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การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศึกษาองค์ประกอบผลติภณัฑ์มีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของ

ผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิทีศ่นูยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื 
ผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิทีศ่นูยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 250 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวเิคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดยีว และสถติค่ิาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั  

ผลการวจิยั พบว่า  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มอีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 28 ปีสถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี

อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน/ลกูจา้ง รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท  
องคป์ระกอบผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ผลติภณัฑห์ลกั มรีะดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัดมีาก 

รองลงมาคอื ผลติภณัฑค์วบ รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ศกัยภาพของผลติภณัฑม์รีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัด ี 
ความพงึพอใจของผู้เรยีนโยคะเพศหญิงที่ศูนยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจังหวดัสมุทรปราการ พบว่า             

มรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัพอใจมาก 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  

องคป์ระกอบผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ผลติภณัฑห์ลกั ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ศกัยภาพของผลติภณัฑ ์ 
รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์และผลติภณัฑค์วบ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิทีศ่นูย์

ออกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยมีระดบัความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง ค่อนขา้งต ่าและ            
ต ่ามาก และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: องคป์ระกอบผลติภณัฑ ์ความสมัพนัธ ์ความพงึพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research was to study the product attributes related to the satisfaction of 
female learners with the Piya yoga center in Samutprakan province. The sample consisted of two hundred 
and fifty female learners from the Piya yoga center in Samutprakan province. The data collection tool was 
a questionnaire. In terms of statistical applications, percentage, mean, standard deviation, one-way 
analysis of variance for differential analysis, and Pearson product moment correlation coefficient were 
applied to analyze the correlation. 
 The results of the study were as follows:  
Most of the respondents were twenty eight or younger, single, had a Bachelor's degree, were employees 
of private companies, with a monthly income of between baht 20,001 to 30,000. 
Product attributes were found to be at a very good level in the aspects of expected product, core product, 
whereas augmented product, formal product, and potential product were found to be at a good level. The 
overall satisfaction levels of female learners at the Piya Yoga Center in Samutprakan Province was at a 
level of very satisfied level.  
The results of hypotheses testing were as follows: 
 The product attributes in the aspects of core product, formal product, expected product, 
augmented product and potential product were positively related to the satisfaction levels of female 
learners at the Piya Yoga Center in Samutprakan Province at a moderate, rather low and very low level 
and at statistically significant level of 0.01. 
 
Keywords: Product Attribute, Relating, Satisfaction 
 
บทน า 
              ภายใต้การด าเนินชวีติของประชาชนในปัจจุบนัทีต่้องเผชญิกบัโรคภยัไขเ้จบ็ที่เพิม่จ านวนมากขึน้ การ
ออกก าลงักายถอืเป็นกจิกรรมหนึ่งทีส่ามารถกระท าได้ง่าย และสามารถท าให้ร่างกายแขง็แรง ช่วยสรา้งภูมคิุ้มกนั
โรคภยัต่างๆ ซึง่การออกก าลงักายสามารถกระท าไดต้ัง้แต่การออกก าลงักายลกัษณะง่ายๆ เช่น การเดนิเรว็ การวิง่ 
การวดิพืน้จกัรยาน ร าไทจ้ี ๋ฝึกซกิง และฝึกโยคะ เป็นตน้ กจิกรรมแต่ละอย่างมรีปูแบบการเคลื่อนไหวและวธิกีารเล่น
ที่แตกต่างกนัไป เพราะจะท าให้ผู้ที่สนใจเรื่องการดูแลสุขภาพได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมการออกก าลงักายตาม
ความชอบและความสนใจของตนเอง 
 การฝึกโยคะ เป็นการฝึกเพื่อรวมกาย จติ และวญิญาณให้อยู่กบัท่าโยคะทีก่ าลงัปฏบิตั ิร่างกายคอืส่วนที่
ท าท่าต่างๆ จติใจคอื สว่นทีค่ดิ และสว่นวญิญาณคอื การมสีตหิรอืรบัรูว้่าก าลงัท าอะไร คดิอะไรอยู่ ดงันัน้ ขณะทีฝึ่ก
ท่าโยคะแลว้หายใจเขา้ออกอย่างชา้ๆ จงึเป็นการฝึกจติใหห้ยุดคดิและพยายามจดจ่ออยู่กบัลมหายใจ การฝึกโยคะ 
ยงัเป็นการฝึกใหม้สีต ิรวดเรว็ต่อการรบัรูว้่าลมหายใจของผูฝึ้กนัน้ชา้หรอืเรว็ ลกึหรอืตืน้ นี่คอืวธิกีารฝึกเพื่อรวมกาย  
จติและวญิญาณใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวกนัตามแบบของโยคะ เมื่อฝึกโยคะไดส้กัระยะแล้วจะเริม่เหน็ถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกายและจติใจ เนื่องจากมอีงค์ประกอบหลายประการทีต่้องพจิารณา ได้แก่ ท่าที่เลอืกฝึก ซึ่งแต่ละท่าจะมี
ขอ้ดแีละผลทีแ่ตกต่างกนัออกไป โยคะจงึเหมาะส าหรบัผูท้ีส่นใจเกีย่วกบัเรื่องสุขภาพ  
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 โยคะจงึเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งของกจิกรรมการออกก าลงักายหรอืกจิกรรมเพื่อบรหิารกายและจติที่ได้รบั
ความนิยมเพิ่มมากขึน้ในปัจจุบนั จะเหน็ได้จากปรมิาณของสื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสอื วดีโีอ วซีีด ีที่เพิ่มขึน้ มกีาร
โฆษณาประชาสมัพนัธ์หรอืสอนโยคะทางโทรทศัน์เพิ่มขึ้น นอกจากนัน้ ศูนย์ฝึกหรอืสถานที่ฝึกโยคะก็มีจ านวน
เพิม่ขึน้เช่นกนัและทีส่ าคญัทีส่ดุคอื มผีูเ้รยีนและผูฝึ้กโยคะกนัมากขึน้ ทัง้ทีฝึ่กดว้ยตนเองและฝึกโดยมคีรสูอน 
 ปิยะ โยคะ เป็นศูนยโ์ยคะในจงัหวดัสมุทรปราการทีใ่หบ้รกิารดา้นการฝึกโยคะแบบหะฐะโยคะพืน้ฐาน ซึง่มี
เพียงสาขาเดียวเท่านัน้ คือสาขาปากน ้า เนื่องจากว่าครูผู้สอนต้องการเข้าถึงผู้เรยีนโยคะทุกคน และดูแลอย่าง
ใกลช้ดิ เน้นใหผู้เ้รยีนฝึกเคลื่อนไหวร่างกายตามท่าโยคะต่างๆไปพรอ้มกบัการฝึกหายใจทีถู่กต้องในแต่ละท่า และ
ดว้ยศกัยภาพของครผููส้อนทีค่อยใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโยคะและใหค้วามใกลช้ดิกบัผูเ้รยีนทุกคน จงึท าใหศ้นูยโ์ยคะแห่ง
นี้มชีื่อเสยีงไปทัว่จงัหวดัสมุทรปราการ และท าใหม้ผีูเ้รยีนเขา้มาใชบ้รกิารมากขึน้ ดว้ยความส าเรจ็ของการเปิดศูนย์
โยคะในจงัหวดัสมุทรปราการ ปิยะ โยคะ จงึได้มกีารพฒันาและน าเสนอโยคะในรูปแบบต่างๆ เช่น  โยคะรอ้น ที่
ฝึกสอนโดยครูผูส้อนทีม่คีวามเชีย่วชาญและมากประสบการณ์ เป็นการน าเสนอโยคะในรปูแบบทีห่ลากหลาย จงึท า
ใหส้ามารถครอบคลุมถงึความตอ้งการของผูเ้รยีนในทุกระดบั  
 การศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัตอ้งการทีจ่ะศกึษาและมุ่งเน้นถงึ ความพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิทีศ่นูยอ์อก
ก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน
ส่งเสรมิสุขภาพ ให้มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมสุขภาพ โดยมุ่งหวงัให้ประชาชนทัว่ไปมีสุขภาพที่ดีขึ้น มี
พฤติกรรมการเรียนโยคะที่ถูกต้องเหมาะสม อีกทัง้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเรียนอย่างมีความสุข 
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวามส าคญัเป็นแบบอย่างทีด่แีก่ประชาชนในด้านการส่งเสรมิสุขภาพการ
ออกก าลงักาย รวมทัง้ยงัเป็นแนวทางใหก้บัผูท้ีส่นใจในเรื่องนี้น าไปใชป้ระโยชน์ตามทีต่อ้งการ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนโยคะเพศหญิงที่ศูนย์ออกก าลังกาย ปิยะ โยคะ ในจังหวัด
สมุทรปราการ จ าแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์
 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบผลติภณัฑก์บัความพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะ เพศหญงิที่
ศนูยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอสิระประกอบด้วยลกัษณะทางประชากรศาสตรไ์ด้แก่ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ รายได้
ต่อเดอืนอาชพีและสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลติภณัฑร์าคาช่องทางการจดัจ าหน่ายการสง่เสรมิการตลาด 
 2. ตัวแปรตามประกอบด้วยการตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางอเนกประสงค์ของสุภาพสตรวียัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานทางการวิจยั 
 1. ผู้เรยีนที่มลีกัษณะของประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจของผู้เรยีนโยคะเพศหญิงที่ศูนย์ออกก าลงักาย ปิยะ โยคะ  ในจงัหวดั
สมุทรปราการแตกต่างกนั 

2. องคป์ระกอบผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิทีศ่นูยอ์อกก าลงักาย 
ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรท่ี ใ ช้ ในการวิจัยครัง้ น้ี  คือ  สมาชิก เพศหญิ งที่ ศู นย์ออกก าลังกาย  ปิ ยะ โยคะ                                 

ในจงัหวดัสมุทรปราการ มจี านวนทัง้สิน้ 360 คน  
กลุ่ มตัวอย่ าง ท่ี ใ ช้ ในการวิจัย  ได้แก่  สม าชิก เพศหญิ งที่ ศูนย์ออกก าลังกาย  ปิ ยะ โยคะ                             

ในจงัหวดัสมุทรปราการ เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนได ้ดงันัน้ผูว้จิยัไดค้ านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง
โดยใชสู้ตรที่ทราบจ านวนประชากร โดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% และสดัส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้
เกดิขึน้ไดเ้ท่ากบั 5%  

ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัในครัง้นี้เท่ากบั 224 ตวัอย่าง แต่ผู้วจิยัต้องการเพิ่มกลุ่มตวัอย่างอีก            
26 คน เพื่อป้องกนัความผดิพลาด ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้เท่ากบั 250 ตวัอย่าง  

การวิเคราะหข์้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน 
1. การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์วเิคราะหโ์ดยแจกแจงความถีแ่ละรอ้ยละ 
1.2 องค์ประกอบผลติภณัฑ์ของผูเ้รยีนเพศหญิงที่ศูนยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ  วเิคราะหโ์ดย

การหาค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
1.3 ความพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิทีศ่นูยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ วเิคราะหโ์ดยการหา

ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2. การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิสถิตทิี่ใชท้ดสอบสมมตฐิานในการวจิยั เพื่อสรุปผล อ้างองิประชากรของการศกึษาครัง้นี้ 
โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ 95% 

2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนกบัความพึงพอใจของผู้เรยีนโยคะเพศหญิงที่ศูนย์ออกก าลงักาย ปิยะ 
โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยใชส้ถติวิเิคราะหค์วามแตกต่างคอื ONE-Way ANOVA 

2.2 วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบผลติภณัฑก์บัความพึงพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศ
หญิงที่ศูนย์ออกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยใช้สถิติสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์ของเพียรสนั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 
สรปุผลการวิจยั 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยแจกแจงจ านวน และค่ารอ้ยละ 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร ์มกีลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงทัง้หมด 250 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 28 ปี จ านวน 107 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.8 สถานภาพโสด จ านวน 
157 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.8 ระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 155 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.0 อาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน/
ลกูจา้ง จ านวน 129 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 51.6 และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท จ านวน 85 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 34.0 
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์หลกั ด้านรูปลักษณ์
ผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ดา้นผลติภณัฑค์วบ และดา้นศกัยภาพของผลติภณัฑ ์โดยการน าเสนอขอ้มลูใน
รปูแบบของค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

จากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบผลติภณัฑโ์ดยรวม พบว่า ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก เมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้น สรุปผลไดด้งันี้ 

ดา้นผลติภณัฑ์หลกั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้มูลด้านผลติภณัฑ์หลกัรวมใน
ระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 4.45 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นทีผู่ต้อบแบบสอบถาม มคีวามคดิเหน็
ในระดบัดีมากคือ การเรยีนโยคะท าให้กล้ามเนื้อของร่างกายมคีวามยืดหยุ่นมากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.66 
รองลงมาคอื การเรยีนโยคะมสีว่นส าคญัในการพฒันาสมาธ ิโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.45 และการเรยีนโยคะช่วยบ าบดั
โรคทัว่ไปหรอือาการบาดเจบ็ทีร่่างกายเป็นอยู่ได ้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 ตามล าดบั 
 ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้มลูดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ์
รวมในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.11 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความ
คดิเห็นในระดบัดีมากคอื การเรยีนท่าโยคะที่มคีวามหลากหลายเป็นผลดีต่อร่างกาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.52 
รองลงมาคือ การตกแต่งและความสะอาดของสถานที่เรียนมีความส าคญัต่อความตัง้ใจในการเรยีนโยคะ โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.32 และความคดิเหน็ในระดบัดคีอื ชื่อเสยีงของโรงเรยีนสอนโยคะมคีวามส าคญัต่อความมุ่งมัน่ในการ
เรยีนโยคะ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 ตามล าดบั 

ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ที่
คาดหวงัรวมในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 4.47 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่าดา้นทีผู่ต้อบแบบสอบถาม มี
ความคดิเหน็ในระดบัดมีากคอื ท่านคดิว่าการเรยีนโยคะจะท าใหท้่านมรี่างกายทีแ่ขง็แรง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.56 
รองลงมาคอื ท่านคดิว่าการเรยีนโยคะมสี่วนช่วยพฒันาบุคลกิภาพ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.52 และท่านคดิว่าการ
เรยีนโยคะท าใหท้่านมคีวามผ่อนคลายจากความเครยีด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.35 ตามล าดบั 

ดา้นผลติภณัฑ์ควบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัขอ้มูลดา้นผลติภณัฑ์ควบรวมใน
ระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 4.17 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นทีผู่ต้อบแบบสอบถาม มคีวามคดิเหน็
ในระดบัดมีากคอื ครูผูส้อนโยคะใหค้วามสนใจและใหค้ าแนะน าแก่ผูเ้รยีนทุกคนอย่างทัว่ถงึ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.34 
รองลงมาคอื โรงเรยีนสอนโยคะมสีิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผูเ้รยีนเสือ้ผา้ หอ้งอาบน ้า ทีน่ัง่รอ เช่น หอ้งเปลีย่น โดย
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.26 และความคดิเหน็ในระดบัดคีอื โรงเรยีนสอนโยคะมกีารทดลองใหเ้รยีนโยคะก่อนตดัสนิใจสมคัร
สมาชกิ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 ตามล าดบั 

ดา้นศกัยภาพของผลติภณัฑ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัขอ้มูลดา้นศกัยภาพของ
ผลติภณัฑ์รวมในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.79 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถาม           
มคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีากคอื การเรยีนโยคะช่วยใหท้่านมสีงัคมใหม่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 มคีวามคดิเหน็ใน
ระดบัดคีอื ท่านคดิว่าโยคะจะเป็นศาสตรพ์ืน้ฐานทีน่ักกฬีาทุกคนควรม ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 และมคีวามคดิเหน็
ในระดบัปานกลางคอืการเรยีนโยคะสามารถช่วยบ าบดัโรครา้ยแรงได ้เช่น มะเรง็ปากมดลกู โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.30 
ตามล าดบั 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหค์วามพึงพอใจของผูเ้รียนโยคะเพศหญิงท่ีศนูยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ 

จากการวเิคราะหค์วามพงึพอใจสามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
ดา้นความพงึพอใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจรวมในระดบัพอใจมาก โดยมคี่าเฉลีย่รวม

เท่ากบั 4.38 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นในระดบัพอใจมากคือ           
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การเรยีนโยคะท าใหท้่านมรี่างกายทีแ่ขง็แรงมากขึน้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.51 รองลงมาคอื  การเรยีนโยคะท าใหท้่าน
รูส้กึผ่อนคลายและการเรยีนโยคะท าใหท้่านมบีุคลกิภาพทีด่ขี ึน้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.42 และมคีวามคดิเหน็ในระดบั
พอใจคอื การเรยีนโยคะเมื่อเทยีบกบัการคาดหวงัของท่าน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน 

สมมติฐานท่ี 1 ผู้เรยีนที่มีลกัษณะของประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิทีศ่นูยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ 
ในจงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั 

สมมตฐิานย่อยขอ้ที ่1.1 ผูเ้รยีนทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจของผู้เรยีนโยคะเพศหญงิทีศู่นยอ์อก
ก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั พบว่า ผูเ้รยีนที่มอีายุแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจของ
ผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิทีศ่นูยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวัดสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมตฐิานย่อยขอ้ที ่1.2 ผูเ้รยีนทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิ
ทีศู่นยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั พบว่า ผูเ้รยีนทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั 
มคีวามพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิทีศู่นยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมตฐิานย่อยขอ้ที ่1.3 ผูเ้รยีนทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิที่
ศนูยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั พบว่า ผูเ้รยีนทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มี
ความพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญิงที่ศูนย์ออกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมตฐิานย่อยขอ้ที ่1.4 ผูเ้รยีนทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิทีศ่นูยอ์อก
ก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั พบว่า ผูเ้รยีนทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจของ
ผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิทีศ่นูยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมตฐิานย่อยขอ้ที ่1.5 ผูเ้รยีนทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศ
หญิงที่ศูนย์ออกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั พบว่า  ผูเ้รยีนที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน
แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิทีศู่นยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ ไม่
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 2 องคป์ระกอบผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิทีศู่นย์
ออกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ 

สมมตฐิานย่อยขอ้ที ่2.1 ผลติภณัฑห์ลกัมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิทีศู่นย์
ออกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผลติภณัฑ์หลกัด้านการเรยีน
โยคะช่วยบ าบดัโรคทัว่ไปหรอือาการบาดเจบ็ทีร่่างกายเป็นอยู่ได ้มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะ
เพศหญิงที่ศูนย์ออกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบัค่อนขา้งต ่า ผลติภณัฑห์ลกัดา้นการเรยีนโยคะท าใหก้ลา้มเนื้อของร่างกายมี
ความยดืหยุ่นมากขึน้มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิทีศู่นยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบัค่อนขา้งต ่า 
และผลติภณัฑห์ลกัดา้นการเรยีนโยคะมสี่วนส าคญัในการพฒันาสมาธมิคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูเ้รยีน
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โยคะเพศหญงิทีศ่นูยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบัค่อนขา้งต ่า 

สมมตฐิานย่อยขอ้ที ่2.2 รูปลกัษณ์ผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิที่
ศนูยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า รปูลกัษณ์ผลติภณัฑด์า้นการ
เรยีนท่าโยคะที่มคีวามหลากหลายเป็นผลดต่ีอร่างกายมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผู้เรยีนโยคะเพศหญิงที่
ศนูยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกัน ระดับค่อนข้างต ่ า  รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ด้านการตกแต่งและความสะอาดของสถานที่เรียนมี
ความส าคญัต่อความตัง้ใจในการเรยีนโยคะมคีวามสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผู้เรยีนโยคะเพศหญิงที่ศูนย์ออก
ก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ ์ในทศิทาง
เดยีวกนั ระดบัต ่ามาก และรปูลกัษณ์ผลติภณัฑด์า้นชื่อเสยีงของโรงเรยีนสอนโยคะมคีวามส าคญัต่อความมุ่งมัน่ในการ
เรยีนโยคะไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิทีศู่นยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดั
สมุทรปราการ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

สมมตฐิานย่อยขอ้ที ่2.3 ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิที่
ศูนย์ออกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผลติภณัฑ์ทีค่าดหวงัดา้น
ท่านคดิว่าการเรยีนโยคะท าให้ท่านมคีวามผ่อนคลายจากความเครยีดมคีวามสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผู้เรยีน
โยคะเพศหญงิทีศ่นูยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบัค่อนขา้งต ่า ผลติภณัฑ์ที่คาดหวงัด้านท่านคดิว่าการเรยีนโยคะมสี่วนช่วย
พฒันาบุคลกิภาพมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผู้เรยีนโยคะเพศหญิงที่ศูนย์ออกก าลงักาย ปิยะ โยคะ  ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง 
และผลติภณัฑ์ที่คาดหวงัด้านท่านคดิว่าการเรยีนโยคะจะท าให้ท่านมรี่างกายที่แขง็แรงมคีวามสมัพนัธ์กบัความพึง
พอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิทีศู่นยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบัค่อนขา้งต ่า 

สมมตฐิานย่อยขอ้ที ่2.4 ผลติภณัฑค์วบมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิทีศู่นย์
ออกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผลติภณัฑ์ควบด้านครูผู้สอน
โยคะให้ความสนใจและใหค้ าแนะน าแก่ผู้เรยีนทุกคนอย่างทัว่ถงึมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะ
เพศหญิงที่ศูนย์ออกก าลงักาย ปิยะ โยคะในจงัหวดัสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยมี
ความสมัพนัธท์ศิในทางเดยีวกนั ระดบัต ่ามาก ผลติภณัฑค์วบดา้นโรงเรยีนสอนโยคะมสีิง่อ านวยความสะดวกส าหรบั
ผูเ้รยีน เช่น หอ้งเปลีย่นเสือ้ผา้ หอ้งอาบน ้า ทีน่ัง่รอมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิทีศ่นูย์
ออกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธ์ใน
ทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่ามาก และผลติภณัฑ์ควบด้านโรงเรยีนสอนโยคะมกีารทดลองให้เรียนโยคะก่อนตดัสนิใจ
สมคัรสมาชกิไม่มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผู้เรยีนโยคะเพศหญิงที่ศูนย์ออกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

สมมติฐานย่อยขอ้ที่ 2.5 ศกัยภาพของผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผู้เรยีนโยคะเพศ
หญิงที่ศูนย์ออกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ศักยภาพของ
ผลติภณัฑ์ดา้นการเรยีนโยคะสามารถช่วยบ าบดัโรคร้ายแรงได ้เช่น มะเรง็ปากมดลูกมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึ
พอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิทีศู่นยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบัค่อนขา้งต ่า ศกัยภาพของผลติภณัฑด์า้นการเรยีนโยคะช่วย
ให้ท่านมสีงัคมใหม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผู้เรยีนโยคะเพศหญิงที่ศูนย์ออกก าลงักาย ปิยะ โยคะ  ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบัค่อนขา้งต ่า 
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และศกัยภาพของผลติภณัฑด์า้นท่านคดิว่าโยคะจะเป็นศาสตรพ์ืน้ฐานทีน่กักฬีาทุกคนควรมมีคีวามสมัพนัธก์บัความ
พงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญิงทีศู่นยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบัค่อนขา้งต ่า 
 
อภิปรายผล 
 จากการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัองคป์ระกอบผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศ
หญงิทีศ่นูยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ มสีาระส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิรายผลได ้ดงันี้ 

1. ผูเ้รยีนทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิทีศ่นูยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากผูเ้รยีนทุกช่วงอายุ มลีกัษณะ
การเรยีนทีค่ลา้ยคลงึกนั ซึง่ท าใหผู้เ้รยีนไดร้บัประโยชน์ทัง้ในเรื่องของกายและใจ ซึง่สอดคลอ้งกบังานของสุกญัญา 
ดอกพุฒ (2546) ทีศ่กึษาเรื่องทศันคตขิองผู้ทีน่ิยมออกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานครที่มต่ีอการใช้บรกิารสถาน
บรหิารร่างกาย (Fitness Center) พบว่า ผูท้ีน่ิยมออกก าลงักายทีม่อีายุแตกต่างกนั มทีศันคตต่ิอการใชบ้รกิารสถาน
บรหิารร่างกายโดยรวม ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 2. ผูเ้รยีนทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญิงทีศู่นยอ์อกก าลงักาย   
ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากผู้เรยีนทุก
สถานภาพ อาจตกอยู่ในสภาวะทางด้านร่างกายและจติใจที่ย ่าแย่ จากปัญหาส่วนตัวและปัญหาครอบครวั ท าให้
ผูเ้รยีนหนัมาใส่ใจในสุขภาพ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริวิชิญ์ จนัทรนิมติ (2556) ทีศ่กึษาเรื่องพฤตกิรรมและ
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารศนูยฟิ์ตเนสเซน็เตอร ์สนามกฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัแพร่ พบว่า ลกัษณะส่วน
บุคคล ด้านสถานภาพสมรสที่ต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บรกิารศูนย์ฟิตเนสเซ็นเตอร์ สนามกีฬา
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัแพร่ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

3. ผู้เรยีนทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจของผู้เรยีนโยคะเพศหญิงที่ศูนยอ์อกก าลงักาย           
ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากการออกก าลงั
กายดว้ยโยคะเริม่เป็นเทรนดใ์นสงัคมไทยและคนสว่นใหญ่ทราบกนัดวี่าการเรยีนโยคะสง่ผลดต่ีอร่างกายอย่างไรบา้ง 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฏฐวฒัน์ ดนยัดุษฎกีุลและคณะ (2554) ทีศ่กึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารฟิตเนส 
เซน็เตอร ์พบว่า ลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มผีลต่อการใชบ้รกิารฟิตเนสไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

4. ผูเ้รยีนทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิทีศ่นูยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ 
ในจงัหวดัสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 เนื่องจากผูเ้รยีนทุกอาชพี มคีวาม
ต้องการทีจ่ะผ่อนคลายร่างกายและจติใจจากการท างาน ซึง่อาชพีทีท่ าอาจส่งผลใหเ้กดิอาการเครยีดและวติกกงัวล
ได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศริวิชิญ์ จนัทรนิมิต (2556) ที่ศกึษาเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารศูนยฟิ์ตเนสเซน็เตอร ์สนามกฬีาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัแพร่ พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาชพี          
ทีต่่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารศูนยฟิ์ตเนสเซน็เตอร ์สนามกฬีาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัแพร่            
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5. ผู้เรียนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของผู้เรียนโยคะเพศหญิงที่ศูนย์ออก        
ก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจาก
ผูเ้รยีนทุกระดบัรายได ้มคีวามต้องการทีจ่ะดูแลตวัเองทัง้ผวิพรรณและรูปร่าง ซึง่การเรียนโยคะสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รยีนกลุ่มนี้ได ้พรอ้มทัง้มคี่าบรกิารในการเรยีนต่อคอรส์ในราคาทีถู่กและย่อมเยาว ์ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ Yente Yuและคณะ (2554) ทีศ่กึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารฟิตเนส เซน็เตอร ์พบว่า ลกูคา้ทีม่ี
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รายได้เฉลี่ยมากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป มีการใช้บริการฟิตเนส ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ทีร่ะดบั 0.05  

6. องคป์ระกอบผลติภณัฑด์า้นผลติภณัฑห์ลกัมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิที่
ศูนยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบั
ปานกลางและมีทิศทางเดียวกนั เนื่องจากด้านผลติภัณฑ์หลกั เป็นประโยชน์หลกัของการเรยีนโยคะที่ส่งผลต่อ
ผู้เรยีนโดยตรง โดยมีคุณประโยชน์ที่ผู้เรยีนสามารถสมัผสัได้ทัง้ร่างกายและจติใจ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ           
ชื่นนภา อือ้ศรวีงศ ์(2554) ทีศ่กึษาเรื่องปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจและแนวโน้มการใชบ้รกิารซ ้าของ
ศนูยอ์อกก าลงักาย Super Health Fitness จงัหวดันครราชสมีา พบว่า ทศันคตต่ิอส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร
ดา้นศนูยอ์อกก าลงักายแห่งนี้ท าใหท้า่นมสีขุภาพแขง็แรงมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจและแนวโน้มการใชบ้รกิาร
ซ ้าของศนูยอ์อกก าลงักาย Super Health Fitness จงัหวดันครราชสมีา อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

7. องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์มีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจของผู้เรยีนโยคะ           
เพศหญิงที่ศูนย์ออกก าลังกาย ปิยะ โยคะ ในจังหวัดสมุทรปราการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัต ่ามากและมทีศิทางเดยีวกนั เนื่องจากดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑเ์ป็นสิง่ทีผู่เ้รยีนไดร้บัรูแ้ละสมัผสั
ตัง้แต่เขา้ไปในสถานทีเ่รยีน หากสถานที่เรยีนมบีรรยากาศโดยรวมทีด่จีะส่งผลให้ผู้เรยีนเกดิความพงึพอใจในการ
เรยีนโยคะ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัวศนิี ทนพลกรงั (2558) ศกึษาเรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใช้
บริการสถานฝึกโยคะและมวยไทย พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านชื่อเสียงของสถาบันเป็นที่รู้จ ักไปทัว่มี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการสถานฝึกโยคะและมวยไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ทีร่ะดบั 0.05  

8. องค์ประกอบผลติภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวงั มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผู้เรยีนโยคะ         
เพศหญิงที่ศูนย์ออกก าลังกาย ปิยะ โยคะ  ในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งต ่าและมทีศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัเป็นปัจจยัทีช่่วยกระตุ้นให้
ผู้เรยีนเกิดความสนใจและเห็นถึงความส าคญัของการเรียนโยคะมากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ชื่นนภา             
อือ้ศรวีงศ ์(2554) ทีศ่กึษาเรื่องปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจและแนวโน้มการใชบ้รกิารซ ้าของศูนยอ์อก
ก าลงักาย Super Health Fitness จงัหวดันครราชสมีา พบว่า ทศันคตต่ิอสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นศูนย์
ออกก าลงักายแห่งนี้มกีารให้บรกิารตามความต้องการของลูกค้า เช่น ต้องการลดน ้าหนักให้ได้สดัส่วนที่ต้องการมี
ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจและแนวโน้มการใชบ้รกิารซ ้าของศนูยอ์อกก าลงักาย Super Health Fitness จงัหวดั
นครราชสมีา อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

9. องคป์ระกอบผลติภณัฑด์า้นผลติภณัฑค์วบมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญิง          
ทีศู่นยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดัสมุทรปราการ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบั
ต ่ามากและมทีศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากดา้นผลติภณัฑค์วบ เป็นประโยชน์ทีผู่เ้รยีนไดร้บัเพิม่เตมินอกเหนือจากการ
เรยีนโยคะ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จริฒิพิา เรอืงกล (2558) ศกึษาเรื่องสว่นประสมทางการตลาดและคุณภาพ
ในการใหบ้รกิารทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจของลกูคา้ ว ีฟิตเนช โซไซตี ้กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัคุณภาพใน
การใหบ้รกิารดา้นมทีีน่ัง่รองรบัลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารอย่างเพยีงพอและเหมาะสมมคีวามสมัพนัธต่์อความพงึพอใจของ
ลกูคา้ ว ีฟิตเนช โซไซตี ้กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

10. องคป์ระกอบผลติภณัฑด์า้นศกัยภาพของผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะ
เพศหญิงที่ศูนย์ออกก าลังกาย ปิยะ โยคะ  ในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งต ่าและมทีศิทางเดยีวกนั เนื่องจากดา้นศกัยภาพของผลติภณัฑ ์เป็นคุณสมบตัขิองโยคะ
ที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2003) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ 
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(Potential Product) คอื ผลติภัณฑ์ที่ประกอบดว้ยคุณค่าส่วนเพิม่ที่เป็นไปได้ทัง้หมด รวมถึงความสามารถในการ
เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่คุณค่าต่างๆ ของผลติภณัฑใ์หส้งูขึน้ต่อไปในอนาคต เพื่อสรา้งความพงึพอใจใหเ้กดิกบัลกูคา้ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

จากผลการวจิยั พบว่า ความพงึพอใจของผูเ้รยีนโยคะเพศหญงิทีศ่นูยอ์อกก าลงักาย ปิยะ โยคะ ในจงัหวดั
สมุทรปราการ ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากทุกคนมคีวามพงึพอใจเหมอืนกนั ดงันัน้ผูป้ระกอบการจงึควรใหค้วามส าคญั
กบัการพฒันาหลกัสตูรโยคะใหเ้หมาะกบัผูเ้รยีนทุกกลุ่มและควรมกีารท ารายการสง่เสรมิการตลาด เพื่อเป็นการเพิม่
โอกาสในการด าเนินธุรกจิต่อไป  

ด้านผลิตภัณฑ์หลัก ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการรกัษามาตรฐานคุณภาพในการพัฒนา
หลกัสตูรโยคะอย่างต่อเน่ือง ในการสรา้งกลา้มเน้ือใหแ้ขง็แรงและเน้นการฝึกสมาธ ิเพื่อท าใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจ
และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ  

ด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรมีการสรรหาความรู้เพิ่มเติม ทัง้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
พฒันาการสอนโยคะ ทัง้ทางดา้นบ าบดัโรคภยั รูปแบบ การบรกิาร ความหลากหลาย แปลกใหม่ของการเรยีนโยคะ 
รวมทัง้ควรจดักจิกรรมสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีน เพื่อท าใหเ้กดิสงัคมใหม่เป็นการสรา้งบรรยากาศทีด่ภีายใน
หอ้งเรยีนและเกดิความพงึพอใจในการเรยีนมากยิง่ขึน้  

ด้านผลติภัณฑ์ที่คาดหวงั ผู้ประกอบการควรมกีารสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ถึงกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกบั
คุณประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการเรยีนโยคะ รวมถงึเคลด็ลบัการบรหิารร่างกายเพื่อดูแลตวัเอง เกรด็ความรูใ้นการใส่ใจ
สขุภาพ  

ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรวางแผนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนโยคะให้มีความ
หลากหลายมากขึน้ รวมถงึมกีารสอบถาม ส ารวจกลุ่มเป้าหมายทีช่ื่นชอบการเรยีนโยคะเหมอืนกนั เพื่อศกึษาความ
ต้องการเกีย่วกบัรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์ ทัง้ส ีกลิ่น บรรยากาศภายในหอ้งเรยีนต้องถูกออกแบบมาใหเ้งยีบ สงบและ
ปลอดโปร่ง เพื่อใหผู้เ้รยีนไดส้มัผสัถงึประสบการณ์การเรยีนโยคะทีด่กีลบัไป  

ดา้นผลติภณัฑ์ควบ ผูป้ระกอบการควรมกีารน าเสนอการใหข้อ้มูลรูปแบบใหม่ เช่น การน าเสนอผ่านทาง
สื่อออนไลน์ Facebook Instagram Pantip เป็นต้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ทัง้การแนะน าติชมและ
สามารถน าเสนอสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆเพิม่เตมิได ้รวมไปถงึครูผูส้อนต้องค านึงถงึความปลอดภยัของผูเ้รยีน
เพื่อป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุของผูเ้รยีน และคอยสงัเกต แกไ้ขท่าต่างๆของผูเ้รยีนอนัจะก่อใหเ้กดิผลเสยีทางร่างกาย
ของผูเ้รยีนในอนาคต  
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิ พ น ธ์ฉ บั บ นี้ ส า เร็จ ลุ ล่ ว งด้ ว ย ดี ด้ ว ย ค ว าม ก รุณ าแ ล ะค วาม ช่ ว ย เห ลือ อย่ า งยิ่ ง ข อ ง                          
อาจารยร์สติา สงัขบ์ุญนาค อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดก้รุณาสละเวลาอนัมคี่าในการใหค้วามอนุเคราะหใ์นการ
ใหค้ าปรกึษาตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่อง ใหค้วามรู ้ขอ้คดิเหน็รวมทัง้ใหค้ าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่จนผูว้จิยั
สามารถด าเนินการวจิยัจนส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยดจีงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ และ
คณาจารย์ ในโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑิตทุกท่าน ที่ได้กรุณาอบรม สัง่สอนประสทิธปิระสาทวชิาความรูท้ ัง้
ในทางทฤษฎี รวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจยั และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกทา่นทีไ่ดใ้หค้วามชว่ยเหลอื และอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดตีลอดระยะเวลา
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การศกึษาของผูว้จิยั และขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาใหค้วามร่วมมอืในการตอบ
ค าถามส าหรบัการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 

สุดท้ายนี้ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัวของผู้วิจ ัยที่เล็งเห็นความส าคัญของ
การศึกษามาโดยตลอดและสนับสนุนรวมทัง้ช่วยเหลือในทุกๆด้านเพื่อเอื้ออ านวยให้ผู้วิจยัได้ด าเนินการศึกษา              
ไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละเสรจ็สมบูรณ์ขอขอบคุณเพื่อนๆจากภาควชิาการจดัการ รุ่นที่16 ทุกท่านทีไ่ด้มอบมติรภาพและ
ความจรงิใจรวมทัง้ให้ความช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัมาโดยตลอดและสุดทา้ยขอขอบคุณก าลงัใจทีด่จีากผูเ้กีย่วขอ้งทุก
ท่านที่ท าให้ผู้วิจ ัยสามารถผ่านเวลาอันยากล าบากจากทัง้ภาระหน้าที่การงานและการศึกษามาได้อย่างดี
คุณประโยชน์ใดทีไ่ดร้บัจากสารนิพนธฉ์บบันี้ผูว้จิยัขอมอบใหทุ้กท่านทีม่พีระคุณแก่ผูว้ ิจยัและขอใหทุ้กท่านประสบ
แด่ความสขุความเจรญิสบืไป  
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