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บทคดัย่อ 

การศกึษาวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์ (1)เพื่อศกึษา กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารฟิต

เนส ของผูบ้รโิภคเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร (2)เพื่อศกึษา กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารฟิต

เนส ของผูบ้รโิภคเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จาํแนกตาม ปัจจยัสว่นบุคคล (3)เพือ่ศกึษา ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด (4P) ที่มผีลต่อ กระบวนการตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารฟิตเนสเซ็นเตอร์ ของ

ผูบ้รโิภคเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยัครัง้น้ีคอืประชาการทีอ่าศยัอยูเ่ขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร จํานวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมอืในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติกิารทดสอบแบบ t-test สถติคิวามแปรปรวนทางเดยีว (One-

way ANOVA) หากพบความแตกต่างนําไปสู่การเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่โดยใชว้ธิLีSD และสถติกิาร

ถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 

mailto:Acctfin55@gmail.com


ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า (1)ผลการวเิคราะห ์กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารฟิต

เนส ของผู้บริโภคเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด เมื่อพจิรณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

มรีะดบัความคดิเหน็อยู่มากทีสุ่ด คอื มมีาตรการความปลอภยัดา้นโควดิ (เช่น ตรวจวดัอุณหภูมกิ่อน

เขา้ใชบ้รกิาร) และ มอีุปกรณ์ทําความสะอาดเครื่องออกกําลงักายทีใ่ช้ร่วมกนั ซึ่งมคีวามเกี่ยวขอ้ง

กบัสถานการณ์โควคิ Covid-19 ที่กําลงัระบาดอยู่ในขณะน้ี (2)ผลการเปรยีบเทียบ กระบวนการ

ตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารฟิตเนส ของผู้บรโิภคเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม ปัจจยัส่วน

บุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ  อายุ  อาชีพ รายได้  แตกต่างกันไม่ส่งผลกระทบต่อ

กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บริการฟิตเนส ของผู้บรโิภคเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (3)ผลการ

วเิคราะหข์อ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) ทีม่ผีลต่อ กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร

ฟิตเนส ของผู้บรโิภคเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย ซึ่งจากการศกึษาพบกว่า ปัจจยั

ด้านราคา และปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาดนัน้ มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผู้บรโิภคเขต

พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

 

คาํสาํคญั:กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารฟิตเนส ของผูบ้รโิภคเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to study (1)The customer decision making 

process of fitness services in Bangkok. (2)The customer decision making process of fitness 

services in Bangkok divided by personal factor. (3)The Marketing-mix factor (4P) effecting 

The customer decision making process of fitness services in Bangkok based on 200 

questioneers by using electronic survey with descriptive statistics analysis, frequency, 

hypothesis statistics testing in T-test ,and One way ANOVA. In case of any difference found 

within questioneers, they met a pair comparison by using a LSD method and Multiple Linear 

Regression analysis. 

Hypothesis of results were found (1)Analysis results of the customer decision making 

process of fitness services in Bangkok indicated that the majority of answers shared the 

same concern regarding Covid-19 prevention measurement (For example: temperature 

testing before people actually attended the place of service) due to Covid-19 pandemic. (2) 

Comparative results of the customer decision making process of fitness services in Bangkok 

found that the difference of personal factors, such as gender, age, career, income/allowances 



did not effect any the customer decision making process of fitness services in Bangkok. (3) 

Marketing mix analysis result (4P) effecting in which study was only Price and Promotion 

factor made a significant effect on the customer decision making process of fitness services 

in Bangkok 

Keywords: The customer decision making process of fitness services in Bangkok 

        

บทนํา 

จากกระแสการรกัษาสุขภาพของคนในสงัคมยุคปัจจุบันที่สนใจดูแลสุขภาพร่างกายและ 

รปูร่างของตนเองมากขึน้ ธุรกจิฟิตเนสมแีนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเน่ืองตามเทรนด์การรกัสุขภาพของ

คนในสงัคมยุค ปัจจุบนัที่หนัมาใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการออกกําลงักาย การรบัประทานอาหาร

คลนี โดยธุรกจิฟิตเนส มกีารปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเทรนด์ของผู้บรโิภคมากยิง่ขึ้น รวมทัง้เทคโนโลยทีี่ม ี

การพฒันาใหต้อบสนองความตอ้งการของตลาดทีห่ลากหลาย 

  แม้ว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ธุรกจิฟิตเนสรายใหญ่ได้ปิดตวัลง แต่เน่ืองจากการออกกําลงั

กายได้รบัความนิยมมากขึ้น ตามแนวโน้มและ กระแสการดูแลสุขภาพ ทําให้ยงัมกีารตัง้ธุรกจิฟิต

เนส และสถานออกกําลงักายเพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง นอกเหนือจากการให้บรกิารฟิตเนสในรูป แบบ

ใหม่ๆ เช่น การเปิดให้บรกิาร 24 ชัว่โมงแล้ว ฟิตเนสขนาดเล็กที่มผีู้ ฝึกสอนส่วนตวั (Personal 

Trainer) ที่จะตอบสนองความต้องการของ บริการลูกค้าเฉพาะด้าน และ Studio ออกกําลังกาย

เฉพาะด้าน เช่น การปัน่ จกัรยานในร่ม การเล่นโยคะ มวยไทยเพื่อการออกก าลงักาย ซึ่งได้รบั 

ความนิยมเพิม่ขึ้น และช่วยส่งเสรมิการเตบิโตของธุรกจิ จากสถิติธุรกิจที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน

ธุรกจิฟิตเนสไม่ว่าจะเป็น ธุรกจิชุดกฬีาและอุปกรณ์กฬีา มแีนวโน้มการเตบิโตสอดคล้องกบัธุรกจิ 

ฟิตเนส เน่ืองจากชุดกฬีานอกจากจะใส่เพื่อความสะดวกในการออกกําลงั กายแล้ว ยงัเป็นเทรนด์

แฟชัน่ของคนในปัจจุบัน sport style รวมทัง้ อุปกรณ์ของฟิตเนส ที่มีความทนัสมยัและมีความ

หลากหลายมากขึน้ ไม่ ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสรมิสรา้งกลา้มเน้ือ อุปกรณ์ช่วยในการเบริน์   ลว้นตอบ

โจทยเ์ทรนการรกัษาสุขภาพไดอ้ย่างด ีอกีทัง้ในปัจจุบนั ผูใ้หบ้รกิารม ีการกําหนดค่าบรกิารสมาชกิ

ใหม้คีวามยดืหยุ่นมากขึน้ และมกีารคดิ ค่าบรกิารรูปแบบใหม่ๆ เช่น ซื้อเป็นคอรส์ผ่านแอพลเิคชัน่ 

สามารถเล่น ไดห้ลายสถานทีเ่ป็นตน้ 

สถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 ก็ส่งผลเชงิบวกต่อธุรกจิฟิตเนส เพราะผู้คนตระหนัก

ถงึความสาํคญัของการมสีุขภาพด ีซึง่เป็นหวัใจสําคญัของการมภูีมคิุม้กนัทีแ่ขง็แรง และเป็นตวัช่วย

สําคญัต่อการใชช้วีติในโลกยุคโควดิ-19 เมื่อการรกัสุขภาพไม่เป็นเพยีงไลฟ์ไตล์ กลายแต่เป็นเรื่อง

จําเป็น หลงัจากที่ เจท็ส์ ฟิตเนส ในพื้นที่กรุงเทพฯ กลบัมาเปิดให้บรกิาร มยีอดสมาชกิใหม่อย่าง

เห็นได้ชัดเพิ่มขึ้น 2563 ‘A Year in Search 2020 Thailand’ โดย Think with Google พบว่า ปีที่



แล้วมกีารค้นหาคลปิโยคะบนยูทูบมากกว่าปี 2562 ถงึ 70 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เวลาในการรบัชม

วดิโีอออกกําลงักายบนยทูบูเพิม่ขึน้ถงึ 80 เปอรเ์ซน็ต ์ (ทีม่า post today 16 Feb’21) 

 

วตัถปุระสงคใ์นการทาํวิจยั  

1. เพื่อศึกษา กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการฟิตเนส ของผู้บริโภคเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 

          2. เพื่อศึกษา กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการฟิตเนส ของผู้บริโภคเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม ปัจจยัสว่นบุคคล 

          3. เพื่อศกึษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) ทีม่ผีลต่อ กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารฟิตเนส ของผูบ้รโิภคเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของงานวิจยั 

1.ขอบเขตด้านเน้ือหา  

           งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

ใช้บรกิารฟิตเนส โดยมุ่งเน้นศึกษาปัจจยัทางการตลาดบรกิาร 4ด้าน (4P) รวมไปถึงปัจจยัด้าน

ประชากรศาสตร ์(เพศ, อายุ, อาชพี และ รายได)้ ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารฟิตเนสของ

คนกรุงเทพฯ 

2.ขอบเขตด้านประชากรการวิจยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัในเล่มน้ี คอืคนไทยทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร (คน

กรุงเทพฯ) และใชบ้รกิารฟิตเนส 24 Seven สาขาพระราม9 โดยเริม่ศกึษาระหว่างวนัที ่มกราคม – 

มนีาคม 2565กําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรคํานวณของ (Taro Yamane, 1970: 580-

581) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ระดบัความคลาดเคลื่อน +- 5% ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

จาํนวน 200 คน 

3.ขอบเขตด้านพื้นท่ีการวิจยั  

             ผูว้จิยัไดก้าหนดพืน้ทีท่ีจ่ะทาการวจิยัคอื สถานบรกิารฟิตเนส 24 Seven สาขาพระรามเกา้ 

 

4.ขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจยั  

ในการทาํวจิยัเล่มน้ี มกีารทาํการวจิยัและเกบ็ขอ้มลูในช่วงระหว่างมกราคม – มนีาคม2565 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ผลของงานวจิยัทําให้ทราบถงึความสําคญัของปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร

ฟิตเนส ของคนกรุงเทพฯ 



2. เพื่อนําผลของงานวจิยัไปปรบัปรุงและออกแบบฟิตเนส เพื่อกระตุ้นใหเ้กดิการตดัสนิใจ

ใชบ้รกิาร 

3. เพื่อเป็นขอ้มูลใหเ้จา้ของกจิการหรอืผูต้อ้งการประกอบธุรกจิฟิตเนส สามารถนําผลของ

งานวจิยัไปเป็นแนวทางในการประยุกตใ์ชเ้พือ่ตอบสนองความตอ้งการของคนกรุงเทพ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

             

   ตวัแปรอิสระ (X)                                                                                              ตวัแปรตาม(Y)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมุตฐิานของการวจิยั 

 

 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. อาชีพ  

4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

2. ดา้นราคา  

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

4. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  

  

กระบวนการตดัสินใจใช้บริการ

ฟิตเนส 

ของผู้บริโภคในเขต

กรงุเทพมหานคร 

 

 



สมมุติฐานที่1 ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ  อายุ  อาชีพ รายได้  แตกต่างกัน ส่งผลต่อ

กระบวนการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมุตฐิานที2่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย และ ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสข

องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและทฤษฎี 

ในการศกึษาเกีย่วกบักระบวนการ การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารฟิตเนสเซน็เตอรข์องผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานครนัน้ มคีวามจาํเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งเขา้ใจถงึพฤตกิรรม ความคดิพืน้ฐานและ

การตดัสนิใจเลอืกใชห้รอืเลอืกซือ้บรกิารต่างๆของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร เพือ่ทีว่่าจะ

สามารถคาดการณ์ความตอ้งการของผูบ้รโิภคเพื่อทีจ่ะนํามาปรบักลยุทธ์ เพื่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบ

ในส่วนแบ่งทางการตลาดซึ่งนับวนัจะมอีตัราการแข่งขนัที่สูงขึ้นเป็นอย่างมากขึ้นอยู่เสมอๆ โดย 

Kotler ( 2012 ) ไดอ้ธบิายถงึการเกดิพฤตกิรรมของกลุ่มผูบ้รโิภคโดยใชท้ฤษฎ ีS-R ในรูปแบบของ

การจําลองพฤตกิรรมผู้บรโิภค โดยเริม่จากสิง่กระตุ้น(stimulus) ที่กระทําต่อผู้บรโิภคให้เกดิความ

ต้องการสนิคา้หรอืบรกิารต่างๆ ผ่านความรูส้กึนึกคดิ     (Buyer black box) และตดัสนิใจ ทีจ่ะจ่าย

หรอืซือ้สนิคา้หรอืบรกิารต่างๆ ทีใ่นสว่นของผูจ้ดัจาํหน่ายนัน้ไม่สามารถทราบไดถ้งึความรูส้กึนึกคดิ

ของผูบ้รโิภค โดยในส่วนของความรูส้กึนึกคดิซึ่งนํามาซึ่งการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคนัน้ ไดร้บัอธิพิล

ต่างๆจากภายนอก ทางสมัคม จากการเสพหรอืพบเห็นสื่อต่างๆที่เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลง

รอบๆตวัเราอย่างรวดเรว็  เมื่อผูบ้รโิภครบัรูต้่อสิง่ทีเ่ขา้มากระตุน้แลว้ จะทาํใหเ้กดิการตอบสนองต่อ

สิง่กระตุน้นัน้ๆ ( Response ) และทาํการตดัสนิใจทีจ่ะซือ้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ ( Purchase )  

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 จริศกัดิ ์ ชาพรมมา,(2560) ไดท้ําการศกึษาถงึปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร

ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ที่เปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมี

วตัถุประสงคใ์นการศกึษาปัจจยัต่างๆทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารในฟิตเนสเซน็เตอร ์โดยอาศยั

เครื่องมอืปัจจยัในด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) รวมถงึขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ รายได้ 

ปัจจยัด้านค่านิยม จากผู้ที่เคยเข้าใช้บรกิาร หรอืผู้บรโิภคที่เคยใช้บรกิารฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เปิด

ใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมงในกรุงเทพมหานคร โดยไดจ้ดัทําแบบสอบถามออนไลน์ จํานวน 432 ชุด และ

ใช้เครื่องมือเชิงสถิติวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงข้อมูลสถิติเชิงพรรณา โดยสามารถนําข้อสรุปจาก

การศกึษานัน้ ไปเพือ่ทาํความเขา้ใจกบัวธิพีจิารณาเลอืกใชบ้รกิารของกลุ่มผูบ้รโิภค เพือ่นําขอ้มลูไป

เป็นแนวทางเพื่อพฒันาธุรกจิ หรอืพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆใหเ้หมาะสม เพื่อสรา้งจุดแขง็

ใหแ้ตกต่างจากคู่แข่งทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้เรื่อยๆพบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามสนใจ ในส่วนของการจดัให้



มบีรกิารทดลอง การลดแลกแจกแถม และการทีม่พีนกังานคอยอธบิายเงือ่นไข เน่ืองจากผูบ้รโิภคไม่

สนใจการอ่านรายละเอยีดจํานวนมาก การจดัเตรยีมสถานที ่ดนตรปีระกอบ รวมถงึความคุม้ค่าของ

สนิค้าที่เกี่ยวขอ้งที่นํามาจดัจําหน่าย รวมถงึการประชาสมัพนัธ์ที่มากเกนิไป มอีทิธพิลอย่างสูงใน

การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร  

ธนยศ  วุฒปิราโมทย(์2563) ไดท้าํการศกึษาถงึ ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเน

สเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมจุีดมุ่งหมายที่จะศึกษาส่วน

ประสมทางการตลาดและบรกิาร อทิธพิลของบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงในสื่อสงัคมออนไลน์ และพฤตกิรรม

ส่งเสรมิสุขภาพทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารฟิตเนสในเขตกรุงเทพมหานคร และพฤตกิรรม

ส่งเสรมิสุขภาพที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารฟิตเนสเซน็เตอรข์นาดกลางของผูใ้ชบ้รกิารใน

เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผลการวจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 

อายุ39 - 54 ปีสถานภาพโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตรอีาชพีพนกังาน บรษิทัเอกชน และมรีายได้

ต่อเดอืน 30,001 - 45,000 บาท ผลจากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุและรายได้

ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซน็เตอรข์นาดกลาง แตกต่างกนั ส่วนประสม

ทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคล และ ด้านลกัษณะทาง

กายภาพ มอีิทธิพลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดกลางของผู้ใช้บรกิาร ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ภทัรยุทธ บุญสนอง(2558) ปัจจยทัีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจสมครัสมาชกิฟิตเน

สเซ็นเตอร์ของ ผู้บริโภคในเขตบางแค การศึกษาวิจยัครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่มี

อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจ สมคัรสมาชกิฟิตเนสเซน็เตอรข์องผูบ้รโิภคในเขตบางแค จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร โดยทดสอบจากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดจํานวน 400 ตวัอย่างโดยใชเ้ครื่องมอื

ทางสตถิขิองค่าความถี่ ค่าสถติริอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการใชส้ถติไิคสส์แควร์

เพื่อทดสอบสมมตฐิาน พบว่าผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย มช่ีวง

อายุที ่26-30 ปี มสีถานภาพโสด และการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน

และมีรายได้เฉลี่ยที่ 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน โดยในส่วนของพฤติกรรมส่วนใหญ่ของ

ผูบ้รโิภคนัน้ จะเลอืกการสมคัรสมาชกิเป็นประเภทแบบรายปี โดยมเีหตุผลเพือ่การดแูลสุขภาพ โดย

โอกาสในการตัดสินใจสมคัรสมาชิกและเข้าใช้บริการนัน้อยู่ในช่วงเวลา 1600 - 2000 น. และ

ค่าใชจ่้ายต่อปีในหว้งราคา 10,000 - 15,000 บาท ต่อปี  

 

 



 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

           ระเบียบการวิจยั 

การศกึษาวจิยัในครัง้น้ีเป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง ซึ่งเป็นการวจิยัโดยไม่มกีารจดักระทํา

หรอืควบคุมตวัแปรใด ๆ ซึง่เป็นการศกึษาตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอยู่จรงิโดยไม่มกีารเปลีย่นแปลง

ใด ๆ เป็นการเกบ็ขอ้มูลเพยีงครัง้เดยีวโดยใชเ้ครื่องมอืในการวจิยัเป็นแบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกส์

และใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติโิดยใชโ้ปรแกรมสําเรจ็รปู 

ประชากร กลุ่มตวัอย่าง และวิธีการสุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มมประชากรในการวจิยัในครัง้น้ีคอืประชากรไทยทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร (คน

กรุงเทพฯ) และใชบ้รกิารฟิตเนส 24 Seven สาขาพระราม9 โดยใชว้ธิกีารสุ่มแบบบงัเอญิ 

(Accidental Sampling) โดยและไดก้ําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรคํานวณของ (Taro 

Yamane, 1970: 580-581) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ระดบัความคลาดเคลื่อน +- 5% ซึง่ไดข้นาด

ของกลุ่มตวัอย่างจํานวน 200 คน 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ในการศกึษาวจิยัในครัง้น้ีผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามแบบอเิลก็ทรอนิสกเ์ป็นเครื่องมอืในการ

เกบ็รวมรวมขอ้มลูในการดาํเนินการวจิยั โดยผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้ ทบทวนทฤษฎแีนวคดิต่าง ๆ 

และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใชส้รา้งเป็นกรอบแนวคดิและตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งในครัง้น้ีและนําไปสู่

ข ัน้ตอนในการสรา้งนิยามศพัทเ์ฉพาะเพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาการสรา้งแบบสอบถามจากลุ่ม

ตวัอย่าง ซึง่ในการวจิยัในครัง้น้ีเป็นวจิยัเชงิสาํรวจทีใ่ชแ้บบสอบถามทัง้งแบบปลายปิดและปลายเปิด 

โดยแบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที่1 ขอ้มูลปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นคําถามลกัษณะ

ประชากรซึ่งจะประกอบไปด้วย เพศ  อายุ   อาชีพ รายได้  ซึ่งจะเป็นคําถามแบบปลายปิดแบบ

ตรวจสอบรายการ กําหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบเพยีงคาํตอบเดยีว 

ส่วนที่2 ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน

ราคา  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ทัง้หมด 4 หวัข้อหลักงจะ

ประกอบไปดว้ยขอ้คําถามทัง้หมด 19 ขอ้ เป็นคาํถามแบบประเมนิค่าความสําคญั โดยแบ่งออกเป็น 

5 ระดบั(5=มากทีสุ่ด และ 1=น้อยทีสุ่ด) 



ส่วนที่3 ข้อมูลเกี่ยวกบักระบวนการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนส ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อ

คําถามทัง้หมด 4 ขอ้ เป็นคําถามแบบประเมนิค่าความสําคญั โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั (5=มาก

ทีสุ่ด และ 1=น้อยทีสุ่ด) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้เก็บข้อมูลมาแล้ว ผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้มา

ประมวลผลดว้ยการวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 

      สถติพิรรณนา: 

       1. ใชร้อ้ยละ Percentage และความถี ่Frequency ใชว้เิคราะหปั์จจยัสว่นบุคคล 

       2. ใชค้่าเฉลีย่ Mean และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน Standard Deviation ใชอ้ธบิายตวัแปรได้แก่ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และกระบวนการตดัสนิใจลอืกใช้บรกิารฟิตเนสเ ของผูบ้รโิภคเขต

พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  

สถติอิา้งองิ: 

        1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจ เลือกใช้บริการฟิตเนสของผู้บริโภคเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม เพศ ใชส้ถติ ิt-test ในการวเิคราะหข์อ้มลู 

         2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจ เลือกใช้บริการฟิตเนส ของผู้บริโภคเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการใช้สถิติ One-way 

ANOVA และ หากพบความแตกต่าง จะทดสอบเป็นรายคูด่ว้ยสถติ ิLSD 

         3. เพือ่ศกึษา ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (4P) ทีม่ผีลต่อ กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารฟิตเนส ของผูบ้รโิภคเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ใชส้ถติอิา้งองิ  Multiple Regression. 

  

สรปุผลการวิจยั 

การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจใช้บรกิารฟิตเนสของผู้บรโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร จากสมุติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ  อายุ  อาชีพ รายได้  แตกต่างกนั 

สง่ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวจิยั

พบว่า 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลทีม่ ีเพศทีแ่ตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนส 

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 



2.ปัจจยัส่วนบุคคลทีม่ ีอายุทีแ่ตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนส 

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.ปัจจยัส่วนบุคคลที่ม ีอาชพีที่แตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจใช้บรกิารฟิต

เนส ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.ปัจจยัส่วนบุคคลที่ม ีรายไดท้ีแ่ตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจใช้บรกิารฟิต

เนส ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวเิคราะห์ ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจใช้บรกิาร

ฟิตเนสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวจิยัพบว่า 

1.ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์  ไม่มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจใช้

บรกิารฟิตเนสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

2.ปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคา มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิต

เนสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

3.ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ไม่มผีลต่อกระบวนการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

4.ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด้านการส่งเสรมิทางการตลาด มผีลต่อกระบวนการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการศกึษาวจิยัเรื่อง ระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารฟิตเนส ของผู้บรโิภคเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

ผลการวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการฟิตเนส ของผู้บริโภคเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ผลจากการศกึษา พบว่า โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัความ

คดิเหน็มากทีสุ่ด เมื่อพจิรณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็อยู่มากทีสุ่ด คอื 

มมีาตรการความปลอภยัด้านโควดิ (เช่น ตรวจวดัอุณหภูมกิ่อนเข้าใช้บรกิาร) และ มอีุปกรณ์ทํา

ความสะอาดเครื่องออกกําลงักายทีใ่ชร่้วมกนั ซึ่งมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัสถานการณ์โควคิ Covid-19 ที่

กําลงัระบาดอยู่ในขณะน้ี  



         ผลการเปรียบ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการฟิตเนส ของผู้บริโภคเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ  อายุ  อาชพี รายได้  

แตกต่างกนัไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารฟิตเนส ของผู้บรโิภคเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (4P) ทีม่ผีลต่อ กระบวนการตดัสนิใจ

เลอืกใช้บรกิารฟิตเนส ของผู้บรโิภคเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย ปัจจยัด้านผลิต

ภณัท ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย   และปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด ซึง่

จากการศกึษาพบกว่า ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดนัน้ มผีลต่อกระบวนการ

ตดัสนิใจของผูบ้รโิภคเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร โดยมขีอ้ เสนอแนะดงัน้ี  

ปัจจยัดา้นผลติภณัท์  จากผลการวจิยัพบว่า ในงานวจิยัน้ีไม่ม ีผลต่อกระบวนการตดัสนิใจ

ของผู้บริโภคเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ซึ่งประกอบด้วย ฟิตเนสมีชื่อเสียง, มีจํานวนอุปกรณ์

เพียงพอกับสมาชิก, อุปกรณ์ทนัสมัยและหลากหลาย, อุปกรณ์ออกกําลังกายปลอดภัยและได้

มาตรฐาน, มคีลาสออกกาลงักายหลากหลาย, มลี็อคเกอร์เพยีงพอกบัสมาชิก, มอีุปกรณ์อาบน้ํา

ให้บรกิารอย่างเพียงพอ, มมีาตรการความปลอภัยด้านโควิด (เช่น ตรวจวดัอุณหภูมกิ่อนเข้าใช้

บรกิาร), มอีุปกรณ์ทําความสะอาดเครื่องออกกําลงักายที่ใช้ร่วมกนั  แต่ในงานวจิยัของ จริศกัดิช์า

พรมมา (2560) ไดก้ล่าวว่า ปัจจยัดา้นผลติภณัฑม์อีทิธพิลในเชงิลบต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนส 

โดยอาจวเิคราะหม์าจากสาเหตุทีว่่า ฟิตเนสทีม่ชีื่อเสยีง หากฟิตเนสเซน็เตอร ์มชีื่อเสยีงมาก จะทํา

ใหม้ผีา้ใชบ้รกิารจํานวนมาก ส่งผลทําใหอุ้ปกรณ์ไม่เพยีงพอกบัจํานวนสมาชกิและต้องรอควิในการ

ใชอุ้ปกรณ์นาน และการทีฟิ่ตเนสเซน็เตอรจ์ะเพิม่การใหบ้รกิารผา้เชด็ตวั ซึ่งฟิตเนสเซน็เตอรท์ีเ่ปิด

ใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมงในปัจจุบนัลว้นไม่มบีรกิารผา้เชด็ตวัใหก้บัสมาชกิอาจจะทําใหค้่าบรกิารเพิม่ขึน้ 

จงึมอีทิธพิลเชงิลบต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซน็เตอร ์

ปัจจยัด้านราคา จากผลการวจิยัพบว่า ในงานวจิยัน้ีปัจจยัด้านราคา มผีลต่อกระบวนการ

ตดัสนิใจของผูบ้รโิภคเขตพื้นทีก่รุงเทพมหานคร  ซึ่งประกอบดว้ย อตัราค่าสมาชกิ, ค่าธรรมเนียม

แรกเข้า, ค่าบรกิารเทรนเนอร์, อตัราค่าบรกิารจอดรถ, คุณภาพการให้บรกิารของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวจิยัของ  (ธนยศ  วุฒปิราโมทย์ 2563)  โดยได้กล่าวว่าปัจจยัทางด้านราคาที่

แตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารขนาดกลางของผูใ้ช้บรกิาร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (ภทัรยุทธ บุญสนอง,2558) ซึง่ไดก้ล่าวว่า พฤตกิรรมสว่นใหญ่ของ

ผูบ้รโิภคนัน้ จะเลอืกการสมคัรสมาชกิเป็นประเภทแบบรายปี โดยมเีหตุผลเพือ่การดแูลสุจภาพ โดย

โอกาสในการตดัสอนใจสมคัรสมาชกิ แลพเขา้ใช้บรกิารนัน้ อยู่ในช่วงเวลา 1600 - 2000 น. และ

ค่าใชจ่้ายต่อปีอยู่ในหว้งราคา 10,000 - 15,000 บาทตอ่ปี  



ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย จากผลการวจิยัพบว่า ในงานวจิยัน้ีไม่ม ีผลต่อกระบวน

การตดัสนิใจของผูบ้รโิภคเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ซึง่ประกอบดว้ย  มคีวามสะดวกในการเดนิทาง

ไปใช้บรกิารสาขาของฟิตเนส, มหีลายสาขาที่สามารถเขา้ใช้บรกิาร , มทีี่จอดรถเพยีงพอต่อความ

ตอ้งการของผูม้าใชบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (ธนยศ  วุฒปิราโมทย ์2563)  โดยไดก้ล่าว

ว่า สภาพแวดลอ้มสงัคมในปัจจุบนั ทีม่คีวามเร่งรบี รวมถงึความเครยีดในเรื่องต่างๆรอบตวั ความ

เหน่ือยลา้ของทัง้ร่างกายและอารมณ์ ทา ใหก้ารตดัสนิใจของผูใ้ชบ้รกิารลดลง  

ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด จากผลการวจิยัพบว่า ในงานวจิยัน้ีปัจจยัดา้นการส่งเสรมิ

การตลาด มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  ซึ่งประกอบดว้ย มี

การส่งเสรมิการตลาดที่หลากหลาย เช่น การมสี่วนลดกบับตัรเครดิตหรอืส่วนลดแรกเข้า, มกีาร

ประชาสมัพนัธ์บนสื่อต่างๆอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ (เกวลิน สร้อยสะอาด, 

2558) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่าบรกิารที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจกลบัมาใช้

บรกิารของผู้ใช้บรกิารสนามฟุตบอลหญ้าเทยีมในอําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบว่า ด้านการ

ส่งเสรมิทางการตลาด สามารถพยากรณ์การตดัสนิใจกลบัมาใชบ้รกิารสนามฟุตบอลหญ้าเทยีม ใน

อําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ(ปรชัญา กลิน่อบ, 2561) ไดศ้กึษา

เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายค่าบรกิารรายเดอืนในการใช้บรกิารฟิต

เนส 24 ชัว่โมง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านส่งเสรมิการตลาด ส่งผลต่อความเต็มใจจ่าย

ค่าบรกิารรายเดอืนในการใชบ้รกิารฟิตเนส 24 ชัว่โมง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะผลการวิจยั 

            ผลการวจิยัในครัง้น้ีมขีอ้เสนอแนะเพือ่นําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ รวมถงึเป็นแนวทางในการ

นําไปปรบัใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจสําหรบัผู้ที่ทําธุรกิจการให้บริการทางด้านการ

บรกิารฟิตเนส สถานที่ออกําลงักายต่างๆ เพื่อการบรกิารที่ดแีละสามารถตอบสนองผูใ้ช้บรกิารได้

อย่างตรงตามความตอ้งการทีสุ่ด 

            ปัจจยัส่วนบุคคลจากการศึกษาวจิยัครัง้น้ีแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบไป

ด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ  ด้านอาชพี ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน พบว่าทัง้4 ด้าน ไม่มผีลกระทบต่อ

กระบวนการตดัสนิใจของผู้บริโภคเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ควรเพิม่เครื่องมอืในการรวบรวม

ข้อมูล เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus Group)หรือาจจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) ควบคู่ไปกบัการแจกแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่มคีวามชดัเจนและเฉพาะเจาะจง

มากขึ้น และควรขยายขอบเขตงานวิจยัให้กว้างขึ้นถึงผู้ใช้บริการฟิตเนส ในต่างจงัหวดัเพื่อให้

สามารถเขา้ใจถงึประชากรทีใ่ชบ้รกิารฟิตเนสอย่างทัว่ถงึ อาจจะส่งผลทําใหไ้ดร้บั ผลการวจิยัจงึจะ

เหมาะสม ทีจ่ะนําขอ้มลูไปประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินธุรกจิประเภทออกกําลงักายทุกประเภท 



ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร จากการศกึษาวจิยัครัง้น้ีแสดงให้เหน็ว่าปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จําหน่าย และ ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด พบว่า มเีพยีงปัจจยัด้านราคา และด้านการส่งเสรมิ

ทางการตลาด มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ควรมกีารทําวจิยัปัจจยัอื่นๆ นอกเหนือจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) เพิม่เตมิการทํา

วจิยัศกึษาความพงึพอใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซน็เตอรข์องคนกรุงเทพฯเพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลูปัจจยัใน

ด้านอื่นๆและช่วยศึกษาถึงปัจจยัที่ควรปรบัปรุงในทศันคติของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้ประกอบการ

สามารถนําผลการวจิยัดงักล่าวนัน้ไปใชใ้นการพฒันาธุรกจิและขยายธุรกจิใหส้ามารตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างสงูสุด 

 

ข้อเสนอแนะ 

1.ควรเพิม่เครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มูล เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus Group) หรอืาจจะ

เป็นการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) ควบคู่ไปกบัการแจกแบบสอบถาม เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูที่

มคีวามชดัเจนและเฉพาะเจาะจงมากขึน้ 

           2.ควรขยายขอบเขตงานวจิยัใหก้วา้งขึน้ถงึผูใ้ชบ้รกิารฟิตเนส ในต่างจงัหวดัเพือ่ใหส้ามารถ

เขา้ใจถประชากรทีใ่ชบ้รกิารฟิตเนสอย่างทัว่ถงึ อาจจะส่งผลทําใหไ้ดร้บั ผลการวจิยัจงึจะเหมาะสม 

ทีจ่ะนําขอ้มลูไปประยุกตใ์ชใ้นการดําเนินธุรกจิประเภทออกกําลงักายทุกประเภท 

           3.ควรทําการทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยด้านปัจจยัที่มีมีผลต่อกระบวนการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสของผูบ้รโิภค ทัง้ก่อนและหลงัการเกดิสถานการณ์ Covid-19 เพือ่ทราบถงึ

ความตอ้งการใหม่ๆทีเ่ปลีย่นแปลงไปของผูบ้รโิภค 

           4.ควรทําการศกึวจิยัในส่วนของปัจจยัดา้นอื่นๆทีอ่าจมปีลกระทบต่อ กระบวนการตดัสนิใจ

ใชบ้รกิารฟิตเนสของผูบ้รโิภค เน่ืองจากอาจจะมปัีจจยัอื่นๆทีส่ง่ผลกระทบยอกเหนือจาก ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด(4P) อาทเิช่น พฤตกิรรมส่งเสรมิสุขภาพ และประสบการณ์ดา้นการใชบ้รกิาร

ของผูบ้รโิภค 
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