
1 
 

 

1 กวินสุต วรรณศิริ นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ โครงการ MMM รุ่นท่ี 13/2 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2 สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ์ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ฝ่ายหลกัสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
3 ประภสัสร วิเศษประภา อาจารย์ประจ าหลกัสูตร ฝ่ายหลกัสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

รูปแบบการด าเนินชีวิต และคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Jetts 
Fitness ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

LIFESTYLE AND QUALITY OF SERVICE IMPACT TOWARDS BANGKOK USERS DECISION 
ON TAKING JETTS FITNESS SERVICE 

 
กวินสุต วรรณศิริ1 สมบูรณ์ ศรีอนุรกัษว์งศ์2 และประภสัสร วิเศษประภา3 

 

บทคัดย่อ 

 การวจิยัครั้ งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) เพ่ือศึกษาสภาพทัว่ไปของรูปแบบการด าเนินชีวิต คุณภาพ

การให้บริการ และการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Jetts Fitness ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและ (2) เพื่อ

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต คณุภาพการให้บริการ และการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Jetts 

Fitness ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครโดยเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างคือผูท้ี่เคยใชบ้ริการ 

Jetts Fitness ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน (1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ

ระหว่าง 20-30 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 

บาท และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน (2) ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัรูปแบบการด าเนิน

ชีวิตโดยรวมอยู่ในระดบัส าคญัมาก โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นมคี่าเฉล่ียมากที่สุด และให้

ความส าคญัระดบัมากที่สุด (3) ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัคณุภาพการให้บริการโดยรวมในระดบั

ส าคญัมาก โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าคณุภาพการให้บริการดา้นลกัษณะที่สัมผสัไดม้ีค่าเฉล่ียมาก

ที่สุด (4) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวติมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

Jetts Fitness ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.01 และ (6) ผลการ

ทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Jetts Fitness ของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.01 

 

ค าส าคัญ : รูปแบบการด าเนินชีวติ , คณุภาพการให้บริการ, การตดัสินใจ, Jetts Fitness 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this research was to (1) study life style, service quality and users influence their 
decision in choosing Jetts Fitness in Bangkok and (2) study relationship between life style, service quality and 
users influence their decision in choosing Jetts Fitness in Bangkok. The sample group was 400 users who used 
to join Jetts Fitness in Bangkok.  The statistics used for data analysis were Descriptive Statistics, which 
included Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation and Inferential Statistics, which included 
multiple linear regressions.  
 The result found that most answerers are male, aged between 20-30 years old, education level in  
bachelor’s degree, mean income about 20,001-30,000 Baht per month and working at private company. 
Furthermore, the answerers give priority to life style in high level. There is highest mean on life style about 
opinion, activities and interesting respectively. They give priority to total service quality in high level, when 
considered in details; it was found that service quality is highest mean, customer response, attention, 
confidence and reliability respectively.   
 The results of the hypothesis test 1 show that life style patterns influence to Jetts Fitness users’ 
decision in Bangkok. When consider in details, it found that life style about opinion has the most influence on 
decision to use Jetts Fitness service in Bangkok, followed by life style about interesting and life style about 
activities respectively  
 The results of the hypothesis test 2 show that service quality influence to Jetts Fitness users’ decision 
in Bangkok. When consider in details, it found that service quality of touchable characteristics, reliability and 
customer response influence to Jetts Fitness users’ decision in Bangkok, while service quality in terms of 
confidence and attention has no influence on the customers' decision to use Jetts Fitness in Bangkok 
 
Keyword : Life style, Service quality, Decision, Jetts Fitness 

 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ในปัจจุบนัการพฒันาของประชาชนเพ่ือน าไปสู่คุณภาพชีวติท่ีดีขึ้นนั้นประชาชนจะตอ้งมีสุขภาพท่ีอยู่
ในระดบัดีทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นการส่งเสริมสุขภาพกค็ือ
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การออกก าลงักายหรือการเล่นกีฬาทุกชนิดซ่ึงถือเป็นปัจจยัส าคญัและตอ้งออกก าลงักายโดยสม ่าเสมออย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงจะมีสมรรถภาพท่ีดีขึ้นเร่ือย ๆ ซ่ึงมนุษยต์อ้งการการเคล่ือนไหวหรือออกก าลงักายเพื่อพฒันาสุขภาพ
ทั้งร่างกายและจิตใจ อารมณ์ของตนเองให้สามารถด ารงชีวติอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข การออกก าลงักายจึง
จ าเป็นส าหรับทุกเพศทุกวยั ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายวิธีขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมและความสนใจเป็นส่ิงส าคญั โดย
ปัจจุบนัมีฟิตเนสต่าง ๆ และมีคลาสการออกก าลงักายต่างๆรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการการเคล่ือนไหวของร่างกายของมนุษย ์และยงัช่วยให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินซ่ึงเป็นผลดีต่อการ
เสริมสร้างสุขภาพอนามยัให้แข็งแรงและสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และดว้ยสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบนัแต่ละวนัคนเราตอ้งรีบเร่งท างานแข่งกบัเวลาเพื่อแลกซ่ึงเงินเพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายในดา้นต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวนัส าหรับตวัเอง แต่การท่ีเราท าแต่งานโดยไม่ค านึงถึงสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของตวัเรา และ
เมื่อเราหักโหมท างานหนกัจึงท าให้ร่างกายเรามีสุขภาพเจ็บป่วยและมีสุขภาพจิตที่ป่วยไปดว้ย ถึงแมว้่าจะหาเงิน
ไดม้ากมายแต่บางโรคถึงมีเงินก็รักษาไม่ได ้เพราะฉะนั้นวธีิท่ีจะส่งเสริมให้เรามีร่างกายและสุขภาพท่ีแข็งแรง
ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บและมีอายุท่ียืนยาวควรเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ทางโภชนาการ 
พกัผ่อนให้เพียงพอและควรไปพบแพทยเ์พื่อตรวจสุขภาพประจ าปี หลีกเล่ียงสารเสพติด และอบายมุขทุกชนิดที่
เป็นโทษต่อร่างกายและท่ีส าคญัท่ีสุดหมัน่ออกก าลงักายอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
 นอกจากน้ีการออกก าลงักายช่วยฝึกให้กลา้มเน้ือมีความตา้นทานกบัผลกระทบจากภายนอกได ้ท าให้
กลา้มเน้ือมีความแข็งแรงช่วยท าให้ระบบการเผาผลาญพลงังานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยงัช่วยท าให้
กลา้มเน้ือของหัวใจมีสุขภาพท่ีดี ท าให้การสูบฉีดเลือดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยท าให้ร่างกายมีกลา้มเน้ือ
มากขึ้น เพราะการออกก าลงักายจะช่วยเปล่ียนไขมนัให้เป็นกลา้มเน้ือซ่ึงมีผลดีต่อร่างกาย ช่วยท าให้มีรูปร่างดี 
ไดสั้ดส่วน กระชบั จึงท าให้มีบุคลิกภาพท่ีดีส่งผลช่วยท าให้ผิวพรรณมีสุขภาพท่ีดี มีเลือดฝาดท าให้ร่างกาย
แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก ช่วยบ าบดัอาการซึมเศร้าไดด้ีท าให้สุขภาพจิตดี ร่าเริง แจ่มใสอีกดว้ย ทั้งน้ียงัช่วย
ท าให้ร่างกายไดอ๊้อกซิเจนจึงท าให้ปอดมีสุขภาพดีขึ้นและยงัช่วยลดไขมนัชนิดเลวในร่างกายท่ีเป็นสาเหตุของ
โรคร้ายต่าง ๆ ไดด้ี เช่น โรคหัวใจ ฯลฯ 
 Jetts Fitness ยงัเป็นฟิตเนสอีกหน่ึงทางเลือกส าหรับผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ดว้ยแนวคิดที่
เนน้ความง่าย สะดวกสบาย และค านึงถึงความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั พร้อมราคาสมาชิกที่ให้ความคุม้
ค่าสูงสุด บริการแบบ 24 ชัว่โมง ไม่มีเง่ือนไขผูกมดั และสาขาท่ีอยู่ในท าเลสะดวกสบาย ใกลบ้า้นหรือท่ี
ท างาน  นอกจากสมาชิกสามารถใชบ้ริการไดใ้นสาขาของเจ็ทส์ทั้งหมดในกรุงเทพมหานครแลว้ ยงัสามารถเขา้
ใชบ้ริการที่เจ็ทส์คลบักว่า 270 แห่ง ทัว่โลกทั้งในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ และองักฤษ ได้
โดยไม่เสียค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมอีกดว้ย 
 

http://www.ofezsoft.com/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%8b%e0%b8%b6%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8/
http://www.ofezsoft.com/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%88/
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 (1) เพ่ือศึกษาสภาพทัว่ไปของรูปแบบการด าเนินชีวิต คณุภาพการให้บริการ และ 
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Jetts Fitness ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวติ คณุภาพการให้บริการ กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Jetts 
Fitness ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 (1) ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ประชากรที่จะศกึษาในงานวิจยั คือ ผูท้ี่เคยใชบ้ริการ Jetts Fitness ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน 

(2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย รูปแบบการด าเนินชีวิต คณุภาพการให้บริการ การตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการ Jetts Fitness ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร และสุดทา้ยคือ (3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
คือตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 3 เดือน 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
 (1) ประโยชน์เชิงวิชาการ สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษา และเพ่ือพฒันารูปแบบ
การศึกษาเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต คุณภาพการให้บริการ และการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Jetts Fitness 
ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) ประโยชน์เชิงนโยบาย ท าให้ผูบ้ริหาร และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบั Jetts 
Fitness ไดท้ราบถึงรูปแบบการศึกษาเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต คุณภาพการให้บริการ และการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการ Jetts Fitness ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เกี่ยวขอ้งเกิด
ความเขา้ใจและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการด าเนินงาน สามารถก าหนดนโยบาย และกลยุทธ์ทางการตลาด
ไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
แนวคิดและทฤษฎ ี

1. รูปแบบการด าเนินชีวิต (lifestyle) โซโลม่อน (Solomon, 1996) ไดใ้ห้ค  าจ ากดัความว่ารูปแบบการ
ด าเนินชีวติสามารถท าให้เห็นถึงค่านิยมในการด าเนิน ชีวติผ่านรูปแบบการจบัจ่ายใชส้อยและคนนั้นเป็นสัตว์
สังคมท่ีจะมีการใชชี้วติอยู่ร่วมกนัท ากิจกรรมต่างๆและส่ิงท่ีชอบคลา้ย ๆ กนัและเลือกท่ีจะซ้ือของท่ีคลา้ยกนั ซ่ึง
นัน่เป็นโอกาสของนกัการตลาดท่ีจะน าขอ้มูลในจุดน้ีมาใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ในการขายหรือผลิตสินคา้ให้
ตรงกบัความตอ้งการ และลกัษณะของกลุ่มลูกคา้ 



5 
 

 2. คุณภาพการให้บริการ (service quality) (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985) ไดใ้ห้ค  าจ ากดัความ
ว่า พฤติกรรม กิจกรรม การกระท า ที่บุคคลหน่ึงท าให้ หรือส่งมอบให้แก่อีกบุคคลหน่ึง โดยมีเป้าหมาย ความ
ตั้งใจท่ีจะส่งมอบ และมีความเป็นธรรมและความเสมอภาคในพฤติกรรม กิจกรรม หรือการกระท านั้น ๆ ผลิตผล
ของการบริการอาจเกี่ยวขอ้งหรืออาจไม่เกี่ยวขอ้งกบัสินคา้เป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่
สนองตอบต่อความตอ้งการแก่ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะของตวัเองไม่สามารถจบัตอ้งได ้ไม่สามารถแบ่งแยกการ
ให้บริการได ้มีความไม่แน่นอนและไม่สามารถเก็บรักษาเอาไวไ้ด ้

3. การตดัสินใจ (Decision Making) (ไพลิน ผ่องใส,2536) ไดใ้ห้ค  าจดัความว่ากระบวนการเลือก
ทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลาย ๆ ทางเลือกที่ไดพ้ิจารณา หรือประเมินอย่างดีแลว้ว่าเป็นทางให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์าร การตดัสินใจเป็นส่ิงส าคญั และเกี่ยวขอ้งกบั หนา้ท่ีการบริหาร หรือการ
จดัการเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ท างาน การประสานงาน และการ
ควบคุม การตดัสินใจไดม้กีารศกึษามานาน ดงัท่ี บาร์นาร์ด (Barnard, 1938) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจ
ไวว้่า คือเทคนิดในการที่จะพจิารณาทางเลือกต่าง ๆ ให้เหลือทางเลือกทางเดียว 

 
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ชไมพร พรพิรุณ (2560)ไดว้ิจยัเร่ืองอิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวติที่มี ผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการฟิตเนสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการท าวิจยัครั้ งน้ีคือ ผูท่ี้ใชบ้ริการฟิตเน
สในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลวจิยัพบว่า ดา้นกจิกรรม พบว่าผูบ้ริโภคท ากิจรรมโดยรวมอยู่ในระดบั
บ่อยครั้ ง โดยผูบ้ริโภคมกัจะรับประทานอาหารท่ีมีผกั หรือ ผลไมอ้ยู่ในแต่ละม้ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 รองลงมา
คือ การบริโภคอาหารเสริม เช่น วติามินบ ารุง สขภุาพ ฯลฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86  ผลการวิเคราะห์รูปแบบการดา 
เนินชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสนใจ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความสนใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยมคีวามสนใจ ในการดูแลบุคลิกภาพ และรูปร่าง มากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 รองลงมา 
ความสนใจเร่ืองแฟชัน่ เส้ือผา้ ตามส่ือต่าง ๆ และ ความสนใจชอบดูการแนะน า วิธีการออกก าลงักายรูปแบบ
ง่ายๆ ตามส่ือโฆษณาต่างๆ เช่น facebook  ทวีี เป็นตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัที่ 3.16  ผลการวิเคราะห์รูปแบบการ
ด าเนินชีวติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความ คิดเห็นพบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่าการออกก าลงักายเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ให้ท่านดดูีขึ้น มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.21 มากที่สุด รองลงมา คือ เห็นดว้ยว่า สภาพแวดลอ้มปัจจุบนัส่งผลต่อสุขภาพท่ีแย่ลงจึงท าให้ตอ้งผูค้น
หันมาออกก าลงักายกนัมากขึ้น มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.99 
 จิริฒิพา เรืองกล (2558) ไดว้จิยัเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพในการให้บริการที่มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ วี ฟิตเนส โซไซตี้  กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความ
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คิดเห็นต่อคณุภาพการบริการดา้นลกัษณะที่สัมผสัไดม้ากทีสุ่ด รองลงมาคือ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้น
ความเขา้ใจลูกคา้ ดา้นความแน่นอน และดา้นความเช่ือถือได ้โดยปัจจยัดา้นความสามารถในการตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ (responsiveness) มีค่าขนาดอิทธิพลต่อความเช่ือมัน่ของลูกคา้ วี ฟิต เนส โซไซตี้  
กรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความแน่นอน (assurance) และ ปัจจยัดา้นความเขา้ใจลูกคา้ 
(empathy) ตามล าดบั ส่วนความพึงพอใจของลูกคา้ วี ฟิตเนส โซไซตี้  กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัพึงพอใจ
มาก (ค่าเฉล่ีย = 3.41) ดงันั้นจึงเสนอให้ วี ฟิตเนส โซไซตี้  กรุงเทพมหานคร ควรสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพ่ือให้
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ  
 มุกดาวรรณ สมบูรณว์รรณะ (2558) ไดว้จิยัเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออก
ก าลงักายขนาดใหญ่ (fitness center) ของประชากรใน เขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวจิยัว่าผลการวิจยัพบว่า 
ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกก าลงักายขนาด ใหญ่ (fitness center) ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นบคุลากรผูใ้ห้บริการ, ปัจจยัดา้นการ
สร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ, ปัจจยัดา้นความสะดวกและความเหมาะสมของค่าสมาชิก, ปัจจยั
ดา้นกระบวนการบริการ, ปัจจยัดา้น คลาสออกก าลงักายและปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ในส่วนของปัจจยัลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีใชบ้ริการสถานออกก าลงักายขนาดใหญ่ (ศกึษาเฉพาะ Fitness 
First, Virgin Active, True Fitness, We Fitness) ที่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองเพศและ อายุ มีระดบัการตดัสินใจ
ใชบ้ริการสถานออก ก าลงักายขนาดใหญ่ (fitness center) ที่แตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอย่างเพศชาย มีการตดัสินใจ
ใช ้บริการสถานออกก าลงักายขนาดใหญ่ที่มากกว่าเพศหญงิ และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 31-35 ปี มีการตดัสินใจใช้
บริการสถานออกก าลงักายขนาดใหญ่มากที่สุด 
 สรายุทธ เกศโสภาสฤษดิ์  (2558) ไดว้จิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์และอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจท่ี
จะจงรกัภกัดีในการใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผูบ้ริโภคในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ผลวจิยัว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-35ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปริญญาโท รายไดป้ระมาณ 
10,001 – 20,000 บาท ส่วนมากคิดว่า ค่าใชจ้่ายท่ีเหมาะสมต่อเดือนคือ 1001 - 2000 บาท ส่วนความถ่ีในการใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ นอ้ยกว่า 3 วนัต่อสัปดาห์ เดินทางมาใชบ้ริการโดยรถยนตส่์วนตวั ระยะเวลาในการใช้
บริการ 1 ชม. 1 นาที – 2 ชม. ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่ามีเพียงปัจจยับคุลิกภาพ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทาง 
กายภาพ ปัจจยัความปลอดภยั ปัจจยัสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกาย ปัจจยัปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจท่ีจะจงรักภกัดีในการใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผูบ้ริโภคใน พ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร อย่างท่ีนยัส าคญัทางสถิติที่ .01 และมีเพียงส่วนปัจจยัปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (β = 0.583) มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจท่ีจะจงรกัภกัดีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  
 Marketeeronline.co  (2558) Fitness Club เกมร้อนระอุที่มาพร้อมกระแสสุขภาพของคนไทย  
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กรอบแนวควำมคดิกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐำนกำรวิจัย 
(1) รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Jetts Fitness ของผูใ้ชบ้ริการในเขต
กรุงเทพมหานคร และ (2) คณุภาพการให้บริการมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Jetts Fitness ของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 
ประชากร (population) ท่ีใชใ้นการวจิยัในครั้ งน้ี คือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการ Jetts Fitness ในเขต

กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรที่เคยใชบ้ริการ Jetts Fitness ในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่แทจ้ริงไดผู้ว้จิยัจึงใชสู้ตรค านวณขนาดตวัอย่างเพื่อประมาณการสัดส่วนของประชากร โดยก าหนดระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ยอมรับความคาดเคล่ือนได ้5% โดยใชสู้ตรคอแครน (Cochran, 1977) จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 385 คน และ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดท่ีอาจจะเกดิขึ้นในการตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการ
ส ารองกลุ่มตวัอย่างไว ้15 คน เท่ากบัการวจิยัครั้ งน้ีจะใชก้ลุ่มตวัอย่างทั้ง 400 คนโดยท าการเลือกกลุ่มตวัอย่าง
จากผูท้ี่เคยใชบ้ริการ Jetts Fitness ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive 
sampling) ซ่ึงวิธีน้ีเป็นวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช่ความน่าจะเป็น (nonprobability sampling) 

รูปแบบการด าเนนิชีวิต 
1.กิจกรรม 
2.ความสนใจ 
3.ความคดิเห็น 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
Jetts Fitness 

ของผูใ้ชบ้ริการในเขต 
กรุงเทพมหานคร 

คุณภาพการให้บริการ 
1.ดา้นความเช่ือถือได ้
2.ดา้นความมัน่ใจ 
3.ดา้นความเอาใจใส่ 
4.ดา้นลกัษณะที่สัมผสัได ้
5.ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ 
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สรุปผลกำรวิจัย 
 

 ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ที่ 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
อายุระหว่าง 20-30 ปี มีระดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-
30,000 บาท และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามให้ นอกจากน้ีผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมอยู่ในระดบัส าคญัมาก โดยรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตดา้นความคิดเห็นมคี่าเฉล่ียมากที่สุด ระดบัความส าคญัคุณภาพการให้บริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัคุณภาพการให้บริการโดยรวมในระดบัส าคญัมาก โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่าคุณภาพการให้บริการดา้นลกัษณะที่สัมผสัไดม้ีค่าเฉล่ียมาก และผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ Jetts Fitness โดยรวมมีความเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดยอุปกรณ์ออกก าลงักายท่ีทนัสมยัมี
ค่าเฉล่ียมากที่สุด  
 ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ที่ 2 โดยการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ที่ 1 พบว่า 
รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Jetts Fitness ของผูใ้ชบ้ริการในเขต
กรุงเทพมหานครโดยเมื่อพิจารณาในรายะเอียดพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคดิเห็นมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ Jetts Fitness ในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความ
สนใจ และรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกจิกรรมตามล าดบั ส าหรับการวิเคราะห์ตามมตติฐานขอ้ที่ 2 พบว่า 
คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Jetts Fitness ของผูใ้ชบ้ริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า คณุภาพการให้บริการมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Jetts 
Fitness ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งไปกบัสมมติฐานขอ้ที่ 2 ทั้งน้ีจากคุณภาพการ
ให้บริการทั้ง 5 ดา้น มีเพียง 3 ดา้นที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Jetts Fitness ไดแ้กด่า้นความ
น่าเช่ือถือ ดา้นลกัษณะที่สัมผสัได ้และดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ เมื่อพิจารณารายละเอียดเห็นว่า คุณภาพการ
ให้บริการดา้นลกัษณะที่สัมผสัไดม้ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการตดัสินใจใชบ้ริการ Jetts Fitness ในเขต
กรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือคุณภาพการให้บริการดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการตอบสนองต่อ
ลูกคา้ ตามล าดบั นอกจากน้ีพบว่า มีคณุภาพการให้บริการ 2 ดา้นที่ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
Jetts Fitness  ไดแ้ก่ คณุภาพการให้บริการดา้นความมัน่ใจ และคุณภาพการให้บริการดา้นความเอาใจใส่ 
 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 
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 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญา
ตรี โดยส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนที่
ออฟฟิศและส านกังานท าเลรถไฟฟ้า  
สอดรับกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่ใชบ้ริการฟิตเนสที่มกัเป็นเพศชาย กลุ่มวยัรุ่นและวยัท างานโดยมีเหตุผลใน
การเขา้ใชบ้ริการเพ่ือตอ้งการดูแลใส่ใจในสุขภาพและรูปร่างของตวัเอง สามารถช่วยสร้างกลา้มเน้ือท่ีแข็งแรง 
สวยงามได ้อีกทั้งจากการท่ี Jetts Fitness เป็นสถานที่ออกก าลงักายท่ีมคีวามทนัสมยั มีเคร่ืองออกก าลงักายท่ีมี
มาตรฐาน ท าให้มีค่าบริการท่ีค่อนขา้งสูงตามคณุภาพการบริการท่ีจะไดร้ับ ดงันั้น ผูท่ี้จะเขา้ใชบ้ริการจึงจ าเป็น
จะตอ้งมีก าลงัทรัพยใ์นระดบันึง ตอ้งเป็นผูม้รีายไดป้ระจ า เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการมใชบ้ริการที่ Jetts Fitness  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิเคราะห์ Marketeeronline.co  ไดก้ล่าวว่าปัจจุบนักลุ่มคนเมืองท่ีรักสุขภาพ มีอายุเฉล่ียราว 
30 ปี กลุ่มลูกคา้ฟิตเนตเป็นกลุ่มพนกังงานออฟฟิตที่มีชีวิตเร่งรีบและไม่มีเวลามากพอในการออกก าลงักาย โดย
ใชก้ารเดินทางหลงัจากเวลาเลิกงานโดยรถไฟฟ้า 
 

จากการศึกษาระดบัความส าคญัเกีย่วกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัในดา้นความคดิเห็นอยู่ในระดบัส าคญัมาก กล่าวคือ การออกก าลังกายไม่ใช่กิจกรรมส าหรับผูท้ี่
มีสุขภาพสมบูรณ์ ผูอ้ายุน้อย หรือนักกีฬา เท่านั้น แต่เป็นกิจกรรมที่มีหลากหลายแบบและสามารถปรับ
ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและความสนใจ ความคิดเห็น และสภาพร่างกายและ ความชอบของทุกๆ คน 
ทุกคนมีสิทธ์ิเลือกที่จะใช้วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ ป้องกันโรคให้กับตนเอง  อย่างไรก็ตาม เมื่อแบ่งการพิจารณา
ออกเป็นแต่ละดา้นพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมอยู่ในระดบั
ส าคญัมาก โดยให้ความส าคญักบัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือ รูปแบบการ
ด าเนินชีวติดา้นกิจกรรม และดา้นความสนใจ ตามล าดบั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะคนท่ีเขา้ใชบ้ริการฟิตเนสมีวิถีชีวิตท่ี
ช่ืนชอบการออกก าลงักาย ให้ความส าคญักบัการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพราะการออกก าลงักายเป็น
เสริมสร้างกลา้มเน้ือให้แข็งแรง เพ่ือให้มีรูปร่างและบุคลิกภาพให้ดูดีอยู่เสมอ สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎี
ของ Solomon, 1996 ที่กล่าวว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต สามารถอธิบายให้เห็นถึงค่านิยมหรือรสนิยมในการ
ด าเนินชีวติผ่านรูปแบบของการ บริโภคสินคา้ต่าง ๆ ซ่ึงบุคคลมกัจะรวมตวักนัเป็นกลุ่มโดยมีส่ิงท่ีชอบเหมือน ๆ 
กนัใชเ้วลาท ากิจกรรม ท่ีคลา้ยกนัและซ้ือของท่ีคลา้ยกนั และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฎีของ Assael, 
1995; Engel, Blackwell, & Miniard, 1993 ที่ไดใ้ห้ความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิตไวว้่าคือ รูปแบบที่
ผูค้นจะด าเนินชีวติรวมทั้งการใชเ้งินและเวลา โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตจะสะทอ้นได ้จากกิจกรรม ความ
สนใจ  และความคิดเห็น (opinions) ของผูค้น อีกทั้งผลการวิจยัยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชไมพร พรพรุิณ 
(2560) ท่ีศึกษาเกี่ยวกบัอิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการฟิตเนสของ
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ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมคีวามคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคดิเห็น
มากที่สุด รองลงมาดา้นกิจกรรม และดา้นความสนใจ โดยผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่าการออกก าลงักายเป็น
การส่งเสริมภาพลกัษณ์ให้ดูดขีึ้น เพราะฉะนั้น จากการศึกษารูปแบบการใชชี้วิตดา้นความคิดเห็นมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด เน่ืองจากการแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบัการออกก าลงักายเหมาะกบัทุกเพศทกุวยั ถือเป็นการตอบสนอง
รูปแบบการด าเนินชีวิตของประชากรกลุ่มน้ีไดม้ากท่ีสุดนัน่เอง 
 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัคุณภาพการให้บริการ โดยรวมในระดบัส าคญัมาก โดยให้
ความส าคญักบัคณุภาพการให้บริการดา้นลกัษณะที่สัมผสัไดม้ากที่สุด รองลงมาคือ คณุภาพการให้บริการดา้น
การตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นความเอาใจใส่ ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นความมัน่ใจ ตามล าดบั ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการฟิตเนสโดยทัว่ไปแลว้ ผูใ้ชบ้ริการจะพิจารณาให้ความส าคญัจากสถานท่ีตั้ง
ของฟิตเนสท่ีสามารถเดินทางไดส้ะดวก และฟิตเนสนั้นมีอุปกรณ์และเคร่ืองเล่นท่ีไดม้าตราฐาน มีความทนัสมยั
และมีจ านวนเพียงพอต่อผูท้ี่มาใชบ้ริการเป็นอนัดบัแรก ๆ นอกจากประเด็นดงักล่าวแลว้ผูใ้ชบ้ริการมกัพิจารณา
จากบุคลากรของฟิตเนส เช่น ความสามารถและความเต็มใจช่วยเหลือของเทรนเนอร์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการ 
Jetts Fitness น าเสนอเพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการรับรู้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฏีของ Parasuraman, Zeithaml, & 
Berry, 1985 ที่กล่าวว่าคณุภาพการให้บริการ หมายถึง พฤติกรรม กิจกรรม การกระท า ท่ีบคุคลหน่ึงหรือธุรกจิท า
ให้หรือส่งมอบให้แก่บุคคลหน่ึง ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความมัน่ใจ ดา้น
ลกัษณะที่สัมผสัได ้ดา้นความเอาใจใส่ และดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ อีกทั้งผลการวิจยัยงัสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของจิริฒิพา เรืองกล (2558) ท่ีไดศ้กึษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดและคณุภาพในการให้บริการทีม่ี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ วี ฟิตเนส โซไซตี้  กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคดิเห็นต่อคณุภาพการบริการดา้นลกัษณะที่สัมผสัไดม้ากที่สุด รองลงมาคือ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ 
ดา้นความเขา้ใจลูกคา้ ดา้นความแน่นอน และดา้นความเช่ือถือได ้ตามล าดบั 

จากการศึกษาระดบัความคิดเห็นของการตดัสินใจใชบ้ริการ Jetts Fitness  ของผูใ้ชบ้ริการในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความคดิเห็นอยู่ในระดบัส าคญัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท,์ ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวานิช (2538) กระบวนการ

ตดัสินใจของผูซ้ื้อ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะ

พิจารณาในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจทั้ง ดา้นจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทาง

รรมเหล่าน้ีท าให้กายภาพ การซ้ือเป็นกจิกรรมทางดา้นจิตใจและทางกายภาพ ซ่ึงเกิดขึ้นช่วงระยะเวลาหน่ึง กิจก

ให้เกิดการซ้ือและเกิดพฤตกิรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญัคือ 
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การรับรูก้ารคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ โดยตามความ

ตอ้งการมากท่ีสุดนัน่เอง 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Jetts Fitness ของผูใ้ชบ้ริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ความคดิเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดยผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นว่าเคร่ืองเล่นและอุปกรณค์วร
มีความทนัสมยัและมีการพฒันาประสิทธิภาพอยู่เสมอ รองลงมาคือสถานท่ีตั้งท่ีสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการและที่
มีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอและสะดวกสบาย การไดร้ับข่าวสารและโปรโมชัน่ต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง และมีจ านวนสาขาท่ี
สามารถไปใชบ้ริการไดเ้พียงพอ ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ ชีฟแมนและคานุค Schiff man & Kanuk, 
1994, p. 659, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์.2538, หนา้ 23) ท่ีกล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ขั้นตอน
ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากสองทางเลือกขึ้นไปซ่ึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกบั
กระบวนการตดัใจทั้งดา้นจิตใจ(ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมดา้นจิตใจและ

งเกดิขึ้นในช่วงระยะเวลาหน่ึงทางกายภาพซ่ึ กจิกรรมเหล่าน้ีท าให้เกิดการซ้ือและเกิดพฤตกิรรมการซ้ือตามบุคคล
อ่ืน  
 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Jetts Fitness ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคดิเห็นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Jetts Fitness ในเขต
กรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจ และรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้น
กิจกรรมตามล าดบั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสาเหตุท่ีท าให้ผูค้นตดัสินใจหันมาใส่ใจและสนใจในการออกก าลงักาย 
เพราะมีความคิดว่าการออกก าลงักายเป็นการใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งผลต่อสุขภาพท าให้สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีอายุยืนยาว ส่วนผลพลอยไดจ้ากการออกก าลงักายนั้น ไม่ว่าจะเป็นการมีรูปร่างและบุคลิกภาพท่ีดดูีจะ
เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นตามมา นอกจากรูปแบบการด าเนินชีวิตดงักล่าวแลว้ คณุภาพการให้บริการ ก็ถือว่าเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนส โดยจากงานวิจยัช้ินน้ีพบว่า คุณภาพการให้บริการดา้นลกัษณะท่ี
สัมผสัได ้ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจการตดัสินใจใชบ้ริการ 
Jetts Fitness ในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะทีคุ่ณภาพการให้บริการดา้นความมัน่ใจและดา้นเอาใจใส่ไม่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการท่ีผูค้นจะตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนส ส่ิงแรกท่ีผูบ้ริโภค
จะพิจารณาคือฟิตเนสท่ีจะใชบ้ริการนั้นสามารถเดินทางไปไดส้ะดวก อยู่ใกลแ้หล่งท่ีพกัหรือท่ีท างานหรือไม่ 
ความกวา้งขวางสวยงาม หรือแมแ้ต่ฟิตเนสที่จะใชบ้ริการดงักล่าวมีอุปกรณ์และเคร่ืองเล่นที่ทนัสมยั ครบครัน 
นอกจากประเด็นดงักล่าวแลว้บุคคลากรประจ าฟิตเนสก็มคีวามส าคญั การมีเทรนเนอร์ที่มีคุณภาพ มี
ประสบการณ์ มคีวามเช่ียวชาญ และเต็มใจที่จะให้ความชว่ยเหลือและให้บริการ ก็เป็นปัจจยัที่ผูบ้ริโภคใชใ้นใน
การตดัสินใจใชบ้ริการฟิตเนส จะเห็นไดว้่า การตดัสินใจดงักล่าวเกิดจากการกระบวนการหาขอ้มูล พิจารณา
ทางเลือกจากขอ้มูลที่อยู่ เปรียบเทียบขอ้มูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการให้บริการ เช่น อุปกรณ์ฟิตเนส สถาน
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ท่ีตั้ง หรือแมแ้ต่บุคลากร จนสุดทา้ยผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกหรือใชบ้ริการในส่ิงท่ีตรงกบัความตอ้งการ หรือ
ตรงกบัรูปแบบการด าเนินชีวติของตนเองมากที่สุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎขีองมานิต รตันสุวรรณ และ
สมฤดี ศรีจรรยา, 2554 ท่ีกล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคประกอบดว้ยหลายขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่
การรับรูค้วามตอ้งการและคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการ ท าการเปรียบเทียบขอ้มูล จนสุดทา้ยจะตดัสินใจซ้ือเม่ือเลือก
ไดว้่าสินคา้ไหนตรงกบัความตอ้งการของตนเองมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรท แสง
สว่างวฒันะ, 2558ไดศ้ึกษาเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิตและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสถานที่
ออกก าลงักายของกลุ่ม ผูบ้ริโภคที่เคยใชบ้ริการสถานที่ออกก าลงักาย ในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของกฤษณะ ฉิมภกัดี, 2557 ไดศ้กึษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการเขา้รับบริการของลูกคา้ในสถาบนัลด
น ้าหนกัสลิมอพัเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 นอกจากน้ี จากการวิจยัพบว่าคุณภาพการให้บริการดา้นความมัน่ใจและดา้นเอาใจใส่ไม่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนอกจากเหตุผลเร่ืองของอุปกรณ์ฟิตเนส สถานท่ีตั้ง หรือแมแ้ต่
บุคลากรทีก่ล่าวไปขา้งตน้ แต่ในความเป็นจริงใช่ว่าผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสทกุคนจะมีความตอ้งการเทนเนอร์เพื่อ
คอยให้บริการ หรือคอยดูแล เน่ืองจากปัจจุบนัผูใ้ชบ้ริการส่วนมากสามารถหาขอ้มูลการออกก าลงักายไดด้ว้ย
ตวัเองผ่านทางอินเทอร์เนต หรือโซเชียลมีเดีย อีกทั้งเป็นการประหยดัค่าใชจ้่ายจากการจา้งเทนเนอร์เหล่าน้ี 
ดงันั้นอาจเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้คุณภาพการบริการดา้นความเอาใจใส่ และดา้นความมัน่ใจ ซ่ึงเนน้กล่าวถึง
บุคลากรผูใ้ห้บริการจึงอาจไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการนัน่เอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำรจำกผลกำรวิจัย 
 (1) จากการศึกษาวิจยัครั้ งน้ี ท าให้ทราบถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต และคุณภาพการให้บริการท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Jetts Fitness ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีผูว้ิจยัขอสรุปขอ้เสนอแนะต่อ
ผูป้ระกอบการธุรกิจฟิตเนสเพื่อจะไดน้ าผลการศึกษาวจิยัไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์ในดา้นธุรกจิให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั ท าให้ลูกคา้พึงพอใจ และสร้างความสัมพนัธ์หรือ
กระตุน้ให้ผูใ้ชบ้ริการเหล่าน้ีกลบัมาใชบ้ริการอย่างต่อเน่ือง จนก่อให้เกิดความภกัดตี่อธุรกิจฟิตเนส ดงัน้ี 
 1. จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 
Jetts Fitness มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นกิจกรรม และดา้นความสนใจ ตามล าดบั ดงันั้น 1.1 ดา้นความคดิเห็น 
เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการควรให้ความสนใจมากท่ีสุด เพราะผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัและความคดิเห็นว่าการ
ออกก าลงักายท่ีเหมาะกบัทุกเพศทกุวยั จึงควรจดัอบรมเพื่อหาขอ้มูล ให้ความรู้และทกัษะการออกก าลงักาย
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รูปแบบใหม่มาแนะน าให้ผูใ้ชบ้ริการอยู่เสมอ 1.2 ดา้นกิจกรรม ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญักบักิจกรรมการออก
ก าลงักายรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือเสริมสร้างและพฒันากลา้มเน้ือให้แข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 1.3 ดา้น
ความสนใจ ผูป้ระกอบการควรตั้งร้านอาหารเพ่ือสุขภาพภายในสถานท่ีฟิตเนต เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการให้ความ
สนใจกบัการดูแลรูปร่างท่ีดี สุขภาพท่ีดี จึงสมควรที่จะมีร้านอาหารคลีนหรือร้านอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 2. จากการศกึษาพบว่าคุณภาพการให้บริการดา้นลกัษณะที่สัมผสัได ้มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Jetts Fitness มากที่สุด รองลงมาคือ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นความเอา
ใจใส่ และดา้นความน่าเช่ือถือเท่ากนักบัดา้นความมัน่ใจ ตามล าดบั ดงันั้น 2.1 ดา้นลกัษณะที่สัมผสัได ้เป็นปัจจยั
หลกัท่ีผูใ้ชบ้ริการค านึงถึงและให้ความส าคญั ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจดัหาเคร่ืองเล่นท่ีทนัสมยั จดัสถานท่ีให้
มีความสะอาด ความกวา้งขวาง และความสะดวกสบายในการเขา้ใชบ้ริการอยู่เสมอ เพ่ือความมัน่ใจของผูบ้ริการ
ในการเขา้ใชบ้ริการมากยิ่งขึ้น 2.2 ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ เน่ืองดว้ยเทรนเนอร์เป็นหวัใจส าคญัในการ
แนะน าวิธีออกก าลงักาย หรือส่งมอบการบริการที่ดีและเขา้ใจถึงปัญหาของผูใ้ชบ้ริการ เทรนเนอร์ตอ้งมีการ
บริการดว้ยความเต็มใจและยินดีในการช่วยเหลือการให้บริการเป็นขั้นเป็นตอนตามล าดบัเพ่ือความสะดวก
รวดเร็วเขา้ช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริการไดท้นัที ดงันั้นผูป้ระกอบการควรพฒันาศกัยภาพและมาตราฐานการบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพเหล่าน้ีไดต้ั้งแต่การคดักรองคณุสมบตัิของเทรนเนอร์ ตลอดจนการประเมนิผลคุณภาพการ
ให้บริการของเทรนเนอร์ 2.3 ดา้นความเอาใจใส่ ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัการให้บริการรับฟังปัญหา
และหาค าตอบให้กบัผูใ้ชบ้ริการดว้ยความตั้งใจอย่างกระตอืรือร้นและเป็นกนัเองอยู่เสมอ และถือผลประโยชน์
ของผูใ้ชบ้ริการเป็นส าคญั 2.4 ดา้นความน่าเช่ือถือ ผูป้ระกอบการควรสร้างภาพลกัษณข์องฟิตเนสดว้ยการ
ให้บริการที่ตรงไปตรงมาตามขอ้ตกลงตามเป้าหมายและเห็นผลจริง มีเทรนเนอร์ที่มีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้น สามารถแกปั้ญหาไดต้รงจุดของผูใ้ชบ้ริการ เพราะภาพลกัษณ์ที่ดจีะน าไปสู่ความน่าเช่ือถือ
ของฟิตเนส 2.5 ดา้นความมัน่ใจ ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัขอ้มูลรายละเอียดเกี่ยวกบัวิธีการเล่นของ
เคร่ืองออกก าลงักายแต่ละประเภท และมีเทรนเนอร์เพื่อแนะน าและอธิบายเกี่ยวกบัเคร่ืองเล่นและวิธีการเล่นที่
ถูกตอ้งชดัเจน ถือเป็นวิธีท่ีจะท าให้ผูใ้ชบ้ริการมีความมัน่ใจได ้
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