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บทคดัย่อ 
 
  การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนส      
เซน็เตอร ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชว้จิยั คอืผูท้ีเ่คยออกก าลงักายในฟิตเนสเซน็เตอรม์อีายุ
ตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไปในเขตกรุงเทพฯ จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
สถิติที่ใช้วเิคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ  
การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรใชส้ถิตสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีรส์นั ผลการวจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญงิอายุระหว่าง 30-39 ปี มสีถานภาพโสด ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน 
มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 37,500 บาทขึน้ไป โดยผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกจิบรกิาร
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มรีปูแบบการด าเนินชวีติโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มรีะดบัแรงจูงใจดา้นเหตุผลอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ และมรีะดบัแรงจงูใจดา้นอารมณ์อยู่ในระดบัปานกลาง 
  รูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็โดยรวม มคีวามสมัพนัธ์
กบัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิของผูบ้รโิภคจาก 1) ค าแนะน าของสมาชกิในครอบครวัหรอืคนรูจ้กั 2) คุณภาพการ
ใหบ้รกิาร 3) เงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ มคีวามคุม้ค่าสงูสดุเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเงนิทีจ่่ายไป 4) ค าแนะน าหรอืการ
หาขอ้มลูจากผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์การใชฟิ้ตเนสแห่งนัน้ 5) ฟิตเนสทีส่ามารถยกเลกิการเป็นสมาชกิได ้และไดร้บั
การชดใชค้่าเสยีหายหากไม่ไดร้บัการบรกิารตามเงื่อนไข และขอ้ตกลงตามทีก่ าหนดไว้ 6) การใหค้ าน าเสนอ หรอื
การบรกิารของพนักงานขายอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัในระดบั
ค่อนขา้งต ่า และระดบัต ่ามาก  
  ส่วนประสมการตลาดบรกิารโดยรวม ไดแ้ก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสรมิ
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจสมคัรสมาชกิฟิตเนส   
เซ็นเตอร์ โดยพิจารณาจาก 1) ค าแนะน าของสมาชิกในครอบครวัหรอืคนรู้จกั 2) คุณภาพของการให้บริการ                
3) เงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ มคีวามคุม้ค่าสงูสุดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเงนิทีจ่่ายไป 4) ค าแนะน าหรอืการหาขอ้มูล
จากผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์การใชฟิ้ตเนสแห่งนัน้ 5) ฟิตเนสทีส่ามารถยกเลกิการเป็นสมาชกิได ้และไดร้บัการชดใช้
ค่าเสยีหายหากไม่ไดร้บัการบรกิารตามเงื่อนไข และขอ้ตกลงตามทีก่ าหนดไว ้6) การใหค้ าน าเสนอ หรอืการบรกิาร 
 
 
 
____________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ของพนักงานขายของฟิตเนส อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัในระดบั
ปานกลาง ระดบัค่อนขา้งต ่า และระดบัต ่ามาก  
  แรงจูงใจด้านเหตุผล และแรงจูงใจด้านอารมณ์มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจสมคัรสมาชิกฟิตเนส  
เซน็เตอรจ์าก 1) ค าแนะน าของสมาชกิในครอบครวัหรอืคนรูจ้กั 2) คุณภาพการใหบ้รกิาร 3) เงื่อนไขและขอ้ตกลง
ต่างๆ มีความคุ้มค่าสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่จ่ายไป 4) ค าแนะน าหรือการหาข้อมูลจากผู้ที่เคยมี
ประสบการณ์การใชฟิ้ตเนสแห่งนัน้ 5) ฟิตเนสทีส่ามารถยกเลกิการเป็นสมาชกิได ้และไดร้บัการชดใชค้่าเสยีหาย
หากไม่ได้รบัการบริการตามเงื่อนไข และข้อตกลงตามที่ก าหนดไว้ 6) การให้ค าน าเสนอ หรือการบรกิารของ
พนักงานขายของฟิตเนส อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01โดยมีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกันในระดับ   
ปานกลาง ระดบัค่อนขา้งต ่า และระดบัต ่ามาก  
 
ค าส าคญั: อทิธพิล การตดัสนิใจ ฟิตเนส 

 

Abstract 
 

 This research aimed to study the factors influencing consumer’s decision on applying 
membership at a Fitness Center in Bangkok Metropolis. The sample size in this research consisted of 
400 consumers with experience of exercising in a fitness center and aged 20 years old and older. A 
questionaire was used as a tool for data collection. The statistics for data analysis included percentage, 
mean, and standard deviation. The statistics for hypotheses testing were as follows: differential analysis 
by using a t-test and one-way analysis of variance; correlation analysis using the Pearson product 
moment correlation coefficient computer software package. The results were as follows:  
 Most of the respondents were female, aged between 30 and 39 years of age, single, with an 
educational level higher than a Bachelor’s degree, working as employees at private companies, and 
earning an average monthly income of over 37,500 Baht. Consumers had opinions regarding the service 
marketing mix in terms of Decision on applying membership at a fitness center in Bangkok and in the 
overall category in terms of product, price, place, promotion, people, process and physical evidence, 
which were all at a high level. Consumers had opinions regarding lifestyle in terms of activity, interest, 
and overall opinions, which were all at a high level. The overall rational motives were at the highest level, 
while the emotional motives were at a moderate level. The results of the hypotheses testing were as 
follows: 
 Overall, lifestyles in the category of activity, interest and opinions influence consumer’s 
decision on applying membership at a fitness center based on 1) advice from family members or friends; 
2) the service quality of fitness centers; 3) that the terms and conditions for membership fees are 
worthwhile expenditures; 4) advice and information received from experienced users at a fitness center; 
5) the condition that membership termination is allowed if service do not conform to the the signed 
contract; 6) advice from salespeople at fitness centers were at a rather low and a very low level in the 
same direction and with a statistical significance of 0.01. 
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 Overall, the service marketing mixes in the categories of product, price, place, promotion, 
people, process and physical evidence influence consumer’ decision on applying for membership at 
fitness center based on 1) advice from family members or friends; 2) the service quality of the fitness 
centers; 3) that the terms and conditions for membership fees are worthwhile expenditures; 4) advice 
and information received from experienced users at a fitness center; 5) the condition that membership 
termination is allowed if service do not conform to the the signed contract; 6) advice from salespeople at 
fitness centers at moderate, rather low and very low levels in the same direction and with a statistical 
significance level of 0.01.  
 Overall motives in the category of rational and emotional influence consumer’s decision on 
applying membership at a fitness center based on 1) advice from family members or friends; 2) the 
service quality of fitness centers; 3) that the terms and conditions for membership fees are worthwhile 
expenditures; 4) advice and information received from experienced users at the fitness center; 5) the 
condition that membership termination is allowed if service do not conform to the the signed contract; 6) 
advices from salespeople at fitness centers were at moderate, rather low and very low levels in the same 
direction and with a statistical significance of 0.01 levels.  

 
Keywords: Influence, Decision, Fitness 

 

บทน า 
 เน่ืองจากกระแสการรกัสขุภาพนัน้ก าลงัเป็นทีน่ิยมในกลุ่มประชากรไทยเป็นอย่างมากท าใหต้ลาดธุรกจิ
สนิคา้และบรกิารเกีย่วกบัสุขภาพนัน้มอีตัราการเตบิโตสงู และมกีารแข่งขนักนัอย่างรุนแรง ซึง่สงัเกตไดจ้ากสนิคา้
และบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร           
เพื่อสุขภาพ หรอืธุรกจิทีใ่หบ้รกิารเกีย่วกบัสุขภาพ เช่น สปอรต์คลบั ฟิตเนส สปา เป็นต้น โดยธุรกจิประเภทหนึ่ง 
ที่สามารถสร้างโอกาสจากกระแสความสนใจในสุขภาพก็คอื ธุรกจิฟิตเนส  เซ็นเตอร์ ซึ่งกระแสความนิยมของ
ผู้บริโภคนับวันนัน้ยิ่งสูงขึ้น ปัจจัยส าคัญเป็นเพราะการด าเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป              
อย่างมาก  หลายคนให้ความส าคัญกับการดูรูปร่าง และบุคลิกภาพของตนเองเป็นอย่างมาก   นอกจากนัน้             
คนส่วนใหญ่กห็่วงใยและดูแลสุขภาพของตนเองมากขึน้  จงึท าใหเ้กดิความต้องการสถานทีส่ าหรบัการออกก าลงั
กายที่เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่สถานที่ออกก าลงักายอยู่ใกลก้บัสถานที่ท างาน หรอืทีพ่กัอาศยั อนัเนื่องมาจาก
การด าเนินชวีติอย่างเร่งรบีของประชากรไทยในปัจจุบนัท าให้มเีวลาว่างลดน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ประชากร          
ทีอ่ยู่ในวยัท างานซึง่ส่วนใหญ่นัน้ต้องออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อเดนิทางไปท างาน และต้องท างานอยู่ในส านักงาน 
รวมถงึปัญหาการจราจรทีต่ดิขดัในเขตกรุงเทพ และปรมิณฑล ท าใหค้นส่วนใหญ่มเีวลาในการเดนิทางเพื่อไปออก
ก าลงักายทีส่วนสาธารณะไดน้้อยลง      
 ในปัจจุบนัธุรกจิฟิตเนสเซน็เตอรไ์ดข้ยายจ านวนไปตามสถานทีต่่างๆ ไดแ้ก่หา้ง สรรพสนิคา้ คอมมนูิตี้
มอลล์ โรงแรม อาคารส านักงาน และตามหมู่บ้านต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทในการเติมเต็มความต้องการของ
ผูบ้รโิภคทีต่อ้งการมสีขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง แต่มขีอ้จ ากดัในเรื่องของเวลาทีม่ไีม่เพยีงพอทีต่อ้งใชเ้วลาสว่นใหญ่
ไปกบัการท างาน การท ากจิกรรมในครอบครวั และเวลาส่วนใหญ่ที่เสยีไปกบัการเดนิทางรวมถึงการหาสถานที่  
ออกก าลงักาย จะเหน็ไดว้่าผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็น ฟิตเนส เฟิรส์  ทรู ฟิตเนส เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี และ  
ว ีฟิตเนส โซไซตี ้ทีส่ว่นใหญ่จะเปิดใหบ้รกิารในหา้งสรรพสนิคา้เพื่อรองรบักบัพฤตกิรรมการเดนิหา้งของคนเอเชยี
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ส่วนใหญ่ บวกกบัการขยายตวัของหวัเมอืงใหญ่ที่เกดิขึน้ตามเทรนด์จากผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์อย่างต่อเนื่อง            
ในปัจจุบนั  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อสามารถวางแผนธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 2. เพื่อใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิเกีย่วกบัฟิตเนสเซน็เตอร ์ไดท้ราบถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภค และใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธท์างการตลาดใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
 3. เพื่อเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางต่อผู้ที่สนใจศกึษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการ
ตดัสนิใจสมคัรสมาชกิฟิตเนสเซน็เตอร ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 
     1.1  ลกัษณะประชากรศาสตร ์
   1.1.1  เพศ 
           1.1.1.1 ชาย 
           1.1.1.2 หญงิ 
   1.1.2  อาย ุ
           1.1.2.1 20-29 ปี 
           1.1.2.2 30-39 ปี 
           1.1.2.3 40-49 ปี 
           1.1.2.4 50 ปีขึน้ไป 
   1.1.3  สถานภาพ 
           1.1.3.1 โสด 
           1.1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
           1.1.3.3 หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 
   1.1.4  ระดบัการศกึษา 
           1.1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
           1.1.4.2 ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 
           1.1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี
   1.1.5 อาชพี 
           1.1.5.1 นกัเรยีน / นิสติ / นกัศกึษา 
           1.1.5.2 รบัราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
           1.1.5.3 พนกังานบรษิทัเอกชน 
           1.1.5.4 ธุรกจิสว่นตวั 
                               1.1.5.5 รบัจา้งทัว่ไป  
                               1.1.5.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)……….  
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                     1.1.6  รายไดต่้อเดอืน 
    1.1.6.1 15,000-22,499 บาท 
                     1.1.6.2 22,500-29,999 บาท 
            1.1.6.3 30,000-37,499 บาท 
         1.1.6.4 37,500 บาทขึน้ไป 
  1.2  รปูแบบการด าเนินชีวิต 
   1.2.1 กจิกรรม (Activity) 
   1.2.2 ความสนใจ (Interest) 
   1.2.3 ความคดิเหน็ (Opinion) 
  1.3  ส่วนประสมทางการตลาดของธรุกิจบริการ 
   1.3.1 ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 
       1.3.2 ดา้นราคา (Price) 
   1.3.3 ดา้นสถานที ่(Place) 
   1.3.4 ดา้นสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 
   1.3.5 ดา้นบุคลากร (Personnel) 
   1.3.6 ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (Process) 
   1.3.7 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
  1.4  แรงจงูใจด้านเหตผุลและอารมณ์ 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ประกอบด้วย 
  การตดัสนิใจสมคัรสมาชกิฟิตเนสเซน็เตอรข์องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร            
แตกต่างกนั 
 2. รูปแบบการด าเนินชวีติ ได้แก่ กจิกรรม ความสนใจ ความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
สมคัรสมาชกิฟิตเนสเซน็เตอรข์องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 3. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสรมิ
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
สมคัรสมาชกิฟิตเนสเซน็เตอรข์องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 4. แรงจูงใจด้านเหตุผลและอารมณ์มีความสมัพันธ์กบัการตัดสนิใจสมัครสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์            
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกบัประชากรศาสตร์ ผู้วจิยัได้น าแนวความคดิของ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2539:            
41-42) ทีก่ล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อายุ เพศ การศกึษา อาชพี รายได ้สถานภาพทาง
ครอบครวั ลกัษณะด้านประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะที่ส าคญั และสถิติที่วดัได้ของประชากรช่วยในการก าหนด
ตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลกัษณะด้านจิตวทิยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคดิและความรู้สกึของ
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กลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถึง และมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย 
ซึง่จากแนวคดิน้ีสอดคลอ้งกบักรอบแนวความคดิของการวจิยั เรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิ
ฟิตเนสเซน็เตอรข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบสอบถามสว่นที ่1  
 แนวคิดเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชวีิต ผู้วิจยัได้น าแนวคดิของ ณัฐกานต์ บุญนนท์ (2520: 21-22)               
ที่กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชวีติหมายถึง ลกัษณะของความเป็นอยู่ที่แสดงถึงการใช้เวลาของแต่ละคนว่าเป็น
อย่างไร การใหค้วามสนใจสิง่รอบตวั ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอตนเองและสิง่รอบขา้ง ซึง่ตวัแปรเหล่านี้คอื ลกัษณะทาง
จติวทิยา ประกอบดว้ย กจิกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคดิเหน็ (Opinions) ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ป็น
แนวทางในการออกแบบสอบถาม 
 แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (The Services Marketing Mix) ผู้วจิยัได้
น าทฤษฏขีอง (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. 2546: 461; อา้งองิจาก Kotler. 2003) ซึง่ไดก้ล่าวว่า ธุรกจิบรกิารจะ
ใชส้ว่นประสมทางการตลาดบรกิาร (Marketing Service Mix) ซึง่ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์(product) ราคา (price) 
การจดัจ าหน่าย (place) และการส่งเสรมิการขาย (promotion) และนอกจากนัน้ยงัต้องอาศยัเครื่องมอืเพิ่มเติม
ประกอบดว้ย บุคคล (people) การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (physical evidence and presentation) 
และ กระบวนการ (process) โดยผูว้จิยัเหน็ว่าทฤษฏดีงักล่าวมสี่วนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ประการ ซึง่ถอืเป็น
สว่นส าคญัในการประกอบธุรกจิบรกิาร และใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบสอบถามสว่นที ่3 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ขอบเขตของการศึกษางานวจิยันี้ต้องการมุ่งศกึษาปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสนิใจสมคัรสมาชกิฟิตเนส 
เซน็เตอร ์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยลกัษณะประชากร -ศาสตร ์รูปแบบการด าเนินชวีติ 
สว่นประสมทางการตลาดของธุรกจิบรกิาร แรงจูงใจดา้นเหตุผลและอารมณ์ โดยก าหนดขอบเขตการศกึษาคน้ควา้
ดงันี้ 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ ผู้ที่เคยออกก าลงักายในฟิตเนสเซ็นเตอร์โดยไม่ทราบจ านวน              
ทีแ่น่นอน  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นผูท้ีเ่คยออกก าลงักายในฟิตเนสเซ็นเตอรเ์น่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากร
ทีแ่น่นอน จงึใชว้ธิกีารค านวณหาจ านวนกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตร และก าหนดค่าระดบัความเชื่อมัน่ 95% (กลัยา   
วานิชยบ์ญัชา 2545: 25-26)  

    
2

2

4e

Z
n   

 เมื่อ n แทน จ านวนสมาชกิกลุ่มตวัอย่าง 
   Z แทน ค่ามาตรฐานทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ทีผู่ว้จิยัก าหนดไว ้คอื 95% 
   e แทน ค่าเท่าความคลาดเคลื่อนทีจ่ะยอมใหเ้กดิขึน้ได ้
  
 โดยก าหนดให ้ค่าความคลาดเคลื่อน 0.5 = 5% 
 มกีารเพิม่จ านวนตวัอย่างไว ้4%  เท่ากบั 15 คน ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยัครัง้นี้
เท่ากบั 400 คน 
 การสุม่ตวัอย่างส าหรบังานวจิยันี้ ผูว้จิยัไดใ้ชห้ลกัการสุม่ตวัอย่างตามขัน้ตอนดงันี้ 
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 ขัน้ท่ี 1 ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากเลอืกสถานทีเ่กบ็
ขอ้มูลจากเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร มา 5 เขตจาก 50 เขต ไดแ้ก่ เขตสลีม สาทร สุขุมวทิ ปทุมวนั 
จตุจกัร  
 ขัน้ท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) โดยน าตวัแทนของประชากรมาแบ่งให้
ไดส้ดัสว่นทีเ่ท่ากนัไดเ้ขตละ 80 คน  
 ขัน้ท่ี 3 ใช้การคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนดสถานที่เพื่อเก็บ
ขอ้มูลของตวัอย่างกลุ่มต่างๆ ตามสถานที่ในการเกบ็แบบสอบถามออกเป็นได้แก่ บรเิวณห้างสรรพสนิค้า และ
อาคารส านักงาน เนื่องจากบริเวณห้างสรรพสินค้าเหล่านัน้เป็นที่ตัง้ของฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่              
ทรูฟิตเนส ฟิตเนสเฟิรสท์ WE Fitness และ Virgin Active จงึมคีวามเป็นไปได้ว่าบริเวณดงักล่าวเป็นบรเิวณที่มี
จ านวนของผู้ที่ต้องการออกก าลงักายในฟิตเนส เซน็เตอร์ และสนใจสมคัรเป็นสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอรอ์ยู่เป็น
จ านวนมากโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรลัเวลิด์เป็นที่ตัง้ของทรูฟิตเนส  ห้างสรรพสนิค้า
สยามพารากอนและเทอมินอล 21 ซึ่งเป็นที่ตัง้ของฟิตเนสเฟิรส์ท ห้างสรรพสนิค้าเอสพลานาดเป็นที่ตัง้ของ               
WE Fitness หา้งสรรพสนิคา้ ดเิอม็ควอเทยี เป็นทีต่ัง้ของ Virgin Active   
 ในส่วนของอาคารส านักงานทีเ่ลอืกมานัน้เป็นที่ตัง้ของฟิตเนสเซน็เตอร ์หรอืที่ตัง้ของอาคารส านักงาน
เหล่านัน้มรีะยะห่างจากฟิตเนส เซน็เตอรใ์นระยะเดนิถงึ ไดแ้ก่ อาคารเอม็ไพรท์าวเวอรใ์นเขตสาทรซึง่เป็นทีต่ัง้ของ 
Virgin Active อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ในเขตสุขุมวิทซึ่งเป็นที่ตัง้ของทรูฟิตเนส อาคารดิ ออฟฟิศเศส                
แอท เซน็ทรลัเวลิด ์ทีอ่ยู่ใกลก้บัทร ูฟิตเนสทีต่ัง้อยู่ในหา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลัเวลิด ์   
 โดยสถานทีท่ีจ่ะเกบ็แบบสอบถามจากทัง้ 5 เขต เขตละ 80 ชุด มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้   
 1. เขตสลีม ไดแ้ก่บรเิวณหา้งสรรพสนิคา้สลีมคอมเพลก็ซ ์และอาคารยไูนเตด็เซน็เตอร ์ 
 2. เขตสาทร ไดแ้ก่บรเิวณอาคารอาคารเอม็ไพรท์าวเวอร ์และอาคารสาทรซติีท้าวเวอร ์
 3. เขตสขุมุวทิ ไดแ้ก่ บรเิวณหา้งสรรพสนิคา้เทอมนิอล 21 และอาคารเอก็เชนทาวเวอร ์
 4. เขตปทุมวนัได้แก่ บริเวณห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรลัเวิลด์ และ
อาคารด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์  
 5. เขตจตุจกัร ไดแ้ก่ บรเิวณหา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลัลาดพรา้ว และยเูน่ียน มอลล ์ 
 ขัน้ที ่4 ใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บข้อมูลจาก          
กลุ่มตวัอย่างจากเขตทีเ่ลอืกไวใ้นขัน้ 3   
 
ผลการวิจยั 
  การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนส      
เซน็เตอร ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพฯ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชว้จิยั คอืผูท้ีเ่คยออกก าลงักายในฟิตเนสเซน็เตอรม์อีายุ
ตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไปในเขตกรุงเทพฯ จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
สถิติทีใ่ช้วเิคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถติิที่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน  คอื  
การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรใชส้ถิตสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีรส์นั ผลการวจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญงิอายุระหว่าง 30-39 ปี มสีถานภาพโสด ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน 
มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 37,500 บาทขึน้ไป โดยผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกจิบรกิาร
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มรีปูแบบการด าเนินชวีติโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มรีะดบัแรงจูงใจดา้นเหตุผลอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ และมรีะดบัแรงจงูใจดา้นอารมณ์อยู่ในระดบัปานกลาง 
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  รูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็โดยรวม มคีวามสมัพนัธ์
กบัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิของผูบ้รโิภคจาก 1) ค าแนะน าของสมาชกิในครอบครวัหรอืคนรูจ้กั 2) คุณภาพการ
ใหบ้รกิาร 3) เงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆมคีวามคุม้ค่าสงูสดุเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเงนิทีจ่่ายไป 4) ค าแนะน าหรอืการ
หาขอ้มลูจากผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์การใชฟิ้ตเนสแห่งนัน้ 5) ฟิตเนสทีส่ามารถยกเลกิการเป็นสมาชกิได ้และไดร้บั
การชดใชค้่าเสยีหายหากไม่ไดร้บัการบรกิารตามเงื่อนไข และขอ้ตกลงตามทีก่ าหนดไว้ 6) การใหค้ าน าเสนอ หรอื
การบรกิารของพนักงานขายอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01โดยมคีวามสมัพนัธ์ทศิทางเดยีวกนัในระดบั
ค่อนขา้งต ่า และระดบัต ่ามาก  
  ส่วนประสมการตลาดบรกิารโดยรวม ไดแ้ก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสรมิ
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจสมคัรสมาชกิฟิตเนส   
เซ็นเตอร์ โดยพิจารณาจาก 1) ค าแนะน าของสมาชิกในครอบครวัหรอืคนรู้จกั 2) คุณภาพของการให้บริการ                
3) เงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ มคีวามคุม้ค่าสงูสุดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเงนิทีจ่่ายไป 4) ค าแนะน าหรอืการหาขอ้มูล
จากผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์การใชฟิ้ตเนสแห่งนัน้ 5) ฟิตเนสทีส่ามารถยกเลกิการเป็นสมาชกิได ้และไดร้บัการชดใช้
ค่าเสยีหายหากไม่ได้รบัการบรกิารตามเงื่อนไข และข้อตกลงตามที่ก าหนดไว้ 6) การให้ค าน าเสนอ หรอืการ
บรกิารของพนักงานขายของฟิตเนส อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนั          
ในระดบัปานกลาง ระดบัค่อนขา้งต ่า และระดบัต ่ามาก  
  แรงจูงใจด้านเหตุผล และแรงจูงใจด้านอารมณ์มคีวามสมัพันธ์กบัการตดัสนิใจสมคัรสมาชิกฟิตเนส  
เซน็เตอรจ์าก 1) ค าแนะน าของสมาชกิในครอบครวัหรอืคนรูจ้กั 2) คุณภาพการใหบ้รกิาร 3) เงื่อนไขและขอ้ตกลง
ต่างๆมคีวามคุม้ค่าสงูสดุเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเงนิทีจ่า่ยไป 4) ค าแนะน าหรอืการหาขอ้มลูจากผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์
การใชฟิ้ตเนสแห่งนัน้ 5) ฟิตเนสทีส่ามารถยกเลกิการเป็นสมาชกิได ้และไดร้บัการชดใชค้่าเสยีหายหากไม่ไดร้บั
การบรกิารตามเงื่อนไข และขอ้ตกลงตามทีก่ าหนดไว ้6) การใหค้ าน าเสนอ หรอืการบรกิารของพนักงานขายของ
ฟิตเนส อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสมัพันธ์ทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง ระดับ
ค่อนขา้งต ่า และระดบัต ่ามาก  
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผลจากการศกึษาในการวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิฟิตเนส เซน็เตอร ์ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร            
แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า  
 เพศ ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจสมคัรสมาชกิฟิตเนสเซ็นเตอรจ์ากค าแนะน าของสมาชกิ
ในครอบครวั เพื่อน หรอืคนรูจ้กัแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจสมคัรสมาชกิฟิตเนสเซน็เตอรจ์ากเงือ่นไข และขอ้ตกลงต่างๆ 
ทีม่คีวามคุม้ค่าสงูสดุเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเงนิทีจ่่ายไปแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 อายุ ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจสมคัรสมาชกิจากค าแนะน าของสมาชกิในครอบครวั 
เพื่อนหรอืคนรูจ้กัแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 สถานภาพ ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์จาก
ค าแนะน า ของสมาชกิในครอบครวั เพื่อน หรอืคนรูจ้กัไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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 ระดบัการศึกษา ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจสมคัรสมาชกิฟิตเนสเซน็เตอร์
จากค าแนะน า ของสมาชกิในครอบครวั เพื่อน หรอืคนรูจ้กัแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 อาชีพ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจสมคัรสมาชกิฟิตเนสเซน็เตอรจ์ากค าแนะน า ของ
สมาชกิในครอบครวั เพื่อน หรอืคนรูจ้กัแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 รายได้ต่อเดือน  
 ผู้บรโิภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจสมคัรสมาชิกจากค าแนะน า ของสมาชิกใน
ครอบครวั เพื่อน หรอืคนรูจ้กั ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผูบ้รโิภคที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจสมคัรสมาชกิฟิตเนสเซน็เตอรจ์ากคุณภาพของ
การใหบ้รกิารของฟิตเนส เซน็เตอรไ์ม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจสมคัรสมาชกิฟิตเนสเซน็เตอรจ์ากเงื่อนไข และ
ขอ้ตกลงต่างๆ ที่มีความคุ้มค่าสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกบัเงินที่จ่ายไปไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส า คญัทางสถิต ิ              
ทีร่ะดบั 0.05 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจสมคัรสมาชกิฟิตเนสเซน็เตอรจ์ากค าแนะน า หรอื
การหาขอ้มูลจากผู้ที่เคยมปีระสบการณ์การใช้ฟิตเนสเซน็เตอร์แห่งนัน้ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ               
ทีร่ะดบั 0.05 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจสมคัรสมาชกิฟิตเนสเซน็เตอรท์ีส่ามารถยกเลกิ
การเป็นสมาชกิได ้และไดร้บัการชดใชค้่าเสยีหายหากไม่ไดร้บัการบรกิารตามเงื่อนไข และขอ้ตกลงตามทีก่ าหนด
ไวไ้ม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจสมคัรสมาชกิจากค าน าเสนอหรอืการบรกิารของ
พนกังานขายของฟิตเนส เซน็เตอร ์ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 รปูแบบการด าเนินชวีติ ไดแ้ก่ กจิกรรม ความสนใจ ความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัร
สมาชกิฟิตเนสเซน็เตอรข์องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 
 รปูแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม  รูปแบบการด าเนินชวีติดา้นกจิกรรมโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์
กบัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิจากค าแนะน าของสมาชกิในครอบครวั เพื่อนหรอืคนรูจ้กัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า  
 รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นกจิกรรมโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิจากคุณภาพ
ของการให้บรกิารของฟิตเนส เซ็นเตอร์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า  
 รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นกจิกรรมโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิจากเงื่อนไข 
และขอ้ตกลงต่างๆ ทีม่คีวามคุ้มค่าสงูสุดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเงนิที่จ่ายไป อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก 
 รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นกจิกรรมโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิจากตดัสนิใจ
สมคัรสมาชกิฟิตเนสเซน็เตอรจ์ากค าแนะน า หรอืการหาขอ้มูลจากผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์การใชฟิ้ตเนส เซน็เตอร์
แห่งนัน้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมโดยรวมมีความสมัพันธ์กับการตัดสนิใจสมัครสมาชิกฟิตเนส               
เซน็เตอรจ์ากการใหค้ าน าเสนอหรอืการบรกิารของพนักงานขายของ ฟิตเนส เซน็เตอร ์ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 
ทีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า  
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 รปูแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ 
 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจโดยรวมมีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจสมัครสมาชิกจาก
ค าแนะน าของสมาชกิในครอบครวั เพื่อนหรอืคนรูจ้กั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ ์
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจสมัครสมาชิก           
โดยพจิารณาจากคุณภาพของการให้บรกิารของฟิตเนส เซน็เตอร ์อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจสมัครสมาชิก             
โดยพจิารณาเงื่อนไข และขอ้ตกลงต่างๆ ทีม่คีวามคุม้ค่าสงูสุดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเงนิที่จ่ายไป อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจโดยรวมมีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจสมัครสมาชิกจาก
ค าแนะน า หรอืการหาขอ้มูลจากผู้ทีเ่คยมปีระสบการณ์การใชฟิ้ตเนสเซน็เตอรแ์ห่งนัน้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นความสนใจโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิทีส่ามารถ
ยกเลกิการเป็นสมาชกิได้ และได้รบัการชดใชค้่าเสยีหายหากไม่ได้รบัการบรกิารตามเงื่อนไข และขอ้ตกลงตาม              
ทีก่ าหนดไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 รูปแบบการด าเนินชวีติด้านความสนใจโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิจากการ             
ใหค้ าน าเสนอหรอืการบรกิารของพนักงานขายของ ฟิตเนสเซน็เตอร ์อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 รปูแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเหน็ 
 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจสมัครสมาชิก               
โดยพจิารณาจากคุณภาพของการให้บรกิารของฟิตเนส เซน็เตอร์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจสมัครสมาชิก                  
โดยพจิารณาเงื่อนไข และขอ้ตกลงต่างๆ ทีม่คีวามคุม้ค่าสงูสุดเมื่อเปรยีบเทยีบกับเงนิที่จ่ายไป อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 รูปแบบการด าเนินชีวติด้านความคิดเห็นโดยรวมมีความสมัพันธ์กบัการตัดสนิใจสมคัรสมาชิกจาก
ค าแนะน า หรอืการหาขอ้มูลจากผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์การใชฟิ้ตเนสเซน็เตอร์แห่งนัน้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01  โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก 
 รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นความคดิเหน็โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิทีส่ามารถ
ยกเลกิการเป็นสมาชกิได้ และได้รบัการชดใชค้่าเสยีหายหากไม่ได้รบัการบรกิารตามเงื่อนไข และขอ้ตกลงตาม             
ทีก่ าหนดไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก 
 เนื่องจากผู้บรโิภคที่มคีวามคิดเห็นว่าการมสีุขภาพที่ดีนัน้เกิดจากการออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ 
เลอืกรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ และพกัผ่อนเพยีงพอ มกัใหค้วามส าคญั และใสใ่จกบัรายละเอยีดกบัการเลอืก
สถานออกก าลงักายที่สอดคล้องกบัรูปแบบการด าเนินชวีติของตนเช่นกนัดงันัน้ผู้บรโิภคจงึพิจารณาปัจจยัด้าน
ต่างๆ เพื่อตดัสนิใจสมคัรสมาชกิฟิตเนส เซน็เตอร ์ซึง่สอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อจัฉรา แกว้แหวน 
(2553) พบว่า ปัจจยัด้านรูปแบบการด าเนินชวีติดา้นความคดิเหน็โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการออก
ก าลงักายหลงัเลกิงานของคนท างานในย่านถนนแจง้วฒันะในระดบัมากทีส่ดุ  
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 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นโดยรวมไม่มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจสมัครสมาชิก
ค าแนะน าของสมาชกิในครอบครวั เพื่อนหรอืคนรูจ้กั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นความคดิเหน็โดยรวมไม่ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิจาก
การใหค้ าน าเสนอหรอืการบรกิารของพนกังานขายของ ฟิตเนสเซน็เตอร ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 เนื่องจากผู้บรโิภคที่มคีวามคดิเหน็ว่าการการดูแลสุขภาพด้วยการออกก าลงักายสามารถท าได้ทุกที ่  
ทุกเวลา ไม่จ าเป็นต้องออกก าลงักายแค่ในศูนย์ออกก าลงักายเพียงอย่างเดียว  โดยสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
บุศรา จริเกษมสุข (2555) พบว่ารปูแบบการด าเนินชวีติดา้นความคดิเหน็โดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การใช้บรกิารสถาบนัเสรมิความงามพงศ์ศกัดิค์ลนิิก ประเดน็ตวัอย่างที่กล่าวมานัน้เป็นผลให้รูปแบบการด าเนิน
ชวีติด้านความคดิเหน็ไม่มคีวามสัมพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิฟิตเนส เซน็เตอร์ อาทเิช่นผู้ที่คดิว่าการมี
สุขภาพที่แข็งแรงนัน้เกิดจากการออกก าลงักายอยู่เสมอ แต่บุคคลผู้นัน้ก็อาจไม่ตัดสินใจเป็นสมาชิกฟิตเนส            
เซน็เตอรเ์พื่อใช้เป็นสถานทีอ่อกก าลงักาย เพยีงแต่มคีวามคดิเหน็ว่าการมสีุขภาพที่แขง็แรงนัน้เกดิจากการออก
ก าลงักายอยู่เสมอ เป็นตน้  
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้าน
การส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บั
การตดัสนิใจสมคัรสมาชกิฟิตเนสเซน็เตอรข์องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ ์
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิ
ฟิตเนส เซน็เตอรจ์ากค าแนะน าของสมาชกิในครอบครวั เพื่อนหรอืคนรูจ้กั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิ
ฟิตเนส เซน็เตอรจ์ากจากคุณภาพของการใหบ้รกิารของฟิตเนส เซน็เตอร ์อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิ
ฟิตเนส เซน็เตอรโ์ดยพจิารณาเงื่อนไข และขอ้ตกลงต่างๆ ทีม่คีวามคุม้ค่าสงูสุดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเงนิที่จ่ายไป 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิ
ฟิตเนส เซน็เตอรจ์ากค าแนะน า หรอืการหาขอ้มลูจากผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์การใชฟิ้ตเนสเซน็เตอรแ์ห่งนัน้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิ
ฟิตเนส เซน็เตอรท์ีส่ามารถยกเลกิการเป็นสมาชกิได ้และไดร้บัการชดใชค้่าเสยีหายหากท่านไม่ได้รบัการบรกิาร
ตามเงื่อนไข และขอ้ตกลงตามที่ก าหนดไว ้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิ
ฟิตเนส เซน็เตอรจ์ากการให้ค าน าเสนอหรอืการบรกิารของพนักงานขายของ ฟิตเนสเซน็เตอร ์อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 เน่ืองจากในปัจจุบนัมผีูใ้หบ้รกิารธุรกจิฟิตเนส เซน็เตอรเ์กดิขึน้เป็นจ านวนมาก และมกีารออกก าลงักาย
รปูแบบใหม่ๆ เกดิขึน้มากมายเพื่อตอบสนองความตอ้งการ และรปูแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคทีห่ลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นฟิตเนส เซน็เตอรท์ี่มกีารอุปกรณ์การออกก าลงักายใหบ้รกิาร หรอืศูนยอ์อกก าลงักายเฉพาะด้านเช่น 
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การฝึกโยคะ หรอืการต่อยมวยไทย เป็นต้น ท าให้ผู้บรโิภคพจิารณาปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ประกอบการตดัสนิใจ
สมคัรสมาชกิฟิตเนสเซน็เตอร ์ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บดนิทร ์เจรญิประดบักุล (2558) เรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศกึษาผูใ้ชบ้รกิารสถานออกก าลงักาย ฟิตเนส 
เฟิรส์ท พบว่า ผู้บรโิภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการตัดสนิใจในการเลือกใช้บริการด้านผลิตภัณฑ์ในด้านความ
หลากหลายของอุปกรณ์  
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคาโดยรวมมีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจสมัครสมาชิก              
โดยพจิารณาจากคุณภาพของการให้บรกิารของฟิตเนส เซน็เตอร ์อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคาโดยรวม มีความสมัพันธ์กับการตัดสนิใจสมัครสมาชิก                
โดยพิจารณาจากเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่มีความคุ้มค่าสูงสุดเมื่อเป รียบเทียบกับเงินที่จ่ายไป อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านราคาโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิจาก
ค าแนะน า หรอืการหาขอ้มูลจากผู้ทีเ่คยมปีระสบการณ์การใชฟิ้ตเนสเซน็เตอรแ์ห่งนัน้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ           
ทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคาโดยรวมมีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจสมัครสมาชิก            
ที่สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ และได้รบัการชดใช้ค่าเสยีหายหากไม่ได้รบัการบริการตามเงื่อนไข และ
ขอ้ตกลงตามทีก่ าหนดไว ้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบั
ค่อนข้างต ่า สอดคล้องกับงานวิจยัของ วชัรีวรรณ เชียงทอง (2552) เรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
แนวโน้มการตัดสนิใจสมคัรสมาชิกของผู้ใช้บรกิารสถานออกก าลงักายฟิตเนส เวิลล์ พบว่าปัจจยัส่วนประสม             
ทางการตลาดบรกิารดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัการต่ออายุสมาชกิ และการบอกต่อบุคคลอื่นให้มาสมคัรสถาน
ออกก าลงักายฟิตเนส เวลิล์ เนื่องจากการสมคัรฟิตเนสเซน็เตอร์นัน้ต้องช าระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าซึ่งมีราคา
ค่อนขา้งสงู จงึท าใหผู้บ้รโิภคพจิารณาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคาเพื่อประกอบการตดัสนิใจ
สมัครสมาชิก ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์  และคนอื่นๆ (2546: 53-55) ที่กล่าวว่าผู้บริโภค
เปรยีบเทยีบคุณค่า (Value) ผลติภณัฑก์บัราคา (Price) ผลติภณัฑน์ัน้ ถา้คุณค่าสงูกว่าราคากท็ าการตดัสนิใจซือ้  
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคาโดยรวมไม่มีความสมัพันธ์กบัการตัดสนิใจสมคัรสมาชิก    
ฟิตเนส เซน็เตอรจ์ากค าแนะน า ของสมาชกิในครอบครวั เพื่อน หรอืคนรูจ้กั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05  
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคาโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิจาก
การใหค้ าน าเสนอหรอืการบรกิารของพนกังานขายของฟิตเนสเซน็เตอร ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 เนื่องจากการสมัครสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์จัดเป็นรายจ่ายที่ฟุ่ม เฟือย เพราะการออกก าลังกาย
สามารถท าไดโ้ดยไม่มคี่าใชจ้่ายเช่นการออกก าลงักายในสวนสาธารณะ หรอืฟิตเนสสวสัดกิารทีม่อียู่ในทีพ่กัอาศยั 
ดงันัน้ผู้บรโิภคที่ต้องการออกก าลงักายในฟิตเนส เซ็นเตอร์คอืผู้ที่มีก าลงัซื้อ และเต็มใจที่จะซื้อบรกิารดงักล่าว             
จงึไม่มคีวามจ าเป็นต้องขอค าแนะน า ของสมาชกิในครอบครวั เพื่อน หรอืคนรูจ้กั และค าน าเสนอหรอืการบรกิาร
ของพนักงานขายของฟิตเนสเซน็เตอร ์ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ นรเศรษฐ กมลสุทธ ิจริวุฒ ิหลอมประโคน 
และจริาพร องัศุวโิรจน์กุล (2550) เรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตัดสนิใจสมคัรสมาชกิ ฟิตเนสเซน็เตอร์
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคานัน้ ผูส้มคัรสมาชกิฟิตเนสเซน็เตอรใ์หค้วามส าคญัในเรื่อง
ราคามคีวามเหมาะสมต่อรปูแบบการใหบ้รกิาร  
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  ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
สมคัรสมาชกิจากค าแนะน า ของสมาชกิในครอบครวั เพื่อน หรอืคนรูจ้กั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
สมคัรสมาชกิจากคุณภาพของการให้บรกิารของฟิตเนส เซน็เตอร์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
สมคัรสมาชิกโดยพิจารณาเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่มีความคุ้มค่าสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกบัเงินที่จ่ายไป            
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
สมคัรสมาชกิจากค าแนะน า หรอืการหาขอ้มูลจากผูท้ี่เคยมปีระสบการณ์การใช้ฟิตเนสเซน็เตอร์แห่งนัน้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
สมคัรสมาชกิทีส่ามารถยกเลกิการเป็นสมาชกิได ้และไดร้บัการชดใชค้่าเสยีหายหากท่านไม่ไดร้บัการบรกิารตาม
เงื่อนไข และขอ้ตกลงตามทีก่ าหนดไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั
ในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
สมัครสมาชิกจากการให้ค าน าเสนอหรือการบริการของพนักงานขายของฟิตเนส เซ็นเตอร์ อย่างมีนัยส าคัญ              
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นรเศรษฐ กมลสุทธ ิจริวุฒ ิหลอมประโคน และจริาพร องัศุวโิรจน์กุล (2550) 
เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิก ฟิตเนสเซ็นเตอร์  พบว่า ผู้สมัครสมาชิกให้
ความส าคัญในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในเรื่องท าเลที่ตัง้มีความเหมาะสม และความสะดวกสบายต่อ             
การเดนิทางมาใชบ้รกิารมากที่สุดโดยมที าเลที่ตัง้อยู่ใกลบ้้านหรอืทีท่ างาน เพื่อหลกีเลีย่งปัญหาด้านการเดนิทาง
จากการจราจรทีต่ดิขดัในปัจจุบนั  
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาดโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจ
สมคัรสมาชกิจากค าแนะน าของสมาชกิในครอบครวั เพื่อน หรอืคนรูจ้กั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาดโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจ
สมคัรสมาชกิโดยพจิารณาจากคุณภาพของการให้บรกิารของฟิตเนสเซน็เตอร ์อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 
0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาดโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจ
สมคัรสมาชิกโดยพิจารณาเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่มีความคุ้มค่าสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกบัเงินที่จ่ายไป             
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาดโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจ
สมคัรสมาชกิจากค าแนะน า หรอืการหาขอ้มูลจากผูท้ี่เคยมปีระสบการณ์การใช้ฟิตเนสเซน็เตอร์แห่งนัน้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
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 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาดโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจ
สมคัรสมาชกิทีส่ามารถยกเลกิการเป็นสมาชกิได ้และไดร้บัการชดใชค้่าเสยีหายหากท่านไม่ไดร้บัการบรกิารตาม
เงื่อนไข และข้อตกลงตามที่ก าหนดไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาดโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจ
สมคัรสมาชกิจากการให้ค าน าเสนอหรอืการบรกิารของพนักงานขายของฟิตเนสเซน็เตอร ์อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรีวรรณ เชียงทอง (2552) เรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
แนวโน้มการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิของผูใ้ชบ้รกิารสถานออกก าลงักายฟิตเนส เวลิล ์พบว่าปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัการต่ออายุสมาชกิสถานออกก าลังกายฟิตเนสเวลิล์
ในระดับค่อนข้างต ่า เนื่องจากจ านวนธุรกิจการให้บริการด้านสถานออกก าลังกายที่มีเพิ่มขึ้นท าให้ผู้บริโภค                
ใหค้วามส าคญักบัการใหส้ว่นลดราคา รวมถงึของสมนาคุณทีจ่ะไดร้บัจากการสมคัรสมาชกิรายปี  
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากร 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบุคลากรโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิจาก
ค าแนะน า ของสมาชกิในครอบครวั เพื่อน หรอืคนรูจ้กั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบุคลากรโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิจาก
คุณภาพของการให้บรกิารของฟิตเนส เซ็นเตอร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสมัพันธ ์        
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบุคลากรโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิจาก
เงื่อนไข และขอ้ตกลงต่างๆ ทีม่คีวามคุม้ค่าสงูสดุเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเงนิทีจ่่ายไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบุคลากรโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิจาก
ค าแนะน า หรอืการหาขอ้มูลจากผู้ทีเ่คยมปีระสบการณ์การใชฟิ้ตเนสเซน็เตอรแ์ห่งนัน้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านบุคลากรโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจสมคัรสมาชิก             
ที่สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ และได้รบัการชดใช้ค่าเสยีหายหากไม่ได้รบัการบริการตามเงื่อนไข และ
ขอ้ตกลงตามทีก่ าหนดไว ้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบั
ค่อนขา้งต ่า 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากรโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจสมคัรสมาชิก 
จากการใหค้ าน าเสนอหรอืการบรกิารของพนกังานขายของฟิตเนสเซน็เตอร ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการให้บริการ 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิ
จากค าแนะน า ของสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จ ัก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
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 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิ
จากคุณภาพของการให้บรกิารของฟิตเนส เซน็เตอร ์อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ ์           
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิ
จากเงื่อนไข และขอ้ตกลงต่างๆ ที่มคีวามคุม้ค่าสูงสุดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเงนิที่จ่ายไป อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ            
ทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิ
จากค าแนะน า หรอืการหาขอ้มูลจากผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์การใชฟิ้ตเนส เซน็เตอรแ์ห่งนัน้ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิ
ฟิตเนส เซน็เตอรท์ีส่ามารถยกเลกิการเป็นสมาชกิได้ และไดร้บัการชดใชค้่าเสยีหายหากไม่ไดร้บัการบรกิารตาม
เงื่อนไข และข้อตกลงตามที่ก าหนดไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิ
ฟิตเนส เซน็เตอรจ์ากการใหค้ าน าเสนอหรอืการบรกิารของพนกังานขายของฟิตเนสเซน็เตอร ์อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
  สอดคล้องกบังานวจิยัของ วชัรวีรรณ เชียงทอง (2552) เรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
แนวโน้มการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิของผูใ้ชบ้รกิารสถานออกก าลงักายฟิตเนส เวลิล ์พบว่าปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กับการต่ออายุสมาชิกสถานออกก าลังกายฟิ ตเนสเวิลล ์               
ในระดบัค่อนขา้งต ่า เน่ืองจากวถิชีวีติทีร่บีเร่งของผูบ้รโิภคในปัจจุบนันัน้ท าใหม้เีวลาไม่มากส าหรบัออกก าลงักาย
ดงันัน้กระบวนการในการใหบ้รกิารทีม่ปีระสทิธภิาพจงึเป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภคต้องการเช่นสามารถเขา้ใชบ้รกิารฟิตเนส      
เซน็เตอรท์ีส่าขาอื่นๆ ได ้ท าใหผู้บ้รโิภคสามารถเลอืกใชบ้รกิารสาขาทีต่ัง้อยู่ใกลท้ีท่ างานในช่วงระหว่างวนัจนัทร์
ถงึศุกร ์และใชบ้รกิารสาขาทีต่ัง้อยู่ใกลท้ีพ่กัอาศยัช่วงวนัหยุดเสาร ์อาทติย์ เป็นตน้  
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลกัษณะทางกายภาพ 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวม ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัร
สมาชกิฟิตเนส เซน็เตอรจ์ากค าแนะน า ของสมาชิกในครอบครวั เพื่อน หรอืคนรูจ้กั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ               
ทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านลกัษณะทางกายภาพโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจ
สมคัรสมาชกิฟิตเนส เซ็นเตอร์จากคุณภาพของการให้บรกิารของฟิตเนส เซ็นเตอร์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ               
ทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจ
สมคัรสมาชกิฟิตเนส เซน็เตอรจ์ากเงื่อนไข และขอ้ตกลงต่างๆ ทีม่คีวามคุม้ค่าสงูสุดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเงนิทีจ่่าย
ไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านลกัษณะทางกายภาพโดยรวม มคีวามสมัพนัธ ์ กบัการตดัสนิใจ
สมคัรสมาชกิฟิตเนส เซน็เตอรจ์ากค าแนะน า หรอืการหาขอ้มูลจากผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์การใชฟิ้ตเนสเซน็เตอร์
แห่งนัน้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
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 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านลกัษณะทางกายภาพโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจ
สมคัรสมาชกิฟิตเนส เซน็เตอรท์ีส่ามารถยกเลกิการเป็นสมาชกิได ้และไดร้บัการชดใชค้่าเสยีหายหากท่านไม่ไดร้บั
การบรกิารตามเงื่อนไข และขอ้ตกลงตามทีก่ าหนดไว ้อย่างมนีัยส าคัญทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านลกัษณะทางกายภาพโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจ
สมคัรสมาชกิจากการให้ค าน าเสนอหรอืการบรกิารของพนักงานขายของ ฟิตเนส เซน็เตอร ์อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 แรงจงูใจด้านเหตผุล 
 แรงจูงใจด้านเหตุผลโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิจากค าแนะน าของสมาชิก            
ในครอบครวั เพื่อน หรอืคนรู้จกั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนั            
ในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 แรงจงูใจดา้นเหตุผลโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิจากคุณภาพของการใหบ้รกิาร
ของฟิตเนส เซ็นเตอร์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดับ
ค่อนขา้งต ่า 
 แรงจูงใจด้านเหตุผลโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจสมคัรสมาชิกจากเงื่อนไข และขอ้ตกลง
ต่างๆ ที่มีความคุ้มค่าสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่จ่ายไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 แรงจูงใจด้านเหตุผลโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิจากค าแนะน า หรอืการหา
ขอ้มูลจากผู้ที่เคยมีประสบการณ์การใช้ฟิตเนสเซ็นเตอร์แห่งนัน้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 แรงจูงใจด้านเหตุผลโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจสมคัรสมาชกิที่สามารถยกเลกิการเป็น
สมาชิกได้ และได้รบัการชดใช้ค่าเสยีหายหากไม่ได้รบัการบริการตามเงื่อนไข และข้อตกลงตามที่ก าหนดไว ้             
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 แรงจงูใจดา้นเหตุผลโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิจากการใหค้ าน าเสนอหรอืการ
บรกิารของพนกังานขายของฟิตเนสเซน็เตอร ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 สอดคล้องกับงานวิจยัของ ธารารตัน์ แสงดาว  (2555) เรื่องแรงจูงใจที่มีต่อการออกก าลังกายของ
สมาชกิทีม่าใชส้ถานบรกิาร คลาคแฮทซ ์ฟิตเนส เซน็เตอร ์ในเขตจงัหวดันนทบุร ีพ .ศ. 2553 พบว่า สมาชกิที่มา
ใช้สถานบรกิาร คลาคแฮทซ์ ฟิตเนส เซ็นเตอร์ ในเขตจงัหวดันนทบุร ีต้องการมีบุคลกิภาพที่ด ีและต้องการใช้
พลงังานในการออกก าลงักาย เนื่องจากกระแสการรกัษาสุขภาพ การมสีุขภาพที่ดนีัน้ก าลงัไดร้บัความสนใจจาก
ผูบ้รโิภคทุกเพศทุกวยัท าใหแ้รงจูงใจทางดา้นเหตุผลทีท่ าใหผู้บ้รโิภคหนัมาออกก าลงักาย  เนื่องจากการต้องการ           
มสีขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง และสขุภาพจติทีด่รีวมถงึการผ่อนคลายความเครยีด  
 แรงจงูใจด้านอารมณ์ 
 แรงจูงใจด้านอารมณ์โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิจากการให้ค าแนะน า ของ
สมาชิกในครอบครวั เพื่อน หรอืคนรู้จกัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
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 แรงจูงใจด้านอารมณ์โดยรวมมีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจสมัครสมาชิกจากคุณภาพของการ
ให้บริการของฟิตเนส เซ็นเตอร์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน            
ในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 แรงจูงใจดา้นอารมณ์โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิจากค าแนะน า หรอืการหา
ข้อมูลจากผู้ที่เคยมีประสบการณ์การใช้ฟิตเนสเซ็นเตอร์แห่งนัน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 แรงจูงใจดา้นอารมณ์โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิ ฟิตเนส เซน็เตอรท์ีส่ามารถ
ยกเลกิการเป็นสมาชกิได้ และไดร้บัการชดใชค้่าเสยีหายหากไม่ไดร้บัการบรกิารตามเงื่อนไข และขอ้ตกลงตามที่
ก าหนดไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก 
 แรงจูงใจดา้นอารมณ์โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิจากการให้ค าน าเสนอหรอื
การบรกิารของพนักงานขายของฟิตเนสเซ็นเตอร์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ ์          
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรยีบเทียบความแตกต่างของส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อแนวโน้มการ
ตัดสนิใจสมคัรสมาชิกของผู้ใช้บรกิารฟิตเนส เซ็นเตอร์ เพื่อท าการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มี
แนวโน้มการตดัสนิใจสมคัรสมาชกิว่ามผีลเช่นเดยีวกนัหรอืไม่และควรเพิม่เตมิปัจจยัดา้นใดทีส่ามารถดงึดูดใจใหม้ี
การสมคัรสมาชกิของผูใ้ชบ้รกิารฟิตเนสเซน็เตอร ์ 
 2. ควรขยายระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างและจ านวนกลุ่มตัวอย่างให้มากขึน้กว่างานวจิยัในครัง้นี้    
เพื่อขอ้มลูทีถู่กตอ้งแม่นย ามากขึน้ และสามารถน าขอ้มลูไปใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ  
 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพบริการที่จะท าให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีทัง้คุณภาพและ              
ความพงึพอใจสง่ผลใหเ้กดิพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเพิม่มากยิง่ขึน้ 
 4. ควรศกึษาถงึความคาดหวงัของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอฟิตเนส เซน็เตอรใ์นประเทศไทย 
 5. กรณีที่มีผู้สนใจศึกษาต่อไปในอนาคต ผู้ศึกษาขอเสนอแนะว่า ควรศึกษาถึงอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของฟิตเนส เซน็เตอร ์เพื่อพฒันานโยบายในการจดัการกบัปัญหาและอุปสรรคไดอ้ย่างเหมาะสม  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก           
รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์ซึง่เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ฉบบันี้ ที่ไดใ้หค้ าปรกึษาและตรวจสอบแกไ้ข
ข้อบกพร่อง ตัง้แต่เริ่มด าเนินการจนกระทัง่ได้เป็นปริญญานิพนธ์ ผู้วิจ ัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้             
ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณนายธนวฒัน์ นางบุษบา ขนัลบั ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา และนางสาวจุไร        
ศริวิารรีตัน ส าหรบัค าแนะน า และก าลงัใจ จนท าใหส้ามารถท าสารนิพนธฉ์บบันี้ไดอ้ย่างส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในโครงการหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ด้
มอบความรูแ้ละแนวคดิต่างๆ อนัท าใหผู้ว้จิยัมแีรงบนัดาลใจ จนสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการท าสารนิพนธ์
ฉบบันี้ไดอ้ย่างส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี 
 ผู้วิจยัขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการภาควิชาบรหิารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่บณัฑิต
วทิยาลยัทุกท่านทีใ่หค้วามช่วยเหลอื ใหค้ าแนะน าทีด่ตีลอดมา จนท าใหง้านวจิยัสมบรูณ์ได้ 
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 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่เสยีสละเวลาอนัมีค่า และให้ความร่วมมือ           
ในการตอบแบบสอบถาม จนท าใหก้ารเกบ็ขอ้มลูครัง้นี้สามารถน าไปวจิยัจนสามารถส าเรจ็สมบรูณ์ได ้ 
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