
= 0.975 ท าให ้Z = 0.975 เปิดคา่ตาราง Z ได ้1.96 
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e แทน  สดัสว่นของความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหเ้กิดขึน้ คือ 5% หรอื 0.05 

 แทนคา่ n =  (1.96)²  
4 (0.5)²  

     = 384.16 

= 385 ตวัอยา่ง 

ดงันัน้ขนาดของกลุม่ตวัอย่างเท่ากับ 385 ตวัอย่าง ผูว้ิจัยจึงเพิ่มขนาดของกลุม่ตวัอย่าง
อีก 15 ตัวอย่าง เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลมากยิ่งขึน้รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิน้จ านวน 400 
ตวัอยา่ง 

การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นท่ี 1 วิ ธีสุ่มตัวอย่างเเบบเเบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยการสุ่มเป็น

ระดับชั้นอย่างเป็นสัดส่วน จากจ านวนฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเปิด
ใหบ้รกิารมีจ านวน 7 แบรนด ์ดงัตาราง 4 

 
ตาราง 4 รายช่ือฟิตเนสและจ านวนตวัอยา่ง 

รายช่ือฟิตเนส จ านวนสาขาในกรุงเทพฯ จ านวนตัวอย่าง(คน) 
Jetts 24 Hour Fitness (Thailand) 9 84 
Asia Society Fitness 7 64 
Virgin Active Fitness Club 6 56 
We Fitness 6 56 
Anytime Fitness (Thailand) 6 56 
Fitness7 5 47 
Fitness24Seven (Thailand) 4 37 

รวม 43 400 

 
ขั้นท่ี  2 วิธีสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience sampling) ผู้วิจัยจะท าการเก็บ

แบบสอบถามจากผูท่ี้ใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครตามจ านวนสดัสว่นท่ี
ไดแ้บง่ไว ้โดยการเก็บแบบสอบถามนีจ้ะเก็บรวบรวมจากกลุม่ตวัอยา่งท่ียินดีและเต็มใจใหค้วามรว่มมือ
ในการตอบแบบสอบถามจ านวน 400 ตวัอยา่ง 
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือและขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือหรือแบบสอบถาม(Questionnaire) ท่ีใชใ้น

การเก็บรวบรวมขอ้มูลส  าหรบัการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยสรา้งขึน้จากการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ทบทวนวรรณกรรม รวมถึงการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูว้ิจยัไดแ้บง่ขอ้มูล
แบบสอบถามออกเป็น 5 สว่น เพื่อใหค้รอบคลมุขอ้มลูท่ีตอ้งการในการประมวลผลวิจยั ดงันี ้

ส่วนที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 6 ขอ้ มีลกัษณะเป็น
ค าถามปลายปิด (Close-ended question) แบบมีใหเ้ลือกสองค าตอบ (Dichotomous Choices) 
และลกัษณะเป็นค าถามท่ีมีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choices) แต่ละค าถามมีการสรา้ง
มาตรวดัในการวิจยั ดงันี ้

1. เพศ ใชม้าตรวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
1.1   ชาย 
1.2   หญิง 

2. อาย ุใชม้าตรวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล  าดบั (Ordinal Scale) 
2.1   18 - 22  ปี 
2.2   23 - 38  ปี 
2.3   39 - 54  ปี 
2.4   55 ปีขึน้ไป 

3. สถานภาพ ใชม้าตรวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
3.1   โสด 
3.2   สมรส 

4. การศกึษา ใชม้าตรวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล  าดบั (Ordinal Scale) 
4.1   ต  ่ากวา่ปรญิญาตร ี
4.2   ปรญิญาตร ี
4.3   สงูกวา่ปรญิญาตร ี

5. อาชีพ ใชม้าตรวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
5.1   นกัศกึษา/นิสติ 
5.2   ขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
5.3   พนกังานบรษิัทเอกชน 
5.4   ธุรกิจสว่นตวั 
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5.5   อ่ืนๆโปรดระบุ.........................  
6. รายไดต้อ่เดือน ใชม้าตรวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล  าดบั (Ordinal Scale) 

6.1   นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 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 บาทขึน้ไป 
 

ส่วนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-
ended.question) รูปแบบค าถามเป็นค าถามท่ีมีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choices) โดย
แบง่เป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ดา้นผลติภณัฑ ์     จ านวน 5 ขอ้ 
2. ดา้นราคา         จ านวน 4 ขอ้ 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหนา่ย       จ านวน 3 ขอ้ 
4. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด                 จ านวน 5 ขอ้ 
5. ดา้นบุคคล      จ านวน 6 ขอ้ 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ      จ านวน 6 ขอ้ 
7. ดา้นกระบวนการ          จ านวน 6 ขอ้ 
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรวดัแบบ Likert Scale มี 5 ระดบั โดยก าหนดเกณฑก์าร

ใหค้ะแนน ดงันี ้ 
   ระดับความคิดเห็น        คะแนน 

          มากท่ีสดุ           5 

          มาก             4 

               ปานกลาง         3 

          นอ้ย                             2 

          นอ้ยท่ีสดุ                                       1 

การอภิปรายผลการวิจัยของตอนท่ี 2 จะใช้ระดับการวัดขอ้มูลโดยใช้สูตรการค านวณ
ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้(Interval Scale) ดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554) 
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ความกวา้งของชัน้   =   
พิสยั

จ านวนชัน้
 

                                              =   
     5 - 1    

5
   =   0.8  

เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนน 
     ค่าเฉล่ีย         แปลผล 
   4.21 – 5.00               ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัสว่นประสมทาง 
           การตลาดบรกิารอยูใ่นระดบัดีมาก 
   3.41 – 4.20           ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัสว่นประสมทาง 
           การตลาดบรกิารอยูใ่นระดบัดี 
   2.61 – 3.40          ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัสว่นประสมทาง 
           การตลาดบรกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   1.81 – 2.60           ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัสว่นประสมทาง 
           การตลาดบรกิารอยูใ่นระดบัไม่ดี 
   1.00 – 1.80          ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัสว่นประสมทาง 
           การตลาดบรกิารอยูใ่นระดบัไม่ดีอยา่งมาก 

 

ส่วนที่ 3 อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน ์มีลกัษณะเป็นค าถามปลาย
ปิด (Close-ended.question) รูปแบบค าถามเป็นค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple 
Choices) โดยแบง่เป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ความบนัเทิงในการสื่อสาร                 จ านวน 3 ขอ้ 
2. ความมีช่ือเสยีง     จ านวน 3 ขอ้ 
3. ความนา่เช่ือถือ     จ านวน 3 ขอ้ 
4. การรบัรูถ้ึงประโยชนข์องค าแนะน า   จ านวน 3 ขอ้ 
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรวดัแบบ Likert Scale มี 5 ระดบั โดยก าหนดเกณฑก์าร

ใหค้ะแนน ดงันี ้ 
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   ระดับความคิดเห็น          คะแนน 
      เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง     5 

      เห็นดว้ย      4 

           เฉยๆ           3 

      ไม่เห็นดว้ย                  2 

      ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง                            1 

การอภิปรายผลการวิจัยของตอนท่ี 3 จะใช้ระดับการวัดขอ้มูลโดยใช้สูตรการค านวณ
ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้(Interval Scale) ดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554) 

ความกวา้งของชัน้ =    
พิสยั

จ านวนชัน้
 

                                            =    
     5 - 1     

5
   =   0.8  

เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนน 
         ค่าเฉล่ีย แปลผล 

   4.21 – 5.00       ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับอิทธิพลของบุคคลท่ี
มีช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลนอ์ยูใ่นระดบัดีมาก 

   3.41 – 4.20   ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับอิทธิพลของบุคคลท่ี
มีช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลนอ์ยูใ่นระดบัดี 

   2.61 – 3.40   ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับอิทธิพลของบุคคลท่ี
มีช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลนอ์ยูใ่นระดบัเฉยๆ 

   1.81 – 2.60   ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับอิทธิพลของบุคคลท่ี
มีช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลนอ์ยูใ่นระดบัไม่ดี 

   1.00 – 1.80   ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับอิทธิพลของบุคคลท่ี
มีช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลนอ์ยูใ่นระดบัไม่ดีอยา่งมาก 
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ส่วนที่  4 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ  มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด  (Close-
ended.question) รูปแบบค าถามเป็นค าถามท่ีมีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choices) โดย
แบง่เป็น 3 ปัจจยั ไดแ้ก่  

1. ปัจจยัน า      จ านวน 3 ขอ้ 
2. ปัจจยัเอือ้     จ านวน 4 ขอ้ 
3. ปัจจยัเสรมิ      จ านวน 5 ขอ้ 
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรวดัแบบ Likert Scale มี 5 ระดบั โดยก าหนดเกณฑก์าร

ใหค้ะแนน ดงันี ้ 
 ระดับความคิดเห็น                  คะแนน 

          มากท่ีสดุ        5 

          มาก          4 

               ปานกลาง          3 

          นอ้ย                   2 

          นอ้ยท่ีสดุ                                 1 

การอภิปรายผลการวิจัยของตอนท่ี 4 จะใช้ระดับการวัดขอ้มูลโดยใช้สูตรการค านวณ
ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้(Interval Scale) ดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554) 

ความกวา้งของชัน้    =    
พิสยั

จ านวนชัน้
 

                                               =    
     5 - 1    

5
   =   0.8  

เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนน 
         ค่าเฉล่ีย  แปลผล 

   4.21 – 5.00       ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านพฤติกรรมส่งเสริม
สขุภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 

   3.41 – 4.20   ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านพฤติกรรมส่งเสริม
สขุภาพอยูใ่นระดบัดี 

   2.61 – 3.40   ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านพฤติกรรมส่งเสริม
สขุภาพอยูใ่นระดบัเฉยๆ 
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   1.81 – 2.60   ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านพฤติกรรมส่งเสริม
สขุภาพอยูใ่นระดบัไม่ดี 

   1.00 – 1.80   ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านพฤติกรรมส่งเสริม
สขุภาพอยูใ่นระดบัไม่ดีอยา่งมาก 

 

ส่วนที่ 5 การตดัสินใจใชบ้ริการ มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended. question) รูปแบบ
ค าถามเป็นค าถามท่ีมีหลายค าตอบใหเ้ลอืก(Multiple Choices)  ไดแ้ก่ การตดัสนิใจ จ านวน 4 ขอ้ 

แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตรแบบ Likert Scale มี 5 ระดบั โดยก าหนดเกณฑ์
การใหค้ะแนน ดงันี ้ 

   ระดับความคิดเห็น                       คะแนน  
          เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง       5 

               เห็นดว้ย                   4 

          เฉยๆ        3 

          ไม่เห็นดว้ย        2 

          ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง                  1 

การอภิปรายผลการวิจัยของตอนท่ี 5 จะใช้ระดับการวัดขอ้มูลโดยใช้สูตรการค านวณ
ค วาม กว้ า งข อ งอั น ต รภ าค ชั้ น (Interval Scale) ดั ง นี ้  (กั ล ย า  ว า นิ ช ย์ บั ญ ช า , 2554 ) 

ความกวา้งของชัน้    =    
พิสยั

จ านวนชัน้
 

                                             =    
    5 - 1   

5
   =   0.8  

เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนน 
     ค่าเฉล่ีย  แปลผล 

     4.21 – 5.00     ผูต้อบแบบสอบถามมีการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรใ์น 
ระดบัสงูมาก 

      3.41 – 4.20   ผูต้อบแบบสอบถามมีการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรใ์น                                                            
ระดบัสงู 

     2.61 – 3.40   ผูต้อบแบบสอบถามมีการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรใ์น  

                                                 ระดบัปานกลาง 
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     1.81 – 2.60   ผูต้อบแบบสอบถามมีการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรใ์น                                              
ระดบัต ่า 

     1.00 – 1.80    ผูต้อบแบบสอบถามมีการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรใ์น 

       ระดบัต ่ามาก 

 

ข้ันตอนในการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
การสรา้งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ ได้สรา้งเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เพื่อใหไ้ดเ้ครื่องมือท่ีสมบูรณแ์ละมีคณุภาพ ผูว้ิจยัไดท้  าการสรา้งเครื่องมือตามล าดบัขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากหนงัสือ เอกสาร บทความ แหล่งขอ้มูลทางอินเทอรเ์น็ต

และผลงานวิจัยต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อก าหนดขอบเขตของการวิจยัและสรา้งเครื่องมือในการ
วิจยัใหค้รอบคลมุตามความมุ่งหมายของการวิจยั 

2. สรา้งแบบสอบถามโดยอาศยักรอบแนวคิดในการวิจยั ก าหนดขอบเขตใหค้รอบคลมุกับ
เนือ้หางานวิจยั โดยแบบสอบถามจะแบง่เป็น 5 สว่น คือ 

สว่นท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
สว่นท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
สว่นท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัอิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลน ์
สว่นท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพ 
สว่นท่ี 5 ค าถามเก่ียวกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอร ์

3. ตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีตรวจเรียบรอ้ยแลว้ ไป
ทดลองใชก้บักลุม่ตวัอย่าง จ านวน 30 ชุดเพื่อหาความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัและรายดา้น โดยใชส้ตูร ครอนบคั

แอลฟ่า(Cronbach’s alpha) ซึ่งจะมีคา่ระหวา่ง 0 ≤ α ≤ 1 คา่ท่ีใกลเ้คียงกับ 1 แสดงว่ามีความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามสูง ซึ่งในงานวิจัยนีก้  าหนดค่าความเช่ือมั่นท่ียอมรบัได้ตอ้งไม่ต  ่ากว่า 0.7 ขึน้ไป 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546) 

3.1 แบบสอบถามสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย 
      ดา้นผลติภณัฑ ์                                   มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.73 
      ดา้นราคา                                             มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.82 
      ดา้นช่องทางการจดัจ าหนา่ย               มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.87 
      ดา้นการสง่เสรมิการตลาด                    มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.83 
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      ดา้นบุคคล                                             มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.88 
      ดา้นลกัษณะทางกายภาพ                     มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.87 
      ดา้นกระบวนการ                                   มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.82 
3.2 แบบสอบถามอิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลน ์ประกอบดว้ย 
      ดา้นความบนัเทิงในการสื่อสาร              มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.72 
      ดา้นความมีช่ือเสยีง                               มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.74 
      ดา้นความนา่เช่ือถือ                               มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.91 
      ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนข์องค าแนะน า มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.77 
3.3 แบบสอบถามพฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพ ประกอบดว้ย 
      ดา้นปัจจยัน า                                         มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.73 
      ดา้นปัจจยัเอือ้                                        มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.80 
      ดา้นปัจจยัเสรมิ                                      มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.80 
3.4 แบบสอบถามการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง                       
                                                                     มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.77 

4..น าแบบสอบถามท่ีปรบัปรุงแกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ ด าเนินการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง ตามท่ีไดก้ าหนดไวแ้ละน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามท่ีถูกตอ้ง
เรยีบรอ้ยแลว้ มาประมวลผลขอ้มลูดว้ยโปรแกรมสถิติส  าเรจ็รูปเพื่อวิเคราะหข์อ้มลู 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู มีดงันี ้

3.1 จดัเตรยีมเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูใหเ้พียงพอตอ่กลุม่ตวัอยา่ง 
3.2 ด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเก็บแบบสอบถามกบักลุม่ตวัอยา่งในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ

ตามท่ีไดก้ าหนด โดยแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบ พรอ้มทัง้รอรบัแบบสอบถามคืนในเวลา
เดียวกนั โดยจะเก็บขอ้มลูกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีมีความยินดี และเต็มใจใหข้อ้มลูเทา่นัน้  

3.3 น าแบบสอบถามท่ีกลุม่ตวัอย่างกรอกขอ้มูลสมบูรณแ์ลว้มาตรวจสอบความสมบูรณ์
ในการตอบ ตรวจสอบความถูกตอ้ง และครบถว้นของการกรอกขอ้มลู น าขอ้มลูท่ีรวบรวมไดม้าเตรยีมลง
รหสั และท าการวิเคราะหข์อ้มลูตอ่ไป 

การจัดกระท าและการวิเคราะหข้์อมลู 
4.1 การจดักระท า ดงันี ้
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4.1.1 การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู ้วิ จัยตรวจดูความสมบู รณ์ ของการตอบ
แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามท่ีน าไปวิเคราะหต์อ้งมีความครบถว้นสมบูรณ ์ 

4.1.2 การลงรหัส (Coding) น าข้อมูลท่ีได้มาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่ อ
เตรยีมการวิเคราะหด์ว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ 

4.1.3 การประมวลผลขอ้มูล (Processing) น าขอ้มูลท่ีลงรหสัแลว้มาบนัทึกและประมวล
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหแ์ละทดสอบสมมติฐานโดยก าหนดความมีนยัส  าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

4.2 การวิเคราะหข์อ้มลู ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ ดงันี ้
การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายขอ้มลู 
4.2.1 วิเคราะหข์อ้มลูสว่นท่ี 1 เก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

วิเคราะหโ์ดยหาความถ่ี (Frequency) และหาคา่รอ้ยละ (Percentage)  

4.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย (x) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นท่ี 2 สว่นท่ี 3 และสว่นท่ี 4 

การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
4.2.3 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร ์

ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ t-test แบบ Independent เพื่อใช้
ทดสอบความแตกต่างของ กลุ่มประชากร 2 กลุ่ม โดยทดสอบสมมติฐานส่วนท่ี 1 ด้านเพศ และ
สถานภาพ ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) เพื่อใช้
ทดสอบความแตกต่างของ กลุ่มประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม โดยทดสอบสมมติฐานส่วนท่ี 2 ดา้นอาย ุ
ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดต้อ่เดือน 

4.2.4 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภัณฑ ์
ดา้นราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของ
ผู้ใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression 
analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน 

4.2.5 สมมติฐานขอ้ท่ี 3 อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน ์ประกอบดว้ย 
ดา้นความบนัเทิงในการสื่อสาร ดา้นความมีช่ือเสยีง ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน์
ของค าแนะน า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ช้บริการ ในเขต
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กรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหคุูณ (Multiple regression analysis) ในการทดสอบ
สมมติฐาน 

4.2.6 สมมติฐานขอ้ท่ี 4 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย ด้านปัจจัยน า ด้าน
ปัจจัยเอือ้ และดา้นปัจจัยเสริม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของ
ผู้ใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression 
analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
5.1 สถิติท่ีใชท้ดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

สถิติท่ีใชห้าคุณภาพแบบสอบถาม คือ หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใชส้ตูร

สมัประสทิธ์ิแอลฟ่า (α - Coefficent) ของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546) มีสตูรการ
ค านวณดงันี ้

α =
k Convariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ / Variance ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1 + (k − 1) Convariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ / Variance ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

        เม่ือ        α  แทน   คา่ความเช่ือมั่นของชุดค าถาม 

                 K  แทน   จ านวนค าถาม 

   Convariance ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  แทน   คา่เฉลี่ยของคา่แปรปรวนรว่มระหวา่งค าถาม 

      Variance ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  แทน   คา่เฉลี่ยของคา่แปรปรวนของค าถาม 

5.2 การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) 
เป็นหลักการท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล น าเสนอข้อมูลและค านวณค่าสถิติเบือ้งต้น มี

ลกัษณะเป็นการอธิบายหรอืบรรยาย แตจ่ะไม่สามารถอา้งอิงถึงปัจจยัสว่นบุคคลโดยรวมได ้จึงเป็นการ
สรุปถึงลกัษณะของขอ้มลูกลุม่ท่ีศกึษา (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546) มีสตูรการค านวณดงันี ้

5.2.1 คา่รอ้ยละ (Percentage)  

                                                     P = 
f x 100

n
 

  เม่ือ  P แทน  รอ้ยละหรอืเปอรเ์ซ็นต ์

   f   แทน   ความถ่ีของขอ้มลูในแตล่ะกลุม่ 

   n    แทน   จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

5.2.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เป็นการหาค่ากลางของขอ้มูลทั้งหมด โดยมีสูตรในการ
ค านวณ ดงันี ้  
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x̅  =  
∑ xi

n
i=1

N
 

 

 เม่ือ x̅  แทน  คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่ง 

 xi แทน คะแนนตวัท่ี i 

  i แทน ตวัท่ีของคะแนนตัง้แต ่1,2,3,…n 

  N แทน จ านวนทัง้หมด 

5.2.3 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) มีสตูรการค านวณดงันี ้

S. D.  = √
n∑x2 − (∑x)2

n(n − 1)
 

  เม่ือ  S.D. แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     n∑x2  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

     (∑x)2  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

     n  แทน คา่ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 

5.3 สถิติเชิงอนมุานท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
5.3.1 ค่าสถิติ Independent Sample t-test ใชใ้นการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหวา่งคา่เฉลี่ยของตวัแปรอิสระท่ีมีการแบง่เป็น 2 กลุม่ (ชูศร ีวงศร์ตันะ, 2541) 
กรณีท่ีคา่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ เทา่กนั (S1

2 = S2
2) 

t =
x̅1 − x̅2

Sp ∙ √
1
n1

+
1

n2

 

เม่ือ t         แทน คา่สถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

x̅1    แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 

 x̅2     แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 

S1
2    แทน คา่แปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 

S2
2 แทน     คา่แปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 

n1 แทน     ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 

n2 แทน     ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
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สถิติทดสอบ t  ท่ีมีคา่องศาอิสระ n1+n2-2 โดยท่ี 

SP 
2 =

n(n1-1)S1
2+ (n2-1)S2

2

n1+n2-2 
 

กรณีท่ีคา่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ ไม่เทา่กนั (S1
2 ≠ S2

2) 

t =
x̅1 − x̅2

√[
S1

2

n1
+

S2
2

n2
]

2

 

เม่ือ t        แทน        คา่สถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

x̅1       แทน        คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 

 x̅2     แทน        คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 

S1
2     แทน        คา่แปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 

S2
2     แทน        คา่แปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 

n1     แทน        ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 

n2     แทน        ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

5.3.2 ค่า one-way ANOVA ในการทดสอบความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่ 2 กลุม่ (ชูศร ีวงศร์ตันะ, 2541) 

f =
ms𝐁

ms𝐖
         โดยมี                    df𝟏 = k − 1 

  df𝟐 = n − k 

 f  แทน ความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยท่ีมีมากกวา่ 2 กลุม่ 
msB   แทน ความแปรปรวนนะหวา่งกลุม่ (Mean square between-group) 
msW  แทน ความแปรปรวนภายในกลุม่ (Mean square within-group) 
df1  แทน องศาความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
df2  แทน ความแปรปรวนภายในกลุม่ 
k  แทน จ านวนของกลุม่ตวัอยา่ง 
n  แทน จ านวนคะแนนทัง้หมด 
(k − 1) แทน Degree of freedom ส าหรบัหารแปรผนัระหวา่งกลุม่ (dfb) 
(n − k) แทน Degree of freedom ส าหรบัหารแปรผนัภายในกลุม่ (dfw) 
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5.3.3 สถิติ Brown-Forsythe (β) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตวัอยา่งตัง้แต ่2.กลุม่ขึน้ไป กรณีคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ตา่งกนัเพื่อทดสอบสมมติฐาน (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2545) มีสตูรดงันี ้

                                     β         =    
MS(B)

MS(W)
   

                                  msW     =    ∑ (1 −
ni

N

k
i=1 )Si

2 
เม่ือ         β แทน คา่สถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe 
         msB แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
         msW แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ส  าหรบั Brown-Forsythe 
              k แทน จ านวนของกลุม่ตวัอยา่ง 
              n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง  
  N แทน ขนาดของประชากร 
             Si

2  แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง 

กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติ ด าเนินการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยสถิติ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกันท่ีระดบัความเช่ือมั่น
รอ้ยละ 95 (วิเชียร เกศสงิห,์ 2543) มีสตูรดงันี ้

t   =  
x̅i−x̅j

MS(W)[
1

ni
+

1

nj
]

 

เม่ือ     t แทน คา่สถิติท่ีใชพ้ิจารณา t-distribution 
msW  แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ (Mean    

                                          square within group( ส าหรบั Dunnett’s T3 
 x̅i แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งท่ี i 

x̅j   แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งท่ี j 
n แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ท่ี i 
nj  แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ท่ี j 

5.3.4 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Coefficients).โดยการ 
คน้หาตวัพยากรณ ์โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป (บุญชม ศรสีะอาด, 2547) ดงันี ้
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สมการพยากรณ ์ในรูปคะแนนดิบ 

 Ŷ = 0 + 1X1 + 2X2 + 3X3+. . . +𝑘Xk  

สมการพยากรณ ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  

    Z𝑦 = P1Z1 + P2Z2 + P3Z3+. . . +PkZk 

เม่ือ        Ŷ             แทน  คะแนนพยากรณ ์ของตวัเกณฑ ์ 

              1, 2, … , 𝑘   แทน  คา่สมัประสทิธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณต์วัท่ี.1.ถึง 
                                           ตวัท่ี k  ตามล าดบั (รูปคะแนนดิบ)  
       P1, P2, … , Pk  แทน คา่สมัประสทิธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ ์ตวัท่ี 1 ถึง 
                                           ตวัท่ี k  ตามล าดบั (รูปคะแนนมาตรฐาน) 
       X1, X2, … , Xk      แทน คะแนนของพยากรณข์องตวัเกณฑต์วัท่ี 1 ถึงตวัท่ี k 
                                           ตามล าดบั 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัยท าการวิเคราะหแ์ละแปลผลการวิเคราะห์
จากการเก็บขอ้มูลกลุม่ตัวอย่าง โดยก าหนดสญัลกัษณ์ และอักษรย่อท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 
ดงันี ้

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหแ์ละแปลผลข้อมูล 
  n        แทน    จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

  x ̅       แทน    คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่ง (Mean) 
  S.D.   แทน    คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  t         แทน    คา่ท่ีใชพ้ิจารณา (t – distribution) 
  F.       แทน    คา่ความนา่จะเป็นส  าหรบับอกนยัส  าคญัทางสถิติแบบ                       
                     (F – distribution) 
  df       แทน    ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
  MS     แทน    คา่เฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสอง (Sum of  
                     Squares) 
  LSD    แทน    การเปรยีบเทียบผลตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยประชากรครัง้ละคู ่ 
  Adj     แทน    คา่สมัประสทิธ์ิการตดัสินใจของสถิติวิเคราะหค์วามถดถอยเชิง 
                     พหคุณู 
  Sig.    แทน    ระดบันยัส  าคญัทางสถิติจากการทดสอบใชใ้นการสรุปผลการ 
                   ทดสอบสมมติฐาน 
  *         แทน    ผลทดสอบอยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  H0        แทน     สมมติฐานหลกั 
  H1       แทน    สมมติฐานรอง 
  B        แทน    คา่สมัประสทิธ์ิการถดถอย 
  R2

adj    แทน    คา่สมัประสทิธ์ิการตดัสนิใจของสถิติวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณู 
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การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู และการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มลูของการวิจยัครัง้นี ้

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบายโดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ตอน 

ดงันี ้
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์อ้มูลส่วนประสมทางการตลาดบริการของฟิตเนสเซ็นเตอร์

ขนาดกลาง 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์อ้มลูอิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลน ์ 
ตอนท่ี 4 การวิเคราะหข์องพฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพ  
ตอนท่ี 5 การวิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของ

ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
สว่นท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุาน ในการทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้
      สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผูใ้ชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร ์

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือนแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใช้
บรกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางแตกตา่งกนั 

      สมมติฐานขอ้ท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นการสง่เสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
และดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

        สมมติฐานขอ้ท่ี 3 อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน ์ประกอบดว้ย 
ดา้นความบนัเทิงในการสื่อสาร ดา้นความมีช่ือเสยีง ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน์
ของค าแนะน า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 

        สมมติฐานขอ้ท่ี 4 พฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพ ประกอบดว้ย ดา้นปัจจยัน า ดา้นปัจจัย
เอือ้ และดา้นปัจจยัเสรมิ มีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้ริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
สว่นท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณา  

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร ์จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ 
การศกึษา อาชีพ และรายไดต้อ่เดือน น าเสนอขอ้มลูในรูปการแจกแจงความถ่ีและคา่รอ้ยละ ดงัตาราง 4 

ตาราง 4 แสดงจ านวนและคา่รอ้ยละลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 162 40.50 

 
หญิง 238 59.50 

 รวม 400 100.00 

อาย ุ 18 - 22 ปี 19 4.75 

 
23 - 38 ปี 151 37.75 

 39 - 54 ปี 183 45.75 
 55 ปีขึน้ไป 47 11.75 

 รวม 400 100.00 

สถานภาพ โสด 270 67.50 
 สมรส 130 32.50 

 รวม 400 100.00 

การศกึษา ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 28 7.00 
 ปรญิญาตร ี 299 74.75 
 สงูกวา่ปรญิญาตร ี 73 18.25 

 รวม 400 100.00 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ รบัราชการ/รฐัวิสาหกิจ 54 13.50 

 พนกังานบรษิัทเอกชน 141 35.25 
 ธุรกิจสว่นตวั 139 34.75 
 พอ่บา้น/แมบ่า้น 47 11.75 
 นกัศกึษา 19 4.75 
 รวม 400 100.00 

รายไดต้อ่เดือน นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 15,000 บาท 19 4.75 

 15,001 - 30,000 บาท 70 17.50 

 30,001 - 45,000 บาท 155 38.75 

 45,001 - 60,000 บาท 111 27.75 

 60,001 บาทขึน้ไป 45 11.25 

 รวม 400 100.00 

 

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวน 400 คน พบวา่ 

เพศ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 238 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.50 
และเพศชาย จ านวน 162 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.50 ตามล าดบั 

อายุ ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 39 - 54 ปี จ านวน 183 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
45.75 รองลงมามีอายุ 23 - 38 ปี จ านวน 151 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.75 มีอายุ 55 ปีขึน้ไป จ านวน 47 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.75 และมีอาย ุ18 - 22 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.75 ตามล าดบั 

สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 270 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 67.50 และสถานภาพสมรส จ านวน 130 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.50 ตามล าดบั 

ระดบัการศกึษา ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มีการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 299 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 74.75 รองลงมามีการศึกษาระดบัสงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 73 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
18.25 และระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตร ีจ านวน 28 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.00 ตามล าดบั 

อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มีอาชีพพนกังานบรษิัทเอกชน จ านวน 141 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 35.25 รองลงมามีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 139 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.75 รบัราชการ/
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รฐัวิสาหกิจ จ านวน 54 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.50 พ่อบา้น/แม่บา้น จ านวน 47 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.75 
และนกัศกึษา จ านวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.75 ตามล าดบั  

รายไดต้่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มีรายไดต้่อเดือน 30,001 - 45,000 บาท 
จ านวน 155 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.75 รองลงมามีรายไดต้อ่เดือน 45,001 - 60,000 บาท จ านวน 111 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 27.75 รายไดต้่อเดือน 15,001 - 30,000 จ านวน 70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.50 รายไดต้่อ
เดือน 60,001 บาทขึน้ไป จ านวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.25 และรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.75 ตามล าดบั 

เน่ืองจากขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรด์า้นอายุ ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดต้อ่เดือน มี
ความถ่ีของขอ้มูลบางกลุม่นอ้ยเกินไป ดงันัน้ผูว้ิจัยจึงน าขอ้มูลดงักลา่วมาแบง่ชัน้จ านวนใหม่ เพื่อ
ใชส้  าหรบัทดสอบสมมติฐาน ดงัตาราง 5 

ตาราง 5 แสดงจ านวนและรอ้ยละ ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามท่ีจดักลุม่ใหม่ 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 38 ปี 170 42.50 
 39 - 54 ปี 183 45.75 
 55 ปีขึน้ไป 47 11.75 
 รวม 400 100.00 

อาชีพ รบัราชการ/รฐัวิสาหกิจ 54 13.50 
 พนกังานบริษัทเอกชน 141 35.25 
 ธุรกิจสว่นตวั 139 34.75 
 พ่อบา้น/แม่บา้น/นกัศกึษา 66 16.50 
 รวม 400 100.00 

รายไดต่้อเดือน นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 30,000 บาท 89 22.25 
 30,001 - 45,000 บาท 155 38.75 
 45,001 - 60,000 บาท 111 27.75 
 60,001 บาทขึน้ไป 45 11.25 
 รวม 400 100.00 

 

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวน 400 คน จ าแนกตามอาย ุอาชีพ และรายไดต้อ่เดือนท่ีจดักลุม่ใหม่ พบวา่ 
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อายุ ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 39 - 54 ปี จ านวน 183 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
45.75 รองลงมามีอายนุอ้ยกวา่หรอืเท่ากับ 38 ปี จ านวน 170 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.50 และผูมี้อาย ุ55 
ปีขึน้ไป จ านวน 47 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.75  ตามล าดบั 

อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มีอาชีพพนกังานบรษิัทเอกชน จ านวน 141 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 35.25 รองลงมาอาชีพธุรกิจสว่นตวั จ านวน 139 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.75 พ่อบา้น/แม่บา้น/
นกัศึกษา จ านวน 66 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.50 และรบัราชการ/รฐัวิสาหกิจ จ านวน 54 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 13.5 ตามล าดบั  

รายไดต้่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มีรายไดต้่อเดือน 30,001 - 45,000 บาท 
จ านวน 155 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.75 รองลงมามีรายไดต้อ่เดือน 45,001 - 60,000 บาท จ านวน 111 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 27.75 รายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่าหรอืเท่ากบั 30,000 จ านวน 89 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.25 
และรายไดต้อ่เดือน 60,001 บาทขึน้ไป จ านวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.25 ตามล าดบั 

 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์อ้มูลสว่นประสมทางการตลาดบริการของฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลาง  

ในการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับสว่นประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย ดา้น
ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ โดยการคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 แสดงคา่เฉลี่ยและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ X̅ SD แปลผล 
ดา้นผลิตภณัฑ ์    
1. อปุกรณอ์อกก าลงักายมีหลากหลายชนิด 4.60 0.59 ดีมาก 
2. อปุกรณอ์อกก าลงักายที่ใหบ้ริการมีความปลอดภยัไดม้าตรฐาน 4.53 0.61 ดีมาก 
3. อปุกรณอ์อกก าลงักายเพียงพอกบัผูม้าใชบ้ริการ 4.64 0.81 ดีมาก 
4. มีคลาสการออกก าลงักายเฉพาะกลุม่บคุคล เช่น คลาสลด 
น า้หนกั คลาสยืดกลา้มเนือ้ 

3.70 1.09 ดี 

5. มีประเภทของสมาชิกที่หลากหลาย 4.05 0.64 ดี 
ดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวม 4.30 0.75 ดมีาก 

ดา้นราคา    
1. การก าหนดราคาค่าบริการมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกบั 
คณุภาพการบริการที่ไดร้บั 

4.10 1.09 ดี 

2. ค่าใชบ้ริการเทรนเนอรส์ว่นบคุคลมีความเหมาะสมเมื่อ 
เทียบกบัคณุภาพการใหบ้ริการ 

4.20 1.04 ดี 

3. ไมม่ีค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 4.17 1.07 ดี 
4. ราคามีความเหมาะสมกบัระยะเวลาการเป็นสมาชิก 4.18 1.06 ดี 

ดา้นราคาโดยรวม 4.16 1.07 ด ี
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย    
1. ท าเลที่ตัง้สะดวกในการเดินทางเขา้ถึง 4.32 1.05 ดีมาก 
2. ท าเลที่ตัง้อยู่ใกลก้ับระบบขนสง่สาธารณะ 4.14 1.20 ดี 
3. สามารถใชบ้ริการไดห้ลายสาขา 3.33 0.84 ปานกลาง 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม 3.93 1.03 ด ี
ดา้นการส่งเสริมการตลาด    
1. มีการลดราคาส าหรบัสมาชิกเก่าท่ีต่ออายสุมาชิก 4.32 0.79 ดีมาก 
2. มีการลดราคาเมื่อสมคัรสมาชิกพรอ้มกนัเป็นกลุ่ม 4.29 0.79 ดีมาก 
3. มีสทิธิใหก้บับคุคลประเภทต่างๆ เช่น ผูส้งูอาย ุฯลฯ 4.28 0.84 ดีมาก 
4. มีการจดัโปรโมชั่นลดค่าบริการในเทศกาลต่างๆ 3.13 0.76 ปานกลาง 
5. มีการทดลองเลน่ฟรี 3.41 0.67 ดี 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวม 3.89 0.77 ด ี
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ X̅ SD แปลผล 
ดา้นบุคคล    
1. พนกังานมีความสภุาพเรียบรอ้ย ยิม้แยม้แจม่ใส 4.50 0.62 ดีมาก 
2. พนกังานเอาใจใสใ่หค้ าแนะน าดว้ยดีเสมอ 4.66 0.58 ดีมาก 
3. พนกังานมีความรู ้สามารถใหค้วามแนะน าที่ถกูตอ้ง 4.17 1.19 ดี 
4. พนกังานสามารถแกปั้ญหาและช่วยเหลอืดว้ยความเต็มใจเสมอ 4.27 0.72 ดีมาก 
5. เทรนเนอรม์ีความรูค้วามสามารถ เกี่ยวกบัการออกก าลงักาย 4.90 0.37 ดีมาก 
6. เทรนเนอรม์ีความตัง้ใจ จริงใจในการใหบ้ริการ 4.46 0.84 ดีมาก 

ดา้นบุคคลโดยรวม 4.49 0.72 ดมีาก 
ดา้นลักษณะทางกายภาพ    
1. มีหอ้งอาบน า้ใหบ้ริการ 3.67 0.96 ดี 
2. มีหอ้งเปลี่ยนเสือ้ผา้และลอ็คเกอรใ์หบ้ริการ 4.54 0.77 ดีมาก 
3. มีระบบรกัษาความปลอดภยัที่ดี เช่น กลอ้งวงจรปิด 4.01 1.17 ดี 
4. มีระบบการดแูลรกัษาความสะอาดภายในฟิตเนส 4.47 0.62 ดีมาก 
5. มีลานจอดรถที่เพียงพอปลอดภยั 4.29 0.88 ดีมาก 
6. ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรม์ีการเปิดเพลงสรา้งบรรยากาศเพื่อกระตุน้
การออกก าลงักาย 

4.00 0.91 ดี 

ดา้นลักษณะทางกายภาพโดยรวม 4.16 0.89 ด ี
ดา้นกระบวนการ    
1. มีปา้ยแนะน าขัน้ตอนการใชบ้ริการอย่างชดัเจนและเขา้ใจง่าย 3.68 1.30 ดี 
2. มีกระบวนการจดัการที่ดีกรณีมีผูม้าใชบ้ริการจ านวนมาก 3.18 0.40 ปานกลาง 
3. มีการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ดว้ยความเท่าเทียมกนั 3.70 0.91 ดี 
4. รายละเอียดและเง่ือนไขในการสมคัรมีความชดัเจน 4.68 0.53 ดีมาก 
5. สามารถช าระค่าบริการไดห้ลายวิธี เช่น เงินสด หรือบตัรเครดิต 3.08 0.29 ปานกลาง 
6. การแจง้เตือนใหก้บัสมาชิกเมื่อมีเรื่องส าคญัที่สมาชิกตอ้ง 
ทราบอย่างรวดเร็ว 

4.80 0.64 ดีมาก 

ดา้นกระบวนการโดยรวม 3.85 0.68 ด ี
ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม 4.13 0.40 ด ี
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จากตาราง 6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาด
บรกิารโดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.13 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่  

ด้านผลิตภัณฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด
บรกิาร ดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมาก จ านวน 3 ขอ้ โดยขอ้อุปกรณ์เพียงพอกับผูม้าใช้
บริการ มีคา่เฉลี่ยสงูสดุเท่ากับ 4.64 รองลงมา คือ ขอ้อุปกรณอ์อกก าลงักายมีหลากหลายชนิด และขอ้
อุปกรณ์ออกก าลังกายท่ีให้บริการมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และ4.53 
ตามล าดับ สว่นขอ้มีประเภทของสมาชิกท่ีหลากหลาย และขอ้มีคลาสการออกก าลงักายเฉพาะกลุ่ม
บุคคล เช่น คลาสลดน า้หนัก คลาสยืดกลา้มเนือ้ ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี มี
คา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.05 และ3.70 ตามล าดบั 

ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับสว่นประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีทกุขอ้ โดยขอ้ค่าใชบ้รกิารเทรนเนอรส์ว่นบุคคลมีความเหมาะสม
เม่ือเทียบกบัคณุภาพการใหบ้รกิาร มีคา่เฉลี่ยสงูสดุเทา่กบั 4.20 รองลงมา คือ ขอ้ราคามีความเหมาะสม
กับระยะเวลาการเป็นสมาชิก ขอ้ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และขอ้การก าหนดราคาค่าบริการมีความ
เหมาะสมเม่ือเทียบกบัคณุภาพการบรกิารท่ีไดร้บั มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.18 4.17 และ 4.10 ตามล าดบั 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับสว่นประสม
ทางการตลาดบริการ ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท าเลท่ีตัง้สะดวกในการเดินทางเขา้ถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ในระดบัดีมาก มีคา่เฉลี่ยสงูสดุเทา่กับ 4.32 รองลงมา คือ ขอ้ท าเลท่ีตัง้อยูใ่กลก้บัระบบขนสง่สาธารณะ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเทา่กบั 4.14 สว่นขอ้สามารถใชบ้รกิารไดห้ลาย
สาขา ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.33  

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับสว่นประสมทาง
การตลาดบรกิาร ดา้นการสง่เสรมิการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.89 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีมาก จ านวน 3 ขอ้ โดยขอ้มีการลดราคา
ส าหรบัสมาชิกเก่าท่ีต่ออายุสมาชิก มีค่าเฉลี่ยสูงสดุเท่ากับ 4.32 รองลงมา คือ ขอ้มีการลดราคาเม่ือ
สมัครสมาชิกพรอ้มกนัเป็นกลุม่ และขอ้มีสิทธิใหก้ับบุคคลประเภทต่างๆ เช่น ผูส้งูอายุ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.29 และ4.28 ตามล าดับ ส่วนขอ้มีการทดลองเล่นฟรี ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน
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ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 และข้อมีการจัดโปรโมชั่ นลดค่าบริการในเทศกาลต่างๆ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.13 

ด้านบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
ดา้นบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมากจ านวน 5 ขอ้ โดยขอ้เทรนเนอรมี์ความรูค้วามสามารถ
เก่ียวกบัการออกก าลงักาย มีคา่เฉลี่ยสงูสดุเทา่กบั 4.90 รองลงมา คือ ขอ้พนกังานเอาใจใสใ่หค้  าแนะน า
ดว้ยดีเสมอ ขอ้พนกังานมีความสภุาพเรยีบรอ้ย ยิม้แยม้แจ่มใส ขอ้เทรนเนอรมี์ความตัง้ใจ จริงใจในการ
ใหบ้ริการ ขอ้พนกังานสามารถแก้ปัญหาและช่วยเหลือดว้ยความเต็มใจเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 
4.50 4.46 และ4.27 ตามล าดับ ส่วนขอ้พนักงานมีความรู ้สามารถให้ความแนะน าท่ีถูกตอ้ง ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดี มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.17  

 ด้านลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสว่นประสมทาง
การตลาดบริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีมาก จ านวน 3 ขอ้ โดยขอ้มีหอ้งเปลี่ยน
เสือ้ผา้และล็อคเกอรใ์หบ้ริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.54 รองลงมา คือ ขอ้มีระบบการดูแลรกัษา
ความสะอาดภายในฟิตเนส ข้อมีลานจอดรถท่ีเพียงพอปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และ4.29 
ตามล าดบั สว่นขอ้มีระบบรกัษาความปลอดภยัท่ีดี เช่น กลอ้งวงจรปิด ขอ้ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรมี์การ
เปิดเพลงสรา้งบรรยากาศเพื่อกระตุ้นการออกก าลังกาย และข้อมีห้องอาบน ้าให้บริการ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดี มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.01 4.00 และ3.67 ตามล าดบั 

ด้านกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาด
บริการ ดา้นกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีมาก จ านวน 2 ขอ้ โดยขอ้การแจง้เตือนใหก้บัสมาชิกเม่ือมี
เรื่องส  าคญัท่ีสมาชิกตอ้งทราบอย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเทา่กบั 4.80 รองลงมา คือ ขอ้รายละเอียด
และเงื่อนไขในการสมัครมีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ส่วนขอ้มีการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ดว้ย
ความเท่าเทียมกัน และข้อมีป้ายแนะน าขั้นตอนการใช้บริการอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และ3.68 ตามล าดบั ขอ้มีกระบวนการ
จดัการท่ีดีกรณีมีผูม้าใชบ้รกิารจ านวนมาก และขอ้สามารถช าระคา่บริการไดห้ลายวิธี เช่น เงินสด หรือ
บัตรเครดิต ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 และ 3.08 
ตามล าดบั 
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์อ้มลูอิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลน ์ 
ในการวิเคราะหข์อ้มูลอิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน ์ประกอบดว้ย 

ดา้นความบนัเทิงในการสื่อสาร ดา้นความมีช่ือเสยีง ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน์
ของค าแนะน า โดยการหาคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัตาราง 7 

ตาราง 7 แสดงคา่เฉลี่ยและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของอิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงในสื่อสงัคม
ออนไลน ์ 

อิทธิพลของบุคคลทีมี่ชื่อเสียงในส่ือสังคมออนไลน์ X̅ SD แปลผล 
ดา้นความบันเทงิในการส่ือสาร    
1. ท่านชอบดขูอ้มลูที่บคุคลที่มีชื่อเสยีงโพสตเ์กี่ยวกับการออกก าลงักาย 3.75 0.62 ดี 
2. ท่านชอบขอ้มลูที่บคุคลที่มีชื่อเสยีงโพสตเ์พราะมคีวามน่าดงึดดู
สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจในการออกก าลงักายใหก้บัท่านได้ 

3.87 0.66 ดี 

3. ท่านรูส้กึสนกุเมื่อไดท้ดลองออกก าลงักายท่าต่างๆตามที่บคุคลที่มี
ชื่อเสยีงโพสต ์

3.73 0.79 ดี 

ดา้นความบันเทงิในการส่ือสารโดยรวม 3.78 0.69 ด ี
ดา้นความมีชื่อเสียง    
1. ผูโ้พสตเ์ป็นบคุคลที่มีชื่อเสยีงดา้นการออกก าลงักาย 3.72 0.61 ดี 
2. ผูโ้พสตเ์ป็นบคุคลที่มีชื่อเสยีงเป็นที่รูจ้กัในสื่อสงัคมออนไลน  ์ 3.95 0.49 ดี 
3. ผูโ้พสตเ์ป็นบคุคลที่มีชื่อเสยีงเกี่ยวกบัการมีรูปร่างและสขุภาพที่ดีที่
เกิดจากการออกก าลงักาย 

3.62 0.86 ดี 

ดา้นความมีชื่อเสียงโดยรวม 3.76 0.65 ด ี
ดา้นความน่าเชื่อถือ    
1. บคุคลที่มีชื่อเสยีงมีความเชี่ยวชาญในการสอน หรือแนะน าเกี่ยวกบั
การออกก าลงักาย 

3.85 0.48 ดี 

2. บคุคลที่มีชื่อเสยีงมีความน่าเชื่อถือ 3.92 0.84 ดี 
3. บคุคลที่มีชื่อเสยีงมียอดผูติ้ดตามจ านวนมาก 4.00 0.57 ดี 

ดา้นความน่าเชื่อถือโดยรวม 3.92 0.63 ด ี
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ตาราง 7 (ตอ่) 

อิทธิพลของบุคคลที่มช่ืีอเสียงในส่ือสังคมออนไลน ์ X̅ SD แปลผล 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชนข์องค าแนะน า    
1. ทา่นชอบค าแนะน าของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีง เพราะสามารถน าไป
ปฏิบติัตามไดจ้รงิ 

3.89 0.44 ดี 

2. ทา่นไดร้บัประโยชนจ์ากค าแนะน าระหวา่งการออกก าลงักายของ
บุคคลท่ีมีช่ือเสยีง 

3.78 0.70 ดี 

3. ทา่นไดร้บัประโยชนจ์ากค าแนะน าของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงเพราะได้
ทราบวิธีท่ีจะท าใหมี้รูปรา่งและสขุภาพท่ีดี 

4.31 0.61 ดีมาก 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชนข์องค าแนะน าโดยรวม 3.99 0.58 ดี 

อิทธิพลของบุคคลที่มช่ืีอเสียงในส่ือสังคมออนไลนโ์ดยรวม 3.80 0.51 ดี 

จากตาราง 7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับอิทธิพลของบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน ์โดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่  

ด้านความบันเทิงในการส่ือสาร ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับอิทธิพล
ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน ์ดา้นความบนัเทิงในการสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดบัดี มี
คา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.78 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดี
ทุกขอ้ โดยขอ้ท่านชอบขอ้มูลท่ีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงโพสตเ์พราะมีความน่าดึงดูดสามารถสรา้งแรง
บนัดาลใจในการออกก าลงักายใหก้ับท่านได ้มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากับ 3.87 รองลงมา คือ ขอ้ท่าน
ชอบดูขอ้มูลท่ีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงโพสตเ์ก่ียวกับการออกก าลงักาย และขอ้ท่านรูส้ึกสนุกเม่ือได้
ทดลองออกก าลงักายท่าต่างๆตามท่ีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงโพสต ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และ 3.73 
ตามล าดบั 

ด้านความมีช่ือเสียง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัอิทธิพลของบุคคลท่ีมี
ช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลน ์ดา้นความมีช่ือเสียงโดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.76 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีทุกขอ้ โดยขอ้ผูโ้พสตเ์ป็น
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้ักในสื่อสงัคมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากับ 3.95 รองลงมา คือ ขอ้ผู้
โพสตเ์ป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงดา้นการออกก าลงักาย และขอ้ผูโ้พสตเ์ป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเก่ียวกับ
การมีรูปร่างและสุขภาพท่ีดีท่ีเกิดจากการออกก าลังกาย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.72 และ 3.62 
ตามล าดบั 
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ด้านความน่าเช่ือถือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัอิทธิพลของบุคคลท่ีมี
ช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลน ์ดา้นความนา่เช่ือถือโดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีทุกขอ้ โดยขอ้บุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงมียอดผู้ติดตามจ านวนมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.00 รองลงมา คือ ข้อบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงมีความน่าเช่ือถือ  และขอ้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงมีความเช่ียวชาญในการสอน หรือแนะน า
เก่ียวกบัการออกก าลงักาย มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.92 และ 3.85 ตามล าดบั 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชนข์องค าแนะน า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน ์ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนข์องค าแนะน าโดยรวม
อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่านไดร้บัประโยชน์
จากค าแนะน าของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเพราะไดท้ราบวิธีท่ีจะท าใหมี้รูปรา่งและสุขภาพท่ีดี ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.31 รองลงมา คือ ขอ้ท่าน
ชอบค าแนะน าของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง เพราะสามารถน าไปปฏิบัติตามไดจ้ริง  และขอ้ท่านไดร้บั
ประโยชนจ์ากค าแนะน าระหว่างการออกก าลงักายของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคอดเห็นในระดบัดี มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.89 และ 3.78 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหข์อ้มลูพฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพ  
ในการวิเคราะหข์อ้มูลพฤติกรรมสง่เสริมสขุภาพ ประกอบดว้ย ปัจจัยน า ปัจจัยเอือ้และ

ปัจจยัเสรมิ โดยการหาคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัตาราง 8 

ตาราง 8 แสดงคา่เฉลี่ยและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพ  

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ X̅ SD แปลผล 

ด้านปัจจัยน า    
1. ทา่นตอ้งการมีสขุภาพท่ีดี 3.73 0.50 ดี 
2. ทา่นปราถนาที่จะมีรูปรา่งทีดี 3.73 0.51 ดี 
3. ทา่นรบัรูภ้าวะสขุภาพ เช่น ป่วยบอ่ย 3.69 0.52 ดี 

ด้านปัจจัยน าโดยรวม 3.72 0.51 ดี 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ X̅ SD แปลผล 

ด้านปัจจัยเอือ้    
1. สถานออกก าลงักายตัง้อยูใ่กลท่ี้พกั หรอืสถานท่ีท างาน 
ของทา่น 

3.75 0.53 ดี 

2. ทา่นมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการสง่เสรมิสขุภาพ เช่น 
อุปกรณใ์นการออกก าลงักาย 

3.71 0.46 ดี 

3. หนว่ยงานของทา่นมีนโยบายสง่เสรมิสขุภาพ 3.91 0.31 ดี 
4. ทา่นมีเวลาท่ีจะไปออกก าลงักาย 3.72 0.56 ดี 

ด้านปัจจัยเอือ้โดยรวม 3.77 0.47 ดี 

ด้านปัจจัยเสริม    
1. ทา่นไดร้บัแรงสนบัสนนุจากคนในครอบครวัในการออก 
ก าลงักาย 

3.68 0.57 ดี 

2. ทา่นไดร้บัแรงสนบัสนนุในการออกก าลงักายจากสงัคม 
หรอืบุคคลรอบขา้ง 

4.00 0.33 ดี 

3. ทา่นมีเพื่อน หรอืกลุม่เพื่อนรว่มออกก าลงักาย 3.73 0.56 ดี 
4. ทา่นออกก าลงักายตามคา่นิยมในสงัคม 3.68 0.49 ดี 
5. ทา่นอยากท่ีจะมีกลุม่สงัคมเพิ่มขึน้ 3.63 0.51 ดี 

ด้านปัจจัยเสริมโดยรวม 3.74 0.49 ดี 

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวม 3.78 0.29 ดี 

จากตาราง 8 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมส่งเสริม
สขุภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.78 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  

ด้านปัจจัยน า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
ดา้นปัจจยัน าโดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.72 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้อ โดยข้อท่านต้องการมีสุขภาพท่ีดีและข้อท่าน
ปรารถนาท่ีจะมีรูปรา่งทีดี มีคา่เฉลี่ยสงูสดุเทา่กบั 3.73 รองลงมา คือ ขอ้ทา่นรบัรูภ้าวะสขุภาพ เช่น 
ป่วยบอ่ย มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.69  
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ด้านปัจจัยเอือ้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมสง่เสริมสขุภาพ 
ดา้นปัจจัยเอือ้โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นนะดับดีทุกขอ้ โดยขอ้หน่วยงานของท่านมีนโยบายส่งเสริม
สขุภาพ มีค่าเฉลี่ยสงูสุดเท่ากับ 3.91 รองลงมา คือ ขอ้สถานออกก าลงักายตัง้อยู่ใกลท่ี้พัก หรือ
สถานท่ีท างานของท่าน ขอ้ทา่นมีเวลาท่ีจะไปออกก าลงักาย และขอ้ท่านมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการสง่เสรมิสขุภาพ เช่น อุปกรณ์ในการออกก าลงักาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 3.72 และ 3.71 
ตามล าดบั 

ด้านปัจจัยเสริม ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมสง่เสริมสขุภาพ 
ดา้นปัจจัยเสริมโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกขอ้ โดยขอ้ท่านไดร้บัแรงสนับสนุนในการออก
ก าลงักายจากสงัคม หรือบุคคลรอบขา้ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  4.00 รองลงมา คือ ขอ้ท่านมี
เพื่อน หรอืกลุม่เพื่อนรว่มออกก าลงักาย ขอ้ทา่นไดร้บัแรงสนบัสนุนจากคนในครอบครวัในการออก
ก าลงักายและขอ้ท่านออกก าลงักายตามค่านิยมในสงัคม และขอ้ท่านอยากท่ีจะมีกลุ่มสงัคม
เพิ่มขึน้ มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.73 3.68 และ3.63 ตามล าดบั 
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ตอนท่ี 5 การวิเคราะหข์้อมูลการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของ
ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร  

ในการวิเคราะหข์อ้มลูการตดัสินใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัตาราง 9 

ตาราง 9 แสดงคา่เฉลี่ยและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 

การตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร X̅ SD แปลผล 

1. ท่านตดัสนิใจที่จะใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรอ์ย่างต่อเน่ือง 3.90 0.83 มาก 
2. ท่านตดัสนิใจที่จะใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรด์ว้ยตวัเอง 4.58 0.52 มากที่สดุ 
3. ท่านตดัสนิใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรต์ามค าแนะน าของ 
    คนรูจ้กั 

3.99 0.27 มาก 

4. ท่านตดัสนิใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรเ์พราะบคุคลที่มี 
    ชื่อเสยีงใชบ้ริการอยู ่

3.36 0.61 มาก 

รวม 3.95 0.36 มาก 

จากตาราง 9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการตดัสินใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.95 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่าน
ตดัสนิใจท่ีจะใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรด์ว้ยตวัเอง ผูต้อบแบบสอบถามมีการตดัสนิใจในระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 รองลงมา คือ ข้อท่านตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรต์าม
ค าแนะน าของคนรูจ้ัก ขอ้ท่านตัดสินใจท่ีจะใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรอ์ย่างต่อเน่ือง และขอ้ท่าน
ตดัสินใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรเ์พราะบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงใชบ้รกิารอยู ่ผูต้อบแบบสอบถามมีการ
ตดัสนิใจในระดบัมาก มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.99 3.90 และ3.36 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานในการวจิัย 
ดังนี ้

สมมติฐานท่ี 1 ผู้ใช้บริการท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการฟิต            
เนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง แตกตา่งกนั ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานยอ่ยไดด้งันี ้

สมมติฐานท่ี 1.1 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางแตกตา่งกนั ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางไม่
แตกตา่งกนั 

H1 : ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง
แตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่า t โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่ม
เป็นอิสระต่อกัน (Independent sample t-test) ในการทดสอบสมมติฐานการตัดสินใจใช้บริการฟิต      
เนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง โดยจะท าการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน โดยใช ้Levene’s 
test ซึ่งตัง้สมมติฐานดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่เทา่กนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดงัตาราง 10 

ตาราง 10 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 

การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

Levene’s Test for Equality of 
Variances 

F Sig. 

การตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง
โดยรวม 

.776 .379 
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จากตาราง 10 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้บริการฟิต            
เนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยใช ้Levene’s 
Test พบวา่ มีค่า Sig. เทา่กบั .379 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เทา่กนั จึงใชก้ารทดสอบคา่ t กรณีค่าความ
แปรปรวนเทา่กนั (Equality variances assumed) ดงัตาราง 11 

ตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะหค์วามแตกตา่งของการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 

การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร       

 
เพศ 

T - test for Equality of mean 

X̅ SD t df Sig. 

การตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง
โดยรวม 

ชาย 3.97 .357 .822 398 .412 

หญิง 3.94 .360    

จากตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตัดสินใจใช้บริการฟิต        
เนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ พบว่า มีค่าSig. 
เท่ากับ .412 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางไม่แตกตา่งกัน 
อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 

สมมติฐานท่ี 1.2 ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางแตกตา่งกนั ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง
ไม่แตกตา่งกนั 

H1 : ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง
แตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชค้า่สถิติของการทดสอบคา่ความแปรปรวนทางเดียว 
(One - way Analysis of Variance) ในการทดสอบสมมติฐานดงักลา่ว หากคา่ความแปรปรวนของขอ้มูล
ทุกกลุม่เท่ากันจะทดสอบความแตกต่างดว้ย ANOVA และถา้ค่าความแปรปรวนของขอ้มูลทุกกลุม่ไม่
เทา่กนัจะทดสอบความแตกตา่งดว้ย Brown-Forsythe โดยสมมติฐานความแปรปรวนมีดงันี ้
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H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่เทา่กนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดงัตาราง 12 

ตาราง 12 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุ

การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง
โดยรวม 

3.141* 2 397 .044 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 12 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้บริการฟิต            
เนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใช ้Levene’s 
Test พบวา่ มีค่า Sig. เทา่กับ .044 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั
(H0) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากัน จึงใช้สถิติ Brown-Forsythe ใน
การทดสอบสมมติฐาน ดงัตาราง 13 

ตาราง 13 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 

Robust Test of Equality of means Statistica df1 df2 Sig. 

การตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง
โดยรวม 

4.247* 2 188.412 .016 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 13 ผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 
พบวา่ มีค่าSig. เท่ากับ .016 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
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หมายความวา่ ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง
แตกต่างกัน อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้จึงท าการ
ทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่โดยใชว้ิธี Dunnett T3 ดงัตาราง 14 

ตาราง 14 แสดงผลการเปรยีบเทียบคา่เฉลี่ยรายคูร่ะหวา่งผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามอาย ุโดยวิธี Dunnett T3 

อาย ุ X̅ ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 38 ปี 39 - 54 ปี 55 ปีขึน้ไป 
ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 

38 ปี 
4.01 

- 
.11* 

(.013) 
.09 

(.297) 
39 - 54 ปี 3.91 

-  
-.01 

(.995) 
55 ปีขึน้ไป 3.92 - - - 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 14 ผลการเป รียบ เทียบค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ระหว่างผู้ใช้บ ริการในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยวิธี Dunnett T3 พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอายตุ  ่ากวา่หรอืเทา่กับ 
38 ปีกับผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 39 - 54 ปี มีการตดัสินใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากับ 38 ปี มีการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางมากกว่าผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุ 39 - 54 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เทา่กบั .11 
 

สมมติฐานท่ี 1.3 ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการฟิต       
เนสเซ็นเตอรข์นาดกลางแตกตา่งกนั ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางไม่แตกตา่งกนั 

H1 : ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางแตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่า t โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่ม
เป็นอิสระต่อกัน (Independent sample t-test) ในการทดสอบสมมติฐานการตัดสินใจใช้บริการฟิต      
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เนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง โดยจะท าการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน โดยใช ้Levene’s 
test ซึ่งตัง้สมมติฐานดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่เทา่กนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดงัตาราง 15 

ตาราง 15 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ 

การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

Levene’s Test for Equality of 
Variances 

F Sig. 

การตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง
โดยรวม 

.069 .792 

จากตาราง 15 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้บริการฟิต            
เนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช ้
Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .792 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั  (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เท่ากนั จึงใชก้ารทดสอบคา่ t 
กรณีคา่ความแปรปรวนเทา่กนั (Equality variances assumed) ดงัตาราง 16 

ตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะหค์วามแตกตา่งของการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ 

การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผู้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร       

 
สถาน
ภาพ 

T - test for Equality of mean 

X̅ SD t df Sig. 

การตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางโดยรวม 

โสด 3.95 .363 -.426 398 .670 

สมรส 3.97 .349    
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จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหค์วามแตกตา่งของการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ มีคา่ Sig. เทา่กับ 
.670 นั่ นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางไม่แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
 

สมมติฐานท่ี 1.4 ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีการตดัสนิใจใชบ้ริการฟิต              
เนสเซ็นเตอรข์นาดกลางแตกตา่งกนั ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตา่งกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางไม่แตกตา่งกนั 

H1 : ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตา่งกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางแตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชค้า่สถิติของการทดสอบคา่ความแปรปรวนทางเดียว 
(One - way Analysis of Variance) ในการทดสอบสมมติฐานดงักลา่ว หากคา่ความแปรปรวนของขอ้มูล
ทุกกลุม่เท่ากันจะทดสอบความแตกต่างดว้ย ANOVA และถา้ค่าความแปรปรวนของขอ้มูลทุกกลุม่ไม่
เทา่กนัจะทดสอบความแตกตา่งดว้ย Brown-Forsythe โดยสมมติฐานความแปรปรวนมีดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่เทา่กนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดงัตาราง 17 

ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผู้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางโดยรวม 

.548 2 397 .579 
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จากตาราง 17 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้บริการฟิต            
เนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช ้
Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .579 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั จึงใชส้ถิติ F-test ใน
การทดสอบสมมติฐาน ดงัตาราง 18 

ตาราง 18 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิติ F-test 

การตัดสินใจใช้บริการ                
ฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของ

ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางโดยรวม 

ระหวา่งกลุม่ .002 2 .001 .008 .992 

ภายในกลุม่ 51.228 397 .129   

รวม 51.230 399    

จากตาราง 18 ผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใชส้ถิติ F-test 
พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากับ .992 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว ้

 
สมม ติฐาน ท่ี  1.5 ผู้ใช้บ ริการท่ี มี อาชีพแตกต่ างกัน  มีการตัดสินใจใช้บ ริการ                  

ฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางแตกตา่งกนั ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
H0 : ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง

ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง

แตกตา่งกนั 
ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชค้า่สถิติของการทดสอบคา่ความแปรปรวนทางเดียว 

(One - way Analysis of Variance) ในการทดสอบสมมติฐานดงักลา่ว หากคา่ความแปรปรวนของขอ้มูล
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ทุกกลุ่มเท่ากันจะทดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถ้าค่าความแปรปรวนของขอ้มูลทุกกลุ่มไม่
เทา่กนัจะทดสอบความแตกตา่งดว้ย Brown-Forsythe โดยสมมติฐานความแปรปรวนมีดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่เทา่กนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดงัตาราง 19 

ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ 

การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผู้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอร ์ 
ขนาดกลางโดยรวม 

.877 3 396 .453 

จากตาราง 19 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้บริการฟิต            
เนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใช ้
Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .453 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั จึงใชส้ถิติ F-test ใน
การทดสอบสมมติฐาน ดงัตาราง 20 

ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิติ F-test 

การตัดสินใจใช้บริการ              
ฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของ

ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางโดยรวม 

ระหวา่งกลุม่ .282 3 .094 .731 .534 

ภายในกลุม่ 50.948 396 .129   

รวม 51.230 399    
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จากตาราง 20 ผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิติ F-test พบวา่ มี
ค่า Sig. เท่ากับ .534 นั่ นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

 

สมมติฐานท่ี 1.6 ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ     
ฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางแตกตา่งกนั ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางไม่แตกตา่งกนั 

H1 : ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางแตกตา่งกนั 

ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชค้า่สถิติของการทดสอบคา่ความแปรปรวนทางเดียว 
(One - way Analysis of Variance) ในการทดสอบสมมติฐานดงักลา่ว หากคา่ความแปรปรวนของขอ้มูล
ทุกกลุ่มเท่ากันจะทดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถ้าค่าความแปรปรวนของขอ้มูลทุกกลุ่มไม่
เทา่กนัจะทดสอบความแตกตา่งดว้ย Brown-Forsythe โดยสมมติฐานความแปรปรวนมีดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่เทา่กนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดงัตาราง 21 
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ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดต้อ่เดือน 

การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผู้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

การตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางโดยรวม 

4.854* 3 396 .003 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 21 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้บริการ                
ฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดต้อ่เดือน โดย
ใช้ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .003 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่เทา่กนั จึงใชส้ถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน ดงัตาราง 22 

ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดต้อ่เดือน โดยใชส้ถิติ Brown-
Forsythe 

Robust Test of Equality of means Statistica df1 df2 Sig. 

การตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง
โดยรวม 

3.053* 3 278.456 .029 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 22 ผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดต้อ่เดือน โดยใชส้ถิติ Brown-
Forsythe พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากับ .029 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง(H1) และปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) หมายความว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ       
ฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางแตกต่างกันอย่าง มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้จึงท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่โดยใชว้ิธี Dunnett T3 ดงัตาราง 23 
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ตาราง 23 แสดงผลการเปรยีบเทียบคา่เฉลี่ยรายคูร่ะหวา่งผูใ้ชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดต้อ่เดือน โดยวิธี Dunnett T3 

รายไดต้อ่เดือน X̅ นอ้ยกวา่หรอื
เทา่กบั 30,000 

บาท 

30,001 - 
45,000 บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 
บาทขึน้
ไป 

นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 
30,000 บาท 

3.94 
- 

-.03 
(.992) 

-.07 
(.638) 

.11 
(.432) 

30,001 - 45,000 บาท 
 

3.97 
- - 

-.04 
(.899) 

.14 
(.102) 

45,001 - 60,000 บาท 
 

4.01 
- - - 

.19* 
(.013) 

60,001 บาทขึน้ไป 3.82 - - - - 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างผูใ้ช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยวิธี Dunnett T3 พบว่า 
ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายไดต้่อเดือน 45,001 - 60,000 บาท กับผูใ้ช้บริการท่ีมีรายไดต้่อเดือน 60,001 
บาทขึน้ไป มีการตดัสินใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกัน
อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีรายไดต้อ่เดือน 45,001 - 60,000 บาท มี
การตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางมากกว่าผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีรายไดต้่อเดือน 60,001 
บาทขึน้ไป โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเทา่กบั .19 

 

สมมติฐานท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นการสง่เสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของ
ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร  

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดบริการไม่ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิต               
เนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
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H1 : สว่นประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression 
analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter โดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 
95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

ตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพหคุณูของการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

Regression 2.434 7 .348 2.793* .008 
Residual 48.796 392 .124   

Total 51.230 399    

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห ์พบวา่ การตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง
ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสมัพันธ์เชิงเสน้ตรงกับกลุ่มตวัแปรอิสระ ซึ่งมีค่า 
Sig. เทา่กบั .008 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความ
ว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการอย่างน้อย 1 ด้าน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ          
ฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ไดด้งันี ้
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ตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะหก์ารตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหคุณู (Multiple regression analysis) 
โดยวิธี Enter 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร ์     

ขนาดกลาง 
B Beta t Sig. 

คา่คงท่ี 2.654  5.435* .000 
ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) .105 .119 2.397* .017 
ดา้นราคา (X2) -.012 -.017 -.341 .734 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหนา่ย (X3) 031 .048 .958 .339 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (X4) .117 .111 2.242* .025 
ดา้นบุคคล (X5) .158 .131 2.069* .039 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (X6) -.140 -.154 -2.416* .016 

ดา้นกระบวนการ (X7) 052 .042 .843 .400 

R = 0.218     R2 = 0.048     Adjusted R2 = 0.030     SEE = .35282 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห ์พบวา่ สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลิตภณัฑ ์ 
ดา้นการสง่เสริมการตลาด ด้านบุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ สามารถรว่มท านายการ
ตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร รอ้ยละ 3.0 
(Adjusted R2 = 0.030) 

ผูว้ิจยัจึงน าคา่สมัประสทิธ์ิของตวัท่ีสามารถรว่มท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณก์าร
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
คะแนนดิบ ดงันี ้

Y = 2.654 + 0.158 (X5) + 0.117 (X4) + 0.105 (X1) - 0.140 (X6) 

ผลการศกึษา สรุปไดด้งันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์(X1) ดา้นการส่งเสริมการตลาด
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(X4)และดา้นบุคคล(X5) เป็นปัจจยัท่ีก าหนดการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง ซึ่ง
จากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายไดด้งันี ้

หากส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกด้านมีค่าคงท่ี ผู ้ใช้บริการมีการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 2.654 หน่วย 
ทัง้นี ้

หากส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นบุคคล(X5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้
ผูใ้ช้บริการมีการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง เพิ่มขึน้ 0.158 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือ
ก าหนดใหส้ว่นประสมทางการตลาดบรกิารอีก 6 ดา้น มีคา่คงท่ีไม่เปลี่ยนแปลง 

หากสว่นประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการสง่เสรมิการตลาด(X4) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะ
มีผลท าใหผู้ใ้ช้บริการมีการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง เพิ่มขึน้ 0.117 หน่วย 
ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดใหส้ว่นประสมทางการตลาดบรกิารอีก 6 ดา้น มีคา่คงท่ีไม่เปลี่ยนแปลง 

หากสว่นประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ(์X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้
ผูใ้ช้บริการมีการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง เพิ่มขึน้ 0.105 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือ
ก าหนดใหส้ว่นประสมทางการตลาดบรกิารอีก 6 ดา้น มีคา่คงท่ีไม่เปลี่ยนแปลง 

ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธท์างลบกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ(X6) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดการ
ตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง ซึ่งจากค่าสมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้
ดงันี ้

หากสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ(X6) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะ
มีผลท าใหผู้ใ้ชบ้ริการมีการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง ลดลง 0.140 หนว่ย ทัง้นี ้
เม่ือก าหนดใหส้ว่นประสมทางการตลาดบรกิารอีก 6 ดา้น มีคา่คงท่ีไม่เปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการ
น าเสนอสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆของฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางนัน้ดึงดูดผูใ้ชบ้ริการไดเ้ป็น
อย่างดีแต่ผูใ้ชบ้ริการอาจเห็นว่าการท่ีสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางมีจ านวนมาก เม่ือเทียบ
กบัความพรอ้มในการใหบ้ริการของทางฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางซึ่งมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
อาจไม่เพียงพอ เช่น ท่ีจอดรถนอ้ยและคบัแคบ อุปกรณอ์อกก าลงักายรวมถึงหอ้งน า้ถึงมีเพียงพอ
แต่อาจช ารุดหรอืไม่สะอาดเพราะมีผูใ้ชบ้รกิารจ านวนมากท าใหไ้ม่สามารถดแูลเรื่องความสะอาด
และการบ ารุงรกัษาไดดี้พอ สง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารมีการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง
ลดลง 
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สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของ
ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร มี 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นราคา(X2) ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย
(X3)และด้านกระบวนการ (X7) ไม่ ได้เป็น ปัจจัย ท่ี เป็นตัวก าหนดการตัดสินใจใช้บริการ                 
ฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานท่ี 3 อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน์ ประกอบดว้ย ดา้น
ความบนัเทิงในการสื่อสาร ดา้นความมีช่ือเสียง ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน์
ของค าแนะน า มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้ริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลนไ์ม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บรกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บรกิารฟิต    เนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression 
analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter โดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 
95 ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

ตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะหก์ารตอ่ตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของ
ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

Regression 1.914 4 .478 3.832* .005 
Residual 49.316 395 .125   

Total 51.230     

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห ์พบวา่ การตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง
ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสมัพันธ์เชิงเสน้ตรงกับกลุ่มตวัแปรอิสระ ซึ่งมีค่า 
Sig. เทา่กบั .005 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความ
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วา่ อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลนอ์ย่างนอ้ย 1 ดา้น มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจ
ใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส  าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ไดด้งันี ้

ตาราง 27 แสดงผลการวิเคราะหก์ารตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหคุณู (Multiple regression analysis) 
โดยวิธี Enter 

อิทธิพลของบุคคลทีมี่ชื่อเสียง      
ในส่ือสังคมออนไลน์ 

การตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง 

B Beta t Sig. 

ค่าคงที่ 4.332  16.539* .000 
ความบนัเทิงในการสื่อสาร (X1) .077 .111 2.257* .025 
ความมีชื่อเสยีง (X2) -.071 -.100 -2.034* .043 
ความน่าเชื่อถือ (X3) -.016 -.023 -.468 .640 
การรบัรูถ้งึประโยชนข์องค าแนะน า (X4) -.084 -.116 -2.351* .019 

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

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห ์พบวา่ อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลน์
ดา้นความบนัเทิงในการสื่อสาร  ดา้นความมีช่ือเสียง และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนข์องค าแนะน า 
สามารถร่วมท านายการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร รอ้ยละ 2.8 (Adjusted R2 = 0.028) 

ผูว้ิจยัจึงน าคา่สมัประสทิธ์ิของตวัท่ีสามารถรว่มท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณก์าร
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
คะแนนดิบ ดงันี ้

Y = 4.332 + 0.077 (X1) - 0.071 (X2) - 0.084 (X4) 

ผลการศกึษา สรุปไดด้งันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง
ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ด้านความบันเทิงในการสื่อสาร(X1) เป็นปัจจัยท่ี
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ก าหนดการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง ซึ่งจากค่าสมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถ
อธิบายไดด้งันี ้

หากอิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลนท์กุดา้นมีคา่คงท่ี ผูใ้ชบ้รกิารมีการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 
4.332 หนว่ย ทัง้นี ้

หากอิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน์ ดา้นความบนัเทิงในการสื่อสาร
(X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมีการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง 
เพิ่มขึน้ 0.077 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดใหอิ้ทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน์อีก 3 
ดา้น มีคา่คงท่ีไม่เปลี่ยนแปลง 

ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธท์างลบกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นความมีช่ือเสียง (X2)และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน์
ของค าแนะน า(X4) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง ซึ่งจาก
คา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายไดด้งันี ้

หากอิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน ์ดา้นความมีช่ือเสียง (X2) เพิ่มขึน้ 
1 หนว่ย จะมีผลท าใหผู้ใ้ชบ้ริการมีการตดัสินใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง ลดลง 0.071 
หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดใหอิ้ทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลนอี์ก 3 ดา้น มีค่าคงท่ีไม่
เปลี่ยนแปลง เน่ืองจากผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรอ์าจเห็นว่าบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสังคม
ออนไลน์นัน้เป็นท่ีรูจ้ักในสื่อสงัคมออนไลนจ์ริง มีช่ือเสียงจากการมีรูปร่างท่ีดีจริง แต่การมีทั้ง
สขุภาพและรูปรา่งท่ีดีของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงนัน้ไม่ไดม้าจากการออกก าลงักายเพียงอยา่งเดียว อาจ
มาจากการรับประทานอาหารเสริมหรือการศัลยกรรมร่วมด้วย ส่งผลให้การตัดสินใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางลดลง 

หากอิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน์ ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนข์อง
ค าแนะน า(X4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมีการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลาง ลดลง 0.084 หน่วย ทั้งนีเ้ม่ือก าหนดให้อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคม
ออนไลนอี์ก 3 ดา้น มีค่าคงท่ีไม่เปลี่ยนแปลง เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางเห็น
วา่ค าแนะน าของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลนน์ัน้ท าใหท้ราบถึงวิธีท่ีจะท าใหมี้ทัง้สขุภาพ
และรูปรา่งท่ีดี รวมถึงผูใ้ช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางสามารถปฏิบัติตามค าแนะน าของ
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงนัน้ได ้แต่ในความจริงผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางอาจเห็นว่ามีสิ่งอ่ืน
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นอกเหนือจากค าแนะน าของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงไม่ยอมบอกหรอืบอกไม่หมดเก่ียวกบัการมีสขุภาพ
และรูปรา่งท่ีดี สง่ผลใหก้ารตดัสนิใจของผูใ้ชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางลดลง 

สว่นตวัแปรท่ีไม่มีความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของ
ผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร มี 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ(X3) ไม่ไดเ้ป็นปัจจัยท่ี
เป็นตัวก าหนดการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานท่ี 4 พฤติกรรมสง่เสริมสุขภาพ ประกอบดว้ย ดา้นปัจจัยน า ดา้นปัจจัยเอือ้ 
และดา้นปัจจยัเสรมิ มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : พฤติกรรมสง่เสริมสขุภาพมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression 
analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter โดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 
95 ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

ตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะหก์ารตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิต เนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

Regression 1.447 3 .482 3.835* .010 
Residual 49.783 396 .126   

Total 51.230 399    

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห ์พบวา่ การตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง
ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสมัพันธ์เชิงเสน้ตรงกับกลุ่มตวัแปรอิสระ ซึ่งมีค่า 



  94 

Sig. เทา่กบั .010 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความ
วา่ พฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพอยา่งนอ้ย 1 ดา้น มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
สามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ไดด้งันี ้

ตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะหก์ารตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหคุณู (Multiple regression analysis) 
โดยวิธี Enter 

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง 

B Beta t Sig. 

คา่คงท่ี 3.597  9.105* .000 
ปัจจยัน า (X1) 0.130 0.103 2.074* .039 
ปัจจยัเอือ้ (X2) -0.122 -0.102 -2.040* .042 
ปัจจยัเสรมิ (X3) 0.087 0.073 1.463 .144 

R = 0.168     R2 = 0.028     Adjusted R2 = 0.021     SEE = .35456 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห ์พบวา่ พฤติกรรมสง่เสริมสขุภาพดา้นปัจจยัน า และดา้น
ปัจจยัเอือ้ สามารถรว่มท านายการตดัสนิใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารใน
เขตกรุงเทพมหานคร รอ้ยละ 2.1 (Adjusted R2 = 0.021) 

ผูว้ิจยัจึงน าคา่สมัประสทิธ์ิของตวัท่ีสามารถรว่มท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณก์าร
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
คะแนนดิบ ดงันี ้

Y = 3.597 + 0.130 (X1) - 0.122 (X2)  

ผลการศกึษา สรุปไดด้งันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง
ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัน า(X1) เป็นปัจจยัท่ีก าหนดการตดัสนิใจใช้
บรกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง ซึ่งจากคา่สมัประสทิธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายไดด้งันี ้
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หากพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทุกด้านมีค่าคงท่ี ผูใ้ช้บริการมีการตัดสินใจใช้บริการ     
ฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร เทา่กบั 3.597 หนว่ย ทัง้นี ้

หากพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้านปัจจัยน า (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้
ผูใ้ช้บริการมีการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง เพิ่มขึน้ 0.130 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือ
ก าหนดใหพ้ฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพอีก 2 ดา้น มีคา่คงท่ีไม่เปลี่ยนแปลง 

ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธท์างลบกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของ
ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นศกัยภาพการน าเสนอ(X6) เป็นปัจจัยท่ีก าหนดการ
ตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง ซึ่งจากค่าสมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้
ดงันี ้

หากพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้านปัจจัยเอื ้อ (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้
ผูใ้ช้บริการมีการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง ลดลง 0.122 หน่วย ทั้งนีเ้ม่ือ
ก าหนดใหพ้ฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอีก 2 ดา้น มีค่าคงท่ีไม่เปลี่ยนแปลง เน่ืองจากผูใ้ช้บริการ    
ฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางทราบถึงปัจจยัท่ีเอือ้ต่อการออกก าลงักายทัง้สถานออกก าลงักายท่ีใกล้
ท่ีพักอาศยัหรือใกลส้ถานท่ีท างาน แต่เน่ืองดว้ยสภาพแวดลอ้มสงัคมในปัจจุบันท่ีมีความเรง่รีบ 
รวมถึงความเครียดในเรื่องต่างๆรอบตัว ก่อใหเ้กิดความเหน่ือยลา้ของทัง้ร่างกาย  และอารมณ ์
สง่ผลใหก้ารตดัสนิใจของผูใ้ชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางลดลง 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 30 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน สถิตทิี่ใช้ 

สมมตฐิานที่ 1 ผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางที่มีลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 

เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายไดต้อ่เดอืน แตกตา่งกัน มีการตดัสินใจใช้บริการ
ฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางแตกตา่งกัน 

1. เพศ  t - test 

2. อาย ุ  One way ANOVA 

3. สถานภาพ  t - test 

4. การศึกษา  One way ANOVA 

5. อาชีพ  One way ANOVA 

6. รายไดต่้อเดือน  One way ANOVA 

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และ

ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผู้ใช้บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์  Multiple regression 

2. ดา้นราคา  Multiple regression 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  Multiple regression 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  Multiple regression 

5. ดา้นบุคคล  Multiple regression 

6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  Multiple regression 

7. ดา้นกระบวนการ  Multiple regression 
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ตาราง 30 (ตอ่) 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน สถิตทิี่ใช้ 

สมมตฐิานที่ 3 อิทธิพลของบุคคลที่มีช่ือเสียงในส่ือสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย ความบันเทิงในการ
ส่ือสาร ความมีช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือและการรับรู้ถึงประโยชน์ของคําแนะนํา มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
1. ดา้นความบนัเทิงในการส่ือสาร  Multiple regression 

2. ดา้นความมีช่ือเสียง  Multiple regression 

3. ดา้นความน่าเช่ือถือ  Multiple regression 

4. ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของ  
   ค าแนะน า 

 Multiple regression 

สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย ปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริม มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1. ดา้นปัจจยัน า  Multiple regression 

2. ดา้นปัจจยัเอ้ือ  Multiple regression 

3. ดา้นปัจจยัเสริม  Multiple regression 
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บทที ่5 
สรุปผลอภปิรายและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัน าผลการวิเคราะหข์อ้มูลโดยมีประเด็นส  าคญัท่ี
จะน ามาสรุปอภิปรายผล และน าเสนอขอ้เสนอแนะผลการวิจยัตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ช้บริการ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

2. เพื่อศึกษาสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นการสง่เสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
และด้านกระบวนการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางขอ ง
ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศกึษาอิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลน ์ประกอบดว้ย ดา้นความ
บนัเทิงในการสื่อสาร ดา้นความมีช่ือเสียง ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนข์อง
ค าแนะน า ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้ริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสง่เสริมสขุภาพ ประกอบดว้ย ดา้นปัจจัยน า ดา้นปัจจัยเอือ้ และ
ดา้นปัจจยัเสริม ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 

ความส าคัญของการวิจัย 

1. ผูป้ระกอบการธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครสามารถน า
ผลการวิจัยไปใชป้รบัปรุงและพัฒนาการใหบ้ริการฟิตเนสเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการตัดสินใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารฟิตเนสในดา้นตา่งๆ  

2. ผูป้ระกอบการธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอรอ่ื์นๆ สามารถน าผลการวิจัยไปใชใ้นการวางแผน
ธุรกิจ ตลอดจนก าหนดกลยทุธท์างการตลาด 
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3. เพื่อเป็นขอ้มูลพืน้ฐานและประโยชนท์างการศึกษาแก่ผูท่ี้สนใจจะศกึษาเก่ียวกบัธุรกิจ
ฟิตเนสเซ็นเตอรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ผูใ้ชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ         
ฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางแตกตา่งกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นการสง่เสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ
ดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้ริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

3. อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน ์ประกอบดว้ย ดา้นความบนัเทิงใน
การสื่อสาร ดา้นความมีช่ือเสยีง ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนข์องค าแนะน า 
มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็น เตอร์ขนาดกลางของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 

4. พฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพ ประกอบดว้ย ดา้นปัจจยัน า ดา้นปัจจยัเอือ้ และดา้นปัจจัย
เสริม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  คือ  ผู้ท่ี ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ท่ีใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน ผูว้ิจัยจึงค านวณโดยใชส้ตูรแบบไม่ทราบ 
จ านวนประชากรท่ีแนน่อนท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 
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, 2550) ไดข้นาดตวัอย่าง 385 ตวัอยา่ง ผูว้ิจัยจึงเพิ่มขนาดของกลุม่ตวัอย่างอีก 15 ตวัอย่าง เพื่อ
ความสมบูรณข์องขอ้มลูมากยิ่งขึน้รวมกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้จ านวน 400 ตวัอยา่ง   

การทดสอบสมมติฐาน 
1. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

1.1 วิเคราะหข์อ้มูลสว่นท่ี 1 เก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
วิเคราะหโ์ดยหาความถ่ี (Frequency) และหาคา่รอ้ยละ (Percentage) 

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ ย (x) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นท่ี 2 สว่นท่ี 3 และสว่นท่ี 4 

2. การวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential statistics) เพื่อท าการทดสอบ
สมมติฐานโดยใชส้ถิติตา่งๆในการวิเคราะห ์ดงันี ้

2.1 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร ์
ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ t-test แบบ Independent เพื่อใช้
ทดสอบความแตกตา่งของกลุม่ประชากร 2 กลุม่ โดยทดสอบสมมติฐานสว่นท่ี 1 ดา้นเพศและสถานภาพ 
ใช้สถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) เพื่อใช้ทดสอบความ
แตกต่างของ กลุม่ประชากรมากกว่า 2 กลุม่ โดยทดสอบสมมติฐานสว่นท่ี 2 ดา้นอายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพและรายไดต้อ่เดือน 

2.2 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภัณฑ ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของ
ผู้ใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression 
analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน 

2.3 สมมติฐานขอ้ท่ี 3 อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน ์ประกอบดว้ย 
ดา้นความบนัเทิงในการสื่อสาร ดา้นความมีช่ือเสยีง ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน์
ของค าแนะน ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหคุูณ (Multiple regression analysis) ในการทดสอบ
สมมติฐาน 

2.4 สมมติฐานขอ้ท่ี 4 พฤติกรรมสง่เสริมสขุภาพ ประกอบดว้ย ดา้นปัจจัยน า ดา้นปัจจัย
เอือ้ และดา้นปัจจยัเสรมิ มีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้ริการ
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ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) ในการ
ทดสอบสมมติฐาน 

สรุปผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) แบ่ง

ออกเป็น 5 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 238 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.50 มีอายุ 39 - 54 ปี 
จ านวน 183 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.75 มีสถานภาพโสด จ านวน 270 คน คิดเป็นรอ้ยละ 67.50 มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 299 คน คิดเป็นรอ้ยละ 74.75 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
จ านวน 141 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.25 และมีรายไดต้่อเดือน 30,001 - 45,000 บาท จ านวน 155 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 38.75 

 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ดา้น

ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ พบวา่ 

ด้านผลิตภัณฑ ์(Product) ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับสว่นประสม
ทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.30 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีมาก จ านวน 3 ขอ้ โดยขอ้อุปกรณเ์พียงพอ
กับผูม้าใชบ้ริการ มีค่าเฉลี่ยสงูสุดเท่ากับ 4.64 รองลงมา คือ ขอ้อุปกรณ์ออกก าลงักายมีหลากหลาย
ชนิด และขอ้อุปกรณ์ออกก าลงักายท่ีใหบ้ริการมีความปลอดภัยไดม้าตรฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 
และ4.53 ตามล าดบั สว่นขอ้มีประเภทของสมาชิกท่ีหลากหลาย และขอ้มีคลาสการออกก าลงักายเฉพาะ
กลุม่บุคคล เช่น คลาสลดน า้หนกั คลาสยืดกลา้มเนือ้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดี มี
คา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.05 และ3.70 ตามล าดบั 

ด้านราคา (Price) ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ดา้นราคาโดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกขอ้ โดยขอ้ค่าใชบ้ริการเทรนเนอรส์ว่นบุคคลมีความ
เหมาะสมเม่ือเทียบกบัคณุภาพการใหบ้รกิาร มีคา่เฉลี่ยสงูสดุเทา่กบั 4.20 รองลงมา คือ ขอ้ราคามีความ
เหมาะสมกับระยะเวลาการเป็นสมาชิก ขอ้ไม่มีคา่ธรรมเนียมแรกเขา้ และขอ้การก าหนดราคาคา่บริการ
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มีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพการบริการท่ีได้ร ับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 4.17 และ 4.10 
ตามล าดบั 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
สว่นประสมทางการตลาดบริการ ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.93 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท าเลท่ีตัง้สะดวกในการเดินทางเขา้ถึง ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากับ 4.32 รองลงมา คือ ขอ้ท าเลท่ีตัง้อยู่ใกลก้ับระบบ
ขนสง่สาธารณะ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดี มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.14 สว่นขอ้สามารถใช้
บรกิารไดห้ลายสาขา ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.33  

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการสง่เสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เทา่กบั 3.89 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีมาก จ านวน 3 
ขอ้ โดยขอ้มีการลดราคาส าหรบัสมาชิกเก่าท่ีตอ่อายุสมาชิก มีคา่เฉลี่ยสงูสดุเทา่กบั 4.32 รองลงมา คือ 
ขอ้มีการลดราคาเม่ือสมัครสมาชิกพรอ้มกันเป็นกลุ่ม และขอ้มีสิทธิใหก้ับบุคคลประเภทต่างๆ เช่น 
ผู้สูงอายุ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และ4.28 ตามล าดับ ส่วนข้อมีการทดลองเล่นฟรี ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดี มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.41 และขอ้มีการจัดโปรโมชั่นลดคา่บรกิารใน
เทศกาลตา่งๆ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.13 

ด้านบุคคล (People) ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร ดา้นบุคคลโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมากจ านวน 5 ข้อ โดยข้อเทรนเนอรมี์ความรู ้
ความสามารถเก่ียวกับการออกก าลงักาย มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 4.90 รองลงมา คือ ขอ้พนกังานเอาใจ
ใส่ใหค้  าแนะน าดว้ยดีเสมอ ขอ้พนกังานมีความสุภาพเรียบรอ้ย ยิม้แยม้แจ่มใส ขอ้เทรนเนอรมี์ความ
ตัง้ใจ จริงใจในการใหบ้ริการ ขอ้พนักงานสามารถแก้ปัญหาและช่วยเหลือดว้ยความเต็มใจเสมอ มี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.66 4.50 4.46 และ4.27 ตามล าดบั สว่นขอ้พนกังานมีความรู ้สามารถใหค้วามแนะน า
ท่ีถกูตอ้ง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดี มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.17  

 ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี มี
คา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีมาก 
จ านวน 3 ขอ้ โดยขอ้มีหอ้งเปลี่ยนเสือ้ผา้และล็อคเกอรใ์หบ้รกิาร มีคา่เฉลี่ยสงูสดุเทา่กับ 4.54 รองลงมา 
คือ ขอ้มีระบบการดแูลรกัษาความสะอาดภายในฟิตเนส ขอ้มีลานจอดรถท่ีเพียงพอปลอดภยั มีคา่เฉลี่ย
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เทา่กบั 4.47 และ4.29 ตามล าดบั สว่นขอ้มีระบบรกัษาความปลอดภยัท่ีดี เช่น กลอ้งวงจรปิด ขอ้ภายใน
ฟิตเนสเซ็นเตอรมี์การเปิดเพลงสรา้งบรรยากาศเพื่อกระตุน้การออกก าลงักาย และขอ้มีหอ้งอาบน า้
ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 4.00 และ3.67 
ตามล าดบั 

ด้านกระบวนการ (Process) ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการโดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.85 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีมาก จ านวน 2 ขอ้ โดยขอ้การแจง้เตือน
ใหก้ับสมาชิกเม่ือมีเรื่องส  าคญัท่ีสมาชิกตอ้งทราบอย่างรวดเรว็ มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเทา่กับ 4.80 รองลงมา 
คือ ขอ้รายละเอียดและเงื่อนไขในการสมคัรมีความชดัเจน มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.68 สว่นขอ้มีการใหบ้รกิาร
แก่ลกูคา้ดว้ยความเท่าเทียมกัน และขอ้มีป้ายแนะน าขัน้ตอนการใชบ้ริการอย่างชัดเจนและเขา้ใจง่าย 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และ3.68 ตามล าดับ ข้อมี
กระบวนการจดัการท่ีดีกรณีมีผูม้าใชบ้รกิารจ านวนมาก และขอ้สามารถช าระคา่บรกิารไดห้ลายวิธี เช่น 
เงินสด หรือบตัรเครดิต ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 
และ 3.08 ตามล าดบั 
 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน ์
ประกอบดว้ย ดา้นความบนัเทิงในการสื่อสาร ดา้นความมีช่ือเสยีง ดา้นความนา่เช่ือถือ และดา้นการรบัรู ้
ถึงประโยชนข์องค าแนะน า พบวา่ 

ด้านความบันเทิงในการส่ือสาร (Entertainment) ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับอิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน ์ดา้นความบันเทิงในการสื่อสาร
โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดบัดีทุกขอ้ โดยขอ้ท่านชอบขอ้มูลท่ีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงโพสตเ์พราะมีความน่าดึงดูด
สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจในการออกก าลงักายใหก้ับท่านได ้มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากับ 3.87 รองลงมา 
คือ ขอ้ท่านชอบดูขอ้มูลท่ีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงโพสตเ์ก่ียวกบัการออกก าลงักาย และขอ้ท่านรูส้กึสนุกเม่ือ
ได้ทดลองออกก าลังกายท่าต่างๆตามท่ีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงโพสต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และ 3.73 
ตามล าดบั 

ด้านความมีช่ือเสียง (Reputation) ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน ์ดา้นความมีช่ือเสยีงโดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉลี่ย
เทา่กบั 3.76 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีทุกขอ้ โดยขอ้
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ผูโ้พสตเ์ป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงเป็นท่ีรูจ้ักในสื่อสงัคมออนไลน ์มีคา่เฉลี่ยสงูสดุเทา่กบั 3.95 รองลงมา คือ 
ขอ้ผูโ้พสตเ์ป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงดา้นการออกก าลงักาย และขอ้ผูโ้พสตเ์ป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเก่ียวกับ
การมีรูปรา่งและสขุภาพท่ีดีท่ีเกิดจากการออกก าลงักาย  มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.72 และ 3.62 ตามล าดบั 

ด้านความน่าเช่ือถือ (Trust) ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับอิทธิพล
ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน ์ดา้นความน่าเช่ือถือโดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 
3.92 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีทกุขอ้ โดยขอ้บุคคลท่ี
มีช่ือเสียงมียอดผูติ้ดตามจ านวนมาก มีคา่เฉลี่ยสงูสดุเทา่กับ 4.00 รองลงมา คือ ขอ้บุคคลท่ีมีช่ือเสยีงมี
ความน่าเช่ือถือ และขอ้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงมีความเช่ียวชาญในการสอน หรือแนะน าเก่ียวกับการออก
ก าลงักาย มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.92 และ 3.85 ตามล าดบั 

ด้ านการรั บ รู้ ถึ งป ระโยชน์ ของค าแนะน า (Perceived usefulness of 
recommendation) ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับอิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อ
สงัคมออนไลน ์ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนข์องค าแนะน าโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.99 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่านไดร้บัประโยชนจ์ากค าแนะน าของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเพราะได้
ทราบวิธีท่ีจะท าใหมี้รูปรา่งและสขุภาพท่ีดี ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีมาก มีคา่เฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 4.31 รองลงมา คือ ขอ้ท่านชอบค าแนะน าของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง เพราะสามารถน าไป
ปฏิบติัตามไดจ้ริง และขอ้ท่านไดร้บัประโยชนจ์ากค าแนะน าระหว่างการออกก าลงักายของบุคคลท่ีมี
ช่ือเสยีง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคอดเห็นในระดบัดี มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.89 และ 3.78 ตามล าดบั 
 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลพฤติกรรมส่งเสริมสขุภาพ ประกอบดว้ย ดา้นปัจจัยน า 
ดา้นปัจจยัเอือ้และดา้นปัจจยัเสรมิ พบวา่  

ด้านปัจจัยน า (Predisposing factors) ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
พฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพ ดา้นปัจจยัน าโดยรวมอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีทกุขอ้ โดยขอ้ทา่นตอ้งการมีสขุภาพท่ีดีและ
ขอ้ท่านปรารถนาท่ีจะมีรูปรา่งทีดี มีคา่เฉลี่ยสงูสดุเท่ากบั 3.73 รองลงมา คือ ขอ้ท่านรบัรูภ้าวะสขุภาพ 
เช่น ป่วยบอ่ย มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.69  

ด้านปัจจัยเอื้อ (Enabling factors) ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
พฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพ ดา้นปัจจัยเอือ้โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กบั 3.77 เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นนะดับดีทุกข้อ โดยข้อหน่วยงานของท่านมี
นโยบายสง่เสรมิสขุภาพ มีคา่เฉลี่ยสงูสดุเท่ากับ 3.91 รองลงมา คือ ขอ้สถานออกก าลงักายตัง้อยูใ่กลท่ี้
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พัก หรือสถานท่ีท างานของท่าน ขอ้ท่านมีเวลาท่ีจะไปออกก าลงักาย และขอ้ท่านมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการสง่เสริมสขุภาพ เช่น อุปกรณใ์นการออกก าลงักาย มีค่าเฉลี่ยเทา่กบั 3.75 3.72 และ 3.71 
ตามล าดบั 

ด้านปัจจัยเสริม (Reinforcing factors) ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
พฤติกรรมสง่เสริมสขุภาพ ดา้นปัจจัยเสริมโดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีทกุขอ้ โดยขอ้ทา่นไดร้บัแรงสนบัสนนุใน
การออกก าลงักายจากสงัคม หรอืบุคคลรอบขา้ง มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากับ  4.00 รองลงมา คือ ขอ้ท่านมี
เพื่อน หรือกลุม่เพื่อนรว่มออกก าลงักาย ขอ้ทา่นไดร้บัแรงสนบัสนนุจากคนในครอบครวัในการออกก าลงั
กายและขอ้ท่านออกก าลงักายตามค่านิยมในสังคม และข้อท่านอยากท่ีจะมีกลุ่มสงัคมเพิ่มขึน้ มี
คา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.73 3.68 และ3.63 ตามล าดบั 
 

ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของ
ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ผูต้อบแบบสอบถามมีการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.95 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทา่นตดัสนิใจท่ีจะใชบ้รกิารฟิต
เนสเซ็นเตอรด์ว้ยตัวเอง ผูต้อบแบบสอบถามมีการตัดสินใจในระดับมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 
รองลงมา คือ ขอ้ทา่นตดัสินใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรต์ามค าแนะน าของคนรูจ้กั ขอ้ทา่นตดัสนิใจท่ีจะ
ใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรอ์ย่างต่อเน่ือง และขอ้ท่านตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรเ์พราะบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงใชบ้ริการอยู่ ผูต้อบแบบสอบถามมีการตดัสินใจในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 3.90 และ
3.36 ตามล าดบั 
 

ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร ์

ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือนแตกต่างกัน มีการตดัสินใจ
ใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง แตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่ 1.1 เพศ (Gender) ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีเพศแตกตา่งกัน มีการตดัสินใจใชบ้รกิาร
ฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางไม่แตกต่างกัน อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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สมมติฐานที่ 1.2 อายุ (Age) ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิต
เนสเซ็นเตอรข์นาดกลางแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว ้โดยผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากับ 38 ปี มีการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด
กลางมากกวา่ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ39 - 54 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเทา่กบั 0.11 

สมมติฐานที่ 1.3 สถานภาพ (Status) ผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางไม่แตกตา่งกัน อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.4 ระดับการศึกษา (Education) ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตา่ง
กัน มีการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.5 อาชีพ (Occupation) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจ
ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.6 รายได้ต่อเดือน (Income) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดต้อ่เดือนแตกต่างกัน 
มีการตดัสนิใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้ต่อเดือน 45,001 - 60,000 บาท มีการ
ตดัสินใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางมากกวา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดต้อ่เดือน 60,001 บาทขึน้ไป 
โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเทา่กบั 0.19 

 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทาง
กายภาพ และดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของ
ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 

สว่นประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภัณฑ์(Product) ดา้นการส่งเสริมการตลาด
(Promotion) ดา้นบุคคล(People) และดา้นลกัษณะทางกายภาพ(Physical evidence) มีอิทธิพล
ตอ่การตดัสินใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่ง
มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถพยากรณไ์ดร้อ้ยละ 3.0  
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สมมติฐานขอ้ท่ี 3 อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลน ์ประกอบดว้ย ดา้น
ความบนัเทิงในการสื่อสาร ดา้นความมีช่ือเสียง ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน์
ของค าแนะน า มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้ริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 

อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ด้านความบันเทิงในการสื่อสาร
(Entertainment) ดา้นความมีช่ือเสียง(Reputation) และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนข์องค าแนะน า
(Perceived usefulness of recommendation) มี อิ ท ธิพ ลต่ อ ก า รตั ด สิ น ใจ ใช้บ ริก า ร  ฟิ ต              
เนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยสามารถพยากรณไ์ดร้อ้ยละ 2.8 

 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4 พฤติกรรมสง่เสริมสขุภาพ ประกอบดว้ย ดา้นปัจจัยน า ดา้นปัจจยัเอือ้
และดา้นปัจจยัเสรมิ มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดา้นปัจจัยน า(Predisposing factors) และด้านปัจจัยเอื ้อ
(Enabling factors) มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจใชบ้ริการ ฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 
2.1 

อภปิรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาด

กลางของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้
สมมติฐานข้อที่  1 ผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางที่มี ลักษณะ

ประชากรศาสตร์ ประกอบ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพและรายได้ต่อ
เดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง แตกต่าง
กัน  

 เพศ (Gender) ผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง ไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากความแตกต่างทางเพศไม่ใช่
อุปสรรคของการออกก าลงักาย เพราะทุกเพศเห็นถึงความส าคัญของการมีสุขภาพท่ีดี และรูปร่างท่ี
กระชับ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ(สุภาพร ยอดสายออ, 2559) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการออกก าลังกายของผู้ท่ีติดตาม เฟซบุ๊ก 
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(Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine” พบว่า เพศแตกต่างกันมีความตัง้ใจในการออกก าลงักายไม่
แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ(วราภรณ ์ค ารศ และคณะ, 2556) ศกึษาเรื่อง พฤติกรรมและ
การเขา้ถึงการออกก าลงักายของประชาชนในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า คนชุมชนในเขต
ภาษีเจรญิท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมและการเขา้ถึงการออกก าลงักายไม่แตกตา่งกนั 

    อายุ (Age) ผูใ้ชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการตดัสินใจ
ใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางแตกต่างกนั โดยผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอายตุ  ่ากว่าหรอืเทา่กบั 38 ปี มีการ
ตดัสนิใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางมากท่ีสดุ เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอายตุ  ่ากวา่หรอืเทา่กับ 
38 ปี เห็นถึงความส าคัญของการมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงตัง้แต่อายุยังนอ้ย เพราะจะส่งผลดีต่อ
สขุภาพรา่งกายรวมถึงรูปร่างท่ีดีในอนาคต และจากกระแสการอวดความสวยงามความกระชับของ
รูปรา่งในชุดออกก าลงักายท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในสื่อสงัคมออนไลน ์สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ(มุกดาวร
รณ สมบูรณว์รรณะ, 2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย
ขนาดใหญ่ (fitness center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีการตดัสิน
สินใจใช้บริการแตกต่างกัน และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ(สุภาพร ยอดสายออ, 2559) ศึกษาเรื่อง 
อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจในการออกก าลงักายของ
ผูติ้ดตามเฟสบุ๊ก(Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine” พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายแุตกต่าง
กนั มีความตัง้ใจในการออกก าลงักาย แตกตา่งกนั 

    สถานภาพ (Status) ผูใ้ชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกัน 
มีการตัดสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง ไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากทัง้สถานภาพโสด และ
สถานภาพสมรสมีความตระหนกัในเรื่องของสขุภาพ รูปรา่ง รวมถึงไม่ตอ้งการเป็นภาระของคนรอบขา้ง
ในอนาคต จึงตดัสนิใจใชบ้ริการฟิตเนสเพื่อออกก าลงักายดแูลสขุภาพของตวัเอง สอดคลอ้งกับงานวิจัย
ของ(วราภรณ์ ค ารศ และคณะ, 2556) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและการเขา้ถึงการออกก าลงักายของ
ประชาชนในเขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร พบวา่ สถานภาพท่ีแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมและการเขา้ถึง
การออกก าลงักาย ไม่แตกต่างกัน และสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ(จารุณี  ศรทีองทมุ, 2550) ศกึษาเรื่อง 
ปัจจัยท่ี มีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกายของประชาชนท่ีมาออกก าลังกายท่ีสวนลุมพิ นี 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการออกก าลงักายไม่แตกต่าง
กนั 

    ระดับการศึกษา (Education) ผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง ไม่แตกต่างกัน เน่ืองจาก
ผูใ้ชบ้รกิารทกุระดบัการศกึษาสามารถเขา้ถึงแหลง่ขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนเ์พื่อใชใ้นการตดัสินใจใชบ้รกิาร
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ไดเ้หมือนๆกัน และต่างก็มุ่งหวงัท่ีจะมีสขุภาพรา่งกายท่ีแข็งแรง รวมถึงการมีรูปรา่งท่ีดี สอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ(จิรศกัด์ิ  ชาพรมมา, 2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ   ฟิตเน
สเซ็นเตอรท่ี์เปิดให้บริการ 24 ชั่ วโมงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาท่ี
แตกต่างกันมีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรท่ี์เปิดใหบ้ริการ 24 ชั่วโมงของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน และสอดคลอ้งกันงานวิจัยของ(จารุณี  ศรีทองทุม, 
2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลงักายของประชาชนท่ีมาออกก าลงักายท่ีสวน
ลมุพินี กรุงเทพมหานคร พบวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกันมีพฤติกรรมการออกก าลงักาย
ไม่แตกตา่งกนั 

    อาชีพ (Occupation) ผูใ้ชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มี
การตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางมี
ช่วงระยะเวลาการใหบ้รกิารระหวา่งวนัท่ีเอือ้ตอ่ผูใ้ชบ้รกิารในทกุสาขาอาชีพ สามารถท่ีจะจัดสรรเวลามา
ใชบ้รกิารไดต้ามความสะดวก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ(ปกรณ ์วงศส์วสัด์ิ, 2554) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ออกก าลังกายของผู้บริโภคในเขตหนองแขม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร พบวา่ อาชีพท่ีแตกต่างกันการตดัสนิใจเลอืกใชบ้ริการศนูยอ์อกก าลงักายไม่แตกต่าง
กนั 

    รายได้ต่อเดือน (Income) ผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางท่ีมีรายไดต้่อเดือน
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง แตกต่างกัน โดยผูใ้ช้บริการรายได ้
45,001 - 60,000 บาท มีการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางมากกว่าผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีรายได้
ตอ่เดือน 60,001 บาทขึน้ไป เน่ืองจากฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางมีราคาคา่ใชบ้รกิารรายเดือนหรอืรายปี
ท่ีไม่สงูมาก มีสิ่งอ านวยความสะดวกตรงกับความตอ้งการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีรายได ้45,001 – 
60,000 บาทขึน้ไป สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ(กนกวรรณ ดูอุ่ด, 2562) ศึกษาเรื่อง กระบวนการตดัสนิใจ
ซือ้คอรส์ฟิตเนสของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
มีรายไดต้อ่เดือนแตกตา่งกนั ท าใหก้ระบวนการตดัสนิใจซือ้คอรส์ฟิตเนสแตกตา่งกนั 

 
สมมติฐานข้อที่  2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้ านบุคคล และด้านลักษณะทางกายภาพ           
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร  

    ด้านผลิตภณัฑ ์(Product) สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑมี์อิทธิพล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก



  110 

ผูใ้ชบ้ริการชอบการออกก าลงักายในหลากหลายรูปแบบ การมีคลาสออกก าลงักายท่ีหลากหลาย เช่น 
คลาสยืดคลายกลา้มเนือ้ คลาสลดน า้หนักเฉพาะสว่น รวมถึงการมีประเภทของสมาชิกท่ีหลากหลาย 
อาจช่วยใหผู้ใ้ช้บริการตดัสินใจใชบ้ริการไดง้่ายขึน้เพราะสามารถเลือกประเภทไดต้ามท่ีเหมาะสมกับ
ผูใ้ชบ้รกิารเอง สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ(จิรศกัด์ิ  ชาพรมมา, 2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรท่ี์เปิดใหบ้ริการ 24 ชั่วโมงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ ดา้นผลติภณัฑ ์มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรท่ี์เปิดใหบ้รกิาร 24 ชั่วโมงของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ(กนกวรรณ ดู่อุด, 2562) ศึกษาเรื่อง 
กระบวนการตัดสินใจซือ้คอรส์ฟิตเนส  ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์  มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื ้อคอร์สฟิตเนสของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

    ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการ
สง่เสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้ริการในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางตอ้งการไดร้บัขอ้เสนอพิเศษท่ีดีกวา่ผูท่ี้
สมัครสมาชิกใหม่ เช่น การลดราคาเม่ือต่ออายุการเป็นสมาชิก สิทธิพิเศษส าหรบัสมาชิกผูส้งูอายุ และ
การลดค่าบริการในเทศกาลต่างๆ เพราะเป็นเหมือนค าขอบคุณท่ีผู้ประกอบการมีให้กับผูใ้ช้บริการ 
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ(เกวลิน สรอ้ยสะอาด, 2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด
บริการท่ีสง่ผลต่อการตัดสินใจกลบัมาใชบ้ริการซ  า้ของผูใ้ชบ้ริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบวา่ ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด สามารถพยากรณก์ารตดัสนิใจกลบัมาใช้
บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมซ า้ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ
(ปรชัญา กลิ่นอบ, 2561) ศกึษาเรื่อง สว่นประสมทางการตลาดท่ีสง่ผลต่อความเต็มใจจ่ายคา่บรกิารราย
เดือนในการใชบ้ริการฟิตเนส 24 ชั่วโมง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นสง่เสรมิการตลาด สง่ผลต่อ
ความเต็มใจจ่ายคา่บรกิารรายเดือนในการใชบ้รกิารฟิตเนส 24 ชั่วโมง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

    ด้านบุคคล (People) สว่นประสมทางการตลาดบริการ ดา้นบุคคลมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก               
ฟิตเนสเซ็นเตอรเ์ป็นธุรกิจภาคบริการท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกก าลงักาย การท่ีพนักงาน หรือเทรนเนอร์
สว่นบุคคลมีความรู ้ตัง้ใจและเอาใจใสใ่นการใหบ้ริการ สามารถใหค้  าแนะน ารวมไปถึงการใหค้วาม
ช่วยเหลือดา้นต่างๆ บุคลากรของ    ฟิตเนสเซ็นเตอรจ์ึงเป็นส่วนส  าคัญท่ีผูใ้ช้บริการใหค้วามส าคัญ 
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ(ฟารดิา ยมุาดีน, 2562) ศกึษาเรื่อง สว่นประสมการตลาดบรกิารและคณุภาพ
บริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัชุมพร 



  111 

พบว่า ดา้นบุคลากร ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลงักายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ(มกุดาวรรณ สมบูรณว์รรณะ, 2559) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยดา้นบุคลากรมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสถานออกก าลงักาย
ขนาดใหญ่(Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

    ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการท่ีจะไดร้บัการบริการต่างๆท่ีสะดวกสบาย 
และมีความปลอดภยั เช่น การมีหอ้งเปลี่ยนเสือ้ผา้ หอ้งอาบน า้ การมีระบบรกัษาความปลอดภยัท่ีดี มี
กลอ้งวงจรปิด รวมถึงความสะอาดภายในฟิตเนส เพื่อใหรู้ส้กึถึงการบริการท่ีคุม้กับค่าสมาชิกท่ีจ่ายไป 
ซึ่งการท่ีฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางสามารถดึงศกัยภาพดา้นต่างๆออกมาไดม้ากจะยิ่งท าใหมี้จ านวน
ผูใ้ชบ้รกิารมากขึน้ แตเ่ม่ือเทียบกบัความพรอ้มในการใหบ้ริการของทางฟิตเนสนัน้อาจไม่สามารถรองรบั
ได ้สง่ผลใหผู้ใ้ช้บริการมีการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสลดลง สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ(มุกดาวรรณ 
สมบูรณว์รรณะ, 2559) ศกึษาเรื่องปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายขนาด
ใหญ่(Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจัยดา้นการสรา้งและการน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ สง่ผลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย และสอดคลอ้งกับงานวิจัย
ของ(วิโรจนี พรวิจิตรจินดา, 2557) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานออกก าลงักาย 
กรณีศึกษาทรูฟิตเนสและฟิตเนสเฟิรสท์ พบว่า ปัจจัยด้านการสรา้งและการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ มีผลตอ่การเลอืกใชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย 

 
สมมติฐานข้อที่  3 อิทธิพลของบุคคลที่มี ช่ือเสียงในส่ือสังคมออนไลน ์

ประกอบด้วย ด้านความบันเทิงในการส่ือสาร ด้านความมีช่ือเสียง และด้านการรับรู้ถึง
ประโยชนข์องค าแนะน า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

    ด้านความบันเทิงในการส่ือสาร (Entertainment) อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงใน
สื่อสงัคมออนไลน ์ดา้นความบนัเทิงในการสื่อสารมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ขนาดกลางของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการช่ืนชอบในตวับุคคลท่ีมีช่ือเสียง
ในสื่อสงัคมออนไลน ์ท่ีไดโ้พสตเ์รื่องราวการออกก าลงักายดว้ยความสนุก และน่าติดตาม ท าใหเ้กิด
ความบนัเทิงกบัผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสท่ีไดร้บัชมจนอยากท่ีจะลองท าตาม สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ(สภุา
พร ยอดสายออ, 2559) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลนท่ี์สง่ผลต่อความ
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ตัง้ใจในการออกก าลงักายของผูติ้ดตามเฟสบุ๊ก(Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine” พบว่า ดา้น
ความบนัเทิงในการสื่อสาร สง่ผลต่อความตัง้ใจในการออกก าลงักายของผูติ้ดตามเฟสบุ๊ก(Facebook) 
“แฟนเพจ Bebe fit Routine” เเละสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ(ลดาอ าไพ กิ ้มแก้ว, 2560) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความตัง้ใจซือ้ของผู้บริโภคจากสื่อโฆษณาประเภทวีดีโอผ่านผูมี้อิทธิพลบนสงัคม
ออนไลน ์พบวา่ เนือ้หาท่ีใหค้วามบนัเทิงสง่ผลตอ่ความตัง้ใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค 

    ด้านความมี ช่ือเสียง (Reputation) อิทธิพลของบุคคลท่ีมี ช่ือเสียงในสื่อสังคม
ออนไลน ์ดา้นความมีช่ือเสียงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการรูส้กึยอมรบัในความมีช่ือเสียงของบุคคลในสื่อ
สงัคมออนไลนท่ี์โพสตท์ัง้รูปและคลิปวิดีโอเก่ียวกับการออกก าลงักายแลว้มีสขุภาพ และรูปรา่งท่ีดีจน
เป็นท่ีรูจ้กัในสื่อสงัคมออนไลนใ์นวงกวา้ง แตห่ากผูท่ี้มีช่ือเสยีงเป็นท่ีรูจ้กัในดา้นความสวยความงามรว่ม
ดว้ย การมีทัง้สขุภาพ และรูปรา่งท่ีดีของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงนัน้ ผูใ้ชบ้ริการอาจมองวา่ไม่ไดม้าจากการ
ออกก าลงักายท่ีฟิตเนสเพียงอย่างเดียว แต่มาจากการรบัประทานอาหารเสรมิ หรอืมีการศลัยกรรมรว่ม
ดว้ย ท าใหค้วามรูส้กึต่อความมีช่ือเสียงนัน้ลดลงสอดคลอ้งกบัเเนวคิดของ(สมุาล ีสวา่ง, 2548) ท่ีกลา่ว
วา่ การท่ีคนๆหนึ่งจะมีช่ือเสยีงไดน้ัน้ บุคคลเหลา่นัน้ตอ้งเป็นบุคคลท่ีประสบความส าเรจ็ในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง เเละบุคคลท่ีมีช่ือเสียงนัน้ตอ้งมีตวัตน มีชีวิตในลกัษณะท่ีประชาชนจบัตอ้งได ้และสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ(สภุาพร ยอดสายออ, 2559) ศกึษาเรื่อง อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน์
ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการออกก าลังกายของผู้ติดตามเฟสบุ๊ก (Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit 
Routine” พบว่า ดา้นความมีช่ือเสียง ส่งผลต่อความตัง้ใจในการออกก าลงักายของผูติ้ดตามเฟสบุ๊ก
(Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine”  

    ด้ าน การ รับ รู้ ถึ งป ระโยชน์ ข อ งค าแน ะน า  (Perceived usefulness of 
recommendation) อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน์ ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนข์อง
ค าแนะน ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการรูส้กึชอบในตวับุคคลท่ีมีช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลน ์ท่ีมีช่ือเสยีง
จากการออกก าลงักายแลว้มีสุขภาพและรูปรา่งท่ีดี มีความจริงใจท่ีจะแบ่งปันประสบการณ์รวมถึง
แนะน าวิธีการออกก าลงักายท่ีสามารถปฏิบติัตามได ้แตห่ากบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงยิ่งน าเสนอประโยชนแ์ละ
ค าแนะน า ผูใ้ชบ้ริการจะรูส้กึถกูยดัเยียดในขอ้มลูมากเกินไป ซึ่งท าใหก้ารตดัสนิใจของผูใ้ชบ้รกิารลดลง
เพราะคิดวา่มีสิ่งอ่ืนนอกเหนือจากค าแนะน าท่ีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงไม่ยอมบอก หรอืบอกไม่หมดเก่ียวกับ
ท่ีมาของการมีสขุภาพและรูปรา่งท่ีดี สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ(สภุาพร ยอดสายออ, 2559) ศึกษาเรื่อง 
อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจในการออกก าลงักายของ
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ผู้ติดตามเฟสบุ๊ก(Facebook) “แฟนเพจ Bebe fit Routine” พบว่า ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ของ
ค าแนะน า สง่ผลต่อความตัง้ใจในการออกก าลงักายของผูติ้ดตามเฟสบุ๊ก(Facebook) “แฟนเพจ Bebe 
fit Routine” และสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ(ชโรธร สธีุราภินนัท,์ 2558) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของเซเลบริตี ้
ออนไลน์ในโซเชียลมีเดียต่อการตัดสินใจซือ้ พบว่า การรบัรูป้ระโยชน์ของค าแนะน าของเซเลบริตี ้
ออนไลน ์สง่ผลตอ่การตัง้ใจซือ้ท่ีเซเลบรตีิอ้อนไลนใ์หค้  าแนะน า 
 

สมมติฐานข้อที่ 4 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย ด้านปัจจัยน า 
และด้านปัจจัยเอือ้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

    ด้านปัจจัยน า (Predisposing factors) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้านปัจจัยน ามี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการมีสขุภาพรา่งกายแข็งแรง มีรูปรา่งท่ีกระชบั รวมถึงผูท่ี้รบัรูภ้าวะสขุภาพการ
มาใชบ้ริการเพื่อเป็นการกายภาพ เสริมสรา้งความแข็งแรงของรา่งกาย สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ(อรุณ
รตัน์ สารวิโรจน์, 2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตหาดใหญ่ พบวา่ ปัจจยัน ามีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ่  และสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ(สถาพร หมั่นกิจ, 2561) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพของพนกังาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม อ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา พบว่า ปัจจัยน ามีผลต่อพฤติกรรมสง่เสริม
สขุภาพของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสมีา 

    ด้านปัจจัยเอื้อ (Enabling factors) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้านปัจจัยเอื ้อมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจาก ฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางมีท่ีตั้งอยู่ใกลย้่านท่ีพักอาศัยหรือย่านธุรกิจซึ่งสะดวกกับ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีอาศยัใกลฟิ้ตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง และในบางบรษิัทมีนโยบายสง่เสรมิสขุภาพโดยการ
จดัสวสัดิการดา้นสถานท่ีออกก าลงักายไวใ้หก้บัพนกังาน แต่เน่ืองดว้ยสภาพแวดลอ้มสงัคมในปัจจุบนั
ท่ีมีความเรง่รีบ รวมถึงความเครียดในเรื่องต่างๆรอบตวั ความเหน่ือยลา้ของทัง้รา่งกายและอารมณ ์ท า
ใหก้ารตดัสินใจของผูใ้ช้บริการลดลง สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ(ช่อผกา ผลทิพย,์ 2559) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้นอ าเภอบางกระทุ่ม 
จงัหวดัพิษณุโลก พบวา่ ปัจจยัเอือ้สง่ผลตอ่พฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ า
หมู่บา้นอ าเภอบางกระทุม่ จังหวดัพิษณุโลก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ(ชวนพิศ เจริญพงศ,์ 2556) 
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ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการสง่เสริมสุขภาพของนกัศึกษาพยาบาลวิทยาลยั
นานาชาติเซนต ์ เทเรซา พบว่า ปัจจัยเอือ้ สามารถท านายพฤติกรรมการสง่เสริมสขุภาพของนกัศึกษา
พยาบาลวิทยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ผูป้ระกอบการฟิตเนสขนาดกลางควรวางแผนท าการตลาดโดยการออกโปรโมชั่น

ใหก้ับผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ หรือเทา่กับ 38 ปี และกบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดต้่อเดือน 45,001 - 
60,000 บาท โดยการลดราคาคา่บริการรายปี หรอืการเพิ่มจ านวนระยะเวลาการเป็นสมาชิกใหก้ับ
ผูใ้ชบ้รกิารท่ีสมคัรใชบ้ริการอยา่งตอ่เน่ือง โดยการท าตลาดกับผูใ้ชบ้ริการกลุม่ดงักลา่วจะมีโอกาส
ประสบความส าเรจ็มากท่ีสดุ 

2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร  
2.1 ดา้นผลิตภัณฑ ์(Product) ผูป้ระกอบการฟิตเนสขนาดกลางควรจัดเตรียมอุปกรณ์

ออกก าลงักายใหเ้พียงพอ และไดม้าตรฐาน สรา้งจุดเด่นโดยเนน้การมีประเภทสมาชิกหลายรูปแบบให้
ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเลอืกไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 

2.2 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผูป้ระกอบการฟิตเนส ขนาดกลางควรจัด
โปรโมชั่น เช่น การลดราคาใหก้บัทัง้สมาชิกท่ีใชบ้รกิารอยู่และผูท่ี้สนใจสมัครสมาชิกพรอ้มกันเป็นกลุม่ 
การจัดสิทธิพิเศษใหก้ับบุคคลประเภทต่างๆ เช่น ผูส้งูอายุ เป็นตน้ เพื่อรกัษาจ านวนผูม้าใชบ้รกิารและ
เป็นการดงึดดูผูใ้ชบ้รกิารรายใหม่ใหม้าสมคัรสมาชิก 

2.3 ด้านบุคคล (People) ผู ้ประกอบการฟิตเนสขนาดกลางควรให้ความส าคัญกับ
เทรนเนอรโ์ดยเฉพาะความรูใ้นเรื่องของวิทยาศาสตรก์ารกีฬา รวมถึงความพรอ้มของพนกังานท่ีตอ้งมี
ความเอาใจใสใ่นการใหบ้รกิาร สามารถใหค้  าปรกึษาแนะน า และแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ใหก้บัสมาชิก
ได ้เพื่อท่ีผูใ้ชบ้รกิารมีความมั่นใจท่ีจะมาใชบ้รกิาร 

3. อิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสื่อสงัคมออนไลน ์ดา้นความบันเทิงในการสื่อสาร
(Entertainment) ผูป้ระกอบการฟิตเนสขนาดกลางท่ีใชก้ารประชาสัมพันธ์ผ่านตวับุคคล ควรให้
ความส าคญักบับุคคลท่ีมีช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลนท่ี์มีบุคลกิมีความนา่สนใจและน่าดงึดูด หรือ
เป็นบุคคลท่ีสามารถสรา้งทัง้ความบนัเทิงและแรงบนัดาลใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการไดม้าออกก าลงักาย 
โดยความบนัเทิงนัน้จะสรา้งความผอ่นคลายใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารไดดี้  

4. พฤติกรรมสง่เสริมสขุภาพ ดา้นปัจจัยน า (Predisposing factors) ผูป้ระกอบการฟิต
เนสขนาดกลางควรทราบถึงปัจจัยของผูใ้ชบ้ริการว่าการออกก าลงักายของผูใ้ชบ้ริการรายนัน้ๆ 
ออกก าลงักายเพื่อตอ้งการมีสขุภาพท่ีดี เพื่อการมีรูปรา่งท่ีดี หรือเพราะรบัรูภ้าวะสขุภาพ เช่น ป่วย
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บ่อย เป็นต้น เพื่อท่ีจะสามารถวางแผนการใหบ้ริการกับผูใ้ช้บริการรายนัน้ๆได้ตรงตามความ
ตอ้งการ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาวิจัยเฉพาะเจาะจงช่วงอายุในแต่ละวัย เช่น กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัย

ท างาน และกลุ่มผูสู้งอายุ เพื่อใหเ้กิดความชัดเจนมากขึน้ จะเป็นประโยชนก์ับผู้ประกอบการ
สามารถน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปก าหนดกลยทุธก์ารตลาดท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

2. ควรท าการศึกษาวิจัยถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการ อิทธิพลของบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ  โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผูใ้ชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูรอบดา้นมากขึน้ 

3. ควรท าการศึกษาวิจัยปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีอาจจะมีอิทธิพลกับการตัดสินใจใช้บริการ          
ฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการตัดสินใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารอาจจะเกิดจากปัจจยัอ่ืน นอกเหนือจากสว่นประสมทางการตลาดบริการ อิทธิพลของ
บุคคลท่ีมี ช่ือเสียงในสื่อสังคมออนไลน์และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ อาทิ การบริหาร
ประสบการณล์กูคา้(CEM) การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ(์CRM) เป็นตน้ 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถามชุดนี ้จัดท าขึน้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคมมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  
 ขอความรว่มมือท่านในการใหข้อ้มูลในการตอบแบบสอบถามเพื่อท่ีจะน าค าตอบท่ีไดเ้ป็น
ขอ้มูลในการท าวิจัยต่อไปโดยขอ้มูลท่ีท่านตอบในแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับการ
น าเสนอขอ้มูลจะน าเสนอในภาพรวมเท่านัน้ ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณท่านท่ีใหค้วามรว่มมือและ
ความกรุณาในการตอบแบบสอบถามอยา่งสมบูรณม์า ณ โอกาสนี ้อนัจะท าใหก้ารท าวิทยานิพนธ์
ครัง้นีส้  าเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี 

 ค าชีแ้จง แบบสอบถาม ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 5 สว่น ไดแ้ก ่
 สว่นท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 สว่นท่ี 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
 สว่นท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัอิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีงในสื่อสงัคมออนไลน ์

สว่นท่ี 4 ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพ 
 สว่นท่ี 5 ขอ้มลูเก่ียวกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลางของ

ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง โปรดใสเ่ครื่องหมาย   ลงในช่อง (    ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจรงิของทา่น
มากท่ีสดุ 
1. เพศ    

(    ) ชาย             (    ) หญิง 
 

2. อาย ุ  
(    ) 18 - 22 ปี                (    ) 23 - 38 ปี             
(    ) 39 - 54 ปี              (    ) 55 ปีขึน้ไป 
 

3. สถานภาพ     
(    ) โสด          (    ) สมรส 
 

4. การศกึษา      
(    ) ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี       (    ) ปรญิญาตร ี  
(    ) สงูกวา่ปรญิญาตร ี
 

5. อาชีพ      
 (    ) รบัราชการ/รฐัวิสาหกิจ    (    ) พนกังานบรษิัทเอกชน 
            (    ) ธุรกิจสว่นตวั          (    ) พอ่บา้น/แม่บา้น       

(    ) อ่ืนๆโปรดระบุ...................... 
 

6. รายได ้
 (    ) นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 15,000 บาท     (    ) 15,001 - 30,000 บาท    

(    ) 30,001 - 45,000 บาท   (    ) 45,001 - 60,000 บาท                
(    ) 60,001 บาทขึน้ไป   
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ค าชีแ้จง โปรดใสเ่ครื่องหมาย   ลงในช่องค าตอบท่ีตรงกบัความคิดเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(5) 

เห็นดว้ย 
 
(4) 

ปานกลาง 
 
(3) 

ไมเ่ห็นดว้ย 
 
(2) 

ไมเ่ห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(1) 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 
1. อปุกรณอ์อกก าลงักายมีหลากหลายชนิด      
2. อุปกรณ์ออกก าลังกายท่ีให้บริการมี
ความปลอดภยัไดม้าตรฐาน 

     

3. อุปกรณ์ออกก าลังกายเพียงพอกับผูม้า
ใชบ้รกิาร 

     

4. มีคลาสการออกก าลังกายเฉพาะกลุ่ม
บุคคล เช่น คลาสลดน ้าหนัก คลาสยืด
กลา้มเนือ้ 

     

5. มีประเภทของสมาชิกท่ีหลากหลาย      
ด้านราคา 
1. การก าหนดราคาค่าบริการมีความ
เหมาะสมเม่ือเทียบกับคณุภาพการบรกิาร
ท่ีไดร้บั 

     

2. ค่าใช้บริการเทรนเนอร์ส่วนบุคคลมี
ความเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพการ
ใหบ้รกิาร 

     

3. ไมมี่คา่ธรรมเนียมแรกเขา้      
4. ราคามีความเหมาะสมกบัระยะเวลาการ
เป็นสมาชิก 

     

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1. ท าเลท่ีตัง้สะดวกในการเดนิทางเขา้ถึง      
2. ท าเลท่ีตัง้อยู่ใกลก้บัระบบขนส่งสาธารณะ      
3. สามารถใชบ้รกิารไดห้ลายสาขา      
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. มีการลดราคาส าหรับสมาชิกเก่าท่ีต่อ
อายสุมาชิก 
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ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(5) 

เห็นดว้ย 
 
(4) 

ปานกลาง 
 
(3) 

ไมเ่ห็นดว้ย 
 
(2) 

ไมเ่ห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(1) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (ต่อ) 
2. มีการลดราคาเม่ือสมคัรสมาชิกพรอ้มกัน
เป็นกลุม่ 

     

3. มีสิทธิให้กับบุคคลประเภทต่างๆ เช่น 
ผูส้งูอาย ุฯลฯ 

     

4. มี การจัด โปรโมชั่ นลดค่าบริการใน
เทศกาลตา่งๆ 

     

5. มีการทดลองเลน่ฟรี      
ด้านบุคคล 
1. พนกังานมีความสภุาพเรียบรอ้ย ยิม้แยม้
แจ่มใส 

     

2. พนกังานเอาใจใส่ใหค้  าแนะน าดว้ยดีเสมอ      
3. พนักงานมีความรู ้ สามารถให้ความ
แนะน าท่ีถกูตอ้ง 

     

4. พ นั ก งานส าม ารถ แก้ ปั ญ หาแล ะ
ช่วยเหลือดว้ยความเตม็ใจเสมอ 

     

5. เท รน เนอร์มี ความ รู ้ค วามสามารถ 
เก่ียวกบัการออกก าลงักาย 

     

6. เทรนเนอรมี์ความตั้งใจ จริงใจในการ
ใหบ้รกิาร 

     

ด้านลักษณะทางกายภาพ 
1. มีหอ้งอาบน า้ใหบ้รกิาร      
2. มีหอ้งเปล่ียนเสือ้ผา้และลอ็คเกอรใ์หบ้รกิาร      
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี  เช่น 
กลอ้งวงจรปิด 

     

4. มีระบบการดูแลรักษาความสะอาด
ภายในฟิตเนส 

     

5. มีลานจอดรถท่ีเพียงพอปลอดภยั      
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ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(5) 

เห็นดว้ย 
 
(4) 

ปานกลาง 
 
(3) 

ไมเ่ห็นดว้ย 
 
(2) 

ไมเ่ห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(1) 

ด้านลักษณะทางกายภาพ (ต่อ) 
6. ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรมี์การเปิดเพลง
สรา้งบรรยากาศเพ่ือกระตุน้การออกก าลัง
กาย 

     

ด้านกระบวนการ 
1. มีป้ายแนะน าขัน้ตอนการใชบ้รกิารอย่าง
ชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

     

2. มีกระบวนการจัดการท่ีดีกรณีมีผูม้าใช้
บรกิารจ านวนมาก 

     

3. มีการให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยความเท่า
เทียมกนั 

     

4. รายละเอียดและเง่ือนไขในการสมัครมี
ความชดัเจน 

     

5. สามารถช าระค่าบริการไดห้ลายวิธี เช่น 
เงินสด หรือบตัรเครดติ 

     

6. การแจ้งเตือนให้กับสมาชิกเม่ือมีเรื่อง
ส  าคญัท่ีสมาชิกตอ้งทราบอย่างรวดเรว็ 

     

 
 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับอิทธิพลของบุคคลทีม่ีช่ือเสียงในส่ือสังคมออนไลน ์
ค าชีแ้จง โปรดใสเ่ครื่องหมาย   ลงในช่องค าตอบท่ีตรงกบัความคิดเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

อิทธิพลของบุคคลทีมี่ชือ่เสียง 
ในส่ือสังคมออนไลน ์

ระดับความคิดเหน็ 
มากท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสดุ 
(1) 

ความบันเทงิในการส่ือสาร 
1.ท่านชอบดูข้อมูลท่ีบุคคลท่ีมี ช่ือเสียง
โพสตเ์ก่ียวกบัการออกก าลงักาย 

     

2. ท่านชอบขอ้มูลท่ีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงโพสต์
เพราะมีความน่าดึงดดูสามารถสรา้งแรงบนัดาล
ใจในการออกก าลงักายใหก้บัท่านได ้ 
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อิทธิพลของบุคคลทีมี่ชือ่เสียง 
ในส่ือสังคมออนไลน ์

ระดับความคิดเหน็ 
มากท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสดุ 
(1) 

ความบันเทงิในการส่ือสาร (ต่อ) 
3. ท่านรูส้ึกสนุกเม่ือได้ทดลองออกก าลัง
กายท่าตา่งๆตามท่ีบคุคลท่ีมีช่ือเสียงโพสต ์

     

ความมีชือ่เสียง 
1. ผูโ้พสตเ์ป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงดา้นการ
ออกก าลงักาย 

     

2. ผูโ้พสตเ์ป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้ัก
ในส่ือสงัคมออนไลน ์

     

3. ผูโ้พสตเ์ป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเก่ียวกับ
การมีรูปร่างและสุขภาพท่ีดีท่ีเกิดจากการ
ออกก าลงักาย 

     

ความน่าเชือ่ถือ 
1. บุคคลท่ีมีช่ือเสียงมีความเช่ียวชาญใน
การสอน หรือแนะน าเก่ียวกบัการออกก าลงั
กาย 

     

2. บคุคลท่ีมีช่ือเสียงมีความน่าเช่ือถือ      
3. บคุคลท่ีมีช่ือเสียงมียอดผูต้ิดตามจ านวน
มาก 

     

การรับรู้ถึงประโยชนข์องค าแนะน า 
1. ท่านชอบค าแนะน าของบุ คคล ท่ี มี
ช่ือเสียง เพราะสามารถน าไปปฏิบตัติามได้
จรงิ 

     

2. ท่ านได้รับประโยชน์จากค าแนะน า
ระหว่างการออกก าลังกายของบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียง 

     

3. ท่านไดร้บัประโยชน์จากค าแนะน าของ
บคุคลท่ีมีช่ือเสียงเพราะไดท้ราบวธีิท่ีจะท า
ใหมี้รูปรา่งและสขุภาพท่ีดี 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องค าตอบที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

พฤตกิรรมส่งเสริมสุขภาพ 
ระดับความคิดเหน็ 

มากท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสดุ 
(1) 

ปัจจัยน า 
1. ท่านตอ้งการมีสขุภาพท่ีดี      
2. ท่านปราถนาท่ีจะมีรูปรา่งทีดี      
3. ท่านรบัรูภ้าวะสขุภาพ เช่น ป่วยบอ่ย      
ปัจจัยเอือ้ 
1. สถานออกก าลงักายตัง้อยู่ใกลท่ี้พกั หรือ
สถานท่ีท างานของท่าน 

     

2. ท่านมีสิ่งอ  านวยความสะดวกในการ
ส่งเสริมสุขภาพ เช่น อุปกรณ์ในการออก
ก าลงักาย 

     

3. หน่วยงานของท่านมีนโยบายส่งเสริม
สขุภาพ 

     

4. ท่านมีเวลาท่ีจะไปออกก าลงักาย      
ปัจจัยเสริม 
1. ท่ านได้รับแรงสนับสนุนจากคนใน
ครอบครวัในการออกก าลงักาย 

     

2. ท่านไดร้บัแรงสนับสนนุในการออกก าลงั
กายจากสงัคม หรือบคุคลรอบขา้ง 

     

3. ท่านมีเพ่ือน หรือกลุ่มเพ่ือนร่วมออก
ก าลงักาย 

     

4. ท่านออกก าลงักายตามคา่นิยมในสงัคม      
5. ท่านอยากท่ีจะมีกลุม่สงัคมเพิม่ขึน้      
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ส่วนที ่5 ขอ้มูลเก่ียวกับการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง 
ค าชีแ้จง โปรดใสเ่ครื่องหมาย   ลงในช่องค าตอบที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ 

การตัดสินใจใช้บริการ                  
ฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดกลาง 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(5) 

เห็นดว้ย 
 
(4) 

ปานกลาง 
 
(3) 

ไมเ่ห็นดว้ย 
 
(2) 

ไมเ่ห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 
(1) 

การตัดสินใจ 
1. ท่านตดัสนิใจท่ีจะใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอร์
อย่างตอ่เน่ือง 

     

2. ท่านตดัสนิใจท่ีจะใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอร์
ดว้ยตวัเอง 

     

3. ท่านตัดสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ตามค าแนะน าของคนรูจ้กั 

     

4. ท่านตัดสินใจใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
เพราะบคุคลท่ีมีช่ือเสียงใชบ้รกิารอยู่ 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 
1. รองศาสตราจารย ์สพุาดา  สริกิตุตา     อาจารยป์ระจ าภาควิชาบรหิารธุรกิจ 
                                                             คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 
                                                             มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
2. อาจารย ์ดร.กลัยกิตต์ิ  กีรติองักรู          อาจารยป์ระจ าภาควิชาบรหิารธุรกิจ 
                                                             คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 
                                                             มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ธนยศ  วฒุิปราโมทย ์
วัน เดือน ปี เกิด 1 /11/2536 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2559 อกัษรศาสตรบณัฑิต   

จาก มหาวิทยาลยัศิลปากร  
พ.ศ.2563 บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด  
จาก มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 89/32 รามค าเเหง94 เเขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงเุทพฯ 10240   
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