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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย
ของผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y 
ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งที่เป็นสมาชิก/เคยเป็นสมาชิก จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
ผลการทดสอบพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ระดับ
การศึกษาต่ ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท 
ผลการทดสอบพบว่า 1).ผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y ที่มีด้านรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลัง
กายแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2).ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย 
ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านต้นทุน ด้านความสะดวก ด้านการติดต่อสื่อสาร และ ด้านการดูแลเอาใจใส่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3).แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: เจเนอเรช่ัน Y สถานออกก าลังกาย มุมมองลูกค้า  
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ABSTRACT 
 
 This research aims to study the marketing mix from the perspectives of customers and 
the motivational factors that influenced decision to choose a fitness center membership among 
members of Generation Y in the Bangkok metropolitan area. The samples in this research 
consisted of 400 members of Generation Y in Bangkok who were members or used to be 
members of a fitness center by using the questionnaire as a tool for data collection. The statistics 
used in the data analysis were descriptive statistics and the hypothesis testing used inferential 
statistics. The results of research found that most of respondents were female, with a marital 
status of married, single, widowed, divorced or separated, held a Bachelor’s degree, worked as 
private employee and had an average monthly income of less than or equal to 25,000 Baht. The 
results of hypothesis testing were as follows: (1) the members of Generation Y had different 
income levels and made different decisions in terms of choosing a fitness center when applying a 
membership at a statistically significant level of 0.05; (2) marketing mix from the perspectives of 
the customers in the aspects of customer value, cost to customers, convenience, communication 
and caring influenced their decisions to choose a fitness center membership among members of 
Generation Y in the Bangkok metropolitan area at a statistically significant level of 0.05; and (3) 
motivation in the aspect of emotion and rationally-influenced decisions to choose a fitness 
center for applying for a membership among members of Generation Y in the 
Bangkok metropolitan area at a statistically significant level of 0.05. 
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บทน า 
ในยุคปัจจุบันกระแสการรักสุขภาพก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่ามกลางความทันสมัยและความ

เป็นสังคมเมืองมากขึ้น ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ท าให้คนเราต้องมีการปรับตัวและหันมาใส่ใจสุขภาพอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่อย่างในกรุงเทพมหานคร ที่ต้องเผชิญกับความ
แออัด มลพิษฝุ่นควัน พฤติกรรมการกินอาหาร ความเครียดจากการท างาน อีกท้ังยังมีโรคระบาดต่าง ๆ ซึ่งดูเหมือน
สิ่งเดียวท่ีทุกคนสามารถท าได้คือการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสิ่งที่ต้องเจอในแต่
ละวันให้ได้มากที่สุด ด้วยเหตุนี้การออกก าลังกายจึงกลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ตระหนักได้ถึง
ประโยชน์และกลับมาให้ความส าคัญกันอย่างแพร่หลาย ส่งผลท าให้ตลาดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการออกก าลัง
กายมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นและมีแนวโน้มการแข่งขันกันในตลาดที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ  

สังคมมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคเจเนอเรช่ัน Y วัยรุ่นในกลุ่มนี้ถือเป็นตลาดกลุ่มใหญ่ในปัจจุบัน เนื่องด้วย
เจเนอเรช่ัน Y เป็นช่วงวัยมีไฟการท างาน มีก าลังในการซื้อสูง มีเรี่ยวแรงในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังมี
ความคิดสร้างสรรค์พร้อมจะเปิดรับสิ่งแปลกใหม่มากยิ่งขึ้น ท าให้ได้พบเห็นและมีประสบการณ์ในมุมที่แตกต่างจาก
คนรุ่นก่อน จึงส่งผลให้มุมมองในการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม ท าให้กลุ่มคนเจเนอเรช่ัน Y เกิดการตระหนักรู้และ
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เล็งเห็นถึงความส าคัญของการออกก าลังกายกันมากขึ้น เนื่องจากเริ่มเห็นสุขภาพของคนเจเนอเรช่ันก่อนหน้า ที่
ก าลังประสบปัญหาสุขภาพร่างกายที่เสือ่มโทรมขึ้นเรือ่ย ๆ จากการท างานหนักและการใช้ชีวิตที่ขาดการดูแลสขุภาพ
และละเลยการออกก าลังกาย แต่สิ่งหนึ่งที่นักการตลาดก าลังเผชิญคือ ปัญหาที่ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีความต้องการเพิ่มขึ้น
มากกว่าเดิมในการเลือกสถานท่ีออกก าลังกายซึ่งต้องการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง ดังนั้นหากนักการตลาดไม่ท า
การวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จรงิ อาจส่งผลให้ธุรกิจไม่เป็นท่ีนิยมได้ อีกทั้งเหตุผลส าคัญที่จะ
จูงใจให้ผู้บริโภคใช้บริการในสถานที่ออกก าลังกายก็เป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินใจใช้บริการสถานที่            
ออกก าลังกาย หากนักการตลาดไม่ท าการวิเคราะห์ให้ดีอาจจะท าให้ธุรกิจไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ในอนาคต 

การท าให้ผู้ประกอบการสามารถดึงดูดผู้ที่สนใจให้เข้ามาใช้บริการสถานท่ีออกก าลังกายได้ ผู้ประกอบการ
จ าเป็นต้องใช้การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและศึกษาแรงจูงใจที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับผู้บริโภคในเรื่องต่าง ๆ ได้ เช่น ด้านความคุณค่าที่ลูกค้า
จะได้รับ ด้านต้นทุนท่ีผู้บริโภคต้องจ่าย ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค ด้านความสะดวก ด้านความส าเร็จในการ
ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค และด้านการดูแลเอาใจใส่ ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจสถานออกก าลังกายในแต่ละ
แห่งจ าเป็นที่จะต้องศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับตัวเอง และท าให้สามารถเป็นผู้น าในส่วนแบ่งทางการตลาดได้ในอนาคตอีกด้วย 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่ อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ย        
ต่อเดือน และอาชีพ 

2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า (7C’s) ได้แก่ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ 
(Customer Value) ด้านต้นทุนของผู้ใช้บริการ (Cost) ด้านความสะดวกในการเข้าใช้บริการ (Convenience) ด้าน
การติดต่อสื่อสาร (Communication) ด้านการดูแลเอาใจใส่ (Caring) ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความ
ต้องการ (Completion) ด้านความสบาย (Comfort) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของ
ผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจ (Motivation) ได้แก่ด้านเหตุผล (Rational) ด้านอารมณ์ (Emotion) ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะลักษณะของประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการ
เจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านต้นทุน              
ด้านความสะดวก ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ และ
ด้านความสบาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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3. แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออก
ก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวความคิดและทฤษฎี
ของ Kotler and Keller (2012) มาใช้เป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ  เนื่องจากลักษณะประชากรศาสตร์เป็นปัจจัย
ภายในส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เช่น อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ ปัจจัยเหล่านี้ได้ถูกน ามาใช้เป็นหนึ่งเกณฑ์ในการแบ่งส่วนการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้นักการตลาด
จัดท ากลยุทธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด  
 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า (7C’s) ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้น าแนวความคิดและทฤษฎีของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) เนื่องจากธุรกิจจะต้องตอบสามารถสนองความ
ต้องการของลูกค้า โดยส่วนประสมทางการตลาด 7 ตัว คือมุมมองของธุรกิจที่ให้บริการ การบริหารการตลาดของ
ธุรกิจให้เกิดผลความส าเร็จ จ าเป็นต้องพิจารณาถึงส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s) ซึ่ง
ประกอบด้วย 

คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (Customer Value) โดยลูกค้าจะเลือกใช้บริการอะไร สิ่งที่ลูกค้าจะพิจารณาเป็น
หลักคือคุณค่าหรือคุณประโยชน์ ที่จะได้รับเมื่อเทียบกับเงินและตที่จ่ายไป ดังนั้น ธุรกิจต้องเสนอเฉพาะบริการที่
สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างแท้จริง 

ต้นทุน (Cost to Customer) เงินท่ีลูกค้ายินดีที่จะจ่ายเพื่อแลกกับบริการนั้น ต้องมีความคุ้มค่ากับบริการ
ที่จะได้รับ หากลูกค้ายินดีจ่ายในราคาที่สูง นั่นแสดงว่าความคาดหวังในบริการนั้นย่อมสูงด้วย ในการตั้งราคา
ค่าบริการ ธุรกิจจ าเป็นต้องหาราคาที่ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายให้ได้ จากนั้นน าราคานั้นไปใช้ในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
เพื่อให้สามารถเสนอบริการในราคาที่ลูกค้ายอมรับได้ 

ความสะดวก (Convenience) ลูกค้าจะใช้บริการกับธุรกิจที่จะสร้างความสะดวกให้ลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการติดต่อสอบถามข้อมูลและการให้บริการต่าง ๆ หากลูกค้าติดต่อใช้บริการไม่สะดวก ธุรกิจจะต้องมีหน้าที่
สร้างความสะดวกให้บริการถึงที่บ้านหรือที่ท างานลูกค้า 

การติดต่อสื่อสาร (Communication) ลูกค้าต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในขณะเดียวกันก็
ต้องการติดต่อกับธุรกิจเพื่อให้ข้อมูลความเห็นหรือข้อร้องเรียน ธุรกิจต้องสามารถจัดหาสื่อท่ีเหมาะสมกับให้กับกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย เพื่อการให้และรับข้อมูลความเห็นจากลูกค้า ดังนั้นการส่งเสริมการตลาดทั้งหลายจะไม่ประสบ
ผลส าเร็จได้เลยหากการสื่อสารล้มเหลว 

การดูแลเอาใจใส่ (Caring) ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ทั้งบริการที่จ าเป็นหรือบริการที่ฟุ่มเฟือย เช่น ด้าน
ความงาม ลูกค้าต้องการความเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีจากผู้ให้บริการตั้งแต่เริ่มก้าวเข้ามาจนถึงก้าวออกจากร้านนั้น 
ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือครั้งใดของการใช้บริการก็ตาม หรือไม่ว่าจะเป็นพนักงานผู้ใดที่ให้บริการก็ตาม 

ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ (Completion) ลูกค้ามุ่งหวังให้ได้รับการตอบสนองความ
ต้องการอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นการบริการตัดผม ทรงผมที่ออกมาจะต้องมีความเรียบร้อยตรงกับความ
ต้องการลูกค้า หรือการเข้ารักษาอาการป่วยไม่ว่าในโรงพยาบาลใดอาการป่วยจะต้องหาย ในแต่ละธุรกิจบริการแม้
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ขั้นตอนการให้บริการจะมีความซับซ้อนเพียงใดต้องจ้างพนักงานจ านวนมากมายเพียงใด ลูกค้าไม่มีส่วนมารับรู้                
รู้อย่างเดียวว่ากระบวนการให้บริการต้องตอบสนองความต้องการอย่างครบถ้วน ไม่ขาดตกบกพร่อง 

ความสบาย (Comfort) สิ่งแวดล้อมโดยรวมต่าง ๆ ของการให้บริการ อาทิอาคารเคาน์เตอร์บริการ 
ห้องน้ า ทางเดิน ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จะต้องสร้างความสบายตาและสบายใจให้ลูกค้า หากลูกค้ามาใช้บริการ
ประเภทหรูหราฟุ่มเฟือย สิ่งเหล่านั้นจะต้องสามารถท าให้ความทุกข์ใจของลูกค้าบรรเทาเบาบางลงได้ เช่น การนั่งฟัง
เพลงของลูกค้า 

แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ (Motive) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวความคิดและ
ทฤษฎีของ Schiffman and Kanuk (2007) เป็นการอธิบายถึง สิ่งจูงใจด้านเหตุผลและอารมณ์  (Rational 
motives versus emotional motives) ดังนี้ สิ่งจูงใจด้านเหตุผล หมายถึง สิ่งจูงใจหรือจุดมุ่งหมาย ซึ่งถือเกณฑ์
เศรษฐกิจ หรือใช้หลักเหตุผล เช่น ราคา ขนาด คุณภาพ ความประหยัด การตัดสินใจซื้อของบุคคลตามหลัก
เศรษฐกิจนั้น จะตั้งข้อสมมติฐานว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่มีเหตุผล เมื่อเขาพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ แล้วจะตัดสินใจ
เลือกตราสินค้าที่มีอรรถประโยชน์สูงสุดหรือความพึงพอใจสูงสุดหรือความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปสูงสุด สิ่งจูงใจด้าน
อารมณ์ หมายถึง การเลือกจุดมุ่งหมายตามหลกัเกณฑ์ความรูส้ึกสว่นตัวหรอืดุลยพินิจส่วนตวั (Personal criteria or 
subjective criteria) ความต้องการเฉพาะบุคคล ความภูมิใจ ความกลัว ความเป็นมิตร  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวความคิดและทฤษฎี 
Schiffman and Kanuk (2007) ให้ความหมายของกระบวนการตัดสินใจซื้ อ หมายถึง ขั้นตอนการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไป พฤติกรรมผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ ทั้งใน
ด้านจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเป็นกิจกรรมด้านจิตใจ และกายภาพ ซึ่งเกิดขึ้น
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหล่านี้ท าให้เกิดการซื้อ และเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับสถานออกก าลังกาย (Fitness Center) 
ประเภทของสถานออกก าลังกายในอุตสาหกรรมสถานออกก าลังกายได้มีการแบ่งลักษณะการให้บริการ

ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
1. สโมสร (Mega club) เป็นสถานออกก าลังกายที่เป็นศูนย์รวมของการออกก าลังกายที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ 

มีกีฬาเกือบทุกประเภท ทั้งกีฬากลางแจ้งและกีฬาท่ีอยู่ในอาคาร  
2. ศูนย์กีฬา (Multi - sport center) เป็นศูนย์ออกก าลังกายที่มีขนาดปานกลาง ส่วนมากจะอยู่ในโรงแรม

หรืออาคารส านักงานใหญ่ มีกีฬากลางแจ้งและในอาคารไว้บริการ  
3. ฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Fitness center) เป็นสถานออกก าลังกายที่ เน้นการออกก าลังกายเฉพาะและจะให้

ความส าคัญในความสะดวกสบายให้กับลูกค้า โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในโรงแรม ศูนย์การค้ากลางใจเมืองและย่าน
ส าคัญทางธุรกิจ เพื่อสะดวกต่อการเดินทาง มีค่าบริการแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายเดือน รายปี 

4. ศูนย์บริการเฉพาะทาง (Niche club) เป็นสถานออกก าลังกายที่ให้บริการการออกก าลังกายเฉพาะ
สัดส่วน จึงท าให้มีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น โยคะ พีราทีส เป็นต้น  

เมื่อพิจารณาประเภทของสถานออกก าลังกายทั้ง 4 ประเภทแล้วพบว่า สถานออกก าลังกายประเภทฟิตเน
สเซ็นเตอร์ (Fitness center) เป็นสถานออกก าลังกายที่มีการเติบโตเร็วที่สุด ทั้งรูปแบบในการขยายสาขา การ
ปรับปรุงสถานท่ีการเพิ่มรูปแบบของกิจกรรมและการขยายตัวของธุรกิจ 
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ประเภทการให้บริการของสถานออกก าลังกาย (Fitness Center) 
1. ประเภทสวัสดิการ หมายถึง สถานออกก าลังกายที่เป็นหน่วยงานราชการหรือองค์กรธุรกิจเอกชนซึ่งจัด

ให้มีขึ้นส าหรับข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนั้น ๆ 
2. ประเภทก่ึงสวัสดิการ หมายถึง ฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่หน่วยงานราชการหรือองค์กรธุรกิจเอกชนจัดให้มีขึ้น 

ส าหรับให้บริการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพแก่ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนั้น ๆ และรวมถึง
ให้บริการแก่บุคคลภายนอกองค์กรด้วย 

3. ประเภทธุรกิจ หมายถึง ธุรกิจให้บริการใช้สถานที่ และอุปกรณ์ออกก าลังกายเพื่อประโยชน์ทางการค้า
ที่ผู้ประกอบธุรกิจท าสัญญาให้บริการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพกับผู้บริโภคให้เป็นสมาชิก  

โดยข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่มีสถิติว่านับตั้งแต่ปี 2559 - 2561 มูลค่าทุนจด
ทะเบียนมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปี 2561 มีจ านวนมูลค่าทุนจดทะเบียนจ านวน 377 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
87 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 30% แสดงให้เห็นถึงการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจสถานออกก าลังกาย ซึ่งสอดคล้องกับ
การเพิ่มขึ้นของธุรกิจจัดตั้งใหม่ โดยการจัดตั้งธุรกิจที่เพิ่มข้ึนนี้สะท้อนรปูแบบการด าเนินชีวิตที่เปลีย่นไปของผู้บริโภค 
ซึ่งมักเลือกท าเลที่ตั้งเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้ามากขึ้น เช่น การจัดตั้งตามแนวรถไฟฟ้า มีการขยายสาขา และมีการ
จัดตั้งธุรกิจโด ผู้ประกอบการรายเล็กเพิ่มขึ้น ซึ่งธุรกิจสถานออกก าลังกาย ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร รายได้
รวมของกลุ่มธุรกิจสถานออกก าลังกาย ในปี 2558-2560 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
ถึง 12.40% ต่อปี ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าธุรกิจสถานออกก าลังกายขนาดเล็ก  มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นในอัตราที่ก้าว
กระโดด สอดคล้องกับแนวโน้มของธุรกิจที่มีสถานออกก าลังกาย รายย่อยเปิดตัวมากขึ้นและกระจายตัวในย่านชุมชน 
เพื่อจับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการออกก าลังกายใกล้บ้าน ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง อีกท้ังแนวโน้มการลงทุนจากต่างชาติใน
ธุรกิจสถานออกก าลังกายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการร่วมทุนและการน าแบรนด์สถานออกก าลังกาย
ต่างชาติมาเปิดสาขาในไทย โดยเฉพาะสถานออกก าลังกาย แบรนด์ใหญ่ๆที่ติดตลาดอยู่ในขณะนี้ ส่วนใหญ่เกิดจาก
การลงทุนหรือร่วมทุนกับชาวต่างชาติ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y ที่ใช้/เคยใช้บริการสถานออกก าลังกายของ

ผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y ที่ใช้/เคยใช้บริการสถานออกก าลังกายในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้วิธีค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากสูตรแบบไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558) โดยก าหนดค่าความผิดพลาดไม่เกิน 5% ด้วยระดับความ
เชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน และเก็บเพิ่มเติมกลุ่มตัวอย่าง 15 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 
400 คน  

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อให้มีลักษณะที่

ง่ายต่อการตอบและยังครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้โดยแบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและอาชีพ เป็นค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จ านวน 6 ข้อ  
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ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ได้แก่ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะ
ได้รับ ด้านต้นทุน ด้านความสะดวก ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความส าเร็จในการตอบสนอง
ความต้องการ และด้านความสบาย จ านวน 32 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Likert 
Scale) ที่มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านเหตุผลและด้านอารมณ์จ านวน 8 ข้อ ซึ่ง
เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) ที่มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยก าหนดน้ าหนัก
ระดับความคิดเห็นของแต่ละระดับ  

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน 
Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามใช้วัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Semantic 
Differential Scale) ที่มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยแจกแจง ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอนดังน้ี 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ อาชีพ  
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่ลูกค้า

จะได้รับ ด้านต้นทุน ด้านความสะดวก ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความส าเร็จในการ
ตอบสนองความต้องการ และด้านความสบาย  

3) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านเหตุผล และ ด้านอารมณ์ 
4) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 คือลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการ
เจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 2 เป็นอิสระต่อกัน ใช้ทดสอบข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรเฉพาะ เพศ และใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว One Way ANOVA ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่  2 กลุ่มขึ้นไป ใช้ทดสอบข้อมูล
เกี่ยวกับตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ  

การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว คือส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองลูกค้า ได้แก่ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านต้นทุน ด้านความสะดวก ด้านการติดต่อสื่อสาร 
ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ และด้านความสบาย มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์
การถดถอยแบบพหุคูณ Multiple Regression Analysis ในการทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว คือปัจจัยแรงจูงใจ ได้แก่ 
ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลงักายของผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y ใน



8 
 

เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการ
ทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจง ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอนดังน้ี 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 
202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 อยู่ในช่วงอายุ ระหว่าง 35 – 40 ปี จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 มีสถานภาพ โสด จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00  

เนื่องจากอันตรภาคช้ันของข้อมูลด้านระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ มี
ความถี่ค่อนข้างต่ า ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการปรับปรุงกลุ่มใหม่เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่
มีการศึกษาระดับต่ ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 มีสถานภาพ 
โสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 
25,000 บาท จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.70 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.00  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ได้แก่ ด้านคุณค่าที่ลูกค้า
จะได้รับ ด้านต้นทุน ด้านความสะดวก ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความส าเร็จในการ
ตอบสนองความต้องการ ด้านความสบาย พบว่า  

ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ลูกค้าด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบัโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ทุกข้อผู้ใช้บริการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ด้านต้นทุนพบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าด้านต้นทุน 
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อผู้ใช้บริการมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ด้านความสะดวก พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าด้าน
ความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.42 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อ
ผู้ใช้บริการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ยกเว้นข้อเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 

ด้านการติดต่อสื่อสาร พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า
ด้านการติดต่อสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุก
ข้อผู้ใช้บริการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  

ด้านการดูแลเอาใจใส่ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า
ด้านการดูแลเอาใจใส่โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุก
ข้อผู้ใช้บริการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ในมุมมองลูกค้าด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.42 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อผู้ใช้บริการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ด้านความสบาย พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าด้าน
ความสบาย โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อ
ผู้ใช้บริการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ พบว่า 
ด้านเหตุผล ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านเหตุผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่านต้องการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็ งแรง ผู้ใช้บริการมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้ออ่ืน ๆ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ด้านอารมณ์ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านอารมณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นข้อท่าน
ต้องการมีรูปร่างที่ได้สัดส่วนเพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ตัวเอง ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการ
เจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.98 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นว่าอาจจะสมัครสมาชิกต่อ/อาจจะแนะน า ตามล าดับดังนี้ 

1. ในการสมัครสมาชิกเข้าใช้บริการสถานออกก าลังกายครั้งต่อไปผู้ตอบแบบสอบถามจะสมัครสมาชิกต่อ
ในสถานออกก าลังกายท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเป็น/เคยเป็นสมาชิก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของการสมัครสมาชิกต่อเท่ากับ 3.95 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามจะแนะน าบุคคลที่รู้จักให้มาใช้บริการสถานออกก าลังกายท่ีเป็น/เคยเป็นสมาชิก ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยของการแนะน าบุคคลที่รู้จักเท่ากับ 4.02 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ข้อ ดังนี้  
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะลักษณะของประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริ การเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน พบว่า  

ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการ
เจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ใช้บริการที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท และผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 ขึ้นไป มีการตัดสินใจใช้
บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 
ส่วนรายคู่อื่นไม่พบความแตกต่าง 

สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ 
ด้านต้นทุน ด้านความสะดวก ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการดูแลเอาใจใส่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถาน
ออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านต้นทุน ด้านความสะดวก ด้าน
การติดต่อสื่อสาร และ ด้านการดูแลเอาใจใส่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการ
เจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยแรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
ใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  

แรงจูงใจ ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของ
ผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

สถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน าผลมาศึกษาและอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ได้ดังนี้ 

1. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลีย่ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท มี
การตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายมากกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 บาทขึ้นไป จากการวิจัยจะเห็น
ได้ว่าได้ว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยจะมีการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายมากกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนสูง ท้ังนี้อาจเป็นผลมาจากรายได้เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้บริการ รายได้ที่
เกิดจากการท างานมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเหนื่อยล้า และยังส่งผลต่อเวลาที่
ผู้ใช้บริการต้องจัดสรรเวลาท างานเพื่อให้มีเวลามากพอที่จะสามารถเข้าใช้บริการสถานออกก าลังกาย ซึ่งขึ้นอยู่กับ
การแบ่งเวลาของแต่ละบุคคลอีกด้วย อีกทั้งสถานออกก าลังกายในแต่ละที่มีอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดย
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการบริการ ผู้ใช้บริการต้องเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกายที่สอดคล้องกับรายได้ของแต่ละ
บุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภกฤษณ์ มาลัยทอง (2551) ที่ศึกษาเรื่องทัศนคติและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการสถานออกก าลังกายในแคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ของผู้ออกก าลังกายในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพอใจต่อสถานออกก าลังกายแตกต่างกัน  

2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องมาจากผู้ใช้บริการรับรู้ถึง
ความมีมาตรฐานของสถานออกก าลังกาย โดยโปรแกรมออกก าลังกายที่แปลกใหม่ มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ
คอยให้ค าแนะน าการออกก าลังกายที่ถูกวิธี รวมไปถึงพื้นที่ออกก าลังกาย อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อจ านวนสมาชิกที่มา
ให้บริการ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2551) กล่าวว่าลูกค้าจะเลือกใช้บริการอะไรหรือกับใคร สิ่งที่
ลูกการใช้พิจารณาเป็นหลักคือ คุณค่าหรือคุณประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับเมื่อเทียบกับเงินที่จ่ายไป ดังนั้น ธุรกิจ
จะต้องเสนอเฉพาะบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง 

3. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านต้นทุน อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลัง
กายของผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องมาจากอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของสถาน
ออกก าลังกายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย กล่าวคือสถานออกก าลังกายควรมีการรระบุ
อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าใช้สถานออกก าลังกายที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเปรียบเทียบในด้านของความ
คุ้มค่าในการตัดสินใจใช้บริการ อัตราค่าธรรมเนียมสอดคล้องกับคุณภาพของอุปกรณ์และสิ่งอ านวยคสวามสะดวก
ภายในสถานออกก าลังกาย มีการจัดโปรโมชั่น เช่น มีส่วนลดค่าธรรมเนียมแรกเข้า/ค่าธรรมเนียมรายเดือน รวมไป
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ถึงมีระยะเวลาให้การผ่อนช าระหากมีการต่ออายุสัญญาการเป็นสมาชิกในสถานออกก าลังกาย สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ศุภกฤษณ์ มาลัยทอง (2551) กล่าวว่า ราคาเป็นปัจจัยส าคัญในการบอกถึงคุณภาพที่จะได้ ซึ่งสินค้าที่ราคาสูง 
คุณภาพน่าจะสูงด้วย ท าให้ความคาดหวังของลูกค้าที่ได้จะสูงไปด้วย นั่นคือเมื่อลูกค้ามีต้นทุนท่ีสามารถจ่ายเพื่อซื้อ
สินค้าเพิ่มขึ้นความคาดหวังในคุณภาพของสินค้าจะสงูด้วยเช่นกัน ค่าใช้จ่ายของการสมัครเป็นสมาชิกนั้นจะขึ้นอยู่กบั
ความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ การเสนอส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ ก าหนดกลยุทธ์ด้าน
ราคาที่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเห็นถึงความคุ้มค่าของค่าสมัครสมาชิกเมื่อเทียบกับสถานออกก าลังกายอื่น ๆ 

4. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูก ด้านความสะดวก มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออก
ก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่น Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการอ านวยความสะดวกในทุก ๆ ด้านของ
สถานออกก าลังกาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย กล่าวคือในยุคปัจจุบันสถานออกก าลัง
กายมีบทบาทในการตอบสนองความต้องการออกก าลังของคนเมืองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานออกก าลัง
กายที่สามารถตอบโจทย์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการสถานออกก าลังกายได้สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย เช่น 
สามารถเดินทางสะดวกเนื่องจากตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งถือเป็นสถานท่ีที่เดินทางสะดวก มีรถโดยสารสาธารณะ 
มีพื้นท่ีออกก าลังกายที่พร้อมใช้งาน มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยอ านวยความสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ปัทมนันท์ พลเดช (2547) กล่าวว่า ผู้บริโภคจะตัดสินใจใช้บริการกับธุรกิจใด ธุรกิจนั้นจะต้องสร้างความสะดวก
ให้กับผู้บริโภคในทุกด้านที่จะท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้านั้น ผู้บริโภคมักให้ความส าคัญกับท าเลที่ตั้งที่สะดวกสบาย
ต่อการเดินทางมาใช้บริการ ตั้งอยู่ใกล้บ้านหรือท่ีท างาน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี 

5. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูก ด้านการติดต่อสื่อสาร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถาน
ออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องมาจากการติดต่อสื่อสารมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย ซึ่งปัจจุบันการเราสามารถเข้าถึงการสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ การ
กระจายข่าวสารเป็นสิ่งที่ท าได้ง่ายและรวดเร็วมาก การที่สถานออกก าลังกายจะส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ใช้บริการมี
ความจ าเป็นต้องส่งสารให้ครบทุกช่องทางที่สามารถท าได้ เพื่อเพ่ิมการรับรู้และเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารสามารถ
ส่งไปถึงผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับแนวคิดของ จันท์รุจี มาศโอสถ (2560) กล่าวว่า ด้านการสื่อสาร 
ผู้ประกอบการควรมีระบบรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากลูกค้าสามารถพิมพ์มาร้องเรียน ติ ชม ได้ผ่านทาง
หน้าเว็บบอร์ดของเว็บไซด์ ท าให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีมาเยี่ยมชมได้เห็นรวีิวจากทางร้านค้า และมกีารอัพเดทข่าวสารอยา่ง
สม่ าเสมอ 

6. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูก ด้านการดูแลเอาใจใส่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถาน
ออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องมาจากผู้ใช้บริการจะให้ความส าคัญกับการ
ดูแลเอาใจใส่ การสร้างความประทับใจจากพนักงาน/บุคลากรภายในสถานออกก าลังกาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการสถานออกก าลังกาย การแสดงให้ผู้ใช้บริการรับรู้ถึงความใส่ใจในการบริการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน แต่
สามารถท าให้เกิดความรู้สกึท่ีดีในการเข้าใช้บริการไดเ้สมอ เช่นการกล่าวทักทาย ยิ้มแย้ม แสดงความกระตื้อรื้อร้นใน
การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) กล่าวว่า การดูแลเอาใจใส่ (Caring) ลูกค้าที่มา
ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นบริการที่จ าเป็นหรือบริการที่ฟุ่มเฟือย เช่น ด้านความงาม ลูกค้าต้องการการเอาใจใส่ดูแลเป็น
อย่างดีจากผู้ใช้บริการ เริ่มตั้งแต่ก้าวเท้าแรกเข้ามาจนถึงก้าวออกจากร้านนั้น ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือครั้งใดของ
การใช้บริการก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นพนักงานผู้ใดที่ให้บริการก็ตาม 
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 7. แรงจูงใจ ด้านเหตุผล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน 
Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องมาจากผู้ใช้บริการมีเหตุผลของการตัดสินใจในด้านสุขภาพ โดยมีเป้าหมายในการ
ออกก าลังกายที่ชัดเจน เช่นต้องการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ สร้างภูมิคุ้มกัน ลดอัตราการเจ็บป่วยรวม
ไปถึงการควบคุมน้ าหนักเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ รุ่งฟ้า เทียมกลาง (2559)  ที่
ศึกษาเรื่อง ล าดับขั้นความต้องการที่มีผลต่อแรงจูงใจในการออกก าลังกายของสมาชิกสถานออกก าลังกาย สมาชิก
รับรู้ได้ถึงการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีจากการออกก าลังกาย รับรู้ได้ว่าการออกก าลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรง สม
ส่วน ลดความเครียด ลดน้ าหนัก นอนหลับสบาย และยังช่วยฟ้ืนฟูอาการบาดเจ็บได้อีกด้วย 

8. แรงจูงใจ ด้านอารมณ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน 
Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องมาจากผู้ใช้บริการมีการตัดสินใจด้วยความต้องการส่วนตัวของแต่ละบุคคล เช่น การ
อยากออกก าลังกายเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้มีภาพลักษณ์ที่ดูดีขึ้น เพิ่มความมั่นใจให้แก่ตัวเอง ออกก าลังกายตาม
กระแสนิยม ได้รับแรงบรรดาลใจจากบุคคลที่ช่ืนชอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชิฟแมน และคานุค (1994) กล่าว
ว่า สิ่งจูงใจด้านอารมณ์ หมายถึง การเลือกจุดมุ่งหมายตามหลักเกณฑ์ความรู้สึกส่วนตัวหรือดุลยพินิจส่วนตัว 
(Personal criteria or subjective criteria) ความต้องการเฉพาะบุคคล ความภาคภูมิใจ ความกลัว ความเป็นมิตร  
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออก

ก าลังกายของผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y ในเขตกรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ผู้ประกอบการควรมีการหาแนวทางเพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายให้เหมาะสม

กับกลุ่มผู้ใช้บริการ เนื่องจากผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน Y เป็นกลุ่มคนวัยท างาน ซึ่งรายได้ที่ได้รับล้วนมีความสัมพันธ์กับ
หน้าท่ีความรับผิดชอบและความเครียดที่ได้รับจากการท างาน จึงเป็นเรื่องปกติที่ผู้ใช้บริการจะระมัดระวังการใช้จ่าย
และพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองในการใช้จ่ายแต่ละครั้ง ผู้ประกอบการควรกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการรับรู้ได้ว่า
การเข้าใช้บริการสถานออกก าลังกาย ผู้ใช้บริการจะได้รับความคุ้มค่ากับอัตราค่าธรรมเนียมที่เสียไป ซึ่งอยู่ในราคาที่
ผู้ใช้บริการสามารถยอมรับ มีการจัดโปรโมช่ันเพื่อส่งเสริมการขายให้ผู้บริโภคเห็นถึงความคุ้มค่าที่จะได้รับ ปรับลด
ค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ การคิดค้นกลยุทธ์เพื่อให้ตอบโจทย์กับรูปแบบการด าเนิ นชีวิตและ
ความต้องการของของกลุ่มผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ 

2. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในการจัดหาแนวทางส่งเสริมกลยุทธส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 
ความมีช่ือเสียงของสถานออกก าลังกาย ท าให้สถานออกก าลังกายเป็นที่รู้จักและเกิดการยอมรับ มีสื่อโฆษณาและ
ช่องทางการติดต่อที่เข้าถึงง่าย มีความสะดวกในการเดินทางเพื่อประหยัดเวลา การจัดโปรโมช่ันเพื่อให้ผู้ใช้บริการ
รู้สึกถึงความคุ้มค่า และด้านของการบริการที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการให้บริการ นอกจากนี้ผู้ประกอบการ
ควรรับฟังสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการเพื่อน ามาพัฒนาธุรกิจให้เกิดความประทับใจ ตอบสนองความต้องการกับกลุ่ม
ผู้ใช้บริการได้อย่างสูงสุด การน ากลยุทธส่วนประสมการตลาดที่มีความเหมาะสมมาปรับใช้กับประเภทของธุรกิจด้าน
สถานออกก าลังกาย จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีความหลากหลายที่มาจาก
ปัจจัยส่วนบุคคลที่และความต้องการของผู้ใช้บริการที่ต่างกันออกไป  

3. ผู้ประกอบการควรมีการเน้นกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการทั้งใน
ด้านความเป็นเหตุผลข้อเท็จจริงที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ รวมไปถึงต้องสอดคล้องกับสิ่งที่จะสามารถกระตุ้นให้เกิด
อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวท่ีจะท าให้อยากออกก าลังกาย ผู้ประกอบการต้องช้ีให้เห็นถึงความส าคัญในการออกก าลัง
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กายด้วยความเป็นเหตุเป็นผล กระตุ้นให้ผู้ใช้บริการตระหนักได้ถึงความจ าเป็นที่จะต้องออกก าลังกาย อาทิเช่น ออก
ก าลงกายเพื่อลดปัญหาสุขภาพ เสริมสร้างความแข็งแรง ท าให้เกิดความคล่องตัว สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเกิดกระแสความนิยมในการการออกก าลังกายกันอย่างแพร่หลาย จึงถือเป็นโอกาส
ของผู้ประกอบการที่จะอาศัยจังหวะนี้ในการต่อยอดธุรกิจ กล่าวคือกระแสนิยมการรักสุขภาพ การหันมาออกก าลัง
กาย ท่ีก าลังเป็นที่ได้รับความสนใจอยู่ในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีการใช้ทัศนคติความชอบส่วนบุคลในการตัดสินใจ โดยไม่
จ าเป็นต้องมีเหตุผลที่ตายตัว อาทิเช่น ความต้องการอยากเป็นที่ยอมรับในสังคมด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้เกิด
ความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น การออกก าลังกายตามบุคคลที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ หน้าที่หลักของผู้ประกอบการคือการ
หาสิ่งที่จะมาจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกาย หัวใจหลักของการประกอบธุรกิจคือต้อง
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างครบถ้วน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร

เท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรขยายพื้นที่ไปยังปริมณฑล และจังหวัดที่มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ จะส่งผล
ให้การศึกษามีความละเอียดและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยสถานออกกก าลังกายที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าได้มี
การขยายพื้นที่ไปยังเขตปริมณฑลและจังหวัดที่มีความเจริญเข้าถึง ในอนาคตผู้ประกอบการจะได้ข้อมูลส าหรับท า
การตลาดได้อย่างครอบคลุมแม่นย ามากยิ่งขึ้น 

2. ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการสถานออกก าลังกาย ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
คุณค่าตราสินค้า ปัจจัยด้านการให้บริการ ในการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายของผู้ใช้บริการ เพื่อน าไปใช้
เป็นข้อมูลในการต่อยอดวางแผนการตลาดต่อไป 

3. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ เช่น โรคระบาด สถานการณ์การเมือง ความ
หนาแน่นของการจราจรที่ใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งสถานออกก าลังกาย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน ามาวิเคราะห์
ความต้องการของผู้บริโภคแบบเชิงลึกและสามารถน ามาต่อยอดแผนการตลาดให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดมากท่ีสุด 

4. จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการเจเนอเรช่ัน  Y เท่านั้น 
(ผู้ใช้บริการที่เกิดในช่วงปี พ.ศ.2523-2540) ดังนั้น ในอนาคตอาจต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยในการศึกษาครั้งต่อไป
จึงควรขยายช่วงอายุในการศึกษาให้กว้างขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมกับช่วงอายุของกลุ่มผู้ใช้บริการที่จะมีความสนใจใน
การออกก าลังกายเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
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