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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวง

กลาโหมของขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจใชบริการฟต

เนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำแนก

ตามลักษณะทั่วไปตามดานประชากรศาสตร (3)  เพื่อศึกษาปจจัยอื่นๆ ในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ และสวน

ประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการ

กรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือขาราชการกรมการเงินกลาโหม จำนวน 175 คน โดยใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD และใชสถิติการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression) 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา ขาราชการกรมการเงินกลาโหม ที่ มีเพศ  และอายุ  ตางกัน มีผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม ไมตางกัน ขาราชการกรมการเงินกลาโหม ที่มี ระดับชั้นยศ และรายไดตอเดือน ที่มีผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหมตางกัน สวนการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ของขาราชการ

กรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยรวม  ไมมีผลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการกรมการเงนิกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research is to (1) To study the decision of the Defence Finance 

officers to use the Office of the Permanent Secretary for Defence fitness club.  (2) To study 

the decision of the Defence Finance officers to use the Office of the Permanent Secretary 

for Defence fitness club  following the citizen factors . (3) To study consumer behavior 

from psychological factors, needs and motivation, perception, learning and attitude that 

affects the making decision of the Defence Finance officers to use the Office of the 

Permanent Secretary for Defence fitness club. The sample used in this research is 175 

Defence Finance officers, using questionnaires as a tool for data collection. The statistics 

used in the analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation by testing 

the hypothesis by using t-test statistics, one-way variance statistics (One-way ANOVA), if 

differences are found by using LSD methods and using multiple regression statistics. 

 The hypothesis test found that the Defence Finance officers with different  gender 

and age does not effects on the making  decision to use the Office of the Permanent 

Secretary for Defence fitness club. The Defence Finance officer with different rank and 

income per month has an influence on making decision to use the Office of the 

Permanent Secretary for Defence fitness club. The making decision of the Defence Finance 

officers in this research does not effects on the making  decision overall of the Defence 

Finance officers to use the Office of the Permanent Secretary for Defence fitness 

club.Keywords: the purchasing decision, fitness,  Korean artists 

 

บทนำ 

 จากเทรนดพฤติกรรมของคนไทยที่หันมาดูแลสุขภาพรางกายและรูปรางของตนเองมากยิ่งขึ้น      

จะเห็นไดจากกระแสความนิยมในการออกกำลังกายทั้งการวิ่งมาราธอน มินิมาราธอน การปนจักรยาน 

รวมถึงการเขาฟตเนสที่เติบโตเปนอยางมาก   ทำใหตลาดธุรกิจสินคาและบริการเกี่ยวกับสุขภาพมีอัตราการ

เติบโตแบบกาวกระโดดและมีการแขงขันกันอยางรุนแรง โดยมีสินคาและบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มมาก

ขึ้นอยางแพรหลายในทองตลาด ไมวาจะเปนธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณกีฬา อาทิ รองเทาวิ่ง รองเทาสำหรับปน

จักรยาน ธุรกิจแฟชั่น เชน ชุดออกกำลังกาย กระเปา ธุรกิจอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน Wearable Fitness 

Devices ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑเสริมอาหารโดยเฉพาะพวกวิตามิน อาหารเสรมิ เวยโปรตีน
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ที่ชวยเสริมกลามเนื้อ หรือธุรกิจที่ใหบริการเกี่ยวกับสุขภาพ เชน สปอรตคลับ สปา ฟตเนสเซ็นเตอร เปนตน 

โดยปจจัยที่สงผลใหคนมาใสใจดูแลสุขภาพเพราะนอกจากที่มีสุขภาพที่ดี รางกายแข็งแรงแลว ยังตองการ

รูปลักษณภายนอกที่ดูดี รูปรางสมสวนดวย อีกทั้งเปนแฟชั่นตามเทรนดของกลุมอางอิง ไมวาจะเปนเพื่อน 

ดารา นักแสดง นักรอง หรือเน็ตไอดอล จึงทำใหคนไทยหันมาออกกำลังกายจำนวนมาก สงผลใหธุรกิจ

เกี่ยวกับสุขภาพในประเทศไทยยังมีแนวโนมการเติบโตไดอีกมาก 

ธุรกิจสถานออกกำลังกายหรือฟตเนสเปนหนึ่งในธุรกิจที่มีแนวโนมในการเติบโตอยางมากในระยะเวลา 10 ป 

ที่ผานมา ดวยอัตราการเติบโต 10-15% ในป 2560 ทำใหมูลคา ตลาดรวมฟตเนสในไทยป 2561 อยูที่

ประมาณ 9,000-10,000 ลานบาท (Positioning, 2561) โดย แบงเปนฟตเนสที่มีขนาดใหญสัดสวน

ประมาณรอยละ 90 ของมูลคาตลาด เชน ฟตเนส เฟรสท (Fitness First), วี ฟตเนส (We Fitness) เวอรจิ้น 

แอ็คทีฟ (Virgin Active), ฟตเนสเซเวน (Fitness7), เอ็ม ฟตเนส (M Fitness), เจ็ท ฟตเนส (Jetts Fitness) 

เปนตน และที่เหลือเปนฟตเนสทั่วไปที่มีขนาดเล็กถึงกลาง (Marketeer, 2016) ประกอบกับขอมูลของ 

International Health Racquet & Sports Club Association ป 2015 พบวา คนไทยใชบริการฟตเนส 

เพียง 0.6% ของประชากร ซึ่งต่ำมากเมื่อเทียบกับตัวเลขคาเฉล่ียของทวีปเอเชียที่ 8% สวนประเทศที่มี

ประชากรเลนฟตเนสมากที่สุดในเอเชีย คือ สิงคโปร 7% ของจำนวนประชากรทั้งหมด รองลงมาคือ ฮองกง 

4.7%, เกาหลีใต 3%, ญี่ปุน 2.7%, จีน 2.7% ในขณะที่อเมริกาอยูที่ 9% และนิวซีแลนด 11% (ผูจัดการ

ออนไลน, 2560) จึงถือวาธุรกิจฟตเนสในไทยยังมีโอกาสทำตลาดไดอีกและยังเปนตลาดที่มีศักยภาพอีกดวย 

 ปจจุบันตลาดฟตเนสมีผูประกอบการหลัก 3 ราย ซึ่งมีทั้งแบรนดตางชาติและแบรนดไทย ไดแก ฟต

เนส เฟรสท (Fitness First) เวอรจิ้น แอ็คทีฟ (Virgin Active) ซึ่งทั้งสองรายเปนแบรนดสัญชาติอังกฤษและ

อีกหนึ่งราย คือ วี ฟตเนส (We Fitness) ซึ่งเปนแบรนดสัญชาติไทยในขณะที่ทรู ฟตเนส (True Fitness) 

เดิมเปนผูเลนรายใหญในตลาดนี้ กลับปดตัวลงไปเมื่อตนป 2560 เนื่องจากปญหาการดำเนินธุรกิจ ซึ่งฟตเน

สเซ็นเตอรรายหลักดังกลาว จะมีหลายสาขา มักมีกลยุทธในการดำเนินงานที่คลายกัน คือ มีพื้นที่ขนาดใหญ 

เครื่องออกกำลังกายจำนวนมาก มีเทรนเนอรสำหรับ แตละบุคคล (Personal Trainer) ที่เปนพนักงาน

ประจำคอยใหบริการแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกาย มีทำเลที่ตั้งที่อยูในหางสรรพสินคาหรือในอาคาร

สำนักงานใจกลางเมือง เพื่อใหสะดวกแกผูใชบริการ รวมถึงมีบริการเสริมอื่นๆ เชน หองสตรีม หองอบซาว

นา มุมเครื่องดื่มและพักผอน เปนตนและยังมีคลาสออกกำลังกายตางๆ ที่นาสนใจ เพื่อใหสมาชิกไดเลือก

อยางหลากหลาย เชน คลาสมวยไทย คลาสเตน คลาสโยคะรอน เปนตน ซึ่งราคาในการใหบริการก็สูงตามไป

ดวย อยางไรก็ตามในชวงไมกี่ปที่ผานมามีการเกิดขึ้นของบรรดาฟตเนสรายเล็กและรายกลางเพิ่มมากขึ้น 

หลักๆเปนแบรนดไทยที่มีรูปแบบฟตเนสเปนแบบสแตนอโลน (Standalone) มักมีพื้นที่ขนาดเล็กกวาและ

เลือกทำเลที่มีชุมชนโดยรอบ โดยมีการตั้งราคาใหถูกกวารายใหญ โดยสวนใหญไมมีเทรนเนอรใหบริการ 

ผูใชบริการสามารถติดตอกับเทรนเนอรที่เปนฟรีแลนซ (Freelance) ไดเอง 
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 กลุมลูกคาหลักของฟตเนส จะเปนลูกคาวัยทำงานและกลุมวัยรุนที่มีกำลังซื้อสูงและเปนกลุมคนที่มี

พฤติกรรมรักษาสุขภาพหรือตองการสรางกลามเน้ือ ฟตหุน ลูกคากลุมดังกลาวมักจะใชเวลาอยูในฟตเนส 

ประมาณ 1-2 ชั่วโมงตอครั้ง จากไลฟสไตลของการใชชีวิตของคนในเมืองที่เปล่ียนไปใชชีวิตที่เรงรีบ ไมคอยมี

เวลา ทำใหเกิดธุรกิจฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มาตอบโจทยผูใชบริการที่จะออกกำลังกาย 

ทำใหสามารถออกกำลังกายไดหลังเลิกงาน โดยไมตองเรงรีบ เพื่อไปฟตเนสทั่วไป  

 ดวยเหตุผลที่กลาวมาขั้นตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการตัดสินใจใชบริการฟตเนสใน

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ของขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทั้งนี้ 

เพื่อจะนำผลการศึกษาวิจัยที่ไดมา เปนขอมูลการปรับปรุงพัฒนาฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ใหมีประสิทธิภาพในการใหบริการที่ดี รวมถึงเปนแนวทางใหขาราชการกรมการเงินกลาโหม ไดมีการ

ตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมตอไป 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการ

กรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  

 2.  เพื่อศึกษาการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการ

กรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำแนกตามดานประชากรศาสตร 

 3.  เพื่อศึกษาปจจัยอื่นๆ ในการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ และสวนประสมทางการตลาด 

(4P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการกรมการเงิน

กลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 

ขอบเขตของงานวิจัย  

 1. ประชากรและตัวอยาง คือ เปนกลุมขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม แตเนื่องจากไมทราบจำนวนประชากรกลุมตัวอยางที่แนนอนจึงใชการกำหนดขนาดตัวอยาง โดยใช

สูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยางในกรณีไมทราบคาพารามิเตอร ไมทราบจำนวนประชากร ทราบเพียงแต

วามีจำนวนมากใชสูตรของ Yamane ไดกลุมตัวอยางที่ควรใชในการวิจัยครั้งนี้คือ 175 ตัวอยาง 

 2. ดานเน้ือหา คือ เปนการศึกษาการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ของขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยหมายวิจัยเกี่ยวกับ การตัดสินใจใช

บริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซ่ึงประกอบดวย ดานคานิยม ดานกลุมอางอิง ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 
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ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ขอมูลปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับชั้นยศ รายไดเฉล่ียตอ

เดือน ดานคานิยม ดานกลุมอางอิง ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการ

สงเสริมการตลาด 

 2. ตัวแปรตาม ไดแก การตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.  ทราบถึงการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ของขาราชการ

กรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  

 2.  เพื่อนเปนประโยชนในดานฐานขอมูล และตอยอดการทำวิจัย เกี่ยวกับการตัดสินใจในการใช

บริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมตอไป 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปวา การตัดสินใจใชบริการฟตเนสใน

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนั้น

แบงได 6 ดาน ดังนี้ 

ดานคานิยม 

 กัณฐมณี พลูปราชญ (2558) คานิยม คือ คานิยมที่มีอิทธิพลในกระบวนการตัดสินใจสถานการณที่

มีตัวเลือกหลากหลายตัว ตัวหน่ึงอาจมีผลทำใหคานิยมพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปในดานที่ดีขึ้น ในขณะที่

ตัวเลือกที่สองสามารถสรางคานิยมใหมที่เหมาะสมกับความตองการได อยางไรก็ตามขึ้นอยูกับสถานการณ

ของบุคคลนั้น  

ดานกลุมอางอิง  

 ธัญชนก สุขแสง (2556) กลุมอางอิง คือ  กลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวยกลุมนี้จะมีอิทธิพลตอ

ทัศนคติความคิดเห็นและคานิยมบุคคลในกลุมอางองิ เชน พอ แม พี่ นอง ดารา-นักแสดง นกัรอง เพือ่น 

ดานผลิตภัณฑ  

 วิโรจนี พรวิจิตรจินดา (2556) ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนส่ิงที่ตอบสนองความตองการหรือ

ชวยแกไขปญหาของลูกคา เปนส่ิงที่ผูขายตองมอบใหแกลูกคา ซึ่งลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของ

ผ ลิต ภั ณ ฑ นั้ น ๆ  โด ยทั่ ว ไป แล วผ ลิ ต ภั ณ ฑ แบ ง เป น  2  ลั กษ ณ ะ  คื อ  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ จั บ ต อ ง ได  

(TangibleProducts) เชน อุปกรณออกกำลังกาย อาหารเสริมเวยโปรตีน และผลิตภัณฑที่จับตองไมได 

(Intangible Products) เชน บริการใหคำแนะนำการออกกำลังกาย การจัดทำตารางควบคุมอาหารคลาส

ออกกำลังกายตางๆ  
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ดานราคา  

 มุกดาวรรณ สมบูรณวรรณะ (2558) ดานราคา (Price) เปนคุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงินที่ลูกคาจะ

เปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑและบริการกับคุณคาที่ลูกคาไดรับ ถาคุณคาที่ไดรับนั้นสูงกวาราคา 

ลูกคาก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกำหนดราคาคาบริการนั้น ควรมีความเหมาะสมกับระดับของการบริการ

กลุมเปาหมายสามารถยอมรับได เชน อัตราคาสมาชิกฟตเนส อัตราคาจางเทรนเนอรราคาอาหารเสริม อัตรา

คาบริการที่จอดรถ 

ดานชองทางการสงเสริมการตลาด  

 กานตนภัส สุรพงษรักเจริญ (2557) ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) เปนสถานที่หรือชองทาง

ในการน าเสนอการบริการใหแกลูกคา เพื่อใหการบริการนั้นเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย ลูกคาสามารถรับรูได

วาเมื่อตองการการบริการจะสามารถรับบริการไดที่ไหนบาง โดยจะใหความสำคัญกับดานทำเลที่ตั้ง 

(Location) และชองทางในการนำเสนอบริการ (Channels) เชน ฟตเนสเซ็นเตอรมีหลายสาขาใหเลือกใช

บริการได ทำเลที่ตั้งที่ลูกคาเดินทางสะดวก 
ดานการสงเสริมการตลาด  

 จิริฒิพา เรืองกล (2558) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotions) เปนเครื่องมือหนึ่งที่มี

ความสำคัญในการส่ือสารกับลูกคา โดยมีวัตถุประสงคในการแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและ

พฤติกรรมความตองการในการซื้อสินคาและบริการ เชน การประชาสัมพันธโปรโมชั่นตางๆ ฟรีคาธรรมเนียม

แรกเขา สมัครสมาชิกเปนคูไดรับสวนลดเพิ่มเติม แจกกระเปาสำหรับใสอุปกรณออกกำลังกาย 
 
งานวิจยัที่เกีย่วของ 

 มุกดาวรรณ สมบูรณวรรณะ (2558) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสถานออก

กำลังกายขนาดใหญ ไดแก ฟตเนส เฟรสท, เวอรจิ้น แอคทีฟ, ทรู     ฟตเนส, วี ฟตเนส ของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา อายุที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรที่แตกตางกัน 

โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุ 31-35 ป มีการตัดสินใจใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรมากที่สุด 

 จามรี  บุนนาค (2555) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช บริการฟตเนส ของขาราชการ

กรมพลาธิการทหารบก ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ระดับชั้นยศที่แตกตางกันสงผลตอการ

ตัดสินใจใช บริการฟตเนส ของขาราชการกรมพลาธิการทหารบกแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางระดับชั้นยศ

ประทวนมีการตัดสินใจใชบริการฟตเนสมากที่สุด 

 วิโรจนี พรวิจิตรจินดา (2557) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานออกกำลัง

กาย กรณีศึกษาทรู ฟตเนส และฟตเนส เฟรสท พบวา รายไดที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการทรู ฟตเนส และฟตเนส เฟรสท โดยกลุมตัวอยางรายไดตอเดือนระหวาง 10,000 – 20,000 บาท มี

การตัดสินใจใชบริการฟตเนสมากที่สุด 
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 กัณฐมณี พลูปราชญ (2558) ไดศึกษาภาพลักษณบริการและคานิยมทางสังคมสงผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกใชบริการสถานบริการออกกำลังกาย ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครพบวา 

ผูใชบริการใหความสำคัญระดับมากในเรื่องที่คนในสังคมสนใจออกกำลังกายมากขึ้น สรางความเพลิดเพลิน

ผอนคลาย เปนการใชเวลาใหเปนประโยชน สามารถบังคับตนเองใหมาออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทำใหออก

กำลังกายไดถูกตองกวาการศึกษาดวยตนเอง เปนกิจกรรมในการใชชีวิตของคนในสังคม สะดวกกวาการออก

กำลังกายที่บาน ประหยัดเงินกวาการเดินเที่ยวเพื่อเลือกซื้อสินคา ทำใหภาพลักษณของตนเองดูดีขึ้น ทำใหมี

กลุมทางสังคมเพิ่มมากขึ้น และทำใหเปนที่ยอมรับของผูคนในสังคม 

 ธัญชนก สุขแสง (2556) ไดศึกษาคานิยมและอิทธิพลจากบุคคลที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจ

ศัลยกรรมความงาม พบวา กลุมตวัอยางใหความสำคัญกับอิทธิพลจากบุคคลใกลชิด โดยเพื่อนหรือแฟนจะมี

อิทธิพลในการแนะนำหรือชักจูงมากกวาบุคคลในครอบครัว สวนอิทธิพลจากบุคคลที่มีชื่อเสียงจะมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจอยูในระดับปานกลางเทานั้น 

 มุกดาวรรณ สมบูรณวรรณะ (2558) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช 

บริการสถานออกกำลังกายขนาดใหญ ไดแก ฟตเนส เฟรสท, เวอรจิ้น แอคทีฟ, ทรู ฟตเนส, วี ฟตเนสของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เพศที่แตกตางกันมีระดับการตัดสินใจใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรที่

แตกตางกัน โดยที่เพศชาย มีการตัดสินใจใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรมากกวาเพศหญิงสอดคลองกับงานวิจัย

เรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยออกกำลังกายของผูบริโภคในเขตหนองแขม จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

 จุฑารัตน ปริวงศกุลธร (2556) เรื่องปจจัยการเลือกใชบริการศูนยออกกำลังกายของผูสูงอายุใน

กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยทางดานราคามีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก ประกอบดวย ราคาสมาชิก 

ราคาการบริการสอนสวนตัว คาจอดรถ ราคาสปา ราคาเชาดีวีดีและวีซีดีมีความเหมาะสม 

 วิโรจนี พรวิจิตรจินดา (2557) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานออกกำลัง

กาย กรณีศึกษาทรู ฟตเนส และฟตเนส เฟรสท พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในเรื่องการมีอุปกรณออกกำลัง

กายครบครัน ทันสมัย เพียงพอตอสมาชิก      มีล็อคเกอร ผาเช็ดตัว ไวอำนวยความสะดวก และความ

ปลอดภัยในการใชบริการ รวมถึงการมีคลาสตางๆ ที่หลากหลาย มีคลาสแปลกใหมใหกับสมาชิก มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการฟตเนสของกลุมตัวอยางโดยรวมในระดับมากที่สุด 

 กานตนภัส สุรพงษรักเจริญ (2557) ไดศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการฟตเนสเซ็นเตอร พบวา 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในระดับมากกับปจจัยชองทางการจัดจำหนาย โดยใหความสะดวกในการเขาถึง

สถานที่ตั้งของฟตเนสเซ็นเตอรเปนอันดับแรก ตามดวยเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม และสถานที่

ออกกำลังกายมีจำนวนเพียงพอตอจำนวนของผูใชบริการ  

 จิริฒิพา  เรืองกล (2558) ไดศึกษาสวนประสมทางการตลาดและคุณภาพในการใหบริการที่มี

อิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาวีฟตเนสโซไซตี้กรุงเทพมหานครพบวา ลูกคาของวีฟตเนสโซไซตี้
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กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เกี่ยวกับการลดราคาหรือใหของสมนาคุณเมื่อมีการ

สมัครเปนสมาชิกตามเงื่อนไขขอกำหนดการจัดโปรโมช่ันรวมกับบัตรเครดิตและมีการประชาสัมพันธ

โปรโมชั่นตามส่ือตางๆ 

  สรเสกข นันทวิภาวงศ (2558) ไดศึกษาการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสถานออกกำลังกาย มีผล

ตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสถานออกกำลังกายของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใน

ระดับมาก 

 ปกรณ วงศสวัสดิ์(2554) ไดทำวิจัยเกี่ยวกับ การศึกษาพฤติกรรมและกลยุทธทางการตลาดที่มีผล

ตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในฟตเนสเซ็นเตอรเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคที่มีเพศ อายุ รายได 

แตกตางกันมีพฤติกรรมที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในฟตเนสเซ็นเตอรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตางกัน 

 สรยุทธ เกียรติวารินทร (2559) ไดศึกษาการตัดสินใจใช บริการฟตเนส ของขาราชการในจังหวัด

นครราชสีมา พบวา ระดับชั้นยศที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใช บริการฟตเนส ของขาราชการใน

จังหวัดนครราชสีมา แตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางระดับชั้นสัญญาบัตร มีการตัดสินใจใชบริการฟตเนสมาก

ที่สุด 

 ภัทรพร กิจชัย นุกูล  (2556) ได ศึกษาป จจัยที่ มี อิทธิพลตอค าใชจ ายของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร พบวาคานิยมทางสังคมและกลุมอางอิงสงผลตอการตัดสินใจในการใชจายของประชาชน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยที่เรียกวาแบบไมทดลอง (Non - Experimental Design) เปน

การวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัด กระทำหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เปน

การรวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวา (Cross Sectional Studies)คือเปนการเก็บขอมูลในชวงระยะ

ใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใชเครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 กลุมตัวอยางที่นำมาใชในการวิจัยไดแกกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดย

ไดกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากการใชสูตร การคำนวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro 

Yamane,1973) ที่ระดับความ เชื่อมั่นที่รอยละ 95 และยอมรับวาคาความคาดเคล่ือนไดไมมากกวารอยละ 

5  จากการคำนวณไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับจำนวน 173.04 คน เพื่อความสะดวกตอการคำนวณและ

กลุมตัวอยางที่ไดสามารถเปนตัวแทนที่ดีของประชากรไดอยางสมบูรณยิ่งขึ้น ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยาง

เพื่อทำการเก็บขอมูลจำนวน 175 คน 

 เครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย 

 1. แบบสอบถามทั้งแบบปลายปดและปลายเปด โดยแบงออกเปน 5 สวน ดังตอไปนี้ 
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 1.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลือกตอบ ซึ่งขอคำถามเกี่ยวกับปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับช้ันยศ และรายไดเฉล่ียตอเดือน รวม 4 ขอ โดยใหผูตอบ

แบบสอบถามเลือกตอบไดเพียงขอเดียว 

 1.2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ของ

ขาราชการ จำนวน 8 ขอ ประกอบดวย ปจจัยทางดานคานิยมและกลุมอางอิง ในการตัดสินใจใชบริการฟตเนสใน

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กำหนดให ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 5 คะแนน ระดับความคิดเห็นมาก 4 คะแนน 

ระดับความคิดเห็นปานกลาง 3 คะแนน ระดับความคิดเห็นนอย 2 คะแนน ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 1 คะแนน 

การวิเคราะหระดับความสำคัญจะมีชั้นของคะแนนเฉล่ีย 

 1.3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ของ

ขาราชการ จำนวน 15 ขอ ประกอบดวย ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการและการตัดสินใจใชบริการฟตเนสใน

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กำหนดให ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 5 คะแนน ระดับความคิดเห็นมาก 4 คะแนน 

ระดับความคิดเห็นปานกลาง 3 คะแนน ระดับความคิดเห็นนอย 2 คะแนน ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 1 คะแนน  

 1.4  แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ของ

ขาราชการ จำนวน 4 ขอ ประกอบดวย ระดับความเขาใจในความรู เกี่ยวกับการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม กำหนดให ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 5 คะแนน ระดับความคิดเห็นมาก 4 คะแนน ระดับ

ความคิดเห็นปานกลาง 3 คะแนน ระดับความคิดเห็นนอย 2 คะแนน ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 1 คะแนน 

 1.5 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม ของขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 1 ขอ 

 1.6 การวิเคราะหระดับความสำคัญจะมีช้ันของคะแนนเฉล่ีย โดยแบงคาความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ

ดังน้ี คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 แสดงวา อยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 แสดงวา อยูในระดับมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 แสดงวาอยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 แสดงวา อยูในระดับนอย คะแนน

เฉล่ีย 1.00 - 1.80 แสดงวา อยูในระดับนอยที่สุด 

 

การวิเคราะหขอมูล  

 1.สถิติเชงิพรรณนา (descriptive statistics) ใชในการวเิคราะหขอมูล ดังนี ้

  1.1 เพศ  อายุ ระดับชั้นยศ  และรายไดเฉล่ียตอเดือน มีระดับการวัดเชิงกลุม จะใชคา  รอย

ละและความถี่ในการอธิบายตัวแปร 

  1.2 ปจจัยทางคานิยม, กลุมอางอิง, ผลิตภัณฑ , ราคา, ชองทางจำหนาย, การสงเสริม

การตลาด และการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ของขาราชการกรมการเงิน

กลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีระดับการวัดเชิงปริมาณ จะใชคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานใน

การอธิบายตัวแปร 
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 2. สถิติอนุมาน (inferential statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 

  2.1 ใชสถิติ T-test ในการวิเคราะหขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม จำแนกตามขอมูลดานประชากรศาสตร ไดแก  เพศ   

  2.2 ใชสถิติ One way ANOVA ในการวิเคราะหขาราชการกรมการเงินกลาโหม 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำแนกตามขอมูลดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ ระดับชั้นยศ และ

รายไดเฉล่ียตอเดือน หากพบความแตกตางจะทำการทดสอบเปนรายคูดวย สถิติ LSD  

  2.3 ใชสถิติ Multiple Regression ในการวิเคราะหการตัดสินใจใชบริการฟตเนส

ในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม จำแนกตามปจจัยดานคานิยม ดานกลุมอางอิง ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 

 

ผลการวจิัย 

 1.  ผลการวิเคราะหการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของ

ขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ

มากที่สุด 

 2.  ผลการเปรียบเทียบการตัดสินในใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของ

ขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำแนกตามปจจัยทางประชากรศาสตร 

สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

  2.1  ขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    ที่มี ระดับชั้นยศ 

รายไดตอเดือน ตางกัน ทำใหการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมตางกัน 

  2.2  ขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   ที่มี เพศ อายุ 

ตางกัน ทำใหการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมไมตางกัน 

 3.  ผลการวิเคราะหปจจัยอื่นๆและปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานคานิยม ดานกลุมอางอิง 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ไมมีผลตอการตัดสินใจใช

บริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการกรมการ

เงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สามารถสรุปตามวัตถุประสงค ไดดังนี้ 

 1.  ผลการศึกษาการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการ

กรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด 
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ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สวนใหญมีความ

ตองการในการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อนำไปสูการตัดสินใจใช

บริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิโรจนี พรวิจิตรจินดา (2556) วิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการสถานออกกำลังกาย กรณีศึกษาทรู ฟตเนส และฟตเนส เฟรสท พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ในเรื่องการมีอุปกรณออกกำลังกายครบครัน ทันสมัย เพียงพอตอสมาชิก มีล็อคเกอร ผาเช็ดตัว ไวอำนวย

ความสะดวก และความปลอดภัยในการใชบริการ รวมถึงการมีคลาสตางๆ ที่หลากหลาย มีคลาสแปลกใหม

ใหกับสมาชิก มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการฟตเนสของกลุมตัวอยางโดยรวมในระดับมากที่สุด และ       

สรเสกข นันทวิภาวงศ (2558) การตัดสินใจใชบริการฟตเนตมีผลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสถาน

ออกกำลังกายของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก 

 2.  ผลศึกษาการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการ

กรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำแนกตามประชากรศาสตร 

  2.1  ขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่มีเพศตางกัน ทำ

ใหการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมไมแตกตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา

ขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีเพศไมแตกตางกันนั้น จึงไมมีผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ มุกดาวรรณ 

สมบูรณวรรณะ (2558) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสถานออกกำลังกายขนาดใหญ 

ไดแก ฟตเนส เฟรสท, เวอรจิ้น แอคทีฟ, ทรู ฟตเนส, วี ฟตเนสของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

เพศที่แตกตางกันมีระดับการตัดสินใจใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรที่แตกตางกัน โดยที่เพศชาย มีการตัดสินใจ

ใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรมากกวาเพศหญิงสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการศูนยออกกำลังกายของผูบริโภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปกรณ วงศสวัสดิ์

(2554) ไดทำวิจัยเกี่ยวกับ การศึกษาพฤติกรรมและกลยุทธทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการฟต

เนสในฟตเนสเซ็นเตอร เขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคที่มีเพศ อายุ รายได แตกตางกันมีพฤติกรรมที่มี

ผลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในฟตเนสเซ็นเตอรในเขตกรุงเทพมหานคร ตางกัน 

  2.2  ขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่มีอายุตางกัน ทำ

ใหการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไมแตกตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา

ขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีอายุตางกันนั้น จึงไมมีผลตอการตัดสินใจ

ใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ มุกดาวรรณ สมบูรณ

วรรณะ (2558) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสถานออกกำลังกายขนาดใหญ ไดแก ฟต

เนส เฟรสท, เวอรจิ้น แอคทีฟ, ทรู ฟตเนส, วี ฟตเนส ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา อายุที่

แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรที่แตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุ 31-35 ป    

มีการตัดสินใจใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรมากที่สุด และปกรณ วงศสวัสดิ์(2554) ไดทำวิจัยเกี่ยวกับ การศึกษา

พฤติกรรมและกลยุทธทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในฟตเนสเซ็นเตอร ในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคที่มีเพศ อายุ รายได แตกตางกันมีพฤติกรรมที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ

ฟตเนสในฟตเนสเซ็นเตอรในเขตกรุงเทพมหานคร ตางกัน 

  2.3  ขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่มีระดับชั้นยศ

ตางกัน ทำใหการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแตกตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวาขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีระดับชั้นยศแตกตางกันนั้น จึงมี

ผลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จามรี  

บุนนาค (2555) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช บริการฟตเนส ของขาราชการกรมพลาธิการ

ทหารบก ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ระดับชั้นยศที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใช 

บริการฟตเนส ของขาราชการกรมพลาธิการทหารบกแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางระดับชั้นยศประทวนมี

การตัดสินใจใชบริการฟตเนสมากที่สุด และ สรยุทธ เกียรติวารินทร(2559) ไดศึกษาการตัดสินใจใช บริการ

ฟตเนส ของขาราชการในจังหวัดนครราชสีมา พบวา ระดับชั้นยศที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใช 

บริการฟตเนส ของขาราชการในจังหวัดนครราชสีมา แตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางระดับชั้นสัญญาบัตร มี

การตัดสินใจใชบริการฟตเนสมากที่สุด 

  2.4  ขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่มีรายไดตอเดือน

ตางกัน ทำใหการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแตกตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวาขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีรายไดตอเดือนแตกตางกันนั้น 

จึงมีผลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

วิโรจนี พรวิจิตรจินดา (2557) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานออกกำลังกาย กรณี

ศึกษาทรู ฟตเนส และฟตเนส เฟรสท พบวา รายไดที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการทรู ฟต

เนส และฟตเนส เฟรสท โดยกลุมตัวอยางรายไดตอเดือนระหวาง 10,000 – 20,000 บาท มีการตัดสินใจใช

บริการฟตเนสมากที่สุด และปกรณ วงศสวัสดิ์ (2554) ไดทำวิจัยเกี่ยวกับ การศึกษาพฤติกรรมและกลยุทธ

ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบรกิารฟตเนสในฟตเนสเซ็นเตอร เขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภค

ที่มีเพศ อายุ รายได แตกตางกันมีพฤติกรรมที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในฟตเนสเซ็นเตอรในเขต

กรุงเทพมหานคร ตางกัน 

 3.  เพือ่ศึกษาปจจัยอื่นๆและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ

ฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

  3.1  ปจจัยอื่นๆ ดานคานิยม มีผลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา ขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใหความสำคัญกับปจจัยอื่นๆ

ดานคานิยม ในเรื่อง กระแสนิยมของนักแสดง นักรอง คนในสังคมที่ดูแลสุขภาพมากขึ้น ทำใหภาพลักษณ 

รูปรางดูดีขึ้น รูสึกม่ันใจขึ้น ไดเพื่อนทางสังคมเพิ่มขึ้น ชวยในการผอนคลายและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

ซึ่งไดสอดคลองกับกัณฐมณี พลูปราชญ (2558) ไดศึกษาภาพลักษณบริการและคานิยมทางสังคมสงผลตอ

การตัดสินใจในการเลือกใชบริการสถานบริการออกกำลังกาย ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครพบวา 
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ผูใชบริการใหความสำคัญระดับมากในเรื่องที่คนในสังคมสนใจออกกำลังกายมากขึ้น สรางความเพลิดเพลิน

ผอนคลาย เปนการใชเวลาใหเปนประโยชน สามารถบังคับตนเองใหมาออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทำใหออก

กำลังกายไดถูกตองกวาการศึกษาดวยตนเอง เปนกิจกรรมในการใชชีวิตของคนในสังคม สะดวกกวาการออก

กำลังกายที่บาน ประหยัดเงินกวาการเดินเที่ยวเพื่อเลือกซื้อสินคา ทำใหภาพลักษณของตนเองดูดีขึ้น ทำใหมี

กลุมทางสังคมเพิ่มมากขึ้น และทำใหเปนที่ยอมรับของผูคนในสังคม และภัทรพร กิจชัยนุกูล (2556) ได

ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอคาใชจายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวาคานิยมทางสังคมสงผลตอการ

ตัดสินใจในการใชจายของประชาชน 

  3.2  ปจจัยอื่นๆ ดานกลุมอางอิง มีผลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา ขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใหความสำคัญกับปจจัยอื่นๆ 

ดานกลุมอางอิง ในเรื่อง การกระตุนใหอยากเขาฟตเนส โดยมี เพื่อน แฟน บุคคลในครอบครัว เชน พอ แม 

สามี/ภรรยา และSocial Network, Facebook, Instagram ซึ่งไดสอดคลองกับธัญชนก สุขแสง (2556) ได

ศึกษาคานิยมและอิทธิพลจากบุคคลที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจศัลยกรรมความงาม พบวา กลุมตัวอยาง

ใหความสำคัญกับอิทธิพลจากบุคคลใกลชิด โดยเพื่อนหรือแฟนจะมีอิทธิพลในการแนะนำหรือชักจูงมากกวา

บุคคลในครอบครัว สวนอิทธิพลจากบุคคลที่มีชื่อเสียงจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง

เทานั้น 

  3.3  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจใชบริการฟต

เนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ซ่ึงผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใหความสำคัญ

กับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ในเรื่อง มีอุปกรณออกกำลังกายที่หลากหลาย อุปกรณ

ออกกำลังกายปลอดภัยและไดมาตรฐาน จำนวนอุปกรณออกกำลังกายเพียงพอ และมีล็อกเกอรเก็บของใช

สวนตัว ซึ่งไดสอดคลองกับวิโรจนี พรวิจิตรจินดา (2556) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการสถานออกกำลังกาย กรณีศึกษาทรู ฟตเนส และฟตเนส เฟรสท พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในเรื่อง

การมีอุปกรณออกกำลังกายครบครัน ทันสมัย เพียงพอตอสมาชิก มีล็อคเกอร ผาเช็ดตัว ไวอำนวยความ

สะดวก และความปลอดภัยในการใชบริการ รวมถึงการมีคลาสตางๆ ที่หลากหลาย มีคลาสแปลกใหมใหกับ

สมาชิก มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการฟตเนสของกลุมตัวอยางโดยรวมในระดับมากที่สุด และภัทรพร 

กิจชัยนุกูล (2556) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอคาใชจายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวาคานิยม

ทางสังคมสงผลตอการตัดสินใจในการใชจายของประชาชน และกานตนภัส สุรพงษรักเจริญ (2557) ไดกลาว

วา ผลิตภัณฑ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑของบริษัท ที่อาจกระทบตอพฤติกรรมการซื้อ

ของผูบริโภค 

  3.4  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีผลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสใน

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซ่ึง

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใหความสำคัญกับ
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ในเรื่อง อัตราคาบริการเหมาะสมกับคุณภาพการใหบริการอัตรา

คาบริการที่จอดรถมีความเหมาะสม และคาธรรมเนียมแรกเขามีความเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับจุฑารัตน 

ปริวงศกุลธร (2556) เรื่องปจจัยการเลือกใชบริการศูนยออกกำลังกายของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

พบวา ปจจัยทางดานราคามีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก ประกอบดวย ราคาสมาชิก ราคาการบริการ

สอนสวนตัว คาจอดรถ ราคาสปา ราคาเชาดีวีดีและวีซีดีมีความเหมาะสม และจุฑารัตน ปริวงศกุลธร 

(2556) ไดกลาววา ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือก็ตอเมื่อผูบริโภคทำการประเมิน

ทางเลือกและทำการตัดสินใจ 

  3.5  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจำหนาย มีผลตอการตัดสินใจใช

บริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม ใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจำหนาย ในเรื่อง การ

เดินทางที่สะดวกในการมาใชบริการ ที่จอดรถเพียงพอ สถานที่และบรรยากาศในฟตเนส เหมาะสม ซึ่ง

สอดคลองกับกานตนภัส สุรพงษรักเจริญ (2557) ไดศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการฟตเนสเซ็นเตอร 

พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในระดับมากกับปจจัยชองทางการจัดจำหนาย โดยใหความสะดวกในการ

เขาถึงสถานที่ตั้งของฟตเนสเซ็นเตอรเปนอันดับแรก ตามดวยเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม และ

สถานที่ออกกำลังกายมีจำนวนเพียงพอตอจำนวนของผูใชบริการ และจิริฒิพา  เรืองกล (2558) ไดกลาววา 

การนำเสนอผลิตภัณฑหรือบริการ ที่ไดกำหนดเอาไวออกสูตลาด ซึ่งอาจจะเปนการนำเสนอผลิตภัณฑหรือ

บริการนั้น ๆ ผานทางคนกลางตาง ๆหรือ สถานที่ เพื่อใหเปนที่รูจักแกผูบริโภคหรือกลุมเปาหมาย เพื่อให

ผูบริโภคหรือกลุมเปาหมายนั้นสามารถตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหรือบริการ 

  3.6  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจใช

บริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม ใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ในเรื่อง การสงเสริม

การตลาด ที่หลากหลาย เชน ของแถม, สวนลดแรกเขา, สวนลดคาบริการ, โปรโมชั่นประจำเดือน และการ

ประชาสัมพันธในส่ือตางๆ อยางเหมาะสม เชน Facebook, Line ซึ่งสอดคลองกับจิริฒิพา  เรืองกล (2558) 

ไดศึกษาสวนประสมทางการตลาดและคุณภาพในการใหบริการที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาวีฟต

เนสโซไซตี้กรุงเทพมหานครพบวา ลูกคาของวีฟตเนสโซไซตี้กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจในระดับปาน

กลาง เกี่ยวกับการลดราคาหรือใหของสมนาคุณเมื่อมีการสมัครเปนสมาชิกตามเงื่อนไขขอกำหนดการจัด

โปรโมชั่นรวมกับบัตรเครดิตและมีการประชาสัมพันธโปรโมชั่นตามส่ือตางๆ และจุฑารัตน ปริวงศกุลธร 

(2556) ไดกลาววา การสงเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การสงเสริม

การตลาดสามารถกออิทธิพลตอผูบริโภคไดทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
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ขอเสนอแนะ 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานประชากรศาสตร โดยแบงเปน ระดับชั้นยศ รายไดตอ

เดือน ทำใหการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการกรมการเงินกลาโหม 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมตางกัน ผูประกอบการจึงควรใหความสำคัญในการใหขอมูลขาวสาร การนำเสนอ การ

โฆษณาเพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมคนแตละกลุมไดอยางงาย และมีประสิทธิภามากยิ่งขึ้น อยางเชน การโฆษณาโดย

มุงเนนกับกลุมคนที่อายุนอยกับกลุมคนที่มีอายุมาก ทำใหการรับรูขอมูลขาวสารใหม หรือแสวงหาขอมูลนั้น 

แตกตางกัน ผูประกอบการจึงควรใหความสำคัญกับการนำเสนอ เพื่อใหผูบริโภคเขาใจไดอยางงาย 

 สวนปจจัยประชากรศาสตร เพศ อายุ ทำใหการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวง

กลาโหมของขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมไมตางกัน ผูประกอบการอาจจะไมตอง

เนนประเด็นดานเพศ และ ดานอายุ เนื่องจากการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของ

ขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นไมมีความแตกตางในแตละเพศ และอายุ เพราะ

ความตองการในการตัดสินใจใชบริการฟตเนสสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นอาจจะเกิดขึ้นไดกับทุกเพศ และ

อายุอยูแลว 

 

ปจจัยอื่นๆ 

 ปจจัยอื่นๆที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการ

กรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประกอบไปดวย ดานคานิยม และดานกลุมอางอิง มีผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมีขอเสนอแนะดงันี้ 

 1.  ดานคานิยมจากการวิจยั พบวา ปจจัยอื่นๆ ดานคานิยมนั้น ไมมีผลกระทบตอการตัดสินใจใชบริการฟต

เนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดังนั้นจึง

ไมควรเนนประเด็นความสำคัญกับคานิยม เพราะ ความตองการในการตัดสินใจใชบริการฟตเนสสำนักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นอาจจะเกิดขึ้นไดกับปจจัยคานิยมอยูแลว 

 2..  ดานกลุมอางอิงจากการวิจัย พบวา ปจจัยอื่นๆ ดานกลุมอางอิง ไมมีผลกระทบตอการตัดสินใจใช

บริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ดังนั้นจึงไมควรเนนประเด็นความสำคัญกับกลุมอางอิง เพราะ ความตองการในการตัดสินใจใชบริการฟตเนส

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นอาจจะเกิดขึ้นไดกับปจจัยดานกลุมอางอิงอยูแลว 
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ปจจยัสวนประสมทางการตลาด 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ของขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจำหนาย  และดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการกรมการเงนิกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1.  ดานผลิตภัณฑจากการวิจัย พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ไมมีผลกระทบตอ

การตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม ดังนั้นจึงไมควรเนนประเด็นความสำคัญกับดานผลิตภัณฑ เพราะ ความตองการในการ

ตัดสินใจใชบริการฟตเนสสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นอาจจะเกิดขึ้นไดกับปจจัยดานผลิตภัณฑอยูแลว 

 2.  ดานราคาจากการวิจัย พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ไมมีผลกระทบตอการตัดสินใจ

ใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม ดังนั้นจึงไมควรเนนประเด็นความสำคัญกับดานราคา เพราะ ความตองการในการตัดสินใจใชบริการฟตเนส

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นอาจจะเกิดขึ้นไดกับปจจัยดานราคาอยูแลว 

 3.  ดานชองทางการจัดจำหนายจากการวิจัย พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัด

จำหนาย ไมมีผลกระทบตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการกรมการ

เงนิกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดังนั้นจึงไมควรเนนประเด็นความสำคัญกับดานชองทางการจัดจำหนาย 

เพราะ ความตองการในการตัดสินใจใชบริการฟตเนสสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นอาจจะเกิดขึ้นไดกับปจจัย

ดานชองทางการจัดจำหนายอยูแลว 

 4.  ดานการสงเสริมการตลาดจากการวิจัย พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริม

การตลาด ไมมีผลกระทบตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการกรมการ

เงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดังนั้นจึงไมควรเนนประเด็นความสำคัญกับดานการสงเสริมการตลาด 

เพราะ ความตองการในการตัดสินใจใชบริการฟตเนสสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นอาจจะเกิดขึ้นไดกับปจจัย

ดานการสงเสริมการตลาดอยูแลว 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวจิัยในคร้ังตอไป 

 1.  ควรมีการศึกษาตัวแปรปจจัยอื่นๆเพิ่มเติม ที่อาจจะสงผลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสใน

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมของขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เชน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s)  เพื่อที่จะไดนำมาปรับปรุงใหมีความตรงตอความตองการของ

ผูรับบริการและสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากขึ้น 

 2.  ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เปนเพียงขาราชการกรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวง

กลาโหมเทานั้น ซึ่งหากตองการขอมูลที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นจึงควรเลือกกลุมประชากรในการศึกษา

ครั้งตอไปที่แตกตางจากเดิม หรือเปล่ียนขนาดของกลุมประชากร จากเดิมที่เปนเพียงขาราชการกรมการเงิน
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กลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อาจจะเพิ่มเปนขาราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

เพื่อใหไดรับขอมูลที่มีความแตกตางกัน 

 3.  การเลือกใชเทคนิคในการวิจัย อาจจะนำการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยวิธีการอื่นเพิ่มขึ้นดวย 

เพื่อใหไดผลการวิเคราะหที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นหรือการเลือกวิธีในการสุมตัวอยางจากเดิมเปนการ

สุมแบบสะดวก อาจจะเปล่ียนเปนการสุมแบบเจาะจง เพื่อใหไดผลที่มีความเฉพาะมากยิ่งขึ้น 
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