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บทคัดย่อ 
 การศึกษาการวิจัยในหัวข้อ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ออกก าลังกายของ
ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้จัดท าขึ้นเพื่อที่จะท าให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากการ
รวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงส าหรับผู้ประ
กิจการหรือเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้อกับสถานที่ออกกลังกาย หรือผู้ที่มีความสนใจจะเปดิธุรกิจในด้านนี้ ว่า
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ออกกลังกายของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างที่เราไดท้ าการส ารวจความคิดเห็นและน าผลลพัธ์มาวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน 
 
ค าส าคัญ : การเลือกใช้บริการสถานที่ออกก าลังกาย, ฟิตเนส, ออกกลังกาย 
 
Abstract 
 Research studies on the topic the decision process of choosing to use the fitness 
facility of the population in Bangkok This time it was created in order to show more clear 
results from data collection and opinions from sample groups. To be a guideline for 
development and improvement for business owners or business owners regarding exercise 
facilities Or those who are interested to open a business in this field What consumers think 
about the decision to use the exercise facility of the population in Bangkok Which is a 
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sample group in which we conducted a survey and used the results to analyze the data to 
get a clear conclusion 
 
Keywords: Choosing to use the fitness facility, fitness center, to exercise 
 
บทน า 
 ในปัจจุบนัผู้คนในทุกชว่งอายุหนัมาสาใจในการดูแลสุขภาพมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยรุ่น วัย
กลางคน หรือแม้กระทั่งวัยสูงอายุ ล้วนแล้วแต่มีการหันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพร่างกายมากข้ึน เนื่องจากวิถี
ชีวิตในปจัจุบนัเปลี่ยนไปมาก มลพิษต่างๆ และสภาพแวดล้อมทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งไม่
ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ดี เพราะสภาพแวดล้อมนัน้แย่ลงไปทุกวนั ย่อมส่งผลท าให้ผู้คนและประชากรทั่วโลกมี
สุขภาพร่างกายที่แย่ลง จงึเป็นทีม่าของการที่ประชากรและผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายมากข้ึน โดย
การหันมาออกก าลังกาย  
 การเลือกใช้สถานที่ออกก าลังกายก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยทีผ่ีผลต่อการออกก าลังกายของผู้คน เพราะ
สถานที่เปน็ส่วนที่มผีลต่อการออกมาใช้บริการ หากสถานที่นัน้เป็นสถานที่ที่มีอุปกรณ์ครบวงจร ก็จะเป็นอีก
หนึ่งตัวเลือกที่ท าให้ผู้คนหันมาใช้บริการมากกว่าสถานที่ที่มีอุปกรณ์น้อย หรือไม่มีเลย เช่นสวนสาธารณะ แต่
สถานที่ออกก าลังกายแต่ละแห่งก็มีทั้งข้อดี และข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้
เลือกศึกษาและค้นคว้าวิจยัและท าการส ารวจความคิดเห็นของประชากรในเร่ืองการเลือกใช้สถานที่ออก
ก าลังกาย จงึเกิดประเด็นขึ้นมาว่า ผู้วิจัยจงึมีความคิดทีจ่ะท าการวิจัยในหัวข้อ “กระบวนการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสถานที่ออกก าลงักายของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร” ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะศึกษา
โดยแบ่งจ าแนกตามด้านประชากร เพศ อายุ การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และยังศึกษาเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product), ด้านราคา (Price), 
ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย (Place), ด้านการสง่เสริมทางการตลาด (Promotion) การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้
จะท าให้เห็นผลลพัธ์ที่ชดัเจนมากยิ่งขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรบัปรุงส าหรับผู้ที่สนใจในด้านนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ออกก าลังกายของประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ออกก าลังกายของประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามปัจจัยทางด้านประชากร 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจ
เลือกใช้บริการสถานที่ออกก าลงักายของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
 



3 
 

สมมติฐานการวิจัย 
           1.ประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนที่ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสถานที่ออกก าลังกายของประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
           2.ปัจจัยด้านส่วนประสมทางตลาดบริการ (4P’s) ที่ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ดา้น
ช่องการจ าหนา่ย และดา้นการสง่เสริมทางการตลาด ที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ออกก าลัง
กายของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตงานวิจัย 
 งานวิจยัในคร้ังนี้เปน็การศึกษาในหัวข้อ กระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสถานที่ออกก าลังกาย
ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยัจะก าหนดขอบเขตงานวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านประชากร เป็นการส ารวจจากประชากรในทุกๆด้าน โดยเราสามารถแบ่งและ
จ าแนกขอบเขตทางดา้นประชากรออกมาได้หลากหลายรปูแบบ ซึ่งมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ ดา้นเพศ ด้านอายุ 
ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา ดา้นสถานภาพ และดา้นรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 2. ขอบเขตด้านปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) เป็นการก าหนดขอบเขตย่อยเชิงลึกใน
ด้านสว่นประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อกระบวนการเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขตพื้นที่อ าเภอหัวหินของ
ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นตัวแปรอีกช่องทางที่จะสามารถท าให้ผลการวิจยัในครั้งนี้ มี
ผลลัพธท์ี่เที่ยงตรงและแม่นย ามากที่สุด โดยเราสามารถแบ่งและจ าแนกปัจจัยทางดา้นสว่นประสมทาง
การตลาด (4P’s) ออกมาได้ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 
(Place)  และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตทางด้านพื้นที่และกลุ่มเปา้หมายจะเปน็การ
ส ารวจและสอบถามจากประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เคยใช้บริการที่พักและโรงแรมในเขตพื้นที่
อ าเภอหัวหิน ส าหรับเหตุผลที่เราได้ท าการคัดเลือกขอบเขตของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่อง
ด้วยจ านวนประชากรในกรุงเทพมหานครมีจ านวนมาก และแตล่ะคนลว้นมีความหลากหลายทีแ่ตกต่างกัน 
ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายทางความคิดและทัศนคติต่อการส ารวจในด้านการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหินของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครในครัง้นี้  
 4. ขอบเขตด้านเวลา ในการท าวิจัยในหัวข้อกระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมใน
เขตพื้นที่อ าเภอหัวหินของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ มีการก าหนดขอบเขตด้าน
ระยะเวลาทีช่ัดเจนคือ อยู่ในช่วงระหว่าง เดือนเมษายน 2563 – มิถุนายน 2563 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 1. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานทีอ่อกก าลังกายของประชากรใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานทีอ่อกก าลังกายของประชากรใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยแบง่จ าแนกตามด้านประชากร และส่วนประสมทางการตลาด 
 3. เพื่อให้เป็นข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจหรืออยากออก าลังกายของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
สามารถเป็นแนวทางในการตัดสนิใจเลือกใช้บริการได้จากผลสรปุของการวิจัยในคร้ังนี้ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นควา้และเอกสารที่เก่ียวข้องกับกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ออก
ก าลังกายของประชากรในจงัหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนี ้
 แนวคิดและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ (Kotler& Keller,2009, p.255) ซึ่งกระบวนการยอมรับ
สื่อออนไลน์ของผู้ใช้อินเทอร์เนต็ในเขตกรุงเทพมหานคร ก็จะมีพฤติกรรมที่ แตกต่างกันไปอีกแบบหนึ่ง โดย
แบ่งลักษณะประชากรเป็น 5 ลักษณะ คือ เพศ (Sex) อายุ (Age) รายได้ (Income) การศึกษา (Education)  
อาชีพ (Occupation)  
 แนวคิดและทฤษฎีดา้นรปูแบบการด าเนินชีวิต (Engel, Blackwell & Miniard, 1993) ได้ให้
ความหมายของรูปแบบการด าเนินชวีิตไว้วา่ “รูปแบบที่ผู้คนจะด าเนินชีวิตรวมทั้งการใช้เงินและเวลา” โดย
รูปแบบการด าเนินชีวิตจะสะท้อนได้จากกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น 
(Opinions) ของผู้คน 
 รศ.ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธนิ ที่มาของข้อมูล: ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธนิ "กระบวนการโฆษณา" หน่วยที่ 7 ใน
ชุดวิชา หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
2552 หน้าที่ 7-31 - 7-32 อ้างอิงถึง Well, 2008. และอ้างอิงถึง Kerin, Harthley, and Rudelius, 2007. 
 แนวคิดและทฤษฎีดา้นการตัดสนิใจเลือกซื้อของผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค หมายถึง บทบาทของนักท่องเที่ยวที่มสี่วนเก่ียวข้องกับการตัดสนิใจเที่ยว ซึ่ง
กระบวนการซื้อของผู้บริโภคมี ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ การกระตุน้และตอบสนองของพฤติกรรมการบริโภคของ
นักท่องเที่ยว โดยเห็นไดว้่าสิง่กระตุ้น (Input) ได้แก่ ผลติภัณฑก์ารท่องเที่ยวทุกประเภท ตลอดจนการ
ให้บริการของธุรกิจ สินค้าท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ แสวงหาข้อมูล ซึ่งงอยู่ในกระบวนการตัดสินใจ 
ท าให้เกิดการรับรู้ (Perception) และน าไปสู่การพยายามหาทางตอบสนองความต้องการและความจ าเปน็
ของตนโดยการซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว และโรงแรมที่เลือกสรรแล้ว การตัดสินใจซื้อสนิค้าและบริการ
นับวา่เป็นการตอบสนอง (Output) 
 แนวคิดและทฤษฎีดา้นส่วนประสมทางการตลาด ฟิลลปิ ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler) กูรูด้าน
การตลาดชั้นน าของโลกได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing 
Mix) ไว้ว่าเปน็แนวคิดที่เก่ียวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการซึ่งเป็นธุรกจิที่แตกต่างสนิค้าอุปโภคและบริโภคทั่วไป
จ าเป็นจะต้องใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 7P's ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด
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ซึ่งประกอบด้วย ดา้นผลิตภัณฑ ์(Product) เป็นสิง่ซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้ คือ 
สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบ ให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชนแ์ละคุณค่าของผลิตภัณฑ์นัน้ ด้านราคา 
(Price) หมายถึง คุณค่าผลติภัณฑ์ในรูปตัวเงนิ ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกับ
ราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสนิใจซื้อ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Place) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการ
รับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการทีน่ าเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในดา้นท าเลที่ตั้ง 
(Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) ด้านการสง่เสริม (Promotions) เป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่มีความส าคัญในการติดตอ่สื่อสารให้ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งขา่วสารหรือชักจูงให้เกิด
ทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็นกุญแจส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ ์
 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานที่ออกก าลังกาย ในปัจจบุันประเทศไทยมีธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ
สถานที่ออกก าลังกายขึ้นมาเปน็จ านวนมาก โดยเฉพาะสถานทีอ่อกก าลังกายในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็น
ธุรกิจที่เติบโตขึ้นมากจากเมื่อก่อน เพราะผู้คนหันมาใส่ใจดูแลรกัษาสุขภาพกันมากข้ึน โดยตัวอย่างของธุรกิจ
เก่ียวกับสถานที่ออกก าลังกายในกรุงเทพมหานคร เช่น Fitness First ซึ่งตอนนี้มีมากถึง 31 สาขา ทั่ว
ประเทศไทย Virgin Active Fitness Club ปัจจบุันมี 8 สาขาในประเทศไทย We Fitness ตอนนี้มีสาขาอยู่
ที่ 7 สาขา ทั่วกรุงเทพมหานคร และ Jetts Fitness ที่มี่สาขาอยู่ที่ 30 สาขาในประเทศไทย นอกจากสถานที่
ออกก าลังกายที่เป็นเชิงพาณชิยแ์ล้วนั้น ในกรุงเทพมหานครเองยังมีสถานที่ออกก าลังกายสาธารณะไว้
ส าหรับบุคคลที่ต้องการออกก าลังกายไว้บริการอีกด้วย โดยสวนสาธารณะทัว่กรุงเทพมหานครตอนนี้มี
ประมาณ 29 สวนสาธารณะด้วยกัน 
   
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 นางสาว จฑุารัตน์   ปริวงศ์กุลธร ได้ท าการศึกษาคน้คว้าวจิัยในหัวข้อเรื่อง  ปัจจัยการเลือกใช้
บริการศูนย์ออกก าลังกายของผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาปจัจัยการ
เลือกใช้บริการศูนย์ออกก าลังกายของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน และ เพื่อเปรียบเทียบปัจจัย
การเลือกใช้บริการศูนย์ออกก าลังกายของผู้สงูอายุในกรุงเทพมหานคร โดยส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างของ
ผู้สูงอายุจ านวน 384 คน ที่เป็นสมาชิกของศูนย์ออกก าลังกายในกรุงเทพมหานครทั้ง 3 แห่ง คือ ทรูฟิตเนส , 
แคลิฟอเนียฟิตเนส และฟิตเนสเฟิร์ส โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการท าการวจิัยในคร้ังนี้ 
ซึ่งผลการวิจัยที่ได้ออกมานัน้ ทางผู้วิจัยพบวา่ ผู้สงุอายุที่มาใช้บริการศูนย์ออกก าลังกายในกรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง พบถึงร้อยละ 51.6% ส่วนใหญ่มีอายุ 60-70 ปี คิดเป็นร้อยละ 67.4% ช่วงรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,001 – 30,000 บาท / เดือน คิดเป็นร้อยละ 32.8%  ซึ่งในที่นี้เปน็สมาชิกรายปีถึง 
29.4% มีระยะเวลาในการใช้บรกิารระหว่าง 3-5 ชม. อยู่ที่ร้อยละ 57.6% และความถี่ในการใช้บริการคือ 1-
2 คร้ัง / สัปดาห์ คิดเปน็ร้อยละ 43% 
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จุลวัฒน์   คงแท่น ได้ท าการค้นคว้าและศึกษาวิจัยในหัวข้อ การตัดสินใจใช้บริการศูนย์ฟิตเนสใน
เขตบางกะปิ โดยวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อกระบวนการตัดสนิใจใช้บริการศูนย์ฟิตเนสในก
รุงเทพมหานครในเขตบางกะปิ และ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจใช้บริการศูนย์
ฟิตเนสในกรุงเทพมหานครในเขตบางกะปิ โดยได้ท าการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เครื่องมือที่
ใช้คือแบบสอบถาม ซึง่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยในคร้ังนี้ คือ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ที่มาใช้ศูนย์
ออกก าลังกาย ในเขตบางกะปิ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นรอ้ยละ 53.75% อายุที่พบมากทีสุ่ดคือ ระหว่าง 
20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.25% มีระดับการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีมากทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 83.75% 
สถานภาพโสดมาเปน็อันดับหนึง่ คือ 82.25% ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 
50.75% และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนอยู่ที่ประมาน 20,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.25% 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนีผู้้วิจัยไดท้ าการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูว้ิจัย
ได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับข้อมูลทัง้หมดที่ได้มา 
ผู้วิจัยจะใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์สถิติและรวมรวมข้อมูลและสรุปผลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS โดยผู้วจิัยได้ก าหนด
ขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจยัไว้ดงัต่อไปนี้ 
 1. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัย
ที่ศึกษาตามสภาพที่เปน็ไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการศึกษาวิจัยและเก็บ
รวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวมรวม
ข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ 
 2. กลุ่มตัวอย่างของประชากรในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชากรในกรุงเทพมหานครที่ออก
ก าลังกาย ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แนน่อน จึงต้องมกีารก าหนดค่าระดบัความเชื่อมัน่อยู่ที่ 95% 
และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้คือ 5% โดยใช้กลุ่มตัวอย่างของ (Yamane) 
 3. ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ คือแบบสอบถาม ซึง่เป็นเครื่องมือหลักที่ผู้วิจัยใช้ในการ
เก็บและรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ิจยัได้ท าการศึกษา ค้นควา้ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลงานการวิจัยต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดทางการวิจัยและน ามาสู่ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามเพื่อส ารวจกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้ตั้งไว้ โดยผู้วิจัยมีการแบ่งส่วนของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน 
 4. ผู้วิจัยได้มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยได้มีการน าแบบสอบถามซึ่งเปน็เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย น าเสนอให้แก่อาจารย์ทีป่รึกษาตรวจสอบเนื้อหาว่ามีความครอบคลุมทุกเนื้อหาสาระใน
งานวิจยัหรือไม่ รวมถึงการใช้ภาษาวา่มีความเหมาะสมและถูกต้องตามหลักงานวิจัยมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้
หากมีค าแนะน าหรือให้ปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ทีป่รึกษา ก็ท าการแก้ไขก่อนที่จะน าไปใช้จริง 
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วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากแบบสอบถามทีไ่ด้เก็บรวบรวมมาแล้วนั้น ผู้วิจัยด าเนินการ
น าข้อมูลทั้งหมดทีไ่ด้มาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และปัจจัย
ด้านการตัดสินใจเลือกซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ  
 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ
การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดของประชากรในจงัหวัดกรุงเทพมหานคร ที่
ผู้วิจัยไดท้ าการก าหนดไว้ในกรอบแนวคิดการวิจัย 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้  
 2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสนิใจเลือกที่พักโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหินของประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และปจัจัยด้านการตัดสนิใจเลือกซื้อ และพฤติกรรม
หลังการซื้อ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรยีบเทียบเปน็รายคู่โดยใช้วิธีของ LSD  

2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บรกิาร
สถานที่ออกก าลังกายของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) 

 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ออก
ก าลังกายของประชากรในจงัหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถสรปุผลจากการวิจัยได้ดังนี้  
 1. ผลการวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ออกก าลังกายของประชากรใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเปน็รายด้าน 
พบว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ออกก าลังกายของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ให้ความคิดเห็นระดับมากที่สุดในด้านการรับรู้ปัญหา และดา้นการแสวงหาข้อมูล และความคิดเห็นระดับ
มากในด้าน การประเมินทางเลอืก, การตัดสินใจเลือกซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ 
 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ออกก าลังกายของประชากรใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยดา้นประชากร  
 2.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ สถานภาพที่ต่างกัน ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานทีอ่อกก าลังกาย ไม่ต่างกัน  
 2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสถานที่ออกก าลังกาย ตา่งกัน  
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 3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถานที่ออกก าลังกายของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดงันี ้ 
 3.1 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) พบว่า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และดา้นส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานทีอ่อกก าลังกายของประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  
 3.2 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ไม่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานทีอ่อกก าลังกายของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ออกก าลังกายของประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยท าการสรุปตามวัตถุประสงคไ์ด้ดังนี้  
 1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศ ต่างกนั ท าให้กระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการ
สถานที่ออกก าลังกาย โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึง่ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง ต่าง
ก็มีความต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง นอกจากจะท าให้เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ไม่ก่อให้เกิด
โรคต่างๆ ได้ในอนาคต 
 2. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตา่งกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถานที่ออกก าลังกาย โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึง่ผู้วิจัยมีความเห็นว่า แม้ว่าอายจุะแตกต่างกัน แต่ทุกคนมี
ความต้องการในการรักษาสุขภาพไม่ตา่งกัน ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใด เช่น วัยหนุ่มสาว ก็ต้องการมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงและมีรปูร่างทีส่วยงาม หรือส าหรับบุคคลที่มีอายุมาก ก็จะเปน็การเสริมสร้างสุขภาพให้
แข็งแรง เพื่อไม่ก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆ ได้ 
 3. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพต่างกนั ท าให้กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสถานที่ออกก าลังกาย โดยภาพรวมไม่ตา่งกัน ซึ่งผู้วิจัยมคีวามเห็นว่าประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะมีสถานภาพไหน การดุแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์หรือแข็งแรงง ก็เป็นพืน้ฐานที่
ดีของการมีชีวิตอยู่ 
 4. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดบัการศึกษาตา่งกนั ท าให้กระบวนการตัดสนิใจ
เลือกใช้บริการสถานที่ออกก าลงักาย โดยภาพรวมต่างกนั ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่าประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีการระดับการศึกษาต่างกัน แต่ระดับการศึกษาของแต่ละคน อาจจะสามารถท าให้เกิด
การวิเคราะห์ หรือแยกแยะได้วา่ การเลือกใช้สถานที่ออกก าลังกายนั้น มีความส าคัญมากน้อยเพียงใด หรือ 
จะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในระดับไหน 
 5. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชพีต่างกนั ท าให้กระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการ
สถานที่ออกก าลังกาย โดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี
อาชีพต่างกัน อาจจะมีข้อจ ากัดในการออกก าลังกายที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มอาชีพที่ต้องท างานไม่เปน็เวลา 
ไม่สามารถก าหนดระยะเวลาวา่ง หรือวันหยุดของตนเองได้แน่นอน ก็จะไมส่ามารถวางแผนการเลือกไปใช้
บริการตามสถานที่ออกก าลังกายได้มากเท่าที่ควร 
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 6. ประชาชนในประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้ตอ่เดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานทีอ่อกก าลังกาย โดยภาพรวมตา่งกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชาชนใน
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกนั ก็จะมีข้อจ ากัดในการเลือกใช้บริการสถานที่
ออกก าลังกายได้ เพราะสถานทีอ่อกก าลังกายบางแห่งมีการเกบ็ค่าบริการที่ค่อนขา้งสูง จึงท าให้เกิดความไม่
คุ้มค่าที่จะเสียเงินไปโดยไม่เกิดประโยชน์ 
 ผู้ประกอบธุรกิจสถานที่ออกก าลังกายจึงไม่ต้องสนใจเกี่ยวกับปจัจัยประชากรทางด้านเพศ ด้านอายุ 
และด้านสถานภาพ ดงักล่าวขา้งต้น แต่ควรสนใจในเร่ืองของ ด้านระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และด้าน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เพราะปจัจยัดังที่กล่าวมามีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ออกก าลัง
กายของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจ าเป็นจะต้องบริหารจัดการและคิดรูปแบบกลยุทธ์ส าหรับ
ด้านสว่นประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านผลติภัณฑ์ ดา้นราคา ด้านสถานที่ และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
เพื่อตอบสนองต่อลูกค้าที่มีปัจจยัด้านประชากร ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ที่ต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆที่อาจจะมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ออกก าลงั
กายของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อ ปัจจัยด้านสถานการณ์ 
ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยดา้นสังคม และน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการปรบัปรุง พัฒนา
สินค้า ให้ตรงความต้องการของลูกค้าต่อไป  
 2. การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านัน้ ดังนั้นเพื่อให้ได้
ผลการวิจัยที่หลายหลายยิ่งขึ้นควรขยายขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิ
เช่น ประชาชนในเขตอ าเภอ หรือจังหวัดอ่ืน ๆ ที่มีสถานที่ออกก าลังกาย ตั้งอยู่ในบริเวณอ าเภอหรือจังหวัด
นั้น ๆ เพื่อศึกษาและท าให้เกิดการวิเคราะห์ที่มีความแตกต่างและหลากหลายทางสังคม ค่านิยม ความคิด 
ของประชากรที่ท าการศึกษา เพือ่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์มากข้ึน 
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