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บทคัดย่อ 

 การวิจยัครงันีมีวตัถปุระสงค์คือ ( ) เพือศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร์

ของกลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลียต่อเดือน 

อาชีพ ระยะเวลาในการใช้บริการ  และความถีทจีะใช้บริการ ในเขตจงัหงดัระยอง; ( ) 

เพอืศกึษาสว่นประสมทางการตลาด ; ( ) เพือศกึษาการความคดิทจีะใช้บริการสถาน

ออกกําลงักายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตจงัหวดัระยอง; ( ) เพอื

ศกึษาระดบัความคิดทีจะใช้บริการสถานออกกําลงักายของประชากรในจงัหวดัระยองที

มีลกัษณะประชากรศาสตร์; และ ( ) เพอืศกึษาส่วนประสมทางการตลาดทีมี

ความสมัพนัธ์ทีจะใช้บริการสถานออกกําลงักาย (Fitness Center) ของประชากรในเขต

จงัหวดัระยอง  

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามประกอบด้วย  สว่น สว่นที  แบบสอบถามเกียวกบัข้อมลูทวัไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที  แบบสอบถามความคิดเหน็เกียวกบัส่วนประสมทาง

การตลาดทีมีความสมัพนัธ์กบัความคิดทีจะใช้บริการสถานออกกําลงักายขนาดใหญ่ 



 

 

 

(Fitness Center) ส่วนที  แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัระดบัความคิดทจีะใช้

บริการสถานออกกําลงักายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 26-30 ปี  

สถานะภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน ,  – 20,000 บาทต่อ

เดือน อาชีพพนกังานเอกชน ความถีในการใชบ้ริการ 3-5 วนั ต่อสัปดาห์ ระยะเวลาในการ

ใชบ้ริการ 1 ชม. 1 นาที - 2 ชม. ซึงผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มอายทีุแตกต่างกนัมีระดบั

ความคิดทีจะใชบ้ริการสถานออกกาํลกัายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ทีแตกต่างกนั 

ผูต้อบแบบสอบถามทีมอีาชีพทีต่างกนัมีระดบัความคิดทีจะใชบ้ริการสถานออกกาํลงักาย

ขนาดใหญ่ (Fitness Center ) ทีแตกต่างกนั และผูต้อบแบบสอบถามทีมีความถีในการใช้

บริการทีแตกต่างกนัมีระดบัความคิดทีจะใชบ้ริการสถานออกกาํลงักายทีแตกต่างกนั การ

วิเคราะห์ค่าสถิติการถดถอยเชิงพหุคูณพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นความ

น่าเชือถือ ดา้นคุณค่าหลกั ดา้นบุคคลิกภาพ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นความ

ปลอดภยั ดา้นสถานทีจอดรถ ดา้นสุขภาพสมรรถภาพทางร่างกาย และดา้นปฏิสัมพนัธ์

ทางสังคม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความคิดทีจะใชบ้ริการสถานออกกาํลงักายขนาด

ใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตจงัหวดัระยอง ตามลาํดบั การวิเคราะห์ทาง

สถิติทงัหมดดาํเนินการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.  
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Abstract 

 The objectives of this research were (1) to investigate the 

demographics data of the samples including gender, age, status, education 

level, average monthly income, career, service frequency, service period; (2) 

to examine the perception regarding the marketing-mix factors; (3) to examine 

the level of decision to intention to use large scale fitness center; (4) to 

examine the influence of demographics data on decision to intention use large 

scale fitness center; and (5) to examine the relationship between marketing-

mix and intention to use large scale fitness center. 

  The researcher utilized questionnaire to collect data from the 

respondents. The questionnaire included 3 parts. Part 1 collected demographic 

data of the respondents. Part 2 collected data regarding the marketing-mix 

factors on decision to intention use large scale fitness center among people in 

rayong. Part 3 collected data regarding the level of decision to intention use 

large scale fitness center. 

   Results found that most of the respondents were female, age between 

26-35 years, single, education was at the bachelor's degree level, average 

monthly income 10,001-20,000 Baht, private employees service frequency 3 -

5 day / week, service period 1 hour 1minute – 2 hours. Respondents in 



 

 

 

different age groups had different levels of decision to intention use large 

scale fitness center. Respondents with different careers had different levels of 

decision to intention use large scale fitness center. And respondents with 

different service frequency had different levels of decision to intention use 

large scale fitness center. The Multiple Regression Analysis Pearson’s 

revealed that the marketing-mix factor influenced on decision to intention use 

large scale fitness center. Core service had the highest impact on decision to 

intention use large scale fitness center followed by values, reliability, physical 

environment, parking and health and fitness, security, personalities, social 

interactive respectively. All statistical analysis were performed at .05 

significance level. 
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บทนํา 

  

ในปัจจุบนั การดูแลรักษาสุขภาพ ทงัจากการออกกาํลงักาย และการควบคุม

โภชนาการกาํลงัไดรั้บความนิยม เนืองจากโรคภยัไขเ้จ็บทีมีความรุนแรงมากขึน การออก

กาํลงักายจึงเป็นทางออกทีจะช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยลงได ้ จากสถิติการทาํกิจกรรม

ทางกายของคนไทย ในปี 2555 ร้อยละ 66.3 เพมิขึนในปี 2558 ร้อยละ 71.6 หรือคิดเป็น

จาํนวนผูอ้อกกาํลงักายหรือเล่นกีฬา ประมาณ 16 ลา้นคน (ศนูยวิ์จยักสิกรไทย, 2560) โดย

จากการสาํรวจของสํานกังานสถิติแห่งชาติ พบว่าคนไทยส่วนใหญนิ่ยมใชบ้ริเวณบา้น

เป็นสถานทีออกกาํลงักาย และเหตุผลทีคนส่วนใหญ่ออกกาํลงักายเพราะตอ้งการให้

ร่างกายแข็งแรง เหตุผลรองลงมาคือออกกาํลงักายเพราะมีปัญหาดา้น 

สุขภาพ และตอ้งการลดนาํหนกั และจากผลสาํรวจยงับอกถึงเหตุผลทีคนส่วนใหญ่ไม่

ออกกาํลงักาย เป็นเพราะว่าไม่มีเวลา (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2554) 

ในปัจจุบนัมีการกล่าวถึง กิจกรรมทางกาย และการออกกาํลงักาย ปะปนกนัไปมา

จนชวนให้เกิดขอ้สงสัยวา่จริงๆแลว้ คาํวา่ กิจกรรมทางกาย กบั การออกกาํลงักาย นันมี

ความหมายหรือแตกต่างกนัอยา่งไรกิจกรรมทางกาย คือ การเคลือนไหวของร่างกายที

เกิดขึนจากการหดตวัของกลา้มเนือลาย และการหดตวันีตอ้งมากพอทีจะทาให้มีการใช้

พลงังานเพิมขึนอยา่งชดัเจน ส่วนการออกกาํลงักายนนัเป็นส่วนหนึงของกิจกรรมทาง

กาย ทีเกิดมาจากการทาํซาํไปซาํมาตามแบบแผน กิจกรรมทีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ ทงันีมกัมี

จุดมุ่งหมายเพือทีจะปรับปรุงสมรรถนะภาพทางกายให้ดีขึนหรือ คงสภาพสมรรถนะ

ภาพทีมีอยูเ่อาไวอ้งคก์ารอนามยัโลกไดใ้ห้คาํจาํกดัความวา่ กิจกรรมทางกายนนัไมไ่ด้

จาํกดัเฉพาะแต่การออกกาํลงักาย แต่ยงัรวมไปถึงการทาํงานและการใชชี้วิตประจาํวนัทีมี

การใชพ้ละกาํลงั ใชก้ลา้มเนือดว้ย เช่น การขึนบนัได การเดินระหว่างอาคาร การ



 

 

 

ท่องเทียวต่างๆ เช่น การเดินทาง การปันจกัรยานไปสถานทีต่างๆ ฉะนนักิจกรรมทางกาย

จึงสามารถทาํไดทุ้กทีทุกเวลาเพือสุขภาพทีดี ส่วนระดบักิจกรรมทางกายทีเพียงพอ

สาํหรับเดก็อาย ุ 5-17 ปี นนัอย่างนอ้ย 60นาที/วนั สาํหรับกิจกรรมทางกายระดบัปาน

กลาง/หนัก สาหรับผูใ้หญ่อาย ุ18-64 ปี อยา่งน้อย 150 นาที/สปัดาห์ สาํหรับกิจกรรมทาง

กายระดบัปานกลาง หรืออยา่งนอ้ย 75 นาที/สัปดาห์ (“ทุกทีทุกเวลา’กิจกรรม”, 2559)        

ทุกทีทุกเวลา กิจกรรม”, 2559 ไดก้ล่าวไว ้ แสดงใหเ้ห็นถึงการออกกาํลงักาย ทีมี

ระบบแบบแผน และวิธีการ ทีถูกตอ้ง ดงันนั สถานบริการออกกาํลงักายขนาดใหญ่จึง

จาํเป็นตอ้ง มีส่วนประสมทางการตลาดทีเหมาะสม  

 การออกกาํลงักายในฟิตเนสเซน็เตอร์นนัปัจจุบนันีกาํลงัไดรั้บความนิยมเป็น

อยา่งมาก จากกระแสทีกาํลงัไดรั้บความนิยมการเล่นฟิตเนสแนวใหม่หรือ Functional 

Training ทีตอบโจทยก์ารเขา้สู่สังคมความเป็นเมืองทีมีความเร่งรีบมากขึน อกีทงัยงัเป็น

โมเดลฟิตเนสทีใชพ้นืทีและเงินลงทนุนอ้ย ซึงในปัจจุบนักาลงัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่ง

มากในสหรัฐฯ ดว้ยลกัษณะการออกกาํลงักายทีเนน้การฝึกดว้ยท่าทางในชีวิตประจาวนั 

เช่น การยกของและการลุกนงั ซึงเป็นการผสมผสานการออกกาํลงักายแบบ แอโรบิค 

(Aerobic) เขา้ไปในโปรแกรมการออกกาลงักายซึงช่วยยน่ระยะเวลาจาก 1-2 ชมตอ่วนั 

เหลือเพียง 45 นาทีถึง 1 ชม. นอกจากนีการออกกาํลงักายลกัษณะดงักล่าวเป็นการใช ้

นาํหนกัของตวัเองเป็นแรงตา้นทาน (Body Weight Training) ทาํใหใ้ชพื้นทีและเงิน

ลงทุนคอ่นขา้งนอ้ย ทาํให้เริมเห็นผูป้ระกอบการรายยอ่ยมากขึน ซึงในช่วง 2 ปีทีผา่นมามี

กิจการฟิตเนสเปิดใหมก่วา่ 50 ราย จากเดิมทีมีอยูแ่ลว้ 150 ราย (กวีพล พนัธุ์เพง็, 2558) 

 ธุรกิจฟิตเนสไม่เพียงมีการขยายตวัใหเ้ติบโตในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน ยงั

ไดข้ยายไปยงัต่างจงัหวดัเพิมมากขึนอีกดว้ยจงัหวดัเชียงใหม่ถือเป็นอีกหนึงจงัหวดัทีมี

การเจริญเติบโตของธุรกิจฟิตเนส และคนเชียงใหม่มีความตอ้งการดูแลรักษาสุขภาพ



 

 

 

เพิมขึนมากขึน อา้งอิงจากสถานบริการฟิตเนสทีมีจาํนวนเพิมขนึจากอดีตตงัแต่ปี พ.ศ. 

2537 มีสถานบริการฟิตเนสเปิดบริการในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ รวม 6 แห่ง (นาํชยั 

เติมศิริเกียรติ, 2538 :  ระบบออนไลน์) 

  จากบทความทีกล่าวมาแลว้นนั ประชาชนให้ความสนใจ และให้ควาสาํคญักบั

การออกกาํลงักายมากขึน และฟิตเนสเซ็นเตอรกเ็ริมมีการขยายตวัเพิมมากขึนดว้ยเช่นกนั 

การขายตวัของฟิตเนสเซ็นเตอร์ ขยายตวัมาในต่างจงัหวดัมากขึน เพราะจงัหวดัระยอง

เป็นเมืองอุสาหกรรมสาํคญัในดา้นปิโตรเคมี ประชาชนทีทาํงานในอุตสาหกรรม และ

ประชาชนทีอยู่ใกลนิ้คมอุตสาหกรรมดงักล่าว จาํเป็นตอ้งดูแลสุขภาพมากยิงขึน อาจจะ

ดว้ยกระแสสังคม มีการส่งเสริมการกีฬา จึงทาํให้ในจงัหวดัระยองกเ็ป็นจงัหวดัหนึง ทีมี

ฟิตเนสเซ็นเตอร์หลายที ทีเปิดให้บริการ 

 จากการใหก้ารส่งเสริมของภาครัฐบาลในเรือง ของการออกกาํลงักาย ทาํให้เกิด

กระแสความนิยมใน การให้ความสาํคญัต่อสุขภาพเพิมมากขึน โดยเฉพาะ คนใน

กรุงเทพมหานครทีเป็นเมืองใหญ ่ วถิิชีวีตในแต่ล่ะ วนัมีความเร่งรีบ ทาํให้ไม่มีเวลาและ

สถานทีในการไป ออกกาํลงักาย จึงทาํใหเ้กิดธุรกิจบริการดา้นสถานทีใน การออกกาํลงั

กาย ทีเรียกว่า ฟิตเนสเซ็นเตอร์และใน ปัจจุบนัไดรั้บความนิยมจากประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร  เป็นอยา่งมาก และมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วโดยมี ทีตงัอยูแ่ทบจะทวั

ทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร เช่น ตงัในโรงแรม ตามหมู่บา้นจดัสรร หรืออาคารสาํนกังาน 

ต่างๆ โดยผูป้ระกอบการในธุรกิจประเภทนีไม่ไดมี้แต่ เพียงผูป้ระกอบการรายใหญ่

เท่านนั ยงัมีผูป้ระกอบการ ขนาดกลางและรายยอ่ยเกิดขึนมากมาย ทาํใหฟิ้ตเนส เซ็น

เตอร์ในปัจจุบนัสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคูา้ไดทุ้กชนชนั มากขึน ไม่เฉพาะแต่กลุ่มลูกคา้ทีมี

รายไดสู้งเท่านนั ซึงทาํใหเ้กิดการแข่งขนัทางการตลาดมากขึน ดงันนั ฟิตเนสเซ็นเตอร์

แต่ละแห่งต่างตอ้งพยายามนาํกลยทุธ์ ต่างๆ มาใชใ้นการดึงดูดลูกคา้ ให้มาสมคัรเป็น



 

 

 

สมาชิก ฟิตเนสเซน็เตอร์ของตนเองใหม้ากขึนโดยเฉพาะการนาํ กลยทุธ์ทางการตลาดมา

ใชเ้พอืความไดเ้ปรียบทางการ แข่งขนัของกิจการของตนเอง (จิราพา ผงึบางกรวย ,2007)  

จะเห็นไดว้่า ประชากรส่วนใหญ่เริมมีการตืนตวัในเรืองของการดูแลสุขภาพ ดว้ยการ

ออกกาํลงักาย ดงันนัธุรกิจทีเกิดขึนเกียวกบัสถานบริการออกกาํลงักาย (ฟิตเน

สเซ็นเตอร์) กเ็ริมมีบทบาทเพิมมากขึน เริมจากสถานออกกาํลงักายทีมีขนาดเล็ก (GYM) 

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการยงัคงมีเพิมมากขึน ดงันนัจึงทาํให้เกิดถานออกกาํลงักายทีมี

ขนาดใหญ่ในขึน มีอุปกรณ์ในการออกกาํลงักาย มากขึนมีสถานทีทีเพียงพอทีจะรับ

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ จึงเรียกสถานนออกกาํลงักายประเภทนีว่า Fitness Center 

และเพอืให้เขา้ถึงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากขึน จึงเกิดการแข่งขนัในธุรกิจนีเพิม

มากขึน จาํเป็นตอ้งมีกลยทุธ์ ในการดาํเนินธุรกิจทีมากขึนดว้ย เพอืตอบสนองความ

ตอ้งการ ของผูใ้ชบ้ริการ จึงตงัสมมติฐานขึนมาว่า  ส่วนประสมทางการตลาดมี

ความสัมพนัธ์ต่อความคิดทีจะใชบ้ริการสถานออกกาํลงักาย (Fitness Center) ของ

ประชากรในเขตจงัหวดัระยอง นาํมาทาํการวิจยั มีดว้ยกนั 8 ดา้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจยั 

1.เพอืศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการสถานบริการออกกาํลงั

กายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตจงัหวดัระยอง 

2.เพอืศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 

3.เพอืศึกษาการความคิดทีจะใชบ้ริการสถานออกกาํลงักายขนาดใหญ่ (Fitness 

Center) ของประชากรในเขตจงัหวดัระยอง 

4.เพอืศึกษาประชากรในจงัหวดัระยองทีมีลกัษณะประชากรศาสตร์มี

ความสัมพนัธ์ทจีะใชบ้ริการสถานออกกาํลงักาย (Fitness Center)  



 

 

 

5.เพอืศึกษาส่วนประสมทางการตลาดทีมีความสัมพนัธ์ทีจะใชบ้ริการสถานออก

กาํลงักาย (Fitness Center) ของประชากรในเขตจงัหวดัระยอง 

 

สมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อที 1 ผูใ้ชบ้ริการทีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกนั มี

การตดัสินใจใชบ้ริการสถานออกกาํลงักาย (Fitness Center) ต่างกนั 

 สมมติฐานข้อที  2  ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความคิดทีจะใช้

บริการสถานบริการออกกาํลงักาย(Fitness Center) 

ขอบเขตของการวิจัย 

  การวิจยัครังนีเป็นการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ และส่วนประสม

ทางการตลาดทีมีความสัมพนัธ์ต่อความคิดทีจะใชบ้ริการสถานออกกาํลงักาย (Fitness 

Center) ของประชากรในเขตจงัหวดัระยอง  

 โดยในการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัใชห้ลกัการคาํนวณ สูตรของ 

Yamane  (กฤษดา ตงัชยัศกัดิ, 2559, หนา้ 184) ทาํให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างทงัหมดทีใชใ้นการ

วิจยัครังนี เท่ากบั  คน และทาํการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งจากผูที้มาใชบ้ริการสถานออกกาํ

ลงัายเหล่านี โดยวิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (convenience sampling)  

 สถานทีทีใชใ้นการสาํรวจกลุ่มตวัอย่าง คือ สถานออกกาํลงักายขนาดใหญ่ใน

ระยอง โดยระบุเป็นเขตจงัหวดัระยอง และระยะเวลาทีศึกษาคือ เริมตงัแต่เดือน

พฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.  

 

 



 

 

 

กรอบแนวความคิดในการวจิัย 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูวิ้จยัไดน้าํแนวคิดและ

ทฤษฎีต่างๆ ทีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม มากาํหนดกรอบแนวคิดของงานวิจยัเพือ

ใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการวจิยั ดงันี 

ตวัแปรตน้ (ตวัแปรอิสระ)     ตวัแปรตาม 
 

      

 

 

 

 

 

      

 

      

      

 

 

 

      

 

      

 

ประชากรศาสตร์ 

1.เพศ 

2.อายุ 

3.สถานภาพ 

4.ระดบัการศึกษา 

5.รายไดต้่อเดือน  

6. อาชีพ  รับดบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการศนูย์ออก

กําลงักายของผู้บริโภคในเขตจงัหวดัระยอง 

ส่วนประสมทางการตลาด 

1.ความน่าเชือถือ (Reliability) 

2.คุณค่าหลกั (Core Serivice) 

3.บุคคลิกภาพ (Personalities) 

4.สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical 

Environment) 

5.ความปลอดภยั (Security) 



 

 

 

เครืองมือทีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูของการวจิยัครังนี จะใชแ้บบสอบถาม ซึงมี

ลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด (closed-ended question) และคาํถามปลายเปิด (open-ended 

question) ซึงมี  ส่วนใหญ่ ๆ ดงัต่อไปนี  

 ส่วนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม แบบให้

เลือกตอบจาํนวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ ความถีใน

การใชบ้ริการ   ระยะเวลาในการใชบ้ริการ ซึงเป็นคาํถามแบบปลายปิด 

 ส่วนที 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือก

สมคัรงานกบับริษทัญีปุ่ น โดยมีเนือหา จาํนวน 38 ขอ้ แบ่งออกเป็น 8 ดา้น คือ  

 1. ความน่าเชือถือ (Reliability) ขอ้ 1-5 

 2.  คุณค่าหลกั (Core-Service) ขอ้ 6-10 

 3. บุคคลิกภาพ (Personalities) ขอ้ 11-15 

 4. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) ขอ้ 16-21 

 5. ความปลอดภยั (Security) ขอ้ 22-26 

 6. สถานทีจอดรถ (Parking) ขอ้ 27-28 (ตดัออก 3 ขอ้) 

 7. สุขภาพ และสมรรถภาพทางร่างกาย (Health and Fitness) ขอ้ 29-33 

 8. ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Interactive) ขอ้ 34-38 

ส่วนที 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัระดบัความคิดทีจะใชบ้ริการ

สถานออกกาํลงักายขนาดใหญ่ (Fitness Center) โดยมีเนือหา จาํนวน  5 ขอ้ คือ ขอ้ 1-5 

 โดยแบบสอบถามในส่วนที 2 และส่วนที 3 จะเป็นแบบสอบถามทีสร้างขึนตาม

มาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบของ Likert โดยมีคาํตอบให้

เลือก 5 ระดบัตามความคิดเห็น  



 

 

 

คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด  

       จาํนวนระดบัคะแนน 
 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนนของ Likert มี 5 ระดบั ดงันี  

 ระดบัความคิดเห็น           คะแนน 

 เห็นดว้ยมากทีสุด    5 

 เห็นดว้ยมาก           4 

 เห็นดว้ยปานกลาง    3 

 เห็นดว้ยนอ้ย     2 

 เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด    1 

 การแปลผลคะแนน ผูว้จิยัไดป้ระเมินแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบั

บริษทัญีปุ่ น ออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ นอ้ยทีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากทีสุด ดงันี 

 

ความกวา้งของอตัรภาคชนั   =    

     

    =  
5

15   

    = 0.8 

 จากเกณฑด์งักล่าว สามารถแบ่งระดบัความคิดเห็นดว้ยของผูใ้ชบ้ริการ ไดด้งันี 

 ระดบัคะแนน 1.00 -1.80 คะแนน หมายถึง ระดบัความคิดเห็นดว้ยของ

ผูใ้ชบ้ริการ อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด  

 ระดบัคะแนน 1.81- 2.60 คะแนน หมายถึง ระดบัความคิดเห็นดว้ยของ

ผูใ้ชบ้ริการ อยูใ่นระดบันอ้ย 

 ระดบัคะแนน 2.61- 3.40 คะแนน หมายถึง ระดบัความคิดเห็นดว้ยของ

ผูใ้ชบ้ริการ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ระดบัคะแนน 3.41-4.20 คะแนน หมายถึง ระดบัความคิดเห็นดว้ยของ

ผูใ้ชบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก 

 ระดบัคะแนน 4.21 -5.00 คะแนน หมายถึง ระดบัความคิดเห็นดว้ยของ

ผูใ้ชบ้ริการ อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 



 

 

 

การสร้างเครืองมือ และการตรวจสอบเครืองมอืวัด  

 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีคือแบบสอบถาม โดยมีขนัตอน ดงันี  

 ขนัที 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวขอ้ง จากหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ 

ทฤษฎี และงานวิจยัต่าง ๆ ทีเกียวกบัแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบับริษทั

ญีปุ่ น  

ขนัที 2 กาํหนดขอบเขตหรือนิยามตวัแปรเกียวกบัปัจจยัเพอืนาํขอ้มูลทงัหมดมา

สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนือหาขอบเขตการวจิยั  

 ขนัที 3 สร้างแบบสอบถาม  ส่วน  

 ขนัที 4 นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนให้อาจารยท์ปีรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง

และปรับปรุงแกไ้ข  

 ขนัที 5 การทดสอบความเทียงตรง (validity) โดยนาํแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้าง

ขึนไปเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิทีมีความเชียวชาญดา้นการสร้างเครืองมือวจิยัและดา้น

การศึกษาจาํนวน 3 ท่านไดแ้ก่ (1) ผศ.ดร. ดวงเดือน จนัทน์เจริญ (2) นางสาวมรกต เจียร

วงศต์ระกูล และ (3) นางสาวนิตยา ชืนอารมณ์ ตรวจสอบความถูกตอ้งเทียงตรงเชิง

เนือหา (content validity) ของขอ้คาํถามแต่ละขอ้ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการวจิยัครัง

นีหรือไม ่โดยวิธีการหาค่า IOC (item-objective congruence index) ดชันีความสอดคลอ้ง

ที 0.5  ขนึไป หลงัจากนนันาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

 ขนัที 6 หาความเชือมนั (reliability) โดยผูวิ้จยัจะนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้

(try-out) กบักลุ่มประชากรทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งทีจะวิจยั จาํนวน 30 คน

หลงัจากนนันาํแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพือหาค่าความเชือมนั โดยใชวิ้ธีหาค่า

สัมประสิทธิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach Alpha coefficient) ซึงค่าแอลฟาทีได ้

แสดงถึงระดบัความคงทีของแบบสอบถามโดยมีค่าระหว่าง 0 <  <1 ถา้มีค่าใกลเ้คียง

กบั 1 มาก แสดงวา่ มีความเชือมนัมาก ผลการหาค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม              

โดยค่าความเชือมนัของคาํถามแต่ละดา้น มีดงันี 

 1. ความน่าเชือถือ (Reliability) เท่ากบั 0.825 

 2. คุณคา่หลกั (Core Service) เท่ากบั 0.732 



 

 

 

 3. บุคคลิกภาพ (Personalities) เทา่กบั .0841 

 4. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) เท่ากบั 0.737 

 5. ความปลอดภยั (Security) เท่ากบั 0.762 

 6. สถานทีจอดรถ (Parking) เท่ากบั 0.804 

 7. สุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกาย (Health and Fitness) เท่ากบั 0.911 

 8. ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม เท่ากบั 0.914 

 9. การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานออกกาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดั

ระยอง เท่ากบั 0.798 

 สถติิทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาครังนีมีสถิติทีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูล ดงันี 

 . ค่าร้อยละ (percentage) ใชวิ้เคราะห์ขนาดของขอ้มูล ลกัษณะส่วนบุคคลของ

กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียตอ่เดือน อายกุารทาํงานของ

พนกังานในบริษทัญีปุ่ น 

 . ค่าเฉลียเลขคณิต (mean) เพอืวดัแนวโน้มสู่ส่วนกลาง และส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) เพอืวดัลกัษณะการกระจายขอ้มูลของระดบัปัจจยัดา้น

แรงจูงใจไดแ้ก่ ลกัษณะงาน โอกาสเรียนรู้และพฒันาตนเอง โอกาสเจริญกา้วหนา้ในงาน 

ความมงัคงในงาน ผลตอบแทนและสวสัดิการ ชือเสียงองคก์ร และค่านิยมของพนกังาน

ในบริษทัญีปุ่ น และเพือวดัลกัษณะการกระจายขอ้มูลของระดบัการตดัสินใจเลือกสมคัร

งานกบับริษทัญีปุ่ นของพนักงาน 

 3. สถิติ independent sample t test เพอืวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างชายและ

หญิงในดา้นการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบับริษทัญีปุ่ น 

 4. สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพือวเิคราะห์ความ

แตกต่างในการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบับริษทัญีปุ่ น ในดา้นอาย ุระดบัการศึกษา 



 

 

 

รายไดเ้ฉลียตอ่เดือน อายกุารทาํงาน ซึงในกรณีทีมีความแตกต่างอยา่งมีนัยสาํคญั ผูว้ิจยั

จะวเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพอืวิเคราะห์ความแตกต่างนนั

เกิดขึนระหว่างกลุ่มใด โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test)  

 5. สถิติ Multiple Linear Regression Analysis (MLR) เพอืวิเคราะห์ปัจจยัดา้น

แรงจูงใจไดแ้ก่ ลกัษณะงาน โอกาสเรียนรู้และพฒันาตนเอง โอกาสเจริญกา้วหนา้ในงาน 

ความมงัคงในงาน ผลตอบแทนและสวสัดิการ ชือเสียงองคก์ร และค่านิยมส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบับริษทัญีปุ่ น 

 

 

 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการวจิัย 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงันี 

. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง -  ปี สถานะภาพโสด 

การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มรีายไดเ้ฉลียต่อเดือน 10,001-20,  บาท อาชีพ

พนกังานเอกชน ความถีในการใชบ้ริการ -  วนั ต่อ สปัดาห์ และระยะเวลาทีใชบ้ริการ 

ชม.  นาที – 2 ชม.  

. กลุ่มตวัอยา่งส่วนประสมทางการตลาดทีมีความสัมพนัธ์ระดบัมากทีสุด ใน

ดา้นคุณค่าหลกั (Core-Service)  รองลงมาคือดา้นความน่าเชือถือ ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ (Physical Environment) ดา้นทีจอดรถ ดา้นสุขภาพสมรรถภาพทางร่างกาย 

(Health and Fitness )  ดา้นความปลดภยั (Security) ดา้นบุคคลิกภาพ และนอ้ยทีสุดคือ

ดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Interactive)  

. ระดบัความคิดของประชากร  คน ทีจะใชบ้ริการสถานออกกาํลงักายขนาด

ใหญ่ (Fitness Center) พบว่ามีคะแนนอยูใ่นระดบัมาก  และเมือพจิารณาเป็นรายขอ้

พบว่า ฉนัมีแนว้โนม้ทีจะใชบ้ริการสถานออกกาํลงั (Fitness Center) มีค่าเฉลียมากทีสุด 

รองลงมาคือฉนัมีแน้วโนม้ทีจะให้ขอ้คิดเห็นเชิงบวกเกียวกบัการใชบ้ริการสถานออก



 

 

 

กาํลงักาย, ฉนัไมเ่ปลียนใจในการใชบ้ริการสถานออกกาํลงักาย (Fitness Center) และ 

ฉนัมีแนว้โนม้ทีจะชวนเพือนมาสมคัรสมาชิกสถานออก 

 การอภปิรายผล 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูวิ้จยัไดน้าํมา

ประยกุต์ใชใ้นงานวจิยัเรือง ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความคิดทีจะ

ใชบ้ริการสถานออกกาํลงักายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตจงัหวดั

ระยอง อภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์ดงันี 

1. ดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อความคิดทีจะใชบ้ริการสถานออกกาํลงักายขนาด

ใหญ่ (Fitness Center) จากการวิจยัผลวา่ อาย ุ อาชีพ ความถีในการใชบ้ริการ และ

ระยะเวลาในการใชบ้ริการ ต่างมีเหตุผลต่อความคิดทีจะใชบ้ริการสถานออกกาํลงักาย 

(Fitness Center) ทีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ ยบุล เบ็ญจรงคกิ์จ (2542:44-

52)ไดก้ล่าวถึงแนวความคิดดา้นประชากรนีเป็นทฤษฎีทีใชห้ลกัการของความเป็นเหตุ

เป็นผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษยเ์กิดขึนตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้ 

เป็นความเชือทีว่า คนทีมีคุณสมบติัทางประชากรทีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมทีแตกต่าง

กนัไปดว้ย ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์เป็นความหลากหลายดา้นภูมิหลงัของ

บุคคล ซึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ลกัษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการ

ทาํงาน เป็นตน้โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบนัใน

หน่วยงานหรือในองคก์รต่างๆ ซึงประกอบดว้ยพนักงาน หรือบุคลากรในระดบัต่างๆ ซึง

มีลกัษณะพฤติกรรมการแสดงออกทีแตกต่างกนั มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางดา้น

ประชากรศาสตร์หรือภูมิหลงัของบุคคลนนัเอง 

ซึงจะเห็นไดว้า่ ผูใ้ชบ้ริการสถานออกกาํลงักายทีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ ทีมี

ความต่างของ  อาย ุ20 -50 ปี ซึงทาํให้มีอาชีพทีแตกต่างกนั   จึงส่งผลให้ความถีในการ

ใชบ้ริการทีแตกต่างกนัดว้ย  



 

 

 

2. ส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัความคิดทีจะใชบ้ริการสถานออก

กาํลงักายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตจงัหวดัระยอง ทีนาํมาทาํการ

วิจยัมี  ชนิด คือ ความน่าเชือถือ คุณค่าหลกั บุคลิกภาพ สิงแวดลอ้มทางกายภาพ ความ

ปลอดภยั สถานทีจอดรถ สุขภาพสมรรถภาพทางร่างกาย ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ซึงส่วน

ประสมแต่ละชนิด จากผลการวิจยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดทุกชนิดลว้นมี

ความสัมพนัธ์ต่อความคิดทีใชบ้ริการในระดบัมากถึงมกทีสุด ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ สรายุทธ เกศโสภาสสฤษดิ ไดศึ้กษาปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์และอิทธิพลเชิงบวกต่อ

ความตงัใจทีจะจงรักภกัดีในการใชบ้ริการฟิตเนสเซน็เตอร์ของผูบ้ริโภคในพืนที

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ความน่าเชือถือ คุณค่าหลกั บุคลิกภาพ สิงแวดลอ้ม

ทางกายภาพ ความปลอดภยั สถานทีจอดรถ สุขภาพสมรรถภาพทางร่างกาย ปฏิสัมพนัธ์

ทางสังคม มีผลเชิงบวกต่อความตงัใจทีจะจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ใน

กรุงเทพมหานคร 

.  ความน่าเชือถือ (Reliability) มีความสัมพนัธ์กบัความคิดทีจะใชบ้ริการสถาน

ออกกาํลงักายขนาดใหญ่ (Fitness Center) แสดงให้เห็นวา่ สถานออกกาํลงักายจาํเป็น

จะตอ้งสร้างความไวใ้จในดา้น บริการของบุคคลากรให้มีจิตบริการ มีความรู้การใช้

เครืองมืออุปกรณอ์อกกาํลงักายต่างๆ สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผูใ้ชบ้ริการไดเ้ป็น

อยา่งดีและมีมนุษยส์ัมพนัธืทีดี และสถานออกกาํลงักายควรให้บริการไดต้ามคาํมนั

สญัญา เพือสร้างความประทบัใจแก่ผูช้บ้ริการ  

2.2 คุณค่าหลกั (Core Service) มีความสัมพนัธ์กบัความคิดทีจะใชบ้ริการสถาน

ออกกาํลงักายขนาดใหญ่ (Fitness Center) แสดงให้เห็นวา่ ผูใ้ชบ้ริการ ตอ้งการสถาน

ออกกาํลงัทีมีอุปกรณ์ทีทนัสมยัไม่ชาํรุดเสียหาย มีความสะอาด มีการจดัการในเรืองการ

เป็นสมาชิกทีสะดวก มี Class ออกกาํลงักาย และและทนัสมยัขึน  



 

 

 

2.3 บุคคลิกภาพ (Personalities) มีความสัมพนัธ์กบัความคิดทีจะใชบ้ริการสถาน

ออกกาํลงักายขนาดใหญ่ (Fitness Center) แสดงให้เห็นวา่ สถานออกกาํลงักายควร มี

พนกังานทีมีทศันคติเชิงบวก มีความน่าเชือถือสามารถแกปั้ญหาให้ลูกคา้ได ้บุคคลิกภาพ

ดี ใหบ้ริการรวดเร็วถูกตอ้ง  

2.4. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) มีความสัมพนัธ์กบั

ความคิดทีจะใชบ้ริการสถานออกกาํลงักายขนาดใหญ่ (Fitness Center) สถานออกกาํลงั

กายควรมีพนืทีพอเพียงในการทาํกิจกรรมการออกกาํลงักาย มีอุปกรณ์ทีหลากหลาย มี

แสงสว่างเพียงพอมีหอ้งล็อเกอร์  อุปกรณือนวยความสะดวกต่างๆตอ้งสะดวกและ

ทนัสมยั  มีเสียงเพลงเพือใหเ้ขา้กบับรรยากาศกายออกกาํลงักาย 

2.5 ความปลอดภยั (Security) มีความสัมพนัธ์กบัความคิดทีจะใชบ้ริการสถาน

ออกกาํลงักายขนาดใหญ่ (Fitness Center) สิงอาํนวยความสะดวกตอ้งไม่ชาํรุด มี

บรรยากาศดีทงัภายในและภายนอก อุณหภมูิทีทาํใหรู้้สึกสบาย หากมีการบาดเจ็บตอ้งมี

ทีมปฐมพยาบาลเบืองตน้ และมีการซอ้มแผนช่วยเหลือห่างเกิดการบาดเจ็บทีมีอนัตราย

มากๆ 

2.6 สถานทีจอดรถ (Parking) มีความสัมพนัธ์กบัความคิดทีจะใชบ้ริการสถาน

ออกกาํลงักายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ควรมีทีจอดรถทีพอเพียง และมีความปลอดภยั 

2.7 สุขภาพสมรรถภาพทางร่างกาย (Health and fitness) มีความสัมพนัธ์กบั

ความคิดทีจะใชบ้ริการสถานออกกาํลงักายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ควรมีการวดัผล

จากการออกกาํลงักายก่อนเล่นและหลงัเล่น ในเรือง บุคคลิกภาพ สมรรถภาพทางกาย 

สุขภาพภายใน และมีผลเปรียบเทียบ ให้เห็นโดยชดัเจนเลบว่า ออกกาํลงักาย ดีอยา่งไร

ไดผ้ลอยา่งไร 



 

 

 

2.8 ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Interaction) มีความสัมพนัธ์กบัความคิดทีจะ

ใชบ้ริการสถานออกกาํลงักายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ควรทาํให้สถานออกกาํลงักาย

เป็นสถานทีสาํหรับครอบครัวทีทาํให้เกิดความสนุกสนาน พบปะเพือนฝูงเป็นทีทีไดใ้ช้

เวลากบัครอบครัว ดว้ยการทาํโปรโมชนั ราคาสาํหรับครอบครัว ราคาสาํหรับผูที้มา

สมคัรพร้อมๆกบัเพือน หรือคนรักและสามารใชเ้พือการสร้างธุรกิจเช่นอาหารเสริม หรือ

อาหารคลีน  

3. จากผลการวิจยั พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดทงั  ชนิด ทีไดน้าํมาเป็นตวั

แปรเพอืทาํการวิจยั มีความสัมพนัธ์กบัความคิดทีจะใชบ้ริการสถานออกกาํลงักายขนาด

ใหญ่ (Fitness Center) เพราะเป็นสิงทีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการเป็นอยา่งมาก  

แต่ในปัจจุบนัผูใ้ชบ้ริการสถานออกกาํลงักายมากมายทีใหบ้ริการอยู ่ยงัไม่ไดรั้บ

ส่วนประสมทางการตลาด ครบทงั  ชนิด แต่กจ็าํเป็นตอ้งเลือกสถานทีออกกาํลงักายที

ขาดส่วนประสมทางการตลาดชนิดหนึง แต่กมี็ส่วนประสมทางการตลาดชนิดอืนมา

ทดแทน  

ดงันนัหากตอ้งการแข่งขนัในธุรกิจ เพือความเป็นทีหนึงและมีส่วนครอบครอง

ทางการตลาดมากทีสุด จาํเป็นตอ้งสรรหาและปรับปรุงในส่วนประสมทางการตลาดทียงั

ขาดไป เนน้การบริการให้ครอบคลุม กบั อาย ุของผูใ้ชบ้ริการ ซึงเป็นหัวใจหลกักบัการ

เลือกใชบ้ริการ อาย ุจะเกียวเนืองกบัอาชีพ และความถีในการใชบ้ริการ ดว้ยวยัและภาระ

งานในแต่ละวนั จาํเป็นตอ้งจดัแบ่งเวลาการเปิด-ปิด กาํหนดเวลา Class ออกกาํลงักายที

เหมาะสม พนกังานควรมีจิตบริการ และวิธีการแนะนาํการทีเขา้ใจเหมาะสมกบัวยัของ

ผูใ้ชบ้ริการ   

 



 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพือนําไปใช้ 

  1. จดัช่วงเวลาในการออกกาํลงักายให้เหมาะกบัทุกวยั 

  2. ตรวจสอบภายในสภานออกกาํลงักายว่า ขาดส่วนประสมทางการตลาดดา้นใด 

และหาวิธีเพิมเติมส่วนประสมทางการตลาดทีขาดอยูน่นั  

  3. ควรส่งเสริมพนกังานใหมี้ความรู้ใหม่เกียวการออกกาํลงักายอยูต่ลอกเวลา 

  4. ควรส่งเสิริม พนกังานใหม้ีความรู้เพิมเติมเกียวกบั อุปกรณก์ารออกกาํลงักายที

ทนัสมยัขึน  

  5. ส่งเสริมให้มีการแข่งขนัจดัประกวดในเวทีการออกกาํลงักายต่างๆ เพือให้

ชือเสียงของสถานออกกาํลงักาย  

6. ควรส่งเสริมครอบครัวมีกิจกรรมออกกาํลงักายร่วมกนั โดยจดัโปโมชนั

สาํหรับการมาใชบ้ริการ ทงัครอบครัว และคนรัก 

  7. ควรมีกิจกรรมเสริมสร้างความสมัพนัธ์ทีดีระหว่างบุคลากร และผูใ้ชบ้ริการ  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป  

  1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างทาํเลพืนทีทีตงัของสถานออก

กาํลงักายขนาดใหญ่ (Fitness Center) กบัความคิดทีจะใชบ้ริการ   

  2.ควรศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ทีเกียวขอ้งกบับบรรยากาศภายในสถาน

ออกกาํลงักาย 



 

 

 

  3. ควรศึกษาแบบเจาะลึก ถึงลกัษณะของบุคคลากรทีให้บริการ กบัความตอ้งการ

ของผูใ้ชบ้ริการ   

  4. ควรศึกษาเป้าหมายของผูใ้ชบ้ริการออกกาํลงักายและแยกประเภทเพือจดั

หมวดหมู่การออกกาํลงักาย 

 

 

 


