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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้สถานท่ีออกก าลงักาย FBT Fitness 

Center มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้สถานท่ีออกก าลงักาย FBT 

Fitness Centerไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้น

บุคลากร ดา้นกระบวนการและดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประชากรในการวิจยัคร้ัง
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น้ีคือ ประชากรท่ีเคยซ้ือหรือใช้บริการสถานท่ีออกก าลังกาย FBT Fitness Center จ านวน 400 คน 

เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป

ทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย �̅� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวจิยัพบวา่ การศึกษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชส้ถานท่ีออกก าลงักาย 

FBT Fitness Center มีผูใ้ช้บริการและตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน สรุปไดว้า่ ส่วนใหญ่เพศชาย 

171 คนคิดเป็นร้อยละ 42.8  และเพศหญิง 229 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 ส่วนใหญ่มีอาย ุ21-30 ปี 215 คน

คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาคือ อาย ุ31-40 ปี 135 คนคิดเป็นร้อยละ 33.8, อายมุากกวา่ 40 ปี  33 คน คิด

เป็นร้อยละ 8.1  และอายุต ่ากวา่ 20 ปี 17 คนคิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด 

301 คนคิดเป็นร้อยละ 75.3 และสมรส 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา 

ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 240 คนคิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาสูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 101 คนคิด

เป็นร้อยละ 25.2 และต ่ากวา่ปริญญาตรีจ านวน 59 คนคิดเป็นร้อยละ 14.8 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอาชีพ 

พนกังานบริษทัจ านวน 200 คนคิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาธุรกิจส่วนตวัจ านวน 82 คิดเป็นร้อยละ 20.5, 

ขา้ราชการจ านวน 51 คนคิดเป็นร้อยละ 12.8, พนกังานรัฐวสิาหกิจจ านวน 40 คนคิดเป็นร้อยละ 10  และ

รับจา้ง 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 10,000-30,000 บาท 198 คน คิด

เป็นร้อยละ 49.5 รองลงมา รายไดร้ะหว่าง 30,000-50,000 บาท 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3, รายไดท่ี้

มากกวา่ 50,000 บาทจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 และต ่ากวา่ 10,000 บาท 27 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.8  ตามล าดบั ผลการวิจยั พบว่าปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลการเลือกใช้สถานท่ีออกก าลงักาย FBT 

Fitness Center กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยู่

ในระดบัมากท่ีสุดคือ ด้านบุคลากร ด้านบุคลากร ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้านช่องทางการจดั

จ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาและดา้นโปรโมชัน่ ตามล าดบั 

ค าส าคัญ : สถานท่ีออกก าลงักาย FBT Fitness Center ,ส่วนประสมทางการตลาด 
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ABSTRACT 

          Subject education Marketing Factors Affecting Choosing Use of a Fitness Center FBT Fitness 

Center aims to study the marketing factors affecting the selection of the FBT Fitness Center, namely 

product, price, distribution channel Marketing promotion, personnel, processes and the physical 

environment They were classified by personal factors such as gender, age, status, education level, 

education, occupation and average monthly income. The population in this research is 400 people who 

used to buy or use FBT Fitness Center exercise facilities, the tool for data collection was a 

questionnaire, data analysis was performed using a computer software package for percentage, mean x ̅ 

standard deviation (SD). 

          The research results were found that A study of marketing factors affecting the choice of exercise 

facilities, the FBT Fitness Center, used 400 users and answered the questionnaire.It was concluded that 

the majority of the males, 171, accounted for 42.8 percent, and the females by 229. Is 42.8 percent, 

most are 21-30 years old, 215 people, representing 53.8 percent, followed by the age of 31-40 years, 

135 people, 33.8 percent, 33.8 percent older than 40 years old, representing 8.1 percent and younger. 

In 20 years, 17 people accounted for 4.3 percent, respectively. Most of them were unmarried, 301 

people, 75.3 percent, and married 99 people, 24.7 percent, respectively. Most had an education level. 

At the bachelor's degree or equivalent, 240 people accounted for 60 percent, followed by 101 people 

with more than a bachelor's degree, 25.2 percent and 59 people lower than the bachelor's degree, 

accounting for 14.8 percent, respectively. Company employees 200 people, accounted for 50 percent, 

followed by private businesses 82, accounting for 20.5 percent, government officials, 51, accounting 

for 12.8 percent, state enterprise employees 40, accounting for 10 percent and employing 27 percent. 

Most of them had income between 6.8 and 6.8, respectively. 10,000-30,000 baht 198 people, equivalent 
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to 49.5 percent, followed by income between 30,000-50,000 baht, 141 people or 35.3 percent, income 

greater than 50,000 baht, 34 people, representing 8.4 percent and less than 10,000 baht, 27 people or 

6.8 percent, respectively. 

          The results of the research revealed that the marketing factors affecting the selection of the FBT 

Fitness Center, Bangkok Overall at the highest level When considered individually, it was found that 

The areas at the highest level are personnel, personnel, environmental, physical. Distribution channels 

Product aspect Price and promotion respectively 

Keyword: Marketing Mix , Exercise location Of the Fbt Fitness Center 

บทน า 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัไม่วา่จะโลกเราจะเป็นอยา่งไร การออกก าลงักายเป็นเร่ืองท่ีมนุษยทุ์ก
คนควรใหค้วามส าคญั เพราะโรคภยัไขเ้จบ็ เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาอยา่งยาวนานไม่วา่จะเป็น โรคระบาด
ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงโรคภยัร้ายแรงต่างๆดว้ย  

พฤติกรรมของมนุษยท่ี์เปล่ียนไปในปัจจุบนัเร่ิมค านึงถึงสุขภาพ อาหารท่ีบริโภครวมไปถึงการ
ออกก าลงักายตามสถานท่ีต่างๆ ท าใหปั้จจุบนัการออกก าลงักายจึงเป็น Trand ท่ีมาแรงและรวมไปถึง
สถานการณ์โรคระบาดประหลาดข้ึนมาท่ีส าคญัคือ Covid-19 ท าใหค้นหนัมาดูแลสุขภาพกนัมากข้ึนท า
ใหเ้ราจะเห็นวา่ศูนยอ์อกก าลงักายไม่วา่จะเป็นของรัฐหรือเอกชน  มีบทบาทท่ีส าคญัมากส าหรับคนไทย 
เอกชนช่ือดงัเช่น Fitness First Thailand. FITFAC Muaythai. Virgin Active. Absolute You. Jetts 24 
Hour Fitness. Yoga and Me. Fitwhey Gym FBT Fitness Center สถานท่ีออกก าลงักายเหล่าน้ีมี
ทางเลือกท่ีหลากหลายไม่วา่จะเป็น Class ต่างๆ สาขาท่ีใหบ้ริการ เทรนเนอร์ท่ีคอยสอนผูอ้อกก าลงักาย 
ดว้ยปัจจยัท่ีกล่าวมาจึงเป็นเหตุผลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีแตกต่างหลากหลายกนัไป 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชส้ถานท่ีออกก าลงักาย FBT Fitness Cent 
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ขอบเขตของการวจัิย   
1.ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการสถานท่ีออกก าลงักาย FBT Fitness Center ประกอบดว้ยตวัแปรอิสระคือ ปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต่้อเดือน 
ตวัแปรตามคือ ปัจจยัทางดา้นการตลาด (7P) ท่ีมีผลต่อการเลือกใชส้ถานท่ีออกก าลงักาย FBT Fitness 
Center ประกอบดว้ย Product (ผลิตภณัฑ)์ Price (ราคา) Place (ช่องทางการจดัจ าหน่าย) Promotion 
(กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด) People (บุคลากร) Process (กระบวนการ) Physical Evidence 
(กระบวนการทางกายภาพ) 

2. ขอบเขตดา้นประชากร ศึกษาขอ้มูลประชากรจ านวน 400 คนจากกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการใน FBT Fitness Center 

3.ขอบเขตดา้นระยะเวลา ธนัวาคม 2563-กุมภาพนัธ์ 2564 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชส้ถานท่ีออกก าลงักาย FBT Fitness 
Center 

2. เพื่อทราบถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชส้ถานท่ีออกก าลงั
กาย FBT Fitness Center 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

ตัวแปรอสิระ          ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
แนวคิดและทฤษฎด้ีานส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย 

ด้านผลติภัณฑ์ เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ  ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้ง

มอบใหแ้ก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ ์ด้านราคา คุณค่าผลิตภณัฑใ์น

รูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าของบริการกบัราคาของบริการนั้น ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อ

การรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ   ด้านส่งเสริมการตลาด เป็น

ปัจจยัทางการตลาด (7 P  )ท่ีมีผล

ต่อการเลือกใชส้ถานท่ีออก

ก าลงักาย FBT Fitness Center 

- ผลิตภณัฑ์ 

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

- กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 

- บุคลากร 

- ดา้นกระบวนการ 

- กระบวนการทางกายภาพ 

 

 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายได/้เดือน 
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เคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารใหผู้ใ้ชบ้ริการ  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือ

ชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรม  การใชบ้ริการ  ด้านบุคคล ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก  การฝึกอบรม  

การจูงใจ  เพื่อ ใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ  ด้านการ

สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้  โดย

พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บั

ลูกคา้  ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน  และการใหบ้ริการ

ท่ีรวดเร็ว ด้านกระบวนการ เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวธีิการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ

ท่ีน าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว   

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
นรเศรษฐ กมลสุทธิและคณะ (0552 ) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสมคัรสมาชิก

ฟิตเนสเซ็นเตอร์พบวา่ ผูส้มคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ให้ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑใ์นเร่ืองความ
ปลอดภยัและมาตรฐานของเคร่ืองออกก าลงักายในระดบัมาก 

วโิรจน์ พรวจิิตรจินดา (0552)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานออก
ก าลงักาย กรณีศึกษาทรู ฟิตเนส และ ฟิตเนส เฟิรส์ท พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ในเร่ืองการน าเสนอ
อุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีมีความทนัสมยั คลาสเรียนและอุปกรณ์แปลกใหม่ใหก้บัสมาชิกมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการในระดบัมาก 

ชาภา วงษ์กาญจนากุล (0552)  ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

ศูนยบ์ริหารร่างกายของผูนิ้ยมออกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นราคามี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกก าลงักายในระดบัมาก 

วโิรจน์ พรวจิิตรจินดา (0552)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานออก

ก าลงักาย กรณีศึกษาทรู ฟิตเนสและ ฟิตเนส เฟิรส์ท พบวา่ ปัจจยัดา้นราคา ในเร่ืองราคาค่าสมาชิกท่ีมี

ความเหมาะสมกบับริการและคุณภาพของอุปกรณ์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานออกก าลงั

กายในระดบัมาก 
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นรเศรษฐ กมลสุทธิ และคณะ (0552)  ท  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสมคัร

สมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ พบวา่ ผูส้มคัรสมาชิกใหค้วามส าคญัเร่ืองท าเลท่ีตั้งท่ีมีความเหมาะสมและ

สะดวกสบายต่อการเดินทางมาใชบ้ริการศูนยอ์อกก าลงักายมากท่ีสุด  

กติติชัย ประเจิดชัยวงศ์ (0552)  ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการต่ออายสุมาชิกสถานบริหารร่างกาย

ระบบสาขาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในเร่ือง

จ านวนสาขาท่ีมีใหใ้ชบ้ริการมีผลต่อการตดัสินใจต่ออายสุมาชิกมากท่ีสุด รองลงมาคือความสะดวกใน

การเดินทางไปใชบ้ริการและความสะดวกของท่ีจอดรถในระดบัมาก 

นรเศรษฐ กมลสุทธิและคณะ (0552 ) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสมคัรสมาชิก
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองการใหส่้วนลดพิเศษมีผลต่อการ
ตดัสินใจสมคัรสมาชิกในระดบันอ้ย  

นรเศรษฐ กมลสุทธิและคณะ (0552 ) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสมคัรสมาชิก
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองการใหส่้วนลดพิเศษมีผลต่อการ
ตดัสินใจสมคัรสมาชิกในระดบันอ้ย  

วโิรจน์ พรวจิิตรจินดา (0552)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานออก
ก าลงักาย กรณีศึกษาทรู ฟิตเนสและ ฟิตเนส เฟิรส์ท พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองการ
ใหข้องแถมหรือของสมนาคุณมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถานออกก าลงักายในระดบัปานกลาง 

กติติชัย ประเจิดชัยวงศ์ (0552 ) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการต่ออายสุมาชิกสถานบริหารร่างกาย
ระบบสาขาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการในเร่ืองการ
ความรู้ ทกัษะ การเอาใจใส่ของครูฝึก การใหบ้ริการท่ีดีมีคุณภาพและการสร้างความรู้สึกประทบัใจใน
การใหบ้ริการส่งผลต่อการตดัสินใจต่ออายสุมาชิกในระดบัมาก  

วโิรจน์ พรวจิิตรจินดา (0552)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานออก
ก าลงักาย กรณีศึกษาทรู ฟิตเนสและ ฟิตเนส เฟิรส์ท พบวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการในเร่ือง
พนกังานท่ีใหบ้ริการมีอธัยาศยัดี ใหบ้ริการดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ในระดบัมาก 
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กติติชัย ประเจิดชัยวงศ์ (0552 ) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการต่ออายสุมาชิกสถานบริหารร่างกาย
ระบบสาขาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ในเร่ือง
คุณภาพการใหบ้ริการของ trainer และความรวดเร็วในการใหบ้ริการมีผลต่อการต่ออายุสมาชิกในระดบั
มากท่ีสุด รองลงมาคือความรวดเร็วในการ check in/check out และในความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหา
มีผลต่อการต่ออายสุมาชิกในระดบัมาก  

วโิรจน์ พรวจิิตรจินดา (0552)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานออก
ก าลงักาย กรณีศึกษาทรู ฟิตเนสและ ฟิตเนส เฟิรส์ท พบวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ในเร่ือง
ความสามารถของพนกังานในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ การใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว การจดั
คลาสออกก าลงักายอยา่งเป็นระบบ และความเหมาะสมในเร่ืองเวลาของแต่ละคลาสมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการในระดบัมาก 

กติติชัย ประเจิดชัยวงศ์ (0552)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการต่ออายสุมาชิกสถานบริหารร่างกาย
ระบบสาขาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพในเร่ืองความสะอาดและถูกสุขลกัษณะโดยเฉพาะบริเวณห้องเปล่ียน เคร่ืองแต่งตวั หอ้ง
สุขา และหอ้งอาบน ้าเป็นส่ิงส าคญัท่ีมีผลต่อการต่ออายสุมาชิกในระดบัมาก  

วธีิด าเนินการวจัิย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีคือ
แบบสอบถาม Questionnaire 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผูใ้ชบ้ริการสถานท่ีออกก าลงักายของ FBT Fitness Center 400 คน  

กลุ่มตัวอย่าง อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชบ้ริการสถานท่ีออกก าลงักาย FBT Fitness Center  
การวเิคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัท าการประมวลผลวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0) 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล การศึกษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชส้ถานท่ีออก

ก าลงักายFBT Fitness Center มีผูใ้ชบ้ริการและตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน สรุปไดว้า่ ส่วนใหญ่

เพศชาย 171 คนคิดเป็นร้อยละ 42.8  และเพศหญิง 229 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 ส่วนใหญ่มีอาย ุ21-30 ปี 

215 คนคิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ปี 135 คนคิดเป็นร้อยละ 33.8, อายมุากกวา่ 40 ปี  

33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1  และอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 17 คนคิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มี
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สถานภาพ โสด 301 คนคิดเป็นร้อยละ 75.3 และสมรส 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 ตามล าดบั ส่วนใหญ่

มีระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 240 คนคิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาสูงกวา่ปริญญาตรี

ข้ึนไป 101 คนคิดเป็นร้อยละ 25.2 และต ่ากวา่ปริญญาตรีจ านวน 59 คนคิดเป็นร้อยละ 14.8 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษทัจ านวน 200 คนคิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาธุรกิจส่วนตวัจ านวน 82 

คิดเป็นร้อยละ 20.5, ขา้ราชการจ านวน 51 คนคิดเป็นร้อยละ 12.8, พนกังานรัฐวสิาหกิจจ านวน 40 คน

คิดเป็นร้อยละ 10  และรับจา้ง 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 10,000-

30,000 บาท 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมา รายไดร้ะหวา่ง 30,000-50,000 บาท 141 คน คิดเป็น

ร้อยละ 35.3, รายไดท่ี้มากกวา่ 50,000 บาทจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 และต ่ากวา่ 10,000 บาท 27 

คน คิดเป็นร้อยละ 6.8  ตามล าดบั 

ด้านผลติภัณฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค  าตอบใน
ระดบัมากท่ีสุดคือ มีห้องสตรีม ซาวน์น่า  คลาสออกก าลงักายมีความแปลกใหม่และหลากหลาย ความ
ทนัสมยัของอุปกรณ์ จ านวนอุปกรณ์เพียงต่อสมาชิกทั้งหมด ประเภทของการสมคัรสมาชิกมีใหเ้ลือก
แบบหลากหลาย ขนาดของสถานท่ีมีความเหมาะสมไม่อึดอดัจนเกินไป และอุปกรณ์มีความปลอดภยั
และไดม้าตรฐาน ตามล าดบั ด้านราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ี
มีค าตอบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ ค่าสมาชิกมีความเหมาะสม ค่าสมาชิกเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัได ้
อตัราค่าบริการจอดรถมีความเหมาะสม ราคาของเทรนเนอร์มีความเหมาะสม และอตัราค่าธรรมเนียม
แรกเขา้ ตามล าดบั ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ ขอ้ท่ีมีค  าตอบในระดบัมากท่ีสุดดงัน้ี ความสะดวกในการใชบ้ริการ ท่ีจอดรถเพียงพอ จ านวน
สาขาท่ีมากพอ ตามล าดบั ด้านโปรโมช่ัน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
ขอ้ท่ีมีค  าตอบในระดบัมากท่ีสุดดงัน้ี มีการส่งเสริมการตลาดร่วมกบัโปรโมชัน่บตัรเครดิต มีเทรนเนอร์
ท่ีฟรีในการสอนสมาชิกใหม่ มีส่วนลดใหก้บัสมาชิกท่ีเป็นสมาชิกมานานกวา่ 2 ปี มีส่วนลดค่าแรกเขา้ 
และมีของแถมของสมนาคุณใหส้มาชิก ตามล าดบั ด้านบุคลากร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค  าตอบในระดบัมากท่ีสุดดงัน้ี พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ยิม้แยม้
แจ่มใส เทรนเนอร์มีการแนะน าการใชบ้ริการเคร่ืองเล่น การบริการของพนกังานส่วนแรก ครูผูส้อนมี
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ความเตม็ใจใหบ้ริการและการสอนแมไ้ม่ไดเ้สียค่าใชจ่้าย ด้านกระบวนการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค  าตอบในระดบัมากท่ีสุดดงัน้ี การช าระค่าสมาชิกท่ี
หลากหลาย เช่นเงินสด บตัรเครดิต การโอนเงินผา่นแอปพลิเคชัน่ มีการช้ีแจงก่อนสมคัรสมาชิกท่ี
ชดัเจน การใหบ้ริการอยา่งเป็นระบบ สามารถใชบ้ริการไดต้ามเวลาท่ีตอ้งการ มีการจดัโซนท่ีชดัเจนใน
การเล่นส่วนต่างๆ เช่นส่วนแขน อก ขา เป็นตน้ มีการช้ีแจงก่อนสมคัรสมาชิกท่ีชดัเจน และการจดัการ
คลาสต่างๆรวมถึงอุปกรณ์การเล่นท่ีเป็นระบบ ตามล าดบั ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค  าตอบในระดบัมากท่ีสุดดงัน้ี การตกแต่งสถานท่ีท่ี
ทนัสมยั ความสะอาดภายในสถานท่ี มีภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจนและโดดเด่น มีส่ิงอ านวยความสะดวกไว้
บริการ เช่น น ้าด่ืม ผา้เช็ดตวั หอ้งอาบน ้า บรรยากาศกระตุน้ในการใชบ้ริการ และมีการประกอบดนตรี
ในสถานท่ี ตามล าดบั 

สรุปผลการวจัิย ส่วนใหญ่เพศชาย 171 คนคิดเป็นร้อยละ 42.8  และเพศหญิง 229 คน คิดเป็น

ร้อยละ 42.8 ส่วนใหญ่มีอาย ุ21-30 ปี 215 คนคิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาคือ อาย ุ31-40 ปี 135 คนคิด

เป็นร้อยละ 33.8, อายมุากกวา่ 40 ปี  33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1  และอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 17 คนคิดเป็นร้อย

ละ 4.3 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด 301 คนคิดเป็นร้อยละ 75.3 และสมรส 99 คน คิดเป็นร้อย

ละ 24.7 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 240 คนคิดเป็นร้อยละ 60 

รองลงมาสูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 101 คนคิดเป็นร้อยละ 25.2 และต ่ากวา่ปริญญาตรีจ านวน 59 คนคิด

เป็นร้อยละ 14.8 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษทัจ านวน 200 คนคิดเป็นร้อยละ 50 

รองลงมาธุรกิจส่วนตวัจ านวน 82 คิดเป็นร้อยละ 20.5, ขา้ราชการจ านวน 51 คนคิดเป็นร้อยละ 12.8, 

พนกังานรัฐวสิาหกิจจ านวน 40 คนคิดเป็นร้อยละ 10  และรับจา้ง 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 10,000-30,000 บาท 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมา รายไดร้ะหวา่ง 

30,000-50,000 บาท 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3, รายไดท่ี้มากกวา่ 50,000 บาทจ านวน 34 คน คิดเป็น

ร้อยละ 8.4 และต ่ากวา่ 10,000 บาท 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8  ตามล าดบั 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สถานที่ออกก าลังกาย FBT Fitness Center ผลการวิจยั พบวา่

ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลการเลือกใช้สถานท่ีออกก าลังกาย FBT Fitness Center กรุงเทพมหานคร 
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โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ ด้าน

บุคลากร ดา้นบุคลากร ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคาและดา้นโปรโมชัน่ ตามล าดบั 

อภิปรายผล ด้านผลติภัณฑ์ ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชส้ถานท่ีออกก าลงักาย FBT Fitness 

Center โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค  าตอบในระดบัมากท่ีสุดคือ 

มีหอ้งสตรีม ซาวน์น่า  คลาสออกก าลงักายมีความแปลกใหม่และหลากหลาย ความทนัสมยัของอุปกรณ์ 

จ านวนอุปกรณ์เพียงต่อสมาชิกทั้งหมด ประเภทของการสมคัรสมาชิกมีใหเ้ลือกแบบหลากหลาย ขนาด

ของสถานท่ีมีความเหมาะสมไม่อึดอัดจนเกินไป และอุปกรณ์มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของนรเศรษฐ กมลสุทธิและคณะ (2550) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ วิโรจน์พรวิจิตรจินดา (2556) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานออกก าลงักาย ด้านราคา ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

เลือกใชส้ถานท่ีออกก าลงักาย FBT Fitness Centerโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า ขอ้ท่ีมีค าตอบอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ ค่าสมาชิกมีความเหมาะสม ค่าสมาชิกเปรียบเทียบกบั

คู่แข่งขนัได ้อตัราค่าบริการจอดรถมีความเหมาะสม ราคาของเทรนเนอร์มีความเหมาะสม และอตัรา

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชาภา วงษ์กาญจนากุล 255( 1) ได้

ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชศู้นยบ์ริหารร่างกายของผูนิ้ยมออกก าลงักาย

ในเขตกรุงเทพมหานคร วิโรจน์ พรวิจิตรจินดา )2556( ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสถานออกก าลงักาย กรณีศึกษาทรู ฟิตเนส ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจยัทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการเลือกใชส้ถานท่ีออกก าลงักาย FBT Fitness Centerโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค  าตอบในระดบัมากท่ีสุดดงัน้ี ความสะดวกในการใชบ้ริการ ท่ีจอดรถเพียงพอ 

จ านวนสาขาท่ีมากพอ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นรเศรษฐ กมลสุทธิ และคณะ (2550) 

ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ ด้านโปรโมช่ัน ปัจจยัทาง
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การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชส้ถานท่ีออกก าลงักาย FBT Fitness Center โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค  าตอบในระดบัมากท่ีสุดดงัน้ี มีการส่งเสริมการตลาดร่วมกับ

โปรโมชัน่บตัรเครดิต มีเทรนเนอร์ท่ีฟรีในการสอนสมาชิกใหม่ มีส่วนลดให้กบัสมาชิกท่ีเป็นสมาชิกมา

นานกวา่ 2 ปี  มีส่วนลดค่าแรกเขา้ และมีของแถมของสมนาคุณให้สมาชิก ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ นรเศรษฐ กมลสุทธิและคณะ (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสมคัร

สมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ วิโรจน์ พรวิจิตรจินดา (2556) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสถานออกก าลังกาย กรณีศึกษาทรู ฟิตเนส ด้านบุคลากร ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

เลือกใช้สถานท่ีออกก าลงักาย FBT Fitness Center โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค  าตอบในระดบัมากท่ีสุดดงัน้ี พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ยิม้แยม้แจ่มใส เทรนเนอร์มี

การแนะน าการใชบ้ริการเคร่ืองเล่น การบริการของพนกังานส่วนแรก ครูผูส้อนมีความเตม็ใจให้บริการ

และการสอนแมไ้ม่ไดเ้สียค่าใชจ่้าย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตติชยั ประเจิดชยัวงศ ์(2551)ได้

ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการต่ออายุสมาชิกสถานบริหารร่างกายระบบสาขาของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร วิโรจน์ พรวิจิตรจินดา (2556) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สถานออกก าลงักาย กรณีศึกษาทรู ฟิตเนส ด้านกระบวนการ ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

สถานท่ีออกก าลงักาย FBT Fitness Center โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

ขอ้ท่ีมีค  าตอบในระดบัมากท่ีสุดดงัน้ี การช าระค่าสมาชิกท่ีหลากหลาย เช่นเงินสด บตัรเครดิต การโอน

เงินผา่นแอปพลิเคชัน่ มีการช้ีแจงก่อนสมคัรสมาชิกท่ีชดัเจน สามารถใชบ้ริการไดต้ามเวลาท่ีตอ้งการ มี

การจดัโซนท่ีชดัเจนในการเล่นส่วนต่างๆ เช่นส่วนแขน อก ขา เป็นตน้ มีการช้ีแจงก่อนสมคัรสมาชิกท่ี

ชดัเจน และการจดัการคลาสต่างๆรวมถึงอุปกรณ์การเล่นท่ีเป็นระบบ ตามล าดบัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ กิตติชยั ประเจิดชยัวงศ์ (2551)ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการต่ออายุสมาชิกสถานบริหาร

ร่างกายระบบสาขาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วโิรจน์ พรวจิิตรจินดา (2556)ไดศึ้กษาปัจจยัท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถานออกก าลงักาย กรณีศึกษาทรู ฟิตเนส ด้านส่ิงแวดล้อมทาง

กายภาพ ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชส้ถานท่ีออกก าลงักาย FBT Fitness Center โดยรวม
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อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค  าตอบในระดบัมากท่ีสุดดงัน้ี การตกแต่ง

สถานท่ีท่ีทนัสมยั ความสะอาดภายในสถานท่ี มีภาพลกัษณ์ท่ีชัดเจนและโดดเด่นมีส่ิงอ านวยความ

สะดวกไวบ้ริการ เช่น น ้ าด่ืม ผา้เช็ดตวั ห้องอาบน ้ า บรรยากาศกระตุ้นในการใช้บริการและมีการ

ประกอบดนตรีในสถานท่ี ตามล าดบั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบังายวิจยัของ กิตติชยั ประเจิดชยัวงศ ์(2558) 

ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการต่ออายุสมาชิกสถานบริหารร่างกายระบบสาขาของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  

ข้อเสนอแนะงานวจัิย  

ด้านผลติภัณฑ์ ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง มีหอ้งสตรีม ซาวน์น่า ควรเพิ่มหรือเขียนขอ้จ ากดัให้สมาชิกเขา้ใจใน

การใชบ้ริการใน,คลาสออกก าลงักายมีความแปลกใหม่และหลากหลาย ควรมีการจดอบรมครูผูส้อนให้

เลือกดนตรีประกอบ, ความทนัสมยัของอุปกรณ์ ควรมีการท าความสะอาดหรือซ่อมบ ารุง ปรับเปล่ียน

ใหมี้ความใหม่ 

ด้านราคา ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง ค่าสมาชิกมีความเหมาะสม ควรเพิ่มหรือจดัท าสถานท่ีรวมใหไ้ดต้ามราคา
ท่ีเหมาะสม, ค่าสมาชิกเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัได ้ควรจะท าใหอ้งคป์ระกอบภาพรวมเหมาะสมกบัดา้น
ราคา, อตัราค่าบริการจอดรถมีความเหมาะสม ควรจะใหส้มาชิกจอดฟรีในขณะท่ีใชบ้ริการ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง ความสะดวกในการใชบ้ริการกล่าวคือ ควรจะท าการโป
รโมทเพื่อให้รู้วา่สถานท่ีออกก าลงักายมีก่ีสาขาเพื่อใหส้มาชิกตอบสนยงความตอ้งการในการเลือกใช้
บริการ, ท่ีจอดรถเพียงพอกล่าวคือควรจะเช่าหรือหาพื้นท่ีท่ีใชใ้นการจอดรถเพื่ออ านวยความสะดวก, 
จ านวนสาขาท่ีมากพอ ควรจะเพิ่มหรือขยายสาขาไปอีกเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

ด้านโปรโมช่ัน ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง มีการส่งเสริมการตลาดร่วมกบัโปรโมชัน่บตัรเครดิต ควรจะเร่ิมกบั
สถาบนัการเงินชั้นน าเพื่อน ามาท าโปรโมชัน่, มีเทรนเนอร์ท่ีฟรีในการสอนสมาชิกใหม่กล่าวคือ ควรจะ
ใหบ้ริการในการสอนสมาชิกฟรีส าหรับผูส้มคัรใหม่, มีส่วนลดใหก้บัสมาชิกท่ีเป็นสมาชิกมานานกวา่ 2 
ปี มีส่วนลดค่าแรกเขา้ ควรจะมอบส่วนลดเพื่อสร้างความซ่ือสัตยใ์หก้บัสมาชิกท่ีใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
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ด้านบุคลากร ส่ิงท่ีควรปรับปรุง พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ยิม้แยม้แจ่มใสควรจะอบรมพนกังานให้
รู้จกัการบริการท่ีดี, เทรนเนอร์มีการแนะน าการใชบ้ริการเคร่ืองเล่น ควรจะใหเ้ทรนเนอร์แนะน าการใช้
อุปกรณ์โดยท่ีไม่ตอ้งใหส้มาชิกร้องขอ, การบริการของพนกังานส่วนแรก ควรจะใหค้วามส าคญักบั
ส่วนน้ีเนน้เร่ืองการถามตอบขอ้สงสัยระหวา่งพนกังานกบัสมาชิก 

ด้านกระบวนการ ส่ิงท่ีควรปรับปรุง การช าระค่าสมาชิกท่ีหลากหลาย ควรจะเพิ่มช่องทางการช าระเงิน
ค่าสมาชิกใหห้ลากหลายเพื่อเพิ่มช่องทางเลือกใหส้มาชิกตามความสะดวก, มีการช้ีแจงก่อนสมคัร
สมาชิกท่ีชดัเจน ควรจะบอกขอ้ดีและขอ้จ ากดัท่ีชดัเจนก่อนการตดัสินใจสมคัรสมาชิก, มีระบบความ
ปลอดภยัจะเพิ่มความปลอดภยัใน Locker ควรท าเป็นการแตะบตัรหรือมอบกุญแจส่วนตวัใหส้มาชิก   

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ส่ิงท่ีควรปรับปรุง การตกแต่งสถานท่ีท่ีทนัสมยั ควรจะตกแต่งสถานท่ี
ออกก าลงักายใหมี้ความทนัสมยัดึงดูดการมาใชบ้ริการของสมาชิก, ความสะอาดภายในสถานท่ี ควรจะ
เพิ่มความสะอาดและในช่วงน้ีโรคระบาดท าใหส้มาชิกกงัวลเร่ืองน้ี, มีภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจนและโดดเด่น 
ควรจะสร้างความเป็นตวัตนของ Brand เช่น มีเส้ือผา้แจกสมาชิก กระเป๋า  

บรรณานุกรม 
นรเศรษฐ กมลสุทธิและคณะ (0552 ) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสมคัรสมาชิก

ฟิตเนสเซ็นเตอร์  

วโิรจน์ พรวจิิตรจินดา (0552)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานออก

ก าลงักาย 

ชาภา วงษ์กาญจนากุล (0552)  ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

ศูนยบ์ริหารร่างกายของผูนิ้ยมออกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
กติติชัย ประเจิดชัยวงศ์ (0552)  ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการต่ออายสุมาชิกสถานบริหารร่างกาย

ระบบสาขาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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