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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการ
ออกกําลังกาย (Fitness Center) ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิก
ศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยประชากร (3) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการ
เพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือประชากรในกรุงเทพ จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างจะนำไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยการใช้วิธี LSD สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการวิจัยพบว่า ประชากรที่มีรายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกต่างกัน และ
ประชากรที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกไม่ต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอ่ืนๆ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านด้านกระบวนการ
บริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิก และปัจจัยอื่นๆ ด้านค่านิยม และด้านเศรษฐกิจ ไม่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
คำสำคัญ: พฤติกรรมการตัดสินใจ, สมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were (1) to study the decision-making behavior of applying 

for membership in a fitness center (Fitness Center) in Bangkok (2) to study the decision-making 
behavior of applying for a membership to a fitness center (Fitness Center) in Bangkok Classified 
by population factors (3) to study the factors of the marketing mix and other factors Affecting 
behavior in decision-making to apply for membership of a fitness center in Bangkok 

The sample group used in this research was a population of 400 people in Bangkok. The 
questionnaire was used as a data collection tool. The statistics used in the analysis were 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis was tested using t-test 
statistics, One-way ANOVA statistics. by using LSD method, Multiple Regression Analysis 

The results showed that populations with different incomes There are different 
subscription decision behaviors. and the population with different sex, age, status, educational 
level, the occupation had different behavior in decision making for membership and the results 
of the analysis of marketing mix factors and other factors found that in terms of products, prices, 
distribution channels marketing promotion, personnel aspect, physical appearance and service 
processes influence on membership decision behavior and other value and economic factors No 
influence on the behavior of decision to apply for membership of a Fitness Center in Bangkok 
Keywords: Decision behavior, Members of the fitness center (Fitness Center) 
 
บทนำ 

เนื่องด้วยในปัจจุบัน อัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาลของประชากรในประเทศไทยมีมากขึ้น จากโรคภัย
ไข้เจ็บทางด้านสุขภาพ ทั้งจำนวนผู้สูงอายุที่มากขึ้น ทั้งโรคระบาดอย่างเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีหลายสายพันธ์ และ
ยังสามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็ว ทำให้ทุกหน่วยงานต้องออกมารตราการการป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น
สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม หรืองดพบปะสังสรรค์ ล้วนเป็นวิธีป้องกันโรคชนิดนี้ แต่ถ้าหากปัญหา
ทางด้านสุขภาพ ที่ทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาล วิธีการป้องกันก็คือ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อการรักษาสมดุล
ของร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ  

จากการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายโดยการออกกำลัง ในกรุงเทพมหานคร จะนิยมใช้การวิ่งออกกำลังใน
สวนสาธารณะใหญ่ๆ เช่น สวนจตุจักร สวนลุมพินี สวนเบญจกิติ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นต้น แต่เนื่อง
ด้วยมีปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับการวิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะ ทั้งเรื่อง สภาพภูมิอากาศ เวลา 
จำนวนคนแออัด ทำให้ไม่สามารถวิ่งได้ ผู้ที่ต้องการออกกำลังการส่วนหนึ่งจึงเลือกไปใช้บริการศูนย์บริการเพื่อการ
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ออกกำลังกาย หรือ Fitness Center ซึ่งสามารถออกกำลังกายได้ทุกช่วงเวลา มีความสะดวกสบายในการออกำลัง
กาย โดยจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันออกไปในแต่ละโปรแกรมที่สมัคร 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเร่ือง พฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย 
(Fitness Center) ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกสถามฟิตเนสใน
เขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้จะสามารถนำไปปรับปรุงการบริการสถานที่ฟิตเนสเพื่อให้ผู้ที่ต้องการออกกำลัง
กาย สามารถใช้สถานที่ได้สะดวก สบายมากยิ่งขึ้น และยังส่งผลทำให้ผู้คนมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยประชากร 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัคร
สมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ขอบเขตของประชากร ได้ทำการเลือกกลุ ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความ
หลากหลายในหลายๆ ด้าน จากความแตกต่างกัน จำนวน 400 คน ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย 
(Fitness Center) ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไป
ด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ด้านกระบวนการบริการ ปัจจัยด้านอื่นๆ ประกอบไปด้วย ด้านค่านิยม ด้านเศรษฐกิจ ตัวแปรตาม 
ได้แก่ พฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื ่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 
ด้านการมีสุขภาพที่ดี 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย ( Fitness 
Center) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness 
Center) ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยประชากร 



4 
 

3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัคร
สมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

พฤติกรรมการตัดสินใจ 
จุลวัฒน์ คงแท่น (2560) ระดับของกระบวนการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ฟิตเนสของผู ้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครในเขตบางกะปิ ผู้ใช้บริการศูนย์ฟิตเนส และผู้ที่กำลังตัดสินใจใช้บริการศูนย์ฟิตเนสที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครในเขตบางกะปิ มีกระบวนการตัดสินใจในการใช้บริการ คือ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการ
รับรู้ปัญหา ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านการค้นหาข้อมูล 

น้ำฝน แย้มร่วมญาติ (2560) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจ ปัญหา
ด้านสุขภาพหรือจะดูแลให้ร่างกายอยู่ในภาวะสุขภาพที่ดี และพฤติกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
ขึ้นอยู่กับบุคคลที่ได้รับอิทธิพลจาก สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
จุฑารัตน์ ปริวงศ์กุลธร (2556) พบว่าด้านการสื่อสารทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโดย

กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจจากการรับรู้ข่าวสารการออกกำลังกายทางป้ายประกาศมากที่สุด รองลงมาคือทางบุคคลและ
ทางอินเตอร์เน็ต และปัจจัยทางด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก 

จิริฒิพา เรืองกล (2558) พบว่า ลูกค้าของวีฟิตเนสมีความพึงพอใจ เกี่ยวกับการลดราคาหรือให้ของ
สมนาคุณเมื ่อมีการสมัครเป็นสมาชิกตามเงื ่อนไขข้อกำหนด การจัดโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตและมีการ
ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นตามสื่อต่างๆ กับลูกค้า 

กานต์นภัส สุรพงษ์รักเจริญ (2557) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากกับบุคลากร ในด้าน
การแต่งกายมีความเหมาะสม เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และมีความรู้
สามารถแนะนำในการออกกำลังกายได้ 

ภาวดี บุญธรรม (2557) พบว่า ผู้ใช้บริการโดยรวมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านบุคลากรอยู่ในระดบัมาก 
ในด้านเจ้าหน้าที่มีความสุภาพ และแต่งกายเหมาะสม 

พรวิมล โฆษ์สงวน และ นลินี เหมาะประสิทธิ์ (2563) พบว่า พนักงานมีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพนัธท์ี่
ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส การให้บริการตามลำดับคิวไม่เลือกปฏิบัติ และเทรนเนอร์มีประสบการณ์และความชำนาญและมี
ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ 

ณรงค์ฤทธิ์ เลิศชัยรัตน์ และ ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์  (2563) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนส
ที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญ 

บดินทร์ เจริญประดับกุล และ ภักดี มานะหิรัญเวท  (2557) พบว่า ปัจจัยด้านนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ด้านสภาพแวดล้อมภายในที่ดี มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการมากที่สุด 
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เมธาพัฒน์ เดชะเศรษฐ์ศิริ (2561) พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ในงานวิจัยนี้ไม่ส่งผลต่อต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ของคนกรุงเทพมหานคร  

วิโรจน์ พรวิจิตรจินดา (2556) พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ ในด้านพนักงานให้บริการรวดเร็ว มีการจัด
คลาสการออกกำลังกายอย่างเป็นระบบ ลักษณะทางกายภาพ ประกอบด้วย บรรยากาศภายในฟิตเนสมีการตกแต่ง
สวยงามสะอาด มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฟิตเนสของกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก 

มุกดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ (2558) พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการการบริการ การจัดจำหน่ายสินค้า และ
บริการให้กับลูกค้า ลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนส ประกอบด้วย การให้บริการที่
รวดเร็วเท่าเทียมกับลูกค้าทุกระดับ ความรวดเร็วมีอิทธิพลต่อการสมัครสมาชิก 

บดินทร์ เจริญประดับกุล และ ภักดี มานะหิรัญเวท (2557) พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ ในด้านการ
แจ้งข้อมูลข่าวสารและข้อมูลต่างๆ สม่ำเสมอ ปัจจัยด้านบุคลากรที่พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีผลต่อการตัดสินใจ
ในการเลือกใช้บริการมากที่สุด 

ปัจจัยอ่ืนๆ 
ปราชญ์ ศิริบาล และ กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร (2562) ด้านกลุ่มอ้างอิงและด้านครอบครัว ไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก 
ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ (2558) ได้กล่าวถึงปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย 

กลุ่มอ้างอิง เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็น และทัศนคติของสินค้าและบริการ ครอบครัว เป็นผู้มี
อิทธิพลมากที่สุดต่อความคิดเห็นและค่านิยมของบุคลสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว 
บทบาทและสถานะซึ่งบุคคลมักจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันออกไป 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง เป็นการวิจัยโดยไม่มีการจัดกระทำหรือควบคุมตัวแปร
ใดๆ เป็นการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ และใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

กลุ่มประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถที่
จะทราบจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน โดยการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) 
จากค่าความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  เพื่อกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยทำ
การเลือกจากตารางแบบไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน หรือ ∞ ( Infinity) ผู ้ว ิจัยใช้การสุ ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
เนื่องจากไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนนั้น 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิสก์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลใน
การดำเนินการวิจัย 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของ ประกอบไปด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดับ
การศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้ กำหนดให้เลือกตอบเพียงคำตอบเดียว มีคำถาม 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย 
(Fitness Center) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก 
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ และด้านการมีสุขภาพที่ดี ประกอบด้วยคำถาม 15 ข้อ เป็นคำถามแบบประเมินค่าความ
คิดเห็น  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัคร
สมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 7 ด้าน คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการบริการ ประกอบด้วยคำถาม 19 ข้อ เป็นคำถามแบบประเมินค่าความคิดเห็น  

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกีย่วกับปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อ
การออกกําลังกาย (Fitness Center) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 2 ด้าน คือ ด้านค่านิยม และด้านเศรษฐกจิ 
ประกอบด้วยคำถาม 6 ข้อ เป็นคำถามแบบประเมินค่าความคิดเห็น  

ส่วนที่ 5 เป็นข้อคำถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีข้อคำถาม 1 ข้อ 

โดยข้อคำถามแบบประเมินค่าความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้  5 = ระดับมากที่สุด 4 = 
ระดับมาก 3 = ระดับปานกลาง 2 = ระดับน้อย 1 = ระดับน้อยที่สุด 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1.1 ใช้ค่าร้อยละและค่าความถี่กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ปัจจัยประชากร ด้าน

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้  
1.2 ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย ในการอธิบายคุณลักษณะกับตัวแปรที่มีระดับการ

วัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านอ่ืนๆ 
2. สถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness 
Center) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตาม เพศ ใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test 

2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness 
Center) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตาม อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้  ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรานทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปสู่การ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยการใช้วิธีของ LSD 
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2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื ่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย 
(Fitness Center) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมือ่พิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการมีสุขภาพที่ดี และด้านพฤติกรรมหลังการ
ซื้อ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness 
Center) ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยประชากร สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

2.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการตัดสินใจสมัคร
สมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) ต่างกัน 

2.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพต่างกัน มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) ไม่ต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอื่นๆ ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิก
ศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัยดังนี้ 

3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอ่ืนๆ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านด้านกระบวนการ
บริการ มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอื่นๆ ด้านค่านิยม และด้านเศรษฐกิจ ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก 

1.1 ด้านการแสวงหาข้อมูล ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับ
มากสอดคล้องกับแนวคิดของ จุลวัฒน์ คงแท่น (2560) พบว่าผู้ใช้บริการก่อนทำการสมัครเพื่อเข้าใช้บริการได้มีการ
ไปติดต่อสอบถามจากศูนย์บริการฟิตเนสโดยตรง และมีการหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ รวมไปถึงการหาข้อมูลจากป้าย
โฆษณา หรือใบปลิวของศูนย์บริการฟิตเนสนั้นๆ ในยุคปัจจุบันมีศูนย์บริการฟิตเนสมากมายหลายหลายที่ หลาย
สาขา จำเป็นต้องค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริการฟิตเนสที่ต้องการจะเข้าไปใช้บริการ  จากเว็บไซต์ ป้ายโฆษณา 
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ใบปลิว รวมไปถึงการสอบถามจากคนที่เคยใช้บริการมาก่อน และสอบถามจากพนักงานโดยตรง เพื่อใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจใช้บริการ ผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญ ในขั้นตอนการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่นำมา
ประกอบการตัดสินใจซื้อคือแหล่งข้อมูลทางโทรทัศน์ นิตยสาร อินเทอร์เน็ต การสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การใช้บริการนี้มาก่อนและการบริการจากพนักงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการจึงควรให้ความสำคัญในเรื่องการให้
ข้อมูล และการบริการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ยิ่งผู้บริโภคทราบข้อมูลและบริการของเรามากเท่าใด จะส่งผลให้
ผู้บริโภคมีความมั่นใจ และเกิดการตัดสินใจซื้อบริการในที่สุด 

1.2 ด้านการประเมินทางเลือก ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับ
มาก สอดคล้องกับแนวคิดของ จุลวัฒน์ คงแท่น (2560) พบว่าผู้ใช้บริการก่อนการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสได้ทำ
การเปรียบเทียบการให้บริการของศูนย์ฟิตเนสแต่ละที่ ซึ่งผู้ใช้บริการจะมีเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการตัดสินใจ การเข้า
สมัครเป็นสมาชิกที่ศูนย์บริการฟิตเนสจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควร และระยะเวลาที่เป็นสมาชิกในระยะยาว จึงต้อง
มีการประเมินการตัดสินใจที่ดีก่อนเลือกใช้บริการ และในปัจจุบันได้มีศูนย์บริการฟิตเนสมากมายที่พร้อมกับความ
ต้องการต่อผู้ใช้บริการ จะเพิ่มช่องทางในการนำมาพิจารณาทางเลือก โดยทำการพิจารณาคุณสมบัติที่จะนำมาใช้
เป็นเกณฑ์การตัดสินใจใช้บริการ 

1.3 ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับ
สอดคล้องกับแนวคิดของ จุลวัฒน์ คงแท่น (2560) พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะมีความพึงพอใจที่ได้ตัดสินใจเข้าใช้
บริการ ในศูนย์บริการฟิตเนส และคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ว่าการเข้าใช้บริการในศูนย์ฟิตเนสเป็นการเข้าใช้
บริการในระยะยาว และใช้บริการบ่อยคร้ัง เมื่อได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเกิดความประทับใจในการบริการ คุณภาพ
ของศูนย์บริการฟิตเนส จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมหลังการซื้อ และเกิดการแนะนำการใช้บริการศูนย์ฟิตเนสที่ใช้
บริการให้กับคนรู้จักได้เข้าไปใช้บริการ 

1.4 ด้านการมีสุขภาพที่ดี ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับความคิดเห็นระดบัมาก 
สอดคล้องกับ น้ำฝน แย้มร่วมญาติ (2560) ภาวะสุขภาพที่ดี และ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ มีความพึงพอใจที่
ได้เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และป้องกันโรค และสอดคล้องกับ บดินทร์ เจริญประดับกุล และ 
ภักดี มานะหิรัญเวท (2558) พฤติกรรมการตัดสินใจด้านการมีสุขภาพดีได้ว่า การมีสุขภาพดี การออกกำลังกาย มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. ผลการวิจัยพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม ปัจจัยประชากร 

2.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
สมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ เมธาพัฒน์ เดชะ
เศรษฐ์ศิริ (2561) พบว่าปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และจุลวัฒน์ คงแท่น (2560) พบว่า เพศที่แตกต่าง
กันมีผลต่อการตัดสินใจตัดสินใจใช้บริการ 
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2.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
สมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) นั้นต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ เมธาพัฒน์ เดชะ
เศรษฐ์ศิริ (2561) ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ฟิตเนส เซ็นเตอร์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และ จุลวัฒน์ คงแท่น (2560) พบว่า อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได้ต่อเดือนจะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ฟิตเนสของผู้บริโภคใ น
กรุงเทพมหานครในเขตบางกะปิ 

2.3 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) นั้นต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ จิรศักดิ์ ชา
พรมมา (2560) ประชากรศาสตร์ประกอบไปด้วย เพศอายุระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ ซึ่งลักษณะ
เหล่านี้มีความแตกต่างกัน ไปตามแต่ละบุคคล ทำให้ความต้องที่จะได้รับการบริการหรือการพฤติกรรม แตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถ นำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อใช้สร้างให้เกิดพฤติกรรม ความต้องการให้ตรงตาม
กลุ่มผู้บริโภค และ ชลลดา บุตรวิชา (2561) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และการมีโรคประจำตัวที่แตกต่างกัน มีผลกับการตัดสินใจเลือกใช้ศูนย์ออกกำลัง
กายของผู้บริโภคแตกต่างกัน 

2.4 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) นั้นต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ 
เมธาพัฒน์ เดชะเศรษฐ์ศิริ (2561) ปัจจัยลักษณะทางประชากร ด้านระดับการศึกษาระดับรายได้ที่แตกต่างกันไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนส ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และ จุลวัฒน์ คงแท่น (2560) 
พบว่า อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได้ต่อเดือนจะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ศูนย์ฟิตเนสของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในเขตบางกะปิ 

2.5 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที ่มีอาชีพแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) นั้นต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ ฐกฤตธรณ์ 
เนติอมรพันธ์ และ พญ.ปองศิริ คุณงาม (2560) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ มีความสัมพันธ์กับความถี่และ
ระยะเวลาในการใช้บริการฟิตเนส อาจเนื่องจากการไปพบปะเพื่อนในฟิตเนสเพื่อพูดคุยเจรจาธุรกิจกันและกัน ใน
สถานบริการพร้อมกับกับออกกำลังกาย และจุลวัฒน์ คงแท่น (2560) พบว่า อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรส อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ฟิตเนสของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครใน
เขตบางกะปิ 

2.6 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้แตกต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการตัดสินใจสมัคร
สมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) นั้นต่างกัน สอดคล้องกับ เมธาพัฒน์ เดชะเศรษฐ์ศิริ  
(2561) ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิต
เนส เซ็นเตอร์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และ จุลวัฒน์ คงแท่น (2560) พบว่า อายุ ระดับการศึกษา 
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สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ฟิตเนสของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในเขตบางกะปิ 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัคร
สมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) 

3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิก
ศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) ไม่สอดคล้องกับ เมธาพัฒน์ เดชะเศรษฐ์ศิริ (2561) ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ของคนกรุงเทพ มหานคร และ
สอดคล้องกับ วิโรจน์ พรวิจิตรจินดา (2556) ด้านผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการหรือช่วยแก้ไขปัญหา
ของลูกค้า เป็นสิ่งที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น 

3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิก
ศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) สอดคล้องกับ มุกดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ (2558) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกกำลังกายขนาดใหญ่ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับปัจจัยทางด้านราคาที่เกี่ยวกับอัตราค่าสมาชิกเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ
มากที่สุด และ จิริฒิพา เรืองกล (2558) ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพในการให้บริการที่มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้าวีฟิตเนสโซไซตี้กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยทางด้านราคา ซึ่งประกอบด้วย อัตรา
ค่าบริการการเป็นสมาชิกอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับคุณภาพที่ผู้ใช้บริการได้รับ มีอัตราค่าบริการการเป็นสมาชิกต่ำ
กว่าฟิตเนส เซ็นเตอร์อื่นในระดับคุณภาพเดียวกัน และมีวิธีชำระค่าบริการที่สะดวกให้ลูกค้าได้เลือก มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้า 

3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) สอดคล้องกับ จิริฒิพา เรืองกล (2558) 
พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่ายอยู่ในระดับที่มาก ซึ่งประกอบด้วย ทำเล
ที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางของผู้ใช้บริการ มีสถานที่จอดรถเพียงพอและมีที่นั่งรองรับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ และ 
กานต์นภัส สุรพงษ์รักเจริญ (2557) พบว่า ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นสถานที่หรือช่องทางในการนำเสนอการ
บริการให้แก่ลูกค้า เพื่อให้การบริการนั้นเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าสามารถรับรู้ โดยจะให้ความสำคัญกับ
ด้านทำเลที่ตั้ง และช่องทางในการนำเสนอบริการ 

3.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) สอดคล้องกับ วิโรจน์ พรวิจิตรจินดา 
(2556) พบว่าปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการได้รับส่วนลด มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฟิตเนส ของ
กลุ่มตัวอย่างโดยรวมในระดับมาก 

3.5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิก
ศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) สอดคล้องกับ มุกดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ (2558) ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกกำลังกายขนาดใหญ่ ได้แก่ ฟิตเนส เฟิรส์ท, เวอร์จิ้น แอ๊คทีฟ, 



11 
 

ทรู ฟิตเนส, วี ฟิตเนสของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจัยด้านบุคลากร ประกอบด้วย พนักงานมี
มนุษยสัมพันธ์ยิ้มแย้มแจ่มใส พนักงานมีมารยาทพูดจาสุภาพ รวมทั้งเทรนเนอร์มีความรู้ความสามารถมีความตั้งใจ
ในการให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ และ โรจน์ พรวิจิตรจินดา (2556) พบว่า ปัจจัย
ด้านบุคลากรประกอบด้วย ปัจจัยการให้บริการของพนักงาน มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถตอบข้อซักถาม
ลูกค้าได้ดี และความสามารถในการให้ความบันเทิงของครูผู้สอน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

3.6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
สมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) สอดคล้องกับ ณรงค์ฤทธิ์ เลิศชัยรัตน์ และ ชัย
ฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ (2563) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริมการตลาด    
ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการ 24 
ชั่วโมง ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และ เมธาพัฒน์ เดชะเศรษฐ์ศิริ (2561) 
พบว่า ปัจจัยด้านการสร้าง และการนำเสนอลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ      ฟิตเนส 
เซ็นเตอร์ของคนกรุงเทพมหานคร 

3.7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการบริการ มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
สมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) สอดคล้องกับ มุกดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ
(2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกกำลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) พบว่า 
ด้านกระบวนการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ และ วิโรจน์ พรวิจิตรจินดา (2556) พบว่า ปัจจัย
ด้านกระบวนการ ในด้านพนักงานให้บริการรวดเร็ว มีการจัดคลาสการออกกำลังกายอย่างเป็นระบบความ
เหมาะสมในการจัดตารางเวลาของแต่ละคลาส มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฟิตเนสของกลุ่มตัวอย่าง 

3.8 ปัจจัยอ่ืนๆ ด้านค่านิยม ไม่มีผลพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออก
กําลังกาย (Fitness Center) สอดคล้องกับ ปราชญ์ ศิริบาล และ กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร (2562) ด้านกลุ่มอ้างอิงและ
ด้านครอบครัว ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ด้านราคาสมาชิก และไม่สอดคล้องกับ ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์  (2558) ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิงเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็น และทัศนคติของสินค้า  และ
บริการ ครอบครัว และค่านิยมของบุคลสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ 

3.9 ปัจจัยอื่นๆ ด้านเศรษฐกิจ ไม่มีผลพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการเพื่อการ
ออกกําลังกาย (Fitness Center) สอดคล้องกับ บดินทร์ เจริญประดับกุล และ ภักดี มานะหิรัญเวท (2558) ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ ได้กล่าวสรุปความหมายโดยรวมของปัจจัยด้านเศรษฐกิจได้ว่า เศรษฐกิจ หมายถึง การจัดการเงิน
เป็น รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ ปลูกฝัง นิสัยอดออมประหยัด ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายแต่เท่าที่จำเป็น ยึดหลักคำ
สอนการดำเนินชีวิต แบบเศรษฐกิจพอเพียง  
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยประชากร ด้านรายได้ ทำให้พฤติกรรมการตัดสินใจสมัคร

สมาชิกศูนย์บริการเพื่อการออกกําลังกาย (Fitness Center) ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกัน ผู้ให้บริการควร
คำนึงถึงเรื่องของปัจจัยด้านรายได้ การเงินของผู้บรโิภคเป็นหลกั เพื่อให้เหมาะสมกับราคาที่ผูบ้ริโภคได้จา่ยไป 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการควรให้ความสำคัญกับตัวสนิค้า และบริการของตน ให้มีประสิทธิภาพ 

ทันสมัย สะอาด และครอบคลุมในเร่ืองการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้สนิค้าทีด่ีที่สุด 
2. ด้านราคา ราคาเป็นปัจจัยหลักที่ผู้บริโภคตัดสนิใจก่อน ผูใ้ห้บริการควรคำนึงถึงความเหมาะสมของ

ราคาที่แลกกับสนิค้า และบริการนั้น 
3. ด้านช่องทางการจัดจำหนา่ย ในการจำหน่ายทุกวนันี้จำเป็นต้องมีทั้งระบบออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อ

การเข้าถึงของผู้บริโภคหลากหลายช่องทาง และเพื่อความรวดเร็ว จัดระบบได้อย่างง่าย 
4. ด้านส่งเสริมการตลาด รูปแบบการจัดโปรโมชั่นก็สำคัญ ทั้งเร่ืองการจัดกิจกรรมร่วมสนุก เพื่อรักษา

ผู้บริโภครายเก่า และยังได้ผู้บรโิภครายใหม่ ก็ถือว่าเป็นอีกทางนึงสำหรับการส่งเสริมการตลาด 
5. ด้านบุคลากร การที่ผูบ้ริโภคมาใช้บริการในสถานที่ออกกำลังกายต้องพบพนักงานต้อนรับ ทางผู้

ให้บริการต้องมีหลักสูตร หรือกฎเกณฑ์ เพื่อดูแลมาตรฐานการบริการสำหรับบุคลากรทุกคน 
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ ลกัษณะสถานที่ออกกำลังกาย เป็นสถานทีผู่้บริโภคต้องมาใช้บรกิาร ต้องมี

สถานทีท่ี่โลง่ โปร่ง สบาย สะอาด ไม่แออัด มีที่จอดรถ เดินทางได้อย่างสะดวก เป็นสิ่งทีผู่้ให้บริการควรออกแบบ สิ่ง
เหล่านี้ให้ถูกสุขอนามัย 

7. ด้านกระบวนการบริการ เป็นสิง่ที่ผูบ้ริโภคคาดหวังไว้หลังจากการทำการซื้อบริการแล้ว ทั้งเร่ืองการ
บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน จะนำไปถึงการซื้อบริการซ้ำของผู้บริโภค และการบอกต่อได้ 

ปัจจัยอ่ืนๆ 
1. ด้านค่านิยม ในปัจจุบนั มีคา่นิยมหลากหลายในเขตกรุงเทพมหานคร การตัดสนิของผู้บริโภคแตกต่าง

กันไป การนำเสนอตัวสินคา้ และบริการแบบเฉพาะกลุ่มควรมทีมีการทำงานไว้หลายกลุ่มประเภท 
2. ด้านเศรษฐกิจ ในขณะที่ทำการวิจัยมีโรคระบาดโควดิ19 และสงความต่างประเทศ ทำให้เศรษฐกิจ

การเงินวิกฤติอย่างมาก แต่ยังมชี่องทางสำหรับผู้ให้บริการ คือ ปัจจุบนัมีช่องทางการให้บริการแบบออนไลน์ เช่น 
การถ่ายทอดสด การลงคลิปวีดโิอให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เปน็ต้น 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

1. มีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ของพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์บริการฟิตเนส เช่น ปัจจัยด้าน
ความพึงพอใจ ปัจจัยด้านความสำเร็จในการลดน้ำหนัก ปัจจัยด้านการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นต้น  
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2. ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงประชากรในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งหากต้องการข้อมูลที่มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เป็นเพียงกรุงเทพมหานคร อาจจะเพิ่มเป็นประชากรในระดับภาค เพื่อให้ได้รับ
ข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน 

3. การเลือกใช้เทคนิคในการวิจัย อาจจะนำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีการอ่ืนเพิ่มขึ้นด้วย การ
เลือกวิธีในการสุ่มตัวอย่างจากเดิมเป็นการสุ่มแบบสะดวก อาจจะเปลี่ยนเป็นการสุ่มแบบเจาะจง เพื่อให้ได้ผลที่มี
ความเฉพาะมากยิ่งขึน้ 
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