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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการให้บริการ และปัจจัยทางสังคม 
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป ส าหรับ
ส่วนประสมทางทางการตลาดบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ส่วนคุณภาพการให้บริการและปัจจัยด้านสังคม อยู่ในระดับดี 
ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ส่วนประสมทางทางการตลาดบริการ คุณภาพการให้บริการ และปัจจัยทางด้านสังคม                  
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการใช้บริการ 
(ครั้ง/สัปดาห์) ด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) ด้านแนวโน้มการใช้บริการ และด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพการให้บริการ ปัจจัยทางสังคม ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to study the service marketing mix, service quality and social 
factors influencing decision-making on service usage of fitness centers users in the Bangkok metropolitan 
area. The samples in this research consisted of 400 people. The results of this research were as follows: 
the majority of respondents were male, aged between thirty and thirty-nine, single, held a Bachelor’s 
degree, were self-employed or freelance, with an average income of more than to 30,000 Baht. In terms 
of the service marketing mix, service quality was at a very good level, but the social factors were at a  
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good level.  The results of the hypotheses testing were as follows: the factors of the service marketing 
mix, service quality, and social factors influenced decision-making on service usage of fitness center users 
in the Bangkok metropolitan area in terms of frequency (per week), expense (per month), trends on using 
services and suggestions of services to others were at a statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords: Service Quality, Social Factors, Fitness Center 
 

บทน า 
ปัจจุบันกระแสการรักษาสุขภาพและการออกก าลังกายก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้กระแสความ

นิยมของการออกก าลังกายยังได้สร้างโอกาสให้กับธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ เห็นได้จากในปัจจุบันบุคคลที่รักสุขภาพนิยมหันมาให้
ความส าคัญต่อการออกก าลังกายเพิ่มมากขึ้น (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562) อย่างไรก็ตามท่ามกลางสภาพสังคมที่มีความ
เป็นเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่มีข้อจ ากัดในพื้นที่ในการออกก าลังกาย ท าให้มีสถานที่ออกก าลังกายที่ได้รับ
ความนิยมคือ ธุรกิจฟิตเนส ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ส าคัญในการใช้บริการออกก าลังกายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ฟิตเนสเซ็นเตอร์ เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับคนกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนและมีพื้นที่ในการออกก าลังกายค่อนข้างจ ากัด หากเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศจะพบว่า 
พื้นที่สวนสาธารณะต่อประชากรในเมืองใหญ่ๆ เช่น นิวยอร์คและลอนดอนอยู่ที่ 26 และ 32 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน 
ตามล าดับ ในขณะที่กรุงเทพมหานคร อยู่ที่ 5 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน (SCB Economic intelligence center, 2015) 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์จึงเป็นการปรบัรูปแบบให้เข้ากับการด าเนินชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร โดยที่ผู้ประกอบการต้องมีการบริหาร
จัดการรูปแบบหรือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเกิดความต้องการใช้บริการ หากแต่ขาด
การกระตุ้นทางการตลาดก็จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนใจไปใช้บริการที่ตรงกับพฤติกรรมของตนเองมากที่สุด 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการให้บริการ และปัจจัยทาง
สังคม ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลในการ
เสนอแนะแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ เพื่อให้เกิดการด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์รวมไปถึงคุณภาพการบริการที่ดี เพื่อจะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นและตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้ดียิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการให้ บริการ และปัจจัยทางสังคมของผู้ใช้บริการ                  

ฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการให้บริการ และปัจจัยทางสังคม ที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1 .ตัวแปรอิสระ (Independent variables) แบ่งได้ดังนี้ 
   1.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ 
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   1.2 คุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจได้ และด้านการเข้าถึงจิตใจ 

   1.3 ปัจจัยทางสังคมิ ได้แก่ ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านครอบครัว และด้านบทบาทและสถานะ 
2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ของผู้ ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ได้แก่ ความถี่ในการใช้บริการ(ครั้ง/สัปดาห์) ราคาสมาชิก(บาท/เดือน) แนวโน้มการใช้บริการ และ
ด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น 
 

สมมติฐานงานวิจัย 
1. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ              
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ ด้านความน่าเช่ื อถือ ด้านการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจได้ และด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านครอบครัว และด้านบทบาทและสถานะ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2548) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาด

บริการ เป็นเครื่องมือที่ควบคุมได้และตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจประกอบด้วย 7 ด้าน 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และกระบวนการ 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2560) ได้กล่าวถึงคุณภาพการให้บริการ 
ป ระกอบ ด้ วย  รู ป ธร รม ใน การ ให้ บ ริ ก าร  เป็ น สิ่ งที่ ป รากฏ ให้ เห็ น ห รื อ ส าม ารถสั ม ผั ส ได้  ค วามน่ า เ ช่ื อถื อ  
เป็นความสามารถที่จะด าเนินการให้บริการตามที่ได้มีการสัญญาไว้ รวมทั้งการให้บริการต้องมีความถูกต้องแม่นย า  
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว เป็นการให้ความช่วยเหลือหรือความเต็มใจท่ีจะให้บริการอย่างทันทีทันใด ความมั่นใจได้ เป็นการ
แสดงถึงความรู้ ความสัมพันธ์ของผู้ให้บริการจะที่กระท าหรือสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผู้รับบริการ  และการเข้าถึงจิตใจ             
เป็นในส่วนของการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า  

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านสังคม ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ (2558) ได้กล่าวถึงปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็น และทัศนคติของสินค้าและบริการ 
ครอบครัว เป็นผู้มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อความคิดเห็นและค่านิยมของบุคลสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว 
บทบาทและสถานะซึ่งบุคคลมักจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต่างกันออกไป  

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ วรวิทย์ ประสิทธิ์ผล (2557) เป็นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมักมีความแตกต่างกัน 
จึงมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาด ผู้บริโภคเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ เกิดความต้องการของตลาดธุรกิจผ่าน
กระบวนการตัดสินใจ 5 ข้ัน ได้แก่ การรับรู้ความต้องการ การหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรม
หลังการซื้อ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้ที่เคยใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นผู้ที่เคยใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรงุเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวน

ประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรหาขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน และส ารองไว้ 15 คน  ดังนั้นกลุ่มวิจัยในครั้งนี้มีจ านวน 400 คน  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ด้วยวิธีการก าหนดสัดส่วนของผู้ใช้บริการในแตล่ะ

ช้ันภูมิ (Proportional Stratified Sampling) (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2561) ตามจ านวนสาขาฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ Fitness First จ านวน 228 คน  Virgin Active จ านวน 86 คน และ We Fitness จ านวน 86 คน 
จากนั้นจะใช้การสุ่มแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) จนกว่าจะครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกไว้ 

เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยลักษณะของแบบสอบถาม  

แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ

รายได้ต่อเดือน เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก (Mulitchotomous Question) 
ส่ วนที่  2  ข้ อมู ล เกี่ ย วกับส่ วนประสมทางการตลาดบริการ จ านวน  28 ข้ อ  แบ่ งเป็ นด้ านละ 4 ข้ อ  

ลักษณะแบบสอบถามปลายปิด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล 
ด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ จ านวน 20 ข้อ แบ่งเป็นด้านละ 4 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามปลาย
ปิ ด  ได้ แก่  ด้ านความ เป็ นรูป ธรรม ในการให้ บริก าร  ด้ านความน่ า เช่ือถื อ  ด้ านการตอบสนองอย่ างรวด เร็ ว  
ด้านความมั่นใจได้ และด้านการเข้าถึงจิตใจ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น  

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม จ านวน 12 ข้อ แบ่งเป็นด้านละ 4 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามปลายปิด 
ได้แก่ ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านครอบครัว และด้านบทบาทและสถานะ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น  

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยค าถาม             
ข้อที่ 1 และ 2 เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open – ended Question) มีระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน ค าถาม               
ข้อที่ 3 เป็นค าถามแบบ Semantic differential scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน และค าถามข้อที่ 4 
เป็นค าถามแบบ Semantic differential scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิ ติ เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่ อให้ทราบข้อมูลลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามและการตัดสินใจใช้บริการ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถวิเคราะห์แบบสอบถามได้ ดังนี้  

   1.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ในข้อที่ 1 -6 โดย
แสดงผลเป็นความถี่และร้อยละ  

   1.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในข้อที่ 7-34 โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนน
เฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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   1.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ในข้อที่ 35 -54 โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   1.4 แบบสอบถามตอนที่ 4 เกี่ยวกับปัจจัยทางด้านสังคม ในข้อที่ 55–66 โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   1.5 แบบสอบถามตอนท่ี 5 เกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในข้อท่ี 67-70 
โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยมีการ
ใช้สถิติการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ในรูปของการท านายของตัวแปรอิสระ (Independent variable) และตัวแปรตาม (Dependent variable) ในสมมติฐาน          
ที่ 1-3 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 

60.00 มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จ านวน จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 สถานภาพโสด จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อย
ละ 47.00 ระดับปริญญาตรี จ านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ จ านวน 153 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 

ตอนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 โดยด้านราคา  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.49 รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ
และการน าเสนอด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44, 4.38, 4.34, 4.34 4.22 และ 4.20 
ตามล าดับ 

ตอนที่  3 คุณภาพการให้บริการ ภาพรวมอยู่ ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 โดยด้านการเข้าถึงจิตใจ  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.36 รองลงมาคือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจได้ ด้านความเป็นรูปธรรมในการ
ให้บริการ และด้านความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28ม 4.16, 4.11 และ4.06 ตามล าดับ  

ตอนที่ 4 ปัจจัยทางสังคม ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 โดยด้านบทบาท มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
4.10 รองลงมาคือ ด้านครอบครัว และด้านกลุ่มอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และ3.75 ตามล าดับ  

ตอนที่ 5 การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้บริการ
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 4 ครั้ง/สัปดาห์ โดยมีการใช้บริการต่ าสุด 1 ครั้ง/สัปดาห์ และมีการใช้บริการสูงสุด 7 ครั้ง/สัปดาห์ ราคา
สมาชิกเฉลี่ยอยู่ที่ 2,676.68 บาท/เดือน โดยมีราคาสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ต่ าสุด 2,000 บาท/เดือน และมีราคาสมาชิกฟิตเน
สเซ็นเตอร์สูงสุด 5,000 บาท/เดือน มีแนวโน้มในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์แน่นอน และจะแนะน าฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ใช้
บริการให้แก่บุคคลอื่น 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้าน

การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 
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ด้านความถี่ในการใช้บริการ (ครั้ง/สัปดาห์) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคคล 
และด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการใช้บริการ(ครั้ง/สัปดาห์) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านราคาสมาชิก (บาท/เดือน) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคคล และด้าน
ลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก (บาท/เดือน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านแนวโน้มการใช้บริการ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ
และการน าเสนอ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด 
และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
แนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ ด้านความน่าเช่ือถือ 
ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจได้ และด้านการเข้าถึงจิ ตใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 

ด้านความถี่ในการใช้บริการ (ครั้ง/สัปดาห์) คุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ ด้านความ
มั่นใจได้ และด้านการเข้าถึงจิตใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ด้านความถี่ในการใช้บริการ(ครั้ง/สัปดาห์) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านราคาสมาชิก (บาท/เดือน) คุณภาพการให้บริการ ด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านแนวโน้มการใช้บริการ คุณภาพการให้บริการ ด้านความน่าเช่ือถือ และด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ          
ที่ระดับ 0.05 

ด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น คุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านครอบครัว และด้านบทบาทและสถานะ             
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 

ด้านความถี่ในการใช้บริการ (ครั้ง/สัปดาห์) ปัจจัยทางสังคม ด้านกลุ่มอ้างอิง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิต
เนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการใช้บริการ (ครั้ง/สัปดาห์) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ 0.05 

ด้านราคาสมาชิก (บาท/เดือน) ปัจจัยทางสังคม ด้านบทบาทและสถานะ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก (บาท/เดือน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านแนวโน้มการใช้บริการ ปัจจัยทางสังคม ด้านบทบาทและสถานะ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น ปัจจัยทางสังคม ด้านครอบครัว มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ที่ระดับ 0.05 
 

สรุปและอภิปรายผล 
สมมติฐานที่  1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้ านผลิตภัณ ฑ์  ด้ านราคา ด้ านการ 

จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านความถี่ในการใช้บริการ (ครั้ง/สัปดาห์) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการใช้บริการ (ครั้ง/สัปดาห์)                
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่มีอุปกรณ์การออกก าลังกายมีความหลากหลาย จะท าให้
ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้อุปกรณต์่างๆ ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Armstrong (2011) 
กล่าวว่า การที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สูงจะเพิ่มโอกาสในการใช้บริการและมีการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการใช้บริการ (ครั้ง/สัปดาห์) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากราคาที่มีความเหมาะสม
กับการบริการที่ได้รับเมื่อเทียบกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอส าหรับผู้ใช้บริการ จะท าให้มีแนวโน้มในการใช้บริการ               
ที่เพิ่มมากขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกวลิน สร้อยสะอาด (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้ าของผู้ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
พบว่า ราคาที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพสนามและมีส่วนลดตามช่วงเวลารวมทั้งราคาค่าอาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม มีผล
ต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้ าของลูกค้า  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการใช้บริการ (ครั้ง/สัปดาห์) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการเอาใจใส่ของ
พนักงานท่ีให้บริการที่มีความสุภาพและเป็นมติรต่อผู้รับบริการ สามารถสร้างความประทับใจต่อการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ
Ehmke et al. (2005) กล่าวว่า การขายโดยใช้พนักงาน เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลที่เปน็ผู้ซื้อท่ีเป็นกลุม่เป้าหมาย
ในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งมักมีปฏิกิริยาต่อความคิด หรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานเพื่อให้เกิดการขายและ            
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิต
เน ส เซ็ น เต อ ร์ ข อ งผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ใน เข ต ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  ใน ด้ าน ค ว าม ถี่ ใน ก าร ใ ช้ บ ริ ก า ร  (ค รั้ ง /สั ป ด าห์ )  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการเตรียมความพร้อมส าหรับการให้บริการ เช่น  มีห้องอาบน้ าและการมีล็อคเกอร์                  
ที่ เพียงพอต่อผู้ ใช้บริการ เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่แสดงถึงความเอาใจใส่ต่อจ านวนผู้ใช้บริการในแต่ล ะวัน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มุกดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การสร้างเอกลักษณ์ในการ
ให้บริการ การเตรียมความพร้อม ได้แก่ เสียงเพลงภายในฟิตเนสที่เข้ากับบรรยากาศในการออกก าลังกายสามารถสร้าง
ความรู้สึกกระฉับกระเฉงและสร้างความพึงพอใจและน าไปสู่การตัดสินใจใช้บริการในระยะยาวได้ 

อย่างไรก็ตามส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน
กระบวนการ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ใน
การใช้บริการ(ครั้ง/สัปดาห์) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการแข่งขันของธุรกิจฟิตเนสมีการแข่งขันที่รุนแรง
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายสามารถติดต่อได้หลายทาง การส่งเสริมการตลาด และขั้นตอนการ
ให้บริการ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นกลยุทธ์พื้นฐานที่ ใช้ดึงดูดผู้ใช้บริการที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ               
จิราภา พ่ึงบางกรวย (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยพื้นฐานในการให้บริการที่สะดวกไม่ยุ่งยากล้วนเป็นสิ่งพื้นฐานในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่
ไม่แตกต่างกัน  

ด้านราคาสมาชิก (บาท/เดือน) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจาก
การที่ธุรกิจ ให้ความส าคัญต่อมีจ านวนอุปกรณ์เพียงพอต่อจ านวนผู้ใช้บริการ และตรวจสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ให้มีสภาพ
ที่ดีพร้อมใช้งาน จะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Armstrong 
(2011) กล่าวว่า การน าเสนอคุณสมบัติและการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยในแต่ละผลิตภัณฑ์ล้วนมีลักษณะเฉพาะที่ผู้
ให้บริการจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการให้บริการ ซึ่งจะมีผลต่อผู้บริโภคที่จะใช้ในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์
การใช้งานและตรงกับความพึงพอใจของตนเองมากที่สุด 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากระดับราคาที่มีความเหมาะสมกับการ
ใช้บริการกับคลาสออกก าลังกาย จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการต่ออัตราสมาชิกในการใช้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุริยัญ สมพงษ์ และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
ศูนย์ออกก าลังกายในประเทศไทย: กรณีศึกษาของศูนย์กีฬา PAC พบว่า อัตราราคาที่เหมาะสมจงึมีส่วนช่วยในการพิจารณาถึง
การตัดสินใจใช้บริการ ศูนย์กีฬา PAC 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก (บาท/เดือน) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากพนักงานภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
มีความสุภาพและเป็นมิตร มีจ านวนท่ีเพียงพอในการบริการตามส่วนต่างๆ และให้ข้อมูลด้วยความถูกต้อง สามารถเป็นปัจจัย
ในการพิจารณาในการสมัครสมาชิกของผู้ใช้บริการครั้งต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2548) กล่าวว่า 
การก าหนดนโยบายราคาเชิงจิตวิทยา เป็นกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า มักจะใช้ในการสร้างแรงกระตุ้นและ
แรงจูงใจในการพิจารณาถึงระดับราคาที่จะใช้บริการ  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิต
เนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากฟิต
เนสเซ็นเตอร์มีการเตรียมสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการให้บริการแก่สมาชิก เช่น การมีล็อคเกอร์ที่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ ผ้ าเช็ดตัว  
เจลล้างมือ ตามจุดต่างๆ สามารถแสดงถึงความใส่ใจต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธีธรณ์ ธีรขวัญโรจน์ (2561) 
กล่าวว่า ลักษณะทางกายภาพมีความส าคัญต่อผู้ที่พบเห็น ซึ่งลูกค้าจะอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพยิ่งดูดีหรือสวยงามเพียงใด
ลูกค้าก็ย่อมคาดหวังต่อการบริการที่เกิดขึ้นได้ 

อย่างไรก็ตามส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน
กระบวนการ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก
(บาท/เดือน) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการส่งเสริมทางการตลาด เช่น การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งการ
ให้บริการต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วกลยุทธ์ทางการตลาดของฟิตเนสเซ็นเตอร์แต่ละแห่งไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ (2558) กล่าวว่า ธุรกิจต่างๆ มักสร้างการแข่งขันในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคได้ ถือเป็นกลยุทธ์ในขั้นพื้นฐานในการด าเนินการของธุรกิจต่างๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงของในแต่ละธุรกิจ   
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ด้านแนวโน้มการใช้บริการ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการที่
ธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์สรรหาและติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การออกก าลังกาย เป็นสิ่งกระตุ้นให้
ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและต้องการที่จะใช้บริการซ้ าเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณะ ฉิมภักดี (2559) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการของลูกค้าในสถาบันลดน้ าหนักสลิมอัพเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน รวมทั้งมีการติดตามผลและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมี
ผลต่อการใช้บริการในครั้งต่อๆ ไป 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากพนักงานที่ให้ข้อมูลด้วยความถูกต้อง 
กระชับ รวมทั้งมีการแนะน าการให้บริการที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ สามารถสร้างความประทับใจของพนักงานที่ให้บริการจะ
น าไปสู่แนวโน้มการตัดสินใจในการใช้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธธีธรณ์ ธีรขวัญโรจน์ (2561) กล่าวว่า การ
ให้บริการโดยบุคคลหรือพนักงานเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ท้ังนี้บุคลากรจะต้องมีการคัดเลือก ฝึกอบรม 
และมีสิ่งจูงใจอื่นๆ ที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ เช่น บุคลิกภาพ การแต่งกาย ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน จะเป็นสิ่งที่
กระตุ้นในการใช้บริการของผู้บริโภค  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพและการน าเสนอ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิต
เนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการ
สร้างภาพลักษณ์และการให้ความส าคัญต่อความสะอาดภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ อุปกรณ์การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ เป็น
สิ่งที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรศักดิ์ ชาพรมมา (2560) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า การที่พนักงานอธิบายรายละเอียดแก่ผู้ใช้บริการให้ครบถ้วนและชัดเจน รวมทั้งมีสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
สะอาด ดูดี มีการตกแต่งที่ทันสมัย สร้างความรู้สึกกระฉับกระเฉง จะมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ของผู้ใช้บริการ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการจัดล าดับขั้นตอนใน
การให้บริการโดยค านึงถึงความสะดวกในการใช้บริการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในระหว่างการให้บริการได้อย่างเหมาะสมและ
รวดเร็ว เป็นสิ่งสะท้อนถึงการบริการที่เป็นมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกวลิน สร้อยสะอาด (2558) ได้ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้้าของผู้ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมใน
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า การที่พนักงานเต็มใจในการให้ค าปรึกษา รวมทั้งระเบียบและเง่ือนไขในการให้บริการ 
สามารถกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการที่เพ่ิมมากข้ึนได้ 

อย่างไรก็ตามส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ให้ความส าคัญในเรื่องอุปกรณ์ในการออก
ก าลังกายที่มีความทันสมัย ครบครัน มีช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านสื่อออนไลน์และพนักงานขาย การส่งเสริมการตลาดและ
โปรโมชั่นต่างๆ ท่ีมีความน่าสนใจ รวมทั้งมีระดับราคาที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ในขั้นพื้นฐานและมีลักษณะคล้ายคลึง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Armstrong (2011) กล่าวว่า เป็นสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ
จ าเป็นหรือความต้องการของลูกค้า ได้แก่ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ตราสินค้า ราคา ช่ือเสียงของผู้ขาย ขั้นตอนในการ
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ให้บริการบริการ การเสนอขายที่มีความหลากหลายความคิด สถานที่องค์กรหรือบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเข้าถึง
ตลาดของธุรกิจต่างๆ  

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ ด้านความน่าเช่ือถือ 
ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจได้ และด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

านความถี่ในการใช้บริการ (ครั้ง/สัปดาห์) คุณภาพการให้บริการ  ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้บริการ(ครั้ง/สัปดาห์) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการจัดพื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ ให้มีขนาดพื้นท่ีเหมาะสมกับจ านวนผู้ใช้บริการ เช่น การ
แยกพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนตามความต้องการของผู้ใช้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการใช้บริการได้อย่างเหมาะสม  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฟาริดา ยุมาดีน และกิตติ แก้วเขียว (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดบริการ และ
คุณภาพการบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร พบว่า การ
จัดกิจกรรมการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ เช่น คอร์สการออกก าลังกายที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ได้อย่างเหมาะสม จะเพิ่มการตัดสินใจในการใช้บริการเพิ่มขึ้น 

คุณภาพการให้บริการ ด้านความมั่นใจได้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้บริการ(ครั้ง/สัปดาห์) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากผู้ใช้บริการจะให้ความส าคัญ
กับการจัดการเครื่องมือหรืออุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกายที่มีความแข็งแรง ทนทาน ท้ังตัววัสดุ ขนาดของเครื่อง ปลอดภัยต่อ
การใช้งซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาธิต เช้ืออยู่นาน (2562) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              
บิ๊กแบร์ยิม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบว่า การให้ความมั่นใจในการให้บริการแก่ผู้ให้บริการบริการด้วยความสุภาพ 
บริการตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ ความปลอดภัยในเครื่องมือและอุปกรณ์ในระหว่างการใช้บริการ พนักงานให้ข้อมูลที่ถูกต้อง           
จะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการต่างๆ ท่ีเพิ่มขึ้น  

คุณภาพการให้บริการ ด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการใช้บริการ (ครั้ง/สัปดาห์) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากพนักงานมีอัธยาศัยดี            
ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายผู้ใช้บริการด้วยความเป็นมิตร จะช่วยในการสร้างความประทับใจต่อผู้ใช้บริการได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จิริฒิพา เรืองกล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพในการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้า วี ฟิตเนส โซไซตี้ กรุงเทพมหานคร พบว่า การค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นส าคัญและการใส่
ใจในการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า จะช่วยในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน หากสิ่งที่พนักงาน
ให้บริการจนสามารถสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการได้ จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการในครั้ง            
ต่อๆ ไป  

อย่างไรก็ตามคุณภาพการให้บริการ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้ านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการใช้บริการ (ครั้ง/สัปดาห์) ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการสร้างการรับรู้ รวมทั้งการตอบสนองต่อการบริการให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการฟิต
เนสเซ็นเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปท่ีไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yusof and Geok (2018) ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้
คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการศูนย์นันทนาการมหาวิทยาลัยมาเลเซีย พบว่า ผู้ใช้บริการที่เป็นนักศึกษาศูนย์นันทนาการใน
มหาวิทยาลัย มีข้อจ ากัดในการเลือกใช้บริการในฟิตเนสเซ็นเตอร์แห่งอื่น ท าให้ปัจจัยอื่นๆ ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ภายใน
มหาวิทยาลัย เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ ความน่าเชื่อถือ หรือการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการไม่ใช่ปัจจัยที่
จะใช้ในการประเมินคุณภาพในการบริการที่ได้รับหรือการใช้บริการ 
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ด้านราคาสมาชิก (บาท/เดือน) คุณภาพการให้บริการ  ด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ            
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรงุเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก (บาท/เดือน) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจาก
การให้บริการด้วยการดูแลเอาใจใส่ของพนักงาน การบริการด้วยใจที่ยอดเยี่ยม ผู้ใช้บริการจะสามารับรู้ได้ถึงคุณภาพการ
บริการและความเอาใจใส่ที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Pena et al. (2013) กล่าวว่า การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า แสดงถึง
ความสนใจต่อลูกค้าในแต่ละบุคคล การเอาใจใส่รวมถึงการช่วยเหลือลูกค้ าเป็นรายบุคคล ถือเป็นพื้นฐานการให้บริการที่มี
ความส าคัญที่สุดและมผีลต่อการเลอืกใช้บริการและตัดสินใจใช้บริการถึงแม้ระดบัราคาที่มีความแตกต่างจากการบริการที่อยู่ใน
ระดับเดียวกัน  

อย่างไรก็ตามคุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว และด้านความมั่นใจได้ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก (บาท/เดือน) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์มีการแข่งขัน
อย่างมากเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการ เช่น อุปกรณ์เครื่องออกก าลังกาย การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
การปรับกลยุทธ์การบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในปัจจุบันโดยธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ในแต่ละแห่งมักมี
การสร้างความดึงดูดใจให้แก่ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yusof and Geok (2018)            
ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการศูนย์นันทนาการมหาวิทยาลัยมาเลเซีย พบว่า ผู้ใช้บริการที่เป็น
นักศึกษา มีข้อจ ากัดในการเลือกใช้บริการในฟิตเนสเซ็นเตอร์แห่งอื่น ท าให้ปัจจัยอื่นๆ ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ภายใน
มหาวิทยาลัย เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ ความน่าเชื่อถือ หรือการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการไม่ใช่ปัจจัยที่
จะใช้ในการประเมินคุณภาพในการบริการที่ได้รับหรือการใช้บริการ 

ด้านแนวโน้มการใช้บริการ คุณภาพการให้บริการ  ด้านความน่าเช่ือถือ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ทั้งการบริการ เครื่องมือและอุปกรณ์การออกก าลังกายที่ทันสมัย ความรู้
ความสามารถของพนักงานที่ให้บริการสามารถสร้างความน่าเช่ือถือและบริการที่มีช่ือเสียงได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Terzoglou et al. (2012) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินคุณภาพการบริการของศูนย์ออกก าลังกายในภาคตะวันออกของเทศ
ซาโลนิกิ พบว่า พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมีความตรงต่อเวลา รวมทั้งการสร้างความน่าเช่ือถือมีการ
รายงานทางเทคนิคและการเสนอแนะน าวิธีการออกก าลังกายใหม่ๆ อยู่เสมอในจะช่วยการการกระตุ้นการใช้บริการมากขึ้น 

คุณภาพการให้บริการ  ด้านการเข้าถึงจิตใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการรักษาระดับการคุณภาพการ
บริการและการดูแลเอาใจใส่ของพนักงานอย่างสม่ าเสมอและมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อยๆ รวมไปถึงการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละคนมีรูปแบบคุณภาพเดีและมีมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาที่ให้บริการ จะมีผลต่อแนวโน้มต่อการตัดสินใจใช้บริการใน
อนาคตได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธธีธรณ์ ธีรขวัญโรจน์ (2561) พบว่า การใส่ใจรายละเอียดของลูกค้า มีอิทธิพลต่อ
ขั้นตอนการตัดสินใจใช้บริการ คุณภาพการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า โดยถึงแม้จะมีสินค้าประเภทเดียวกัน แต่
สิ่งที่จ าเป็นพ้ืนฐานที่เหนือกว่าสินค้าประเภทเดียวกันคือคุณภาพการให้บริการ  

อย่างไรก็ตามคุณภาพการให้บริการ  ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และ
ด้านความมั่นใจได้ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
แนวโน้มการใช้บริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากสิ่งที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการที่มีความ
ต้องการจะใช้บริการต่อไปมักมาจากองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น การจัดโปรโมช่ันอย่างต่อเนื่อง เง่ือนไขการให้บริการตรงตามที่ได้
แจ้งไว้มากกว่าการให้บริการที่ เป็นพื้นฐานที่ไม่แตกต่างจากธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์อื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ              
ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2557) กล่าวว่า ลักษณะที่จับต้องได้ เป็นลักษณะที่ปรากฏให้เห็นหรือสัมผัสได้ ได้แก่ อาคาร สถานที่
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บุคลากร รวมทั้งอุปกรณ์และเอกสารการสื่อสารต่างๆ และสร้างการให้ความมั่นใจ เป็นความรู้ ความสามารถ ความสุภาพของ
พนักงานท่ีพร้อมจะให้บริการ ซึ่งความสามารถในการบริการจะก่อให้เกิดความไว้วางใจและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ 
ที่ธุรกิจอื่นๆ ต่างให้บริการทีม่ีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
ด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น 

คุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากธุรกิจ
ฟิตเนสเซ็นเตอร์มีอุปกรณ์การออกก าลังกายที่ทันสมัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการต่างๆ ที่ครบครัน รวมไปถึงขนาด
พื้นที่ที่พอเหมาะ มีคลาสพิเศษต่างๆ ผู้ใช้บริการจะสามารถรับรู้ได้ถึงคุณภาพการบริการซึ่งจะส่งผลต่อการแนะน าการใช้
บริการให้แก่บุคคลอืน่ได้ทราบด้วย ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2560) กล่าวว่า ความเป็นรูปธรรม
ในการให้บริการ เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือสามารถสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกในการให้บริการ เช่น อุปกรณ์ที่ทันสมัย เครื่องมือ 
และการสร้างความประทับใจให้เห็น เมื่อผู้บริโภคเกิดความประทับใจก็จะเกิดการแนะน าคุณภาพการบริการที่ได้รับให้แก่
บุคคลอื่นด้วย 

อย่างไรก็ตามคุณภาพการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความมั่นใจได้ และ
ด้านการเข้าถึงจิตใจ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
แน ะน าก าร ใช้ บ ริ ก า ร ให้ แ ก่ บุ ค ค ล อื่ น  ซึ่ งส อด ค ล้ อ งกั บ ส ม ม ติ ฐ าน  เนื่ อ งจ าก ก ารส ร้ า งค ว าม น่ า เ ช่ื อ ถื อ  
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว การสร้างความมั่นใจ และการเอาใจใส่ที่ดีต่อผู้ใช้บริการเป็นหลักการพื้นฐานที่ธุรกิจฟิ ต 
เนสเซ็นเตอร์ต่างๆ ท่ีผู้ใช้บริการย่อมได้รับเมื่อมีการใช้บริการเกิดขึ้นแต่ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะใช้ในการแนะน าการใช้
บริการให้แก่บุคคลอื่น แต่อาจขึ้นอยู่กับเง่ือนไขตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกสมาชิกหรือการต่ออายุสมาชิกมีความสะดวก
ร ว ด เร็ ว  ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ วั ด ผ ล ให้ ลู ก ค้ า ให้ มี แ ร ง ก ร ะ ตุ้ น ใน ก า ร อ อ ก ก า ลั ง ก า ย ที่ ฟิ ต เน ส ม า ก ก ว่ า  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2557) กล่าวว่า ลักษณะที่จับต้องได้ การสื่อสารต่างๆ และสร้างการให้
ความมั่นใจ ความรู้ ความสามารถ ความสุภาพของพนักงานที่พร้อมจะให้บริการ ซึ่งความสามารถในการบริการจะก่อให้เกิ ด
ความไว้วางใจท่ีธุรกิจอื่นๆ ต่างให้บริการที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านครอบครัว และด้านบทบาทและสถานะ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านความถี่ในการใช้บริการ (ครั้ง/สัปดาห์) ปัจจัยทางสังคม ด้านกลุ่มอ้างอิง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิต
เนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการใช้บริการ(ครั้ง/สัปดาห์) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
เนื่องจากการยืนยันประสิทธิภาพจากกลุม่ผู้ที่เคยใช้บริการมาก่อน และการมีรูปร่างท่ีดีของเทรนเนอร์ รวมทั้งจากการสอบถาม 
การรีวิวที่ ได้ผลและมีรูปร่างที่ดีจริง จะมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ                    
ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล (2557) กล่าวว่า อิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความคิดเห็น ทัศนคติและความเช่ือ
อย่างเดียวกัน บุคคลหนึ่งๆ ซึ่งบุคคลที่อยู่ในกลุ่มอ้างอิงจะซื้อสินค้าตามกลุ่มอ้างอิง  

อย่างไรก็ตามปัจจัยทางสังคม ด้านครอบครัวและด้านบทบาทและสถานะ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิต
เนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการใช้บริการ (ครั้ง/สัปดาห์) ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน เนื่องจากผู้ใช้บริการเป็นกลุ่มที่ต้องการรักษาสุขภาพและมีความต้องการรูปร่างที่ดี ประกอบกับมีคลาสการออก
ก าลังกายที่มีความหลากหลาย รวมไปถึงสามารถทดลองใช้บริการได้ฟรีก่อนสมัครสมาชิก ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกได้
ตามความเหมาะสมและสามารถตัดสินใจใช้บริการได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pourranjbar and Zeytoonli 
(2017) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีผลต่อการออกก าลังกายของประชาชนในสวนสาธารณะ พบว่า บทบาทของผู้ที่ออก
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ก าลังกายมีความหลากหลายทั้งพนักงานบริษัท ประชาชน และกลุ่มประชาชนที่อาศัยพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีเป้าหมายที่ไม่
แตกต่างกันคือต้องการมีสุขภาพท่ีดี 

ด้านราคาสมาชิก (บาท/เดือน) ปัจจัยทางสังคม ด้านบทบาทและสถานะ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก(บาท/เดือน) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจาก
ผู้ใช้บริการต่างมีบทบาทและสถานภาพที่แตกต่างกัน แต่ก็มีความต้องการที่จะมีรูปร่างที่ดี และสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นันทสารี สุขโตและคณะ (2555) กล่าวว่า บทบาทและสถานภาพ สะท้อนถึงการยอมรับนับถือ
จากสังคม โดยปกติแล้วบุคคลจะมีการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับบทบาทและสถานภาพของตนเอง โดยพิจารณา
จากบทบาทที่หลากหลายของบุคคลนั้นๆ 

อย่างไรก็ตามปัจจัยทางสังคม ด้านกลุ่มอ้างอิงและด้านครอบครัว ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ  
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านราคาสมาชิก  (บาท/เดือน) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
เนื่องจากการเลือกสมัครสมาชิกในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ผู้ใช้บริการมักจะพิจารณาจากตัวเลือกของเครื่องเล่น อุปกรณ์
หรือคลาสออกก าลังกายที่มีความเหมาะสมกับตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยขอ Pourranjbar and Zeytoonli (2017) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีผลต่อการออกก าลังกายของประชาชนในสวนสาธารณะ พบว่า ครอบครัวไม่ได้มีผลต่อการ
ออกก าลังกายในสวนสาธารณะเป็นเพราะเป็นค่านิยมส่วนตัวรวมทั้งการออกก าลังกายในลักษณะนี้ไม่มี ค่าใช้จ่ายซึ่งคนทั่วไป
สามารถใช้บริการนั้นได้ 

ด้านแนวโน้มการใช้บริการ ปัจจัยทางสังคม ด้านบทบาทและสถานะ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากด้าน
บทบาทและสถานะที่แตกต่างกันของผู้ใช้บริการในแต่ละบุคคลมีผลต่อการใช้บริการในครั้งต่อไปๆ ซึ่งผู้ใช้บริการที่มีฐานะทาง
สังคมสูงหรือเข้าสังคมจะมีความเอาใจใสต่่อรูปลกัษณ์และรปูร่าง จึงท าให้ผู้ใช้บริการลักษณะนี้มีแนวโน้มการตัดสนิใจใช้บริการ
ในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yong and Kyoungho (2018) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการศูนย์ออกก าลังกาย ผลการวิจัยพบว่า ด้านบทบาทและสถานะมีความส าคัญในการเลือกใช้บริการศูนย์ออกก าลังกาย 
หากสถานภาพทางสังคมสูงหรือเป็นคนชอบเข้าสังคม ติดต่อธุรกิจต่างๆ การมีบุคลิกภาพที่ ดีจะสร้างความมั่นใจ ซึ่งบทบาท
และสถานะของลูกค้าจึงมีผลต่อแนวโน้มการใช้บริการเลือกใช้บริการศูนย์ออกก าลังกาย 

อย่างไรก็ตามปัจจัยทางสังคม ด้านกลุ่มอ้างอิงและด้านครอบครัว ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ                     
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มการใช้บริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจาก
ผู้ใช้บริการไม่ได้ยึดติดกับกลุ่มที่เคยใช้บริการหรือความคิดเห็นจากบุคคลรอบข้าง ซึ่งแนวโน้มการใช้บริการต่อนั้นมักมาจาก
การได้รับแรงกระตุ้นจากโปรโมช่ันและสิทธิพิเศษต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จิรศักดิ์ ชาพรมมา (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เปิด
ให้บริการ 24 ช่ัวโมง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ด้วย
ตนเองทีเ่ชื่อว่าสามารถพัฒนาภาพลักษณ์และรูปร่างของตนเองให้ดูดีขึ้น เลือกรูปแบบการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง 
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการออกก าลังกาย โดยกระแสนิยมของคนในสังคมที่ดูแลสุขภาพมากขึ้น ท าให้กลุ่มอ้างอิง ครอบครัวหรือ
บุคคลบุคคลรอบข้างไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง 

ด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น ปัจจัยทางสังคม ด้านครอบครัว มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ               
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
เนื่องจากบุคคลรอบข้างหรือบุคคลในครอบครัวสามารถเห็นผลการใช้บริการว่ามีรูปลักษณ์และความแตกต่างก่อนใช้บริการ  
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ซึ่งหากเมื่อเกิดการใช้บริการแล้วท าให้สุขภาพหรือรูปร่างดีขึ้นจนท าให้บุคคลในครอบครัวสามารถสังเกตุได้ 
จะมีส่วนให้ผู้ใช้บริการมีการแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่นได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล (2557)  
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กล่าวว่า อิทธิพลจากสมาชิกในครอบครัว มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบทบาทของครอบครัวจะมีส่วนในการเลือกความ
เหมาะสมของการใช้สินค้าและบริการและสอดคล้องกับแนวคิดของ นันทสารี สุขโต และคณะ (2555) กล่าวว่า ครอบครัวมีผล
ต่อพฤติกรรมผู้ซื้อ ครอบครัวจึงเป็นกลุ่มสังคมที่มีความส าคัญมากที่สดุในการซือ้ของผู้บริโภคในการให้ค าแนะน าของผลิตภัณฑ์
สินค้าและบริการ 

อย่างไรก็ตามปัจจัยทางสังคม ด้านกลุ่มอ้างอิงและด้านบทบาทและสถานะ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิต
เนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน าการใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
เนื่องจากผู้ใช้บริการจะใช้ปัจจัยในการอื่นๆ ในการพิจารณาส าหรับการแนะน าการใช้บริการต่อบุคคลอื่น เช่น จ านวนคลาสที่
เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ โปรโมช่ัน ความคุ้มค่าของอัตราค่าสมาชิกเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับมากกว่ากลุ่มอ้างอิง ซึ่งกลุ่ม
อ้างอิงจึงไม่ได้มีผลต่อการแนะน าการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของงานวิจัยของ จิรศักดิ์ ชาพรมมา 
(2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ของผู้บริโภค           
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ด้วยตนเองที่เช่ือว่าสามารถพัฒนา
ภาพลักษณ์และรูปร่างของตนเองให้ดูดีขึ้น เลือกรูปแบบการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการออก
ก าลังกาย โดยกระแสนิยมของคนในสังคมที่ดูแลสุขภาพมากขึ้น ท าให้กลุ่มอ้างอิง ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ            
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1. ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะของพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายข้อมูลให้แก่ผู้ใช้

ทราบถึงการใช้บริการต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 
2. ควรให้ความส าคัญกับการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการอยู่เป็นระยะ เช่น สิทธิพิเศษจากการ

บริการ สถานการณ์ส าคัญที่เกี่ยวข้องมาตรการรักษาความปลอดภัย สาระและความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกก าลังกาย เพื่อ
สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการรับรู้ข้อมูลต่างๆ อยู่เสมอ 

3. ควรให้ความส าคัญกับการเอาใจใส่ของพนักงานโดยการจัดฝึกอบรมในด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ
ให้แก่ผู้ใช้บริการ เช่น สามารถจดจ าช่ือผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลได้ จะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นคนพิเศษและ
สามารถสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อการบริการได้ 

4. ควรให้ความส าคัญกับการแสดงคู่มือการให้บริการของการอุปกรณ์เครื่องออกก าลังกายต่างๆ ให้มีค าบรรยาย
วิธีการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการรายใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้
อุปกรณ์ต่างๆ ให้ผู้ใช้บริการสามารถออกก าลังกายด้วยความถูกต้อง 

5. ควรให้ความส าคัญกับการกระตุ้นการโดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง เซเลบริตี้ เช่น ดารา นักแสดง ที่มีช่ือเสียง เพื่อ
สร้างการรับรู้และการรู้จักเกี่ยวกับบริษัท และสร้างความเชื่อให้แก่ผู้ใช้บริการบริการว่าจะมีรูปลักษณ์ที่ดีเหมือนกับบุคคลที่มี
ช่ือเสียงอันจะน ามาซึ่งการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เพิ่มขึ้น 
6. ควรให้ความส าคัญกับการจัดคลาสและกิจกรรมที่เหมาะส าหรับผู้ใช้บริการที่มีลักษณะความชอบที่คล้ายคลึงกัน เช่น  คาร์ดิ
โอ เต้น ฟีเจอร์ คลาส ฟรีสไตล์ ท่ีเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งการเปิดพื้นที่แสดงความคิดเห็นในการใช้
บริการที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่ อให้ ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ จะเป็นปัจจัยต่อ 

การตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในมิติอื่นๆ 
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2. ควรมีการศึกษาปัจจัยการบอกเล่าปากต่อปาก (Word-of-mouth) ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยในการพัฒนาเป็น 
กลยุทธ์ในการขยายสาขาในพ้ืนท่ีจังหวัดใกล้เคียงได้  
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ส าเร็จลุลว่งไปไดด้้วยด ีเนื่องด้วยความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร. กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร อาจารย์ที่ปรึกษา

สารนิพนธ์ ที่ได้ให้ความเมตตากรุณาช่วยเหลือและเอาใจใส่ ตลอดจนการให้ค าแนะน าและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องใน
งานวิจัยเล่มนี้ และขอกราบของพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิโรจน์  
บุรณศิริ และ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา ท่ีกรุณาเป็นประธานและกรรมการสอบสารนิพนธ์และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ 
ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของงานวิจัยให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์  
ทุกทา่น ที่อนุญาตให้เก็บแบบสอบถาม ด้วยความเต็มใจจนให้งานวิจัยประสบความส าเร็จในครั้งนี้ 
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