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รูปแบบการดาเนินชีวิต และคุณภาพการให้ บริการที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการ Jetts
Fitness ของผู้ใช้ บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
LIFESTYLE AND QUALITY OF SERVICE IMPACT TOWARDS BANGKOK USERS DECISION
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของรู ปแบบการดาเนินชีวิต คุณภาพ
การให้บริ การ และการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Jetts Fitness ของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานครและ (2) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดาเนินชีวิต คุณภาพการให้บริ การ และการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ Jetts
Fitness ของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานครโดยเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือผูท้ ี่เคยใช้บริ การ
Jetts Fitness ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน (1) ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ
ระหว่าง 20-30 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000
บาท และประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน (2) ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับรู ปแบบการดาเนิน
ชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับสาคัญมาก โดยรู ปแบบการดาเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และให้
ความสาคัญระดับมากที่สุด (3) ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับคุณภาพการให้บริ การโดยรวมในระดับ
สาคัญมาก โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าคุณภาพการให้บริ การด้านลักษณะที่สัมผัสได้มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด (4) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า รู ปแบบการดาเนินชีวติ มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ
Jetts Fitness ของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 และ (6) ผลการ
ทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า คุณภาพการให้บริ การมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ Jetts Fitness ของ
ผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
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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
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บทนำ

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปัจจุบนั การพัฒนาของประชาชนเพื่อนาไปสู่คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ นึ นั้นประชาชนจะต้องมีสุขภาพที่อยู่
ในระดับดีท้งั ร่ างกายและจิตใจและสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นการส่งเสริ มสุขภาพก็คือ
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การออกกาลังกายหรื อการเล่นกีฬาทุกชนิดซึ่งถือเป็ นปัจจัยสาคัญและต้องออกกาลังกายโดยสม่าเสมออย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะมีสมรรถภาพที่ดีข้ นึ เรื่ อย ๆ ซึ่งมนุษย์ตอ้ งการการเคลื่อนไหวหรื อออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ทั้งร่ างกายและจิตใจ อารมณ์ของตนเองให้สามารถดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การออกกาลังกายจึง
จาเป็ นสาหรับทุกเพศทุกวัย ซึ่งสามารถทาได้หลายวิธีข้ นึ อยู่กบั ความเหมาะสมและความสนใจเป็ นสิ่งสาคัญ โดย
ปัจจุบนั มีฟิตเนสต่าง ๆ และมีคลาสการออกกาลังกายต่างๆรู ปแบบใหม่ ๆ เพื่อเป็ นการตอบสนองต่อความ
ต้องการการเคลื่อนไหวของร่ างกายของมนุษย์ และยังช่วยให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินซึ่งเป็ นผลดีต่อการ
เสริ มสร้างสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงและสมบูรณ์ท้งั ร่ างกายและจิตใจ และด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบนั แต่ละวันคนเราต้องรี บเร่ งทางานแข่งกับเวลาเพื่อแลกซึ่งเงินเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันสาหรับตัวเอง แต่การที่เราทาแต่งานโดยไม่คานึงถึงสุขภาพทั้งร่ างกายและจิตใจของตัวเรา และ
เมื่อเราหักโหมทางานหนักจึงทาให้ร่างกายเรามีสุขภาพเจ็บป่ วยและมีสุขภาพจิตที่ป่วยไปด้วย ถึงแม้ว่าจะหาเงิน
ได้มากมายแต่บางโรคถึงมีเงินก็รักษาไม่ได้ เพราะฉะนั้นวิธีที่จะส่งเสริ มให้เรามีร่างกายและสุขภาพที่แข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมีอายุที่ยืนยาวควรเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ทางโภชนาการ
พักผ่อนให้เพียงพอและควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจาปี หลีกเลี่ยงสารเสพติด และอบายมุขทุกชนิดที่
เป็ นโทษต่อร่ างกายและที่สาคัญที่สุดหมัน่ ออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
นอกจากนี้การออกกาลังกายช่วยฝึ กให้กล้ามเนื้อมีความต้านทานกับผลกระทบจากภายนอกได้ ทาให้
กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงช่วยทาให้ระบบการเผาผลาญพลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังช่วยทาให้
กล้ามเนื้อของหัวใจมีสุขภาพทีด่ ี ทาให้การสูบฉีดเลือดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยทาให้ร่างกายมีกล้ามเนื้อ
มากขึ้น เพราะการออกกาลังกายจะช่วยเปลี่ยนไขมันให้เป็ นกล้ามเนื้อซึ่งมีผลดีต่อร่ างกาย ช่วยทาให้มีรูปร่ างดี
ได้สัดส่วน กระชับ จึงทาให้มีบุคลิกภาพที่ดีส่งผลช่วยทาให้ผิวพรรณมีสุขภาพที่ดี มีเลือดฝาดทาให้ร่างกาย
แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก ช่วยบาบัดอาการซึมเศร้าได้ดีทาให้สุขภาพจิตดี ร่ าเริ ง แจ่มใสอีกด้วย ทั้งนี้ยงั ช่วย
ทาให้ร่างกายได้อ๊อกซิเจนจึงทาให้ปอดมีสุขภาพดีข้นึ และยังช่วยลดไขมันชนิดเลวในร่ างกายที่เป็ นสาเหตุของ
โรคร้ายต่าง ๆ ได้ดี เช่น โรคหัวใจ ฯลฯ
Jetts Fitness ยังเป็ นฟิ ตเนสอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้วยแนวคิดที่
เน้นความง่าย สะดวกสบาย และคานึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็ นหลัก พร้อมราคาสมาชิกที่ให้ความคุม้
ค่าสูงสุด บริ การแบบ 24 ชัว่ โมง ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด และสาขาที่อยู่ในทาเลสะดวกสบาย ใกล้บา้ นหรื อที่
ทางาน นอกจากสมาชิกสามารถใช้บริ การได้ในสาขาของเจ็ทส์ท้งั หมดในกรุ งเทพมหานครแล้ว ยังสามารถเข้า
ใช้บริ การที่เจ็ทส์คลับกว่า 270 แห่ง ทัว่ โลกทั้งในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ ได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมอีกด้วย
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของรู ปแบบการดาเนินชีวิต คุณภาพการให้บริ การ และ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ Jetts Fitness ของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวติ คุณภาพการให้บริ การ กับการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ Jetts
Fitness ของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตกำรวิจัย
(1) ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรที่จะศึกษาในงานวิจยั คือ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การ Jetts Fitness ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนที่แน่นอน
(2) ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย รู ปแบบการดาเนินชีวิต คุณภาพการให้บริ การ การตัดสินใจ
เลือกใช้บริ การ Jetts Fitness ของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร และสุดท้ายคือ (3) ขอบเขตด้านระยะเวลา
คือตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน
ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย
(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา และเพื่อพัฒนารู ปแบบ
การศึกษาเกีย่ วกับรู ปแบบการดาเนินชีวิต คุณภาพการให้บริ การ และการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ Jetts Fitness
ของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (2) ประโยชน์เชิงนโยบาย ทาให้ผบู ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ Jetts
Fitness ได้ทราบถึงรู ปแบบการศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนินชีวิต คุณภาพการให้บริการ และการตัดสินใจ
เลือกใช้บริ การ Jetts Fitness ของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องเกิด
ความเข้าใจและเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนการดาเนินงาน สามารถกาหนดนโยบาย และกลยุทธ์ทางการตลาด
ได้อย่างเหมาะสม
แนวคิดและทฤษฎี
1. รู ปแบบการดาเนินชีวิต (lifestyle) โซโลม่อน (Solomon, 1996) ได้ให้คาจากัดความว่ารู ปแบบการ
ดาเนินชีวติ สามารถทาให้เห็นถึงค่านิยมในการดาเนิน ชีวติ ผ่านรู ปแบบการจับจ่ายใช้สอยและคนนั้นเป็ นสัตว์
สังคมที่จะมีการใช้ชีวติ อยู่ร่วมกันทากิจกรรมต่างๆและสิ่งที่ชอบคล้าย ๆ กันและเลือกที่จะซื้อของที่คล้ายกัน ซึ่ง
นัน่ เป็ นโอกาสของนักการตลาดทีจ่ ะนาข้อมูลในจุดนี้มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการขายหรื อผลิตสินค้าให้
ตรงกับความต้องการ และลักษณะของกลุ่มลูกค้า
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2. คุณภาพการให้บริ การ (service quality) (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985) ได้ให้คาจากัดความ
ว่า พฤติกรรม กิจกรรม การกระทา ที่บคุ คลหนึ่งทาให้ หรือส่งมอบให้แก่อีกบุคคลหนึ่ง โดยมีเป้าหมาย ความ
ตั้งใจที่จะส่งมอบ และมีความเป็ นธรรมและความเสมอภาคในพฤติกรรม กิจกรรม หรื อการกระทานั้น ๆ ผลิตผล
ของการบริการอาจเกี่ยวข้องหรื ออาจไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าเป็ นกิจกรรมผลประโยชน์หรื อความพึงพอใจที่
สนองตอบต่อความต้องการแก่ลูกค้าที่มีลกั ษณะเฉพาะของตัวเองไม่สามารถจับต้องได้ ไม่สามารถแบ่งแยกการ
ให้บริ การได้ มีความไม่แน่นอนและไม่สามารถเก็บรักษาเอาไว้ได้
3. การตัดสินใจ (Decision Making) (ไพลิน ผ่องใส,2536) ได้ให้คาจัดความว่ากระบวนการเลือก
ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ ทางเลือกที่ได้พิจารณา หรื อประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็ นทางให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์การ การตัดสินใจเป็ นสิ่งสาคัญ และเกี่ยวข้องกับ หน้าที่การบริ หาร หรื อการ
จัดการเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็ นการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทางาน การประสานงาน และการ
ควบคุม การตัดสินใจได้มกี ารศึกษามานาน ดังที่ บาร์นาร์ด (Barnard, 1938) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจ
ไว้ว่า คือเทคนิดในการที่จะพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ให้เหลือทางเลือกทางเดียว
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชไมพร พรพิรุณ (2560)ได้วิจยั เรื่ องอิทธิพลของรู ปแบบการดาเนินชีวติ ที่มี ผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การฟิ ตเนสของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ตัวอย่างที่ใช้ในการทาวิจยั ครั้งนี้คือ ผูท้ ี่ใช้บริ การฟิ ตเน
สในกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ผลวิจยั พบว่า ด้านกิจกรรม พบว่าผูบ้ ริ โภคทากิจรรมโดยรวมอยู่ในระดับ
บ่อยครั้ง โดยผูบ้ ริโภคมักจะรับประทานอาหารที่มีผกั หรื อ ผลไม้อยู่ในแต่ละมื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมา
คือ การบริ โภคอาหารเสริ ม เช่น วิตามินบารุ ง สขุภาพ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการดา
เนินชีวิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านความสนใจ พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความสนใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีความสนใจ ในการดูแลบุคลิกภาพ และรู ปร่ าง มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 รองลงมา
ความสนใจเรื่ องแฟชัน่ เสื้อผ้า ตามสื่อต่าง ๆ และ ความสนใจชอบดูการแนะนา วิธีการออกกาลังกายรู ปแบบ
ง่ายๆ ตามสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น facebook ทีวี เป็ นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.16 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการ
ดาเนินชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านความ คิดเห็นพบว่า ผูบ้ ริโภคมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการออกกาลังกายเป็ นการส่งเสริ มภาพลักษณ์ให้ท่านดูดีข้นึ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.21 มากที่สุด รองลงมา คือ เห็นด้วยว่า สภาพแวดล้อมปัจจุบนั ส่งผลต่อสุขภาพที่แย่ลงจึงทาให้ตอ้ งผูค้ น
หันมาออกกาลังกายกันมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.99
จิริฒิพา เรื องกล (2558) ได้วจิ ยั เรื่ องส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพในการให้บริ การที่มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้า วี ฟิ ตเนส โซไซตี้ กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
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คิดเห็นต่อคุณภาพการบริการด้านลักษณะที่สัมผัสได้มากทีส่ ุด รองลงมาคือ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้าน
ความเข้าใจลูกค้า ด้านความแน่นอน และด้านความเชื่อถือได้ โดยปัจจัยด้านความสามารถในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า (responsiveness) มีค่าขนาดอิทธิพลต่อความเชื่อมัน่ ของลูกค้า วี ฟิ ต เนส โซไซตี้
กรุ งเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านความแน่นอน (assurance) และ ปัจจัยด้านความเข้าใจลูกค้า
(empathy) ตามลาดับ ส่วนความพึงพอใจของลูกค้า วี ฟิ ตเนส โซไซตี้ กรุ งเทพมหานคร อยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.41) ดังนั้นจึงเสนอให้ วี ฟิ ตเนส โซไซตี้ กรุ งเทพมหานคร ควรสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อให้
ลูกค้าที่มาใช้บริ การ
มุกดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ (2558) ได้วจิ ยั เรื่ องปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริ การสถานออก
กาลังกายขนาดใหญ่ (fitness center) ของประชากรใน เขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั ว่าผลการวิจยั พบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกกาลังกายขนาด ใหญ่ (fitness center) ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยเรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยทางด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ, ปัจจัยด้านการ
สร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ, ปัจจัยด้านความสะดวกและความเหมาะสมของค่าสมาชิก, ปัจจัย
ด้านกระบวนการบริการ, ปัจจัยด้าน คลาสออกกาลังกายและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในส่วนของปัจจัยลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การสถานออกกาลังกายขนาดใหญ่ (ศึกษาเฉพาะ Fitness
First, Virgin Active, True Fitness, We Fitness) ที่มคี วามแตกต่างกันในเรื่ องเพศและ อายุ มีระดับการตัดสินใจ
ใช้บริ การสถานออก กาลังกายขนาดใหญ่ (fitness center) ที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างเพศชาย มีการตัดสินใจ
ใช้ บริ การสถานออกกาลังกายขนาดใหญ่ที่มากกว่าเพศหญิง และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 31-35 ปี มีการตัดสินใจใช้
บริ การสถานออกกาลังกายขนาดใหญ่มากที่สุด
สรายุทธ เกศโสภาสฤษดิ์ (2558) ได้วจิ ยั เรื่ องปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์และอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่
จะจงรักภักดีในการใช้บริ การฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ของผูบ้ ริ โภคในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ผลวิจยั ว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 26-35ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาโท รายได้ประมาณ
10,001 – 20,000 บาท ส่วนมากคิดว่า ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมต่อเดือนคือ 1001 - 2000 บาท ส่วนความถี่ในการใช้
บริ การฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ เดินทางมาใช้บริ การโดยรถยนต์ส่วนตัว ระยะเวลาในการใช้
บริ การ 1 ชม. 1 นาที – 2 ชม. ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่ามีเพียงปัจจัยบุคลิกภาพ ปัจจัยสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ปัจจัยความปลอดภัย ปัจจัยสุขภาพและสมรรถภาพทางร่ างกาย ปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะจงรักภักดีในการใช้บริ การฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ของผูบ้ ริ โภคใน พืน้ ที่
กรุ งเทพมหานคร อย่างที่นยั สาคัญทางสถิติที่ .01 และมีเพียงส่วนปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (β = 0.583) มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะจงรักภักดีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
Marketeeronline.co (2558) Fitness Club เกมร้อนระอุที่มาพร้อมกระแสสุขภาพของคนไทย
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กรอบแนวควำมคิดกำรวิจัย
รูปแบบการดาเนินชีวิต
1.กิจกรรม
2.ความสนใจ
3.ความคิดเห็น

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
Jetts Fitness
ของผูใ้ ช้บริ การในเขต
กรุ งเทพมหานคร

คุณภาพการให้บริการ
1.ด้านความเชื่อถือได้
2.ด้านความมัน่ ใจ
3.ด้านความเอาใจใส่
4.ด้านลักษณะที่สัมผัสได้
5.ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า

สมมติฐำนกำรวิจัย
(1) รู ปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ Jetts Fitness ของผูใ้ ช้บริ การในเขต
กรุ งเทพมหานคร และ (2) คุณภาพการให้บริ การมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ Jetts Fitness ของ
ผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
ประชากร (population) ที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การ Jetts Fitness ในเขต
กรุ งเทพมหานคร เนื่องจากผูว้ ิจยั ไม่ทราบจานวนประชากรที่เคยใช้บริ การ Jetts Fitness ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ที่แท้จริ งได้ผวู ้ จิ ยั จึงใช้สูตรคานวณขนาดตัวอย่างเพื่อประมาณการสัดส่วนของประชากร โดยกาหนดระดับความ
เชื่อมัน่ 95% ยอมรับความคาดเคลื่อนได้ 5% โดยใช้สูตรคอแครน (Cochran, 1977) จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 385 คน และ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการตอบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการ
สารองกลุ่มตัวอย่างไว้ 15 คน เท่ากับการวิจยั ครั้งนี้จะใช้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 400 คนโดยทาการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
จากผูท้ ี่เคยใช้บริ การ Jetts Fitness ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive
sampling) ซึ่งวิธีน้ ีเป็ นวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช่ความน่าจะเป็ น (nonprobability sampling)

8
สรุปผลกำรวิจัย
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย
อายุระหว่าง 20-30 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,00130,000 บาท และประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน นอกจากนี้ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ นอกจากนี้ผตู ้ อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญกับรู ปแบบการดาเนินชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับสาคัญมาก โดยรู ปแบบการดาเนิน
ชีวิตด้านความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ระดับความสาคัญคุณภาพการให้บริ การ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับคุณภาพการให้บริ การโดยรวมในระดับสาคัญมาก โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่าคุณภาพการให้บริ การด้านลักษณะที่สัมผัสได้มีค่าเฉลี่ยมาก และผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการ
ตัดสินใจใช้บริ การ Jetts Fitness โดยรวมมีความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยอุปกรณ์ออกกาลังกายที่ทนั สมัยมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 โดยการวิเคราะห์ตามสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า
รู ปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ Jetts Fitness ของผูใ้ ช้บริ การในเขต
กรุ งเทพมหานครโดยเมื่อพิจารณาในรายะเอียดพบว่า รู ปแบบการดาเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริ การ Jetts Fitness ในเขตกรุ งเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือรู ปแบบการดาเนินชีวิตด้านความ
สนใจ และรู ปแบบการดาเนินชีวิตด้านกิจกรรมตามลาดับ สาหรับการวิเคราะห์ตามมตติฐานข้อที่ 2 พบว่า
คุณภาพการให้บริ การมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ Jetts Fitness ของผูใ้ ช้บริ การในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ Jetts
Fitness ของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร สอดคล้องไปกับสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้จากคุณภาพการ
ให้บริ การทั้ง 5 ด้าน มีเพียง 3 ด้านที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ Jetts Fitness ได้แก่ดา้ นความ
น่าเชื่อถือ ด้านลักษณะที่สัมผัสได้ และด้านการตอบสนองต่อลูกค้า เมื่อพิจารณารายละเอียดเห็นว่า คุณภาพการ
ให้บริ การด้านลักษณะที่สัมผัสได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการตัดสินใจใช้บริ การ Jetts Fitness ในเขต
กรุ งเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือคุณภาพการให้บริการด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการตอบสนองต่อ
ลูกค้า ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่า มีคณ
ุ ภาพการให้บริ การ 2 ด้านที่ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
Jetts Fitness ได้แก่ คุณภาพการให้บริ การด้านความมัน่ ใจ และคุณภาพการให้บริ การด้านความเอาใจใส่
อภิปรำยผลกำรวิจัย
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ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี โดยส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนที่
ออฟฟิ ศและสานักงานทาเลรถไฟฟ้า
สอดรับกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การฟิ ตเนสที่มกั เป็ นเพศชาย กลุ่มวัยรุ่นและวัยทางานโดยมีเหตุผลใน
การเข้าใช้บริการเพื่อต้องการดูแลใส่ใจในสุขภาพและรู ปร่ างของตัวเอง สามารถช่วยสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรง
สวยงามได้ อีกทั้งจากการที่ Jetts Fitness เป็ นสถานที่ออกกาลังกายที่มคี วามทันสมัย มีเครื่ องออกกาลังกายที่มี
มาตรฐาน ทาให้มีค่าบริ การที่ค่อนข้างสูงตามคุณภาพการบริ การที่จะได้รับ ดังนั้น ผูท้ ี่จะเข้าใช้บริ การจึงจาเป็ น
จะต้องมีกาลังทรัพย์ในระดับนึง ต้องเป็ นผูม้ รี ายได้ประจา เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการมใช้บริการที่ Jetts Fitness
ซึ่งสอดคล้องกับผลวิเคราะห์ Marketeeronline.co ได้กล่าวว่าปัจจุบนั กลุ่มคนเมืองที่รักสุขภาพ มีอายุเฉลี่ยราว
30 ปี กลุ่มลูกค้าฟิ ตเนตเป็ นกลุ่มพนักงงานออฟฟิ ตที่มีชีวิตเร่ งรี บและไม่มีเวลามากพอในการออกกาลังกาย โดย
ใช้การเดินทางหลังจากเวลาเลิกงานโดยรถไฟฟ้า
จากการศึกษาระดับความสาคัญเกีย่ วกับรู ปแบบการดาเนินชีวิต พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความสาคัญในด้านความคิดเห็นอยู่ในระดับสาคัญมาก กล่าวคือ การออกกาลังกายไม่ ใช่กิจ กรรมสาหรั บผูท้ ี่
มีสุข ภาพสมบูร ณ์ ผูอ้ ายุน้อ ย หรื อนัก กีฬา เท่ านั้น แต่ เ ป็ นกิจ กรรมที่มีห ลากหลายแบบและสามารถปรับ
ให้ เหมาะสมกับวิถีชีวิต และความสนใจ ความคิด เห็น และสภาพร่ างกายและ ความชอบของทุก ๆ คน
ทุก คนมีสิทธิ์ เลือกที่จ ะใช้วิถีชีวิต เพื่อ สุ ข ภาพ ป้ องกัน โรคให้กับตนเอง อย่างไรก็ตาม เมื่อแบ่งการพิจารณา
ออกเป็ นแต่ละด้านพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับรู ปแบบการดาเนินชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับ
สาคัญมาก โดยให้ความสาคัญกับรู ปแบบการดาเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือ รู ปแบบการ
ดาเนินชีวติ ด้านกิจกรรม และด้านความสนใจ ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะคนที่เข้าใช้บริ การฟิ ตเนสมีวิถีชีวิตที่
ชื่นชอบการออกกาลังกาย ให้ความสาคัญกับการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เพราะการออกกาลังกายเป็ น
เสริ มสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เพื่อให้มีรูปร่ างและบุคลิกภาพให้ดูดีอยู่เสมอ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี
ของ Solomon, 1996 ที่กล่าวว่ารู ปแบบการดาเนินชีวิต สามารถอธิบายให้เห็นถึงค่านิยมหรื อรสนิยมในการ
ดาเนินชีวติ ผ่านรู ปแบบของการ บริ โภคสินค้าต่าง ๆ ซึ่งบุคคลมักจะรวมตัวกันเป็ นกลุ่มโดยมีสิ่งที่ชอบเหมือน ๆ
กันใช้เวลาทากิจกรรม ทีค่ ล้ายกันและซื้อของที่คล้ายกัน และยังสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ Assael,
1995; Engel, Blackwell, & Miniard, 1993 ที่ได้ให้ความหมายของรู ปแบบการดาเนินชีวิตไว้ว่าคือ รู ปแบบที่
ผูค้ นจะดาเนินชีวติ รวมทั้งการใช้เงินและเวลา โดยรู ปแบบการดาเนินชีวิตจะสะท้อนได้ จากกิจกรรม ความ
สนใจ และความคิดเห็น (opinions) ของผูค้ น อีกทั้งผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของชไมพร พรพิรุณ
(2560) ที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของรู ปแบบการดาเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟิ ตเนสของ
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ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็นต่อรู ปแบบการดาเนินชีวิตด้านความคิดเห็น
มากที่สุด รองลงมาด้านกิจกรรม และด้านความสนใจ โดยผูใ้ ช้บริ การส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการออกกาลังกายเป็ น
การส่งเสริ มภาพลักษณ์ให้ดูดขี ้ นึ เพราะฉะนั้น จากการศึกษารู ปแบบการใช้ชีวิตด้านความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด เนื่องจากการแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการออกกาลังกายเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ถือเป็ นการตอบสนอง
รู ปแบบการดาเนินชีวิตของประชากรกลุ่มนี้ได้มากที่สุดนัน่ เอง
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับคุณภาพการให้บริการ โดยรวมในระดับสาคัญมาก โดยให้
ความสาคัญกับคุณภาพการให้บริ การด้านลักษณะที่สัมผัสได้มากที่สุด รองลงมาคือ คุณภาพการให้บริ การด้าน
การตอบสนองต่อลูกค้า ด้านความเอาใจใส่ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความมัน่ ใจ ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็ น
เพราะว่าเหตุผลในการเลือกใช้บริ การฟิ ตเนสโดยทัว่ ไปแล้ว ผูใ้ ช้บริ การจะพิจารณาให้ความสาคัญจากสถานที่ต้งั
ของฟิ ตเนสที่สามารถเดินทางได้สะดวก และฟิ ตเนสนั้นมีอุปกรณ์และเครื่ องเล่นที่ได้มาตราฐาน มีความทันสมัย
และมีจานวนเพียงพอต่อผูท้ ี่มาใช้บริ การเป็ นอันดับแรก ๆ นอกจากประเด็นดังกล่าวแล้วผูใ้ ช้บริ การมักพิจารณา
จากบุคลากรของฟิ ตเนส เช่น ความสามารถและความเต็มใจช่วยเหลือของเทรนเนอร์ ซึ่งเป็ นสิ่งที่ผปู ้ ระกอบการ
Jetts Fitness นาเสนอเพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การรับรู ้ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีของ Parasuraman, Zeithaml, &
Berry, 1985 ที่กล่าวว่าคุณภาพการให้บริ การ หมายถึง พฤติกรรม กิจกรรม การกระทา ที่บคุ คลหนึ่งหรื อธุรกิจทา
ให้หรื อส่งมอบให้แก่บุคคลหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความมัน่ ใจ ด้าน
ลักษณะที่สัมผัสได้ ด้านความเอาใจใส่ และด้านการตอบสนองต่อลูกค้า อีกทั้งผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของจิริฒิพา เรื องกล (2558) ที่ได้ศกึ ษาเรื่ องส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพในการให้บริ การทีม่ ี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า วี ฟิ ตเนส โซไซตี้ กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการด้านลักษณะที่สัมผัสได้มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า
ด้านความเข้าใจลูกค้า ด้านความแน่นอน และด้านความเชื่อถือได้ ตามลาดับ
จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของการตัดสินใจใช้บริ การ Jetts Fitness ของผูใ้ ช้บริ การในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับสาคัญมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์, ปริ ญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรี รัตน์ และองอาจ ปทะวานิช (2538) กระบวนการ
ตัดสินใจของผูซ้ ้ือ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะ
พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจทั้ง ด้านจิตใจ (ความรู ้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทาง
กายภาพ การซื้อเป็ นกิจกรรมทางด้านจิตใจและทางกายภาพ ซึ่งเกิดขึ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหล่านี้ทาให้
ให้เกิดการซื้อและเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น กระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญคือ
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การรับรูก้ ารค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อพฤติกรรมภายหลังการซื้อ โดยตามความ
ต้องการมากที่สุดนัน่ เอง
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นกับการตัดสินใจเลือกใช้บริ การ Jetts Fitness ของผูใ้ ช้บริ การในเขต
กรุ งเทพมหานคร ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็นว่าเครื่ องเล่นและอุปกรณ์ควร
มีความทันสมัยและมีการพัฒนาประสิทธิภาพอยู่เสมอ รองลงมาคือสถานที่ต้งั ที่สะดวกในการเข้าใช้บริการและที่
มีที่จอดรถที่เพียงพอและสะดวกสบาย การได้รับข่าวสารและโปรโมชัน่ ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีจานวนสาขาที่
สามารถไปใช้บริ การได้เพียงพอ ตามลาดับ สอดคล้องกับทฤษฎีของ ชีฟแมนและคานุค Schiff man & Kanuk,
1994, p. 659, อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์.2538, หน้า 23) ที่กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ หมายถึง ขั้นตอน
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไปซึ่งพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการตัดใจทั้งด้านจิตใจ(ความรู ้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเป็ นกิจกรรมด้านจิตใจและ
ทางกายภาพซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทาให้เกิดการซื้อและเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคล
อื่น
รู ปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริ การ Jetts Fitness ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
รู ปแบบการดาเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริ การ Jetts Fitness ในเขต
กรุ งเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือรู ปแบบการดาเนินชีวิตด้านความสนใจ และรู ปแบบการดาเนินชีวิตด้าน
กิจกรรมตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะสาเหตุที่ทาให้ผคู ้ นตัดสินใจหันมาใส่ใจและสนใจในการออกกาลังกาย
เพราะมีความคิดว่าการออกกาลังกายเป็ นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งผลต่อสุขภาพทาให้สุขภาพร่ างกาย
แข็งแรง มีอายุยืนยาว ส่วนผลพลอยได้จากการออกกาลังกายนั้น ไม่ว่าจะเป็ นการมีรูปร่ างและบุคลิกภาพที่ดดู ีจะ
เป็ นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา นอกจากรู ปแบบการดาเนินชีวิตดังกล่าวแล้ว คุณภาพการให้บริ การ ก็ถือว่าเป็ นปัจจัย
สาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริ การฟิ ตเนส โดยจากงานวิจยั ชิน้ นี้พบว่า คุณภาพการให้บริ การด้านลักษณะที่
สัมผัสได้ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการตอบสนองต่อลูกค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการตัดสินใจใช้บริ การ
Jetts Fitness ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในขณะทีค่ ุณภาพการให้บริ การด้านความมัน่ ใจและด้านเอาใจใส่ไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริ การ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะการที่ผคู ้ นจะตัดสินใจใช้บริ การฟิ ตเนส สิ่งแรกที่ผบู ้ ริ โภค
จะพิจารณาคือฟิ ตเนสที่จะใช้บริการนั้นสามารถเดินทางไปได้สะดวก อยู่ใกล้แหล่งที่พกั หรื อที่ทางานหรื อไม่
ความกว้างขวางสวยงาม หรื อแม้แต่ฟิตเนสที่จะใช้บริ การดังกล่าวมีอุปกรณ์และเครื่ องเล่นที่ทนั สมัย ครบครัน
นอกจากประเด็นดังกล่าวแล้วบุคคลากรประจาฟิ ตเนสก็มคี วามสาคัญ การมีเทรนเนอร์ที่มคี ุณภาพ มี
ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ และเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือและให้บริ การ ก็เป็ นปัจจัยที่ผูบ้ ริ โภคใช้ในใน
การตัดสินใจใช้บริการฟิ ตเนส จะเห็นได้ว่า การตัดสินใจดังกล่าวเกิดจากการกระบวนการหาข้อมูล พิจารณา
ทางเลือกจากข้อมูลที่อยู่ เปรี ยบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นคุณภาพการให้บริ การ เช่น อุปกรณ์ฟิตเนส สถาน
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ที่ต้งั หรื อแม้แต่บุคลากร จนสุดท้ายผูบ้ ริ โภคจะตัดสินใจเลือกหรื อใช้บริ การในสิ่งที่ตรงกับความต้องการ หรื อ
ตรงกับรู ปแบบการดาเนินชีวติ ของตนเองมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของมานิต รัตนสุวรรณ และ
สมฤดี ศรี จรรยา, 2554 ที่กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วยหลายขั้นตอน เริ่ มตั้งแต่
การรับรูค้ วามต้องการและค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการ ทาการเปรี ยบเทียบข้อมูล จนสุดท้ายจะตัดสินใจซื้อเมื่อเลือก
ได้ว่าสินค้าไหนตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุด นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรท แสง
สว่างวัฒนะ, 2558ได้ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการดาเนินชีวิตและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานที่
ออกกาลังกายของกลุ่ม ผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้บริการสถานที่ออกกาลังกาย ในเขตกรุ งเทพมหานคร และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของกฤษณะ ฉิมภักดี, 2557 ได้ศกึ ษาเรื่ องปัจจัยที่มผี ลต่อการเข้ารับบริการของลูกค้าในสถาบันลด
น้ าหนักสลิมอัพเซ็นเตอร์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
นอกจากนี้ จากการวิจยั พบว่าคุณภาพการให้บริการด้านความมัน่ ใจและด้านเอาใจใส่ไม่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะนอกจากเหตุผลเรื่ องของอุปกรณ์ฟิตเนส สถานที่ต้งั หรื อแม้แต่
บุคลากรทีก่ ล่าวไปข้างต้น แต่ในความเป็ นจริ งใช่ว่าผูใ้ ช้บริ การฟิ ตเนสทุกคนจะมีความต้องการเทนเนอร์เพื่อ
คอยให้บริ การ หรื อคอยดูแล เนื่องจากปัจจุบนั ผูใ้ ช้บริ การส่วนมากสามารถหาข้อมูลการออกกาลังกายได้ดว้ ย
ตัวเองผ่านทางอินเทอร์เนต หรื อโซเชียลมีเดีย อีกทั้งเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการจ้างเทนเนอร์เหล่านี้
ดังนั้นอาจเป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้คุณภาพการบริการด้านความเอาใจใส่ และด้านความมัน่ ใจ ซึ่งเน้นกล่าวถึง
บุคลากรผูใ้ ห้บริ การจึงอาจไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริ การนัน่ เอง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำรจำกผลกำรวิจัย
(1) จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงรู ปแบบการดาเนินชีวิต และคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการ Jetts Fitness ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ขอสรุ ปข้อเสนอแนะต่อ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจฟิ ตเนสเพื่อจะได้นาผลการศึกษาวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งกลยุทธ์ในด้านธุรกิจให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความได้เปรี ยบในเชิงแข่งขัน ทาให้ลูกค้าพึงพอใจ และสร้างความสัมพันธ์หรื อ
กระตุน้ ให้ผใู ้ ช้บริ การเหล่านี้กลับมาใช้บริ การอย่างต่อเนื่อง จนก่อให้เกิดความภักดีต่อธุรกิจฟิ ตเนส ดังนี้
1. จากการศึกษาพบว่ารู ปแบบการดาเนินชีวิตด้านความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริ การ
Jetts Fitness มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกิจกรรม และด้านความสนใจ ตามลาดับ ดังนั้น 1.1 ด้านความคิดเห็น
เป็ นสิ่งที่ผปู ้ ระกอบการควรให้ความสนใจมากที่สุด เพราะผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญและความคิดเห็นว่าการ
ออกกาลังกายที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย จึงควรจัดอบรมเพื่อหาข้อมูล ให้ความรู ้และทักษะการออกกาลังกาย
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รู ปแบบใหม่มาแนะนาให้ผใู ้ ช้บริ การอยู่เสมอ 1.2 ด้านกิจกรรม ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญกับกิจกรรมการออก
กาลังกายรู ปแบบใหม่ ๆ เพื่อเสริ มสร้างและพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 1.3 ด้าน
ความสนใจ ผูป้ ระกอบการควรตั้งร้านอาหารเพื่อสุขภาพภายในสถานที่ฟิตเนต เนื่องจากผูใ้ ช้บริการให้ความ
สนใจกับการดูแลรู ปร่ างที่ดี สุขภาพที่ดี จึงสมควรที่จะมีร้านอาหารคลีนหรื อร้านอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ 2. จากการศึกษาพบว่าคุณภาพการให้บริ การด้านลักษณะที่สัมผัสได้ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริ การ Jetts Fitness มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านความเอา
ใจใส่ และด้านความน่าเชื่อถือเท่ากันกับด้านความมัน่ ใจ ตามลาดับ ดังนั้น 2.1 ด้านลักษณะที่สัมผัสได้ เป็ นปัจจัย
หลักที่ผใู ้ ช้บริ การคานึงถึงและให้ความสาคัญ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรจัดหาเครื่ องเล่นที่ทนั สมัย จัดสถานที่ให้
มีความสะอาด ความกว้างขวาง และความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการอยู่เสมอ เพื่อความมัน่ ใจของผูบ้ ริการ
ในการเข้าใช้บริ การมากยิ่งขึ้น 2.2 ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า เนื่องด้วยเทรนเนอร์เป็ นหัวใจสาคัญในการ
แนะนาวิธีออกกาลังกาย หรื อส่งมอบการบริการที่ดีและเข้าใจถึงปัญหาของผูใ้ ช้บริ การ เทรนเนอร์ตอ้ งมีการ
บริ การด้วยความเต็มใจและยินดีในการช่วยเหลือการให้บริ การเป็ นขั้นเป็ นตอนตามลาดับเพื่อความสะดวก
รวดเร็วเข้าช่วยเหลือผูใ้ ช้บริ การได้ทนั ที ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรพัฒนาศักยภาพและมาตราฐานการบริ การที่มี
ประสิทธิภาพเหล่านี้ได้ต้งั แต่การคัดกรองคุณสมบัติของเทรนเนอร์ ตลอดจนการประเมินผลคุณภาพการ
ให้บริ การของเทรนเนอร์ 2.3 ด้านความเอาใจใส่ ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับการให้บริ การรับฟังปัญหา
และหาคาตอบให้กบั ผูใ้ ช้บริ การด้วยความตั้งใจอย่างกระตือรื อร้นและเป็ นกันเองอยู่เสมอ และถือผลประโยชน์
ของผูใ้ ช้บริ การเป็ นสาคัญ 2.4 ด้านความน่าเชื่อถือ ผูป้ ระกอบการควรสร้างภาพลักษณ์ของฟิ ตเนสด้วยการ
ให้บริ การที่ตรงไปตรงมาตามข้อตกลงตามเป้าหมายและเห็นผลจริ ง มีเทรนเนอร์ที่มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดของผูใ้ ช้บริ การ เพราะภาพลักษณ์ที่ดจี ะนาไปสู่ความน่าเชื่อถือ
ของฟิ ตเนส 2.5 ด้านความมัน่ ใจ ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเล่นของ
เครื่ องออกกาลังกายแต่ละประเภท และมีเทรนเนอร์เพื่อแนะนาและอธิบายเกี่ยวกับเครื่ องเล่นและวิธีการเล่นที่
ถูกต้องชัดเจน ถือเป็ นวิธีที่จะทาให้ผใู ้ ช้บริ การมีความมัน่ ใจได้
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