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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาคุณภาพการบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤติกรรมการใช้
บรกิารศนูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูใ้ชบ้รกิาร
ศูนย์ออกก าลงักาย “เวอร์จิ้น แอค็ทีฟ” หรอื บรษิัท เวอร์จิ้น แอค็ทีฟ (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย            
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว และสถติค่ิาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
แบบเพยีรส์นั ผลการวจิยัพบว่า 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26 – 35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุด          
ปรญิญาตร ีอาชพีพนกังาน / ลกูจา้งบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 55,000 บาท ขึน้ไป   
 2. คุณภาพบรกิาร ศูนยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี”โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคีวามถี่โดยประมาณในการ
เขา้มาใชบ้รกิาร “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” เฉลี่ย 4 ครัง้ต่อสปัดาห์ ดา้นแนวโน้มทีจ่ะใชบ้รกิาร ผู้ทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบั
แนวโน้มทีใ่ชบ้รกิารทีอ่กีครัง้ ดา้นแนะน าใหผู้อ้ื่นใชบ้รกิาร ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัจะแนะน าใหผู้อ้ื่นใชบ้รกิาร 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
 1. ผู้ใช้บริการที่มี อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้ม
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 2. คุณภาพการบรกิาร ดา้นสิง่ที่จบัต้องได้ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการตอบสนอง ด้านการให้ความมัน่ใจ 
และดา้นความเหน็อกเหน็ใจ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัค่อนข้างต ่า และต ่า มีทศิทางเดียวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ              
ทีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั   
 
ค าส าคญั: คุณภาพการบรกิาร แนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ศนูยอ์อกก าลงักาย 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research are to study the levels of service quality in relation to service usage 
behavioral trends at Virgin Active in Bangkok metropolitan area. The sample consisted of four hundred Virgin 
Active customers. A questionnaire was constructed and used as a tool to collect data. The statistical methods 
to analyze data included percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and the 
Pearson product moment correlation coefficient were statistical methods to analyze data.   

1. The results were as follows: most of the respondents were female, aged between twenty-six to 
thirty-five years old, single, with a Bachelor's degree, were occupied as employees at private companies, and 
with a monthly income of over 55,000 Baht. 

2. Overall, Virgin Active service quality was at good level. The average spending frequency per 
week was four times. The respondents were likely to use the service again. The respondents would 
recommend the service to others. 
 The results of the hypotheses testing can be concluded as follows:  
 1. Customers of different ages, educational levels, occupations, and average income had different 
service usage behavioral trends regrading Virgin Active in the Bangkok metropolitan area at statistically 
significant levels of 0.01 and 0.05, respectively. 
 2. The service quality of Virgin Active in term of tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and 
empathy had a positively low and very low relationship with service usage behavioral trends for Virgin Active 
in the Bangkok metropolitan area at statistically significant level of 0.01 and 0.05, respectively. 
 
Keywords: Service Quality, Service Usage Behavioral Trend, Fitness 
 
บทน า 

ปจัจุบนัเทรนดก์ารรกัษาสุขภาพและการออกก าลงักายก าลงัได้รบัความนิยมเป็นอย่างมากท่ามกลางสภาพ
สงัคมที่มีความเป็นเมืองมากขึ้น หนึ่งในรูปแบบการออกก าลงักายที่ก าลงัได้รบัความนิยมคือการออกก าลงักายใน             
“ฟิตเนส” โดยกระแสความนิยมการออกก าลงักายยงัไดส้รา้งโอกาสทางธุรกจิใหก้บัธุรกจิต่อเนื่องอกีมากมาย (scbeic. 
ออนไลน์: 2558) ตลาดฟิตเนสไทยมโีอกาสขยายได้อีกมากจากพฤตกิรรมของคนรุ่นใหม่ที่นิยมใชบ้รกิารฟิตเนสมาก
ขึน้ โดยจากแบบส ารวจของส านักงานสถติิแห่งชาติพบว่าสดัส่วนของประชากรไทยในช่วงอายุ 15 - 59 ปี ออกก าลงั
กาย เพิม่ขึน้จาก 2% ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 16% ในปีพ.ศ. 2552 โดยกระแสดงักล่าวมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้ต่อไปอกี
จากกระแสนิยมการเล่นฟิตเนสที่เพิ่มมากขึน้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งสอดคล้องกบัแบบสอบถามของอไีอซพีบว่ากลุ่ม  
Gen Y (อายุ 15-35 ปี) ระบุว่าใชบ้รกิารฟิตเนสอยู่ที ่17% อย่างไรกต็ามตลาดฟิตเนสมศีกัยภาพในการขยายตวัอกีมาก  

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกก าลงักายของผู้บรโิภคน ามาสู่โอกาสขยายตัวของธุรกจิฟิตเนสซึ่งเป็น
บทเรยีนที่เน้นย ้าว่าโอกาสทางธุรกจิมาพรอ้มกบัการเปลีย่นแปลง จงึเป็นเหตุผลใหป้จัจุบนัอุตสาหกรรมสถานที่ออก
ก าลังกายมีการแข่งขนัอย่างรุนแรง โดยเฉพาะบริษัทชัน้น าที่ต่างหากลยุทธ์ทางการตลาด การบริการครบวงจร 
เพื่อที่จะดึงดูดผู้ใช้บริการ ซึ่งบริษัทชัน้น าที่ครองสัดส่วนการตลาดมากที่สุด ได้แก่ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ฟิตเนส 
เฟิรสท์  ฟิตดี ฟิตเนส และฟิตเนส อินโนเวชัน่ส์ (กรุงเทพธุรกิจ. ออนไลน์: 2558) ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้คุณภาพการ
บรกิารของศูนย์ออกก าลงักาย หรอื พติเนส เป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงในการแข่งขนัท่ามกลางภาวะในปจัจุบนั เพราะ
คุณภาพการบริการที่ดีและครบวงจรจะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ เกิดความจงรักภักดี ซึ่งจะส่งผลต่อ
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พฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์ออกก าลงักายของผู้ใช้บรกิารในอนาคต ประกอบกบับรษิัท เวอร์จิ้น แอค็ทฟี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั มแีผนขยายสาขาทัง้ในพื้นทีก่รุงเทพฯชัน้ในและปรมิณฑล มเีป้าหมายจะเปิดให้ได้ 10 แห่งภายใน 3 ปี 
ดว้ยงบประมาณ 3,500 ลา้นบาท (ประชาชาตธิุรกจิ. ออนไลน์ : 2559) และกลยุทธข์อง เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี ทีน่่าสนใจ คอื 
ท าให้คลบัการออกก าลงักายเสมือนเป็นบ้าน แหล่งพกัผ่อนที่ไม่ใช่ เพียงออกก าลงักาย แต่เป็นการพฒันาจุดสมัผสั 
ความประทบัใจ (Touch Point) จากการต้อนรบัอย่างอบอุ่น มอีุปกรณ์ออกก าลงักาย และคลาสออกก าลงักายมากกว่า           
200 ชนิด อาท ิหอ้งโยคะ พลิาทสิ สระว่ายน ้า หอ้งเกลอืเหมาะส าหรบับ าบดัคนเป็นภูมแิพ ้หอ้งป ัน่จกัรยาน พรอ้มกนั
กบัเทรนเนอร์ที่คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกบันวตักรรมการออกก าลงักายใหม่ๆ  สถานที่ภายในยงัถูกออกแบบไว้ส าหรบั           
การพกัผ่อน เพิม่เติมจุดงบีหลบั (Sleep Pod) และห้องประชุมเลก็ๆ มุมอนิเตอร์เน็ตผ่านเครื่องแมค ให้คลบัฟิตเนส 
เป็นแหล่งแฮงคเ์อาทข์องคนกรุง (กรุงเทพธุรกจิ. ออนไลน์: 2559)  

จากเหตุผลดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจยัสนใจที่จะศึกษาถึง คุณภาพการบริการที่มีความสมัพันธ์กบัแนวโน้ม
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการศกึษามาใชเ้ป็น
ขอ้มูลและแนวทางใน การปรบัปรุง พฒันาคุณภาพการใหบ้รกิาร รวมไปถงึการวางแผนกลยุทธท์างธุรกจิของศนูยอ์อก
ก าลงักาย ให้สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการใช้บรกิารของผูบ้รโิภค และใช้เป็นขอ้มูลให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อพฒันาขดี
ความสามารถใหส้ามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ภายใตส้ภาวะการแขง่ขนัทีรุ่นแรงไดต่้อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์ออกก าลงักาย “เวอร์จิ้น แอค็ทีฟ” ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามขอ้มลูสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี และ 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพการบรกิารกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยอ์อกก าลงักาย 
“เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ผู้ใช้บรกิารที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์ อนัได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด 
อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” 
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. คุณภาพการบริการมีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์ออกก าลังกาย “เวอร์จิ้น            
แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเรือ่งประชากรศาสตร ์
 อ้างอิงจาก ปรมะ สตะเวทิน (2533: 105) เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบเกี่ยวกับลักษณะด้าน
ประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีม่ี
ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี หรอืไม่ อย่างไร 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการและคณุภาพการบริการ 
อ้างองิจาก พาราสุรามนั และ คณะ (Parasuraman,et al, 1990) ได้แก่ สิง่ที่จบัต้องได้ (Tangibles) ความเชื่อถือได ้
(Reliability) การตอบสนอง (Responsiveness) การให้ความมัน่ใจ (Assurance) และความเหน็อกเหน็ใจ (Empathy) 
เพื่อน ามาศกึษาความสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี หรอืไม่ อย่างไร 
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
 อา้งองิจาก เสร ีวงษ์ฆณฑา (2542: 12) ซึง่อธบิายไว้ว่า แนวโน้มพฤติกรรมผู้บรโิภค หมายถึง แนวโน้มใน
การตอบสนอง หรอืการกระท าทีบุ่คคลไดร้บัอทิธพิลทัง้จากภายในและภายนอก ต่อความตอ้งการของแต่ละบุคคล ซึง่มี
การเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ดงันัน้การวางแผนกลยุทธก์ารตลาดจงึอยู่บนรากฐานของการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต เพื่อน ามาประยุกษ์ศกึษาเกีย่วกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยอ์อกก าลงั
กาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ความถี่ ประเภทเครื่องเล่น ช่วงเวลาทีใ่ช้บรกิาร 
วนัทีใ่ชบ้รกิาร บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการใชบ้รกิาร แนวโน้มการใชบ้รกิารซ ้า และการแนะน าชกัชวนผูอ้ื่น 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูใ้ชบ้รกิารศนูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” หรอื บรษิทั เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี 

(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่ผูว้จิยัทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูใ้ชบ้รกิารศูนยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ซึง่ต้องมอีายุ 16 ปีขึน้ไป 

ตามระเบยีบของบรษิัท เวอรจ์ิ้น แอค็ทฟี (ประเทศไทย) จ ากดั จากขอ้มูล ณ วนัที่ 10 กุมภาภพนัธ์ 2559 มจี านวน
สมาชกิทัง้หมด 8,000 คน (กรุงเทพธุรกจิ. ออนไลน์ : 2559) ซึ่งผู้วจิยัทราบจ านวนประชากร ค านวณโดยใชส้ตูรของ 
Taro Yamane ซึง่สามารถแสดงวธิคี านวณ ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 381 ตวัอย่าง และเพิม่ตวัอย่าง 19 ตวัอย่าง รวมไดข้นาด
ตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจ ัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น(Non-probability 
Sampling) โดยใชว้ธิดีงัต่อไปนี้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จากคลับ          
ทีใ่ห้บรกิาร ไดแ้ก่ Empire Tower EmQuatier WestGate และSiam Discovery โดยจะสุ่มตวัอย่างจากคนในคลบั ทัง้  
4 คลบั 

ขัน้ตอนท่ี  2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) จากจ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง              
400 ตัวอย่าง โดยสุ่มจากจากคลับที่ให้บริการ ได้แก่ Empire Tower EmQuatier WestGate และSiam Discovery  
เป็นสถานทีใ่นการเกบ็แบบสอบถามโดยเกบ็ตามสดัสว่นเท่ากนัทุกคลบั คลบัละ 100 ตวัอย่าง 

ขัน้ตอนท่ี 3 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลอืกสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก 
ตามความเตม็ใจของผูบ้รโิภคทีจ่ะใหข้อ้มูล โดยการเกบ็ขอ้มูลเป็นไปตามทีไ่ดเ้ลอืกไวใ้นขัน้ที ่2 ไดแ้ก่ คลบัทีใ่หบ้รกิาร 
ได้แก่ Empire Tower EmQuatier WestGate และSiam Discovery โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล        
ตามสถานที่ที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละที่ และจะแจกแบบสอบถามให้กบัสมาชกิที่ใช้บรกิาร และให้กรอกแบบสอบถาม      
จนครบจ านวน 400 คน 

การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. ขอ้มูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) ศกึษาเอกสารขอ้มูลจากเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งต่างๆ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามเพื่อน ามาสรา้งแบบสอบถาม 

2. ขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มลูจากผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารศนูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ 
แอค็ทฟี” หรอื บรษิทั เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี (ประเทศไทย) จ ากดั  

เครือ่งมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ซึง่แบบสอบถาม
ทีส่รา้งขึน้แบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ 

สว่นที ่1 เป็นการสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
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ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการบรกิาร 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสิง่ที่จบัต้องได ้
(Tangibles) ด้านความเชื่อถือได้ (Reliability) ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) ด้านการให้ความมัน่ใจ 
(Assurance) และดา้นความเหน็อกเหน็ใจ (Empathy) ทีม่คีวามสมัพนธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยอ์อก
ก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” 

ส่วนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัแนวโน้มพฤติกรรมการใชบ้รกิารศูนยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี”  
ในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 7 ขอ้ เป็นลกัษณะแบบสอบถามปลายปิด และปลายเปิด 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัในครัง้นี้เป็นการศกึษา คุณภาพการบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูย์
ออกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมแีหล่งขอ้มูลในการศกึษาเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลูจากผูใ้ชบ้รกิาร เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี จ านวน 400 ชุด ซึง่จะเกบ็ตามพืน้ทีท่ีไ่ดก้ าหนด
ไวจ้นครบตามจ านวน 

การจดักระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
 น าแบบสอบถามที่ได้รบัค าตอบแล้วมาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป การวิจยัทาง
สงัคมศาสตร ์(Statistical package for social science) โดย ขัน้ตอนดงันี้  
 1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจยัตรวจดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม และท าการแยก
แบบสอบถามทีไ่ม่สมบรูณ์ออก 
 2. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามทีถู่กตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้มาลงรหสัตามทีไ่ด ้ก าหนดรหสัไวล่้วงหน้า 
 3. การประมวลผลขอ้มูล ขอ้มลูทีล่งรหสัแลว้ จะน ามาประมวลขอ้มูลซึง่ใชโ้ปรแกรมสถติสิ าเรจ็รปูการวจิยัทาง
สงัคมศาสตร ์(Statistical package for social science) เพื่อวเิคราะหข์อ้มลู 
 4. การวเิคราะหข์อ้มลู 
  4.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ ในด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา
สงูสดุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยการหาความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
  4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพการบรกิาร โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviations)  
  4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์ออกก าลังกาย “เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ” ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviations)  
  4.4 การทดสอบสมมติฐาน  โดยใช้สถิติ  Independent sample t-test, One-way analysis of 
variance and Pearson Product Moment Correlation Coefficient  
 
ผลการวิจยั 
 ตอนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26 – 35 ปี สถานภาพโสด 
ระดบัการศกึษาสงูสดุปรญิญาตร ีอาชพีพนกังาน / ลกูจา้งบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 55,000 บาท ขึน้ไป   
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 ตอนท่ี 2 คณุภาพบริการ ศนูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ้ิ์น แอค็ทีฟ” 
ตาราง 1 ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของคุณภาพบรกิาร ศนูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” 

 

คณุภาพบริการ ศนูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ้ิ์น แอค็ทีฟ”  S.D. แปลผล 

ดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้ 4.10 0.48 ด ี
ดา้นความเชื่อถอืได ้ 4.08 0.61 ด ี
ดา้นการตอบสนอง 4.03 0.54 ด ี
ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ 4.09 0.54 ด ี
ดา้นความเหน็อกเหน็ใจ 3.96 0.64 ด ี

โดยรวม 4.05 0.50 ดี 
 

จากตาราง 1 การวเิคราะห์คุณภาพบรกิาร ศูนย์ออกก าลงักาย “เวอร์จิน้ แอค็ทฟี” โดยรวม พบว่า ผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดบัด ี 
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านสิง่ที่จบัต้องได้ ด้านการให้ความมัน่ใจ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการตอบสนอง และด้านความ          
เหน็อกเหน็ใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 4.09 4.08 4.03 และ 3.96 ตามล าดบั 

 
 ตอนท่ี 3 แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์ออกก าลังกาย “เวอร์จ้ิน แอ็คทีฟ” ในเขต
กรงุเทพมหานคร 

ตาราง 2 ค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเกีย่วกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูย์
ออกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

  
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับแนวโน้ม

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นความถีโ่ดยประมาณ
ในการเขา้มาใชบ้รกิาร “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” เฉลีย่ครัง้ต่อสปัดาห ์พบว่าน้อยทีส่ดุ 1 ครัง้ต่อสปัดาห ์และมากทีส่ดุ 10 ครัง้
ต่อสปัดาห ์โดยมคี่าเฉลีย่ 3.98 หรอืประมาณ 4 ครัง้ต่อสปัดาห ์และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.60 
 
 
 
 
 
 
 

แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการศนูย์
ออกก าลงักาย “เวอรจ้ิ์น แอค็ทีฟ” 

MIN MAX 
 

S.D. 

ความถี่ โดยประมาณในการเข้ามาใช้
บริการ “เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ” เฉลี่ยครัง้ต่อ
สปัดาห ์

1.00 10.00 3.98 1.60 
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ตาราง 3 ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการศนูยอ์อกก าลงักาย  
“เวอรจ้ิ์น แอค็ทีฟ”  S.D. แปลผล 

แนวโน้มที่จะใช้บรกิารที่ศูนย์ออกก าลงักาย “เวอร์จิ้น แอค็ทีฟ” 
อกีครัง้ 

3.99 0.71 แนวโน้มใชบ้รกิาร 

แนะน าใหผู้อ้ื่นใชบ้รกิารทีศ่นูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” 3.83 0.73 แนะน าใหผู้อ้ื่น 
 

จากตาราง 3 การแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์ออกก าลังกาย “เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ” ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ด้านแนวโน้มที่จะใช้บรกิารที่ศูนย์ออกก าลงักาย “เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ” อีกครัง้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ           
ความคดิเหน็ในระดบั แนวโน้มใชบ้รกิาร โดยผูท้ีต่อบแบบสอบถามมแีนวโน้มทีใ่ชบ้รกิารทีศ่นูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ 
แอค็ทฟี” อกีครัง้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 

ดา้นแนะน าใหผู้อ้ื่นใชบ้รกิารทีศ่นูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็
ในระดบั แนะน าใหผู้อ้ื่น โดยผูท้ีต่อบแบบสอบถามจะแนะน าใหผู้อ้ื่นใชบ้รกิารทีศู่นยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83 
 
ตาราง 4 สรุปผลดา้นลกัษณะประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั ทีม่แีนวโน้มพฤตกิรรมการใช้บรกิารศูนยอ์อกก าลงักาย 
“เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์

แนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” 
ดา้นความถีโ่ดยประมาณในการเขา้มาใช้

บรกิารเฉลีย่ครัง้ต่อสปัดาห ์
ดา้นแนวโน้มทีจ่ะใชบ้รกิาร อกีครัง้ ดา้นแนะน าใหผู้อ้ืน่ใชบ้รกิาร 

T-test One–way 
Anova 

Brown-
Forsythe 

T-test One–way 
Anova 

Brown-
Forsythe 

T-test One–way 
Anova 

Brown-
Forsythe 

เพศ Sig. 
0.002** 

- - Sig. 0.000** - - Sig.0.335 - - 

อายุ - Sig. 
0.092 

- - Sig. 0.043* - - Sig. 0.383 - 

สถานภาพสมรส Sig. 0.097 - - Sig. 0.200 - - Sig. 0.412 - - 
ระดับการศึกษา
สงูสุด 

Sig. 0.660 - - Sig. 0.000** - - Sig. 0.030* - - 

อาชพี - - Sig. 
0.208 

- Sig. 
0.000** 

- - - Sig. 
0.000** 

รายไดเ้ฉลีย่ 
ต่อเดอืน 

- - Sig. 
0.333 

- Sig. 0.013* - - Sig. 0.597 - 

**มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตาราง 4 พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่ม ีอายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั          
มแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
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ตาราง 5 สรุปผลความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบรกิารกบัแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์ออกก าลงักาย 
“เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

คณุภาพการบริการ แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการศนูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ้ิ์น แอค็ทีฟ” 
ด้านความถ่ีโดยประมาณ 

ในการเข้ามาใช้บริการเฉล่ียครัง้
ต่อสปัดาห ์

ด้านแนวโน้มท่ีจะใช้บริการ  
อีกครัง้ 

ด้านแนะน าให้ผูอ่ื้นใช้บริการ 

ดา้นสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้ ✓(r=0.161**) ✓(r=0.177**) ✓(r=0.166**) 
ดา้นความเชือ่ถอืได ้ X (r=0.078) ✓(r=0.206**) ✓(r=0.272**) 
ดา้นการตอบสนอง X (r=0.030) ✓(r=0.287**) ✓(r=0.335**) 
ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ X (r=0.036) ✓(r=0.249**) ✓(r=0.309**) 
ดา้นความเหน็อกเหน็ใจ X (r= 0.070) ✓(r=0.250**) ✓(r=0.386**) 

หมายเหตุ: ✓แสดงความสมัพนัธก์นั **มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ X แสดงความไมม่คีวามสมัพนัธก์นั 
 
 จากตาราง 5 พบว่า  
 คุณภาพการบรกิาร ด้านสิง่ที่จบัต้องได้ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารศูนยอ์อกก าลงั
กาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีโ่ดยประมาณในการเขา้มาใชบ้รกิารเฉลีย่ครัง้ต่อสปัดาห์ 
ดา้นแนวโน้มทีจ่ะใชบ้รกิารทีศ่นูยอ์อกก าลงักายอกีครัง้ และดา้นแนะน าใหผู้อ้ื่นใชบ้รกิารทีศ่นูยอ์อกก าลงักาย ในทศิทาง
เดยีวกนั มคีวามสมัพนัธค์่อนขา้งระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 คุณภาพการบรกิาร ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการตอบสนอง ด้านการให้ความมัน่ใจ และด้านความเหน็อก 
เห็นใจ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการศู นย์ออกก าลังกาย “เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ” ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นแนวโน้มทีจ่ะใชบ้รกิารทีศ่นูยอ์อกก าลงักายอกีครัง้ และดา้นแนะน าใหผู้อ้ื่นใชบ้รกิารทีศ่นูยอ์อก
ก าลงักาย ในทศิทางเดยีวกนั มคีวามสมัพนัธค์่อนขา้งระดบัต ่าและค่อนขา้งต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
อภิปรายผล  

สมมติฐานท่ี 1 ด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์ออกก าลังกาย            

“เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า 
พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์ออกก าลังกาย “เวอร์จิ้น          

แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากในปจัจุบนัการออก
ก าลงักายในฟิตเนสก าลงัเป็นทีน่ิยมมากขึน้จากเทรนดก์ารเล่นฟิตเนสแนวใหม่หรอื Functional Training ทีต่อบโจทย์
การเขา้สู่สงัคมความเป็นเมอืงที่มคีวามเร่งรบีมากขึน้ ทัง้กลุ่มทุกเพศและทุกวยั (EIC Analysis. ออนไลน์: 2559) จงึ        
ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารทัง้เพศหญิงและเพศชาย มแีนวโน้มการใชบ้รกิารศูนยอ์อกก าลงักายไม่ต่างกนั รวมถงึศนูยอ์อกก าลงั
กาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” มเีครื่องเล่นใหม่ๆและคลาสค่อนขา้งหลากหลาย สามารถตอบโจทยท์ุกการใชง้านทุกเพศทุกวยั
เป็นอย่างด ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุจพิจน์ อนิทรส์วุรรณ (2555) เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูย์
ออกก าลงักาย อนันต์ไลน์ ฟิตเนส ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศที่ต่างกนั          
มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยอ์อกก าลงักาย อนันตไ์ลน์ ฟิตเนส ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ มุกดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ (2558) เรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้
บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ
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สมมตฐิาน พบว่า ประชากรกลุ่มชายและหญงิมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายขนาดใหญ่ (Fitness Center) 
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 1.2 ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์ออกก าลังกาย               
“เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุ 16 – 25 ปี มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์ออกก าลังกาย “เวอร์จิ้น            
แอ็คทีฟ” ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มที่จะใช้บริการที่ศูนย์ออกก าลงักาย “เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ” อีกครัง้           
มากที่สุดแตกต่างกบัผู้ใช้บรกิารที่มีอายุ 26 – 35 ปี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากกลุ่มอายุช่วง           
16 – 25 ปี เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ถูกปลูกฝงัเรื่องการรกัสุขภาพ การออกก าลงักายตัง้แต่เด็ก และในภาวะปจัจุบัน
โรคภยัไขเ้จบ็ค่อนขา้งพบไดง้่าย จงึท าใหผู้ใ้ขบ้รกิารกลุ่มดงักล่าวมแีนวโน้มการใช้บรกิารศูนยอ์อกก าลงักายมากกว่า
ผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มอายุอื่นๆ รวมถงึศูนยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” มสีาขาทีใ่หบ้รกิารทีเ่ดนิทางไดง้่ายและสะดวก 
อยู่กลางใจเมอืง ท าใหก้ลุ่มผูใ้ชบ้รกิารดงักล่วใชบ้รกิารศูนยอ์อกก าลงักายถี่และบ่อยมากขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
รุจพิจน์ อนิทรส์วุรรณ (2555) เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยอ์อกก าลงักาย อนนัต์ไลน์ ฟิตเนส ของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า อายุทีต่่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยอ์อกก าลงักาย 
อนันต์ไลน์ ฟิตเนส ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภค 
ที่มีอายุต ่ากว่า หรอืเท่ากบั 35 ปี มีพฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์ออกก าลงักาย อนันต์ไลน์ ฟิตเนสมากแตกต่างกบั
ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 36 – 40 ปี และอายุ 41 ปีขึน้ไป 

และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ มุกดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ (2558) เรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้
บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ประชากรกลุ่มอายุแตกต่างกนัมีการตัดสนิใจใช้บรกิารสถานออกก าลงักายขนาดใหญ่ (Fitness 
Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยกลุ่มอายุ 20 – 
25 ปี มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานออกก าลงักายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
มากแตกต่างกนักบักลุ่มอายุ 26 – 30 ปี และ 31 – 35 ปี 

สมมตฐิานที ่1.3 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยอ์อกก าลงั
กาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์ออกก าลงักาย 
“เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากศูนยอ์อก
ก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” มบีรกิารรองรบัผูใ้ชบ้รกิารทุกเพศทุกวยั ไม่ว่าจะมาเป็นครอบครบักม็บีรกิารรองรบัทัง้เดก็
และผู้ใหญ่ รวมถึงหากมาท่านเดียวก็จะมบีริการเทรนเนอร์ส่วนตัว จงึท าให้ไม่ว่าผู้ใช้บรกิารจะมีสถานภาพใด ก็มี
แนวโน้มการใชบ้รกิารศูนย์ออกก าลงักายไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารศูนย์ออกก าลงักายของผู้บรโิภค ในเขตหนองแขม 
จงัหวดักรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

และสอดคล้องกบังานวจิยั ของ จุลวฒัน์ คงแท่น (2560) เรื่อง การตดัสนิใจใช้บรกิารศูนย์ฟิตเนสในเขตบาง
กะปิ ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า สถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารศูนยฟิ์ตเนสในเขตบางกะปิไม่
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมตฐิานที ่1.4 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยอ์อก
ก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสดุสงูกว่าปรญิญาตรมีแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยอ์อกก าลงั
กาย “เวอรจ์ิ้น แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร มากทีสุ่ดแตกต่างกนักบัผูใ้ช้บรกิารทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุดต ่ากว่า
หรอืเท่ากบัปรญิญาตร ีในดา้นแนวโน้มทีจ่ะใชบ้รกิารที่ศนูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” อกีครัง้ และดา้นแนะน า
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ใหผู้อ้ื่นใชบ้รกิารทีศู่นยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
เน่ืองจากผู้ใชบ้รกิารที่มรีะดบัการศกึษาสงูสุดในระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีเป็นผู้ที่มคีวามรูแ้ละการศกึษามากกว่ากลุ่ม
ระดบัการศกึษาอื่นๆ ท าให้มคีวามรู้ความเขา้ใจเป็นอย่างด ีโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาสุขภาพ ประโยชน์จากากร
ออกก าลงักายทีจ่ะสามารถเยยีวยาเรื่องโรคภยัไขเ้จบ็ จงึเกดิแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยอ์อกก าลงักาย “เวอร์
จิน้ แอค็ทฟี” มากกว่าผูใ้ชย้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่าหว่าหรอืเทยีบเท่าระดบัปรญิญาตร ีและเพราะการออกก าลงักาย
ค่อนมปีระโยชน์ต่อร่างกายในระยะยาวกลุ่มผู้ใช้บรกิารดงักล่าวจงึมกัจะแนะน าชกัชวนผูค้นรอบขา้งใหส้นใจการออก
ก าลงักายไปด้วย สอดคล้องกบังานวิจยัของ รุจพิจน์ อนิทร์สุวรรณ (2555) เรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บรกิารศูนยอ์อกก าลงักาย อนันต์ไลน์ ฟิตเนส ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ระดบั
การศกึษาทีต่่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยอ์อกก าลงักาย อนันต์ไลน์ ฟิตเนส ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมีพฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารศนูยอ์อกก าลงักาย อนันตไ์ลน์ ฟิตเนสมากแตกต่างกบัผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีและ
ระดบัปรญิญาตร ี

สมมตฐิานที ่1.5 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยอ์อกก าลงักาย “เวอร์
จิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มีอาชีพอื่น ๆ ได้แก่ พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ/ นักเรยีน / นิสติ / ข้าราชการ/ 
พนกังานรฐัวสิาหกจิ มแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในดา้นแนวโน้มทีจ่ะใชบ้รกิารทีศู่นยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” อกีครัง้ และดา้นแนะน าใหผู้อ้ื่นใชบ้รกิารที่ศนูย์
ออกก าลงักาย “เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ” มากที่สุดแตกต่างกบัผู้ใช้บริการที่มีอาชีพพนักงาน / ลูกจ้างบรษิัทเอกชน และ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจากผู้ใช้บริการที่มีอาชีพอื่นๆ ได้แก่ 
พ่อบา้น แม่บา้น หรอืผูท้ีเ่กษียณอายุ นักเรยีน  และขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ เป็นกลุ่มทีส่ามารถบรหิารจดัการ
เวลาว่างไดม้าก เพราะมเีวลาว่างในแต่ละวนัค่อนขา้งมากกว่ากลุ่มอาชพีอื่นๆ ไดแ้ก่ กลุ่มพนกังานประจ าบรษิทัเอกชน 
และผูป้ระกอบธุรกจิส่วนตวัทีอ่าจจะมเีวลางานในแต่ละวนัค่อนขา้งมาก เนื่องมาจากภาระและหน้าทีร่วมถงึเนื้องานใน
แต่ละวนั รวมถงึกลุ่มพ่อบา้น แม่บา้น หรอืผูท้ีเ่กษียณอายุ นักเรยีน และขา้ราชการ พนักงานรฐัวสิาหกจิ มกัจะอยู่กนั
เป็นกลุ่มจงึชกัชวนแนะน าใหบุ้คคลรอบขา้งออกก าลงักาย ณ ศนูยอ์อกก าลงักายทีใ่หบ้รกิารไปดว้ย จงึท าให ้มแีนวโน้ม
ทีใ่ชบ้รกิารศูนย์ออกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” มากกว่ากลุ่มอาชพีอื่นๆ สอดคล้องกบังานวจิยัของ รุจพิจน์ อนิทร์
สุวรรณ (2555) เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยอ์อกก าลงักาย อนันต์ไลน์ ฟิตเนส ของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพที่ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์ออกก าลังกาย           
อนันต์ไลน์ ฟิตเนส ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภค 
ทีม่อีาชพีนักเรยีน นักศกึษา รบัราชการ รฐัวิสาหกจิ มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยอ์อกก าลงักาย อนันต์ไลน์ ฟิตเนส 
มากแตกต่างกบัผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และประกอบธุรกจิสว่นตวั 

สมมตฐิานที ่1.6 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยอ์อก
ก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 45,000 – 54,999 บาท มแีนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์
ออกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นแนวโน้มทีจ่ะใชบ้รกิารทีศ่นูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ 
แอค็ทฟี” อกีครัง้ มากทีสุ่ดแตกต่างกบัผูใ้ช้บรกิารทีม่ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั  34,999 บาท อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีรายได้ 45,000 – 54,999 บาท เป็นกลุ่มวยักลางคน          
ทีม่รีายไดใ้นระดบัหนึ่งทีไ่ดม้าจากการท างาน สงูกว่ากลุ่มทีม่รีายไดน้้อย มคีวามต้องการดูแลรกัษาสขุภาพของตนเอง 
จงึท าให้กลุ่มรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนดงักล่าว มแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนย์ออกก าลงักาย “เวอร์จิน้ แอค็ทฟี” 
เน่ืองมาจากสามารถซือ้คอรส์หรอืแพก็เกจทีศู่นยอ์อกก าลงักายไดง้่ายกว่ากลุ่มทีม่รีายไดน้้อย และศูนยอ์อกก าลงักาย 
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“เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” เดนิทางสะดวก มที าเลทีต่ัง้ในเมอืงเดนิทางไดง้่าย จงึท าใหก้ลุ่มรายไดด้งักล่าวสามารถใชบ้รกิารได้
ค่อนข้างบ่อย สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศรญัญา เรอืศรจีนัทร์ (2554) เรื่อง ทศันคติ ความพึงพอใจโดยรวม และ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคต่อการใชบ้รกิารสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคต่อการใช้บรกิารสนามฟุตซอลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป          
มคีวามพงึพอใจโดยรวมของผู้บรโิภคต่อการใชบ้รกิารสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุดแตกต่าง
จากกลุ่มรายไดอ้ื่นๆ  

และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ณัฐวด ีเกษสมบูรณ์ (2547) เรื่อง การตดัสนิใจเลอืกใช้สถานบรกิารฟิตเนส 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน            
มกีารตดัสนิใจเลอืกใชส้ถานบรกิารฟิตเนสแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
มากกว่า 30,000 บาท มกีารตดัสนิใจเลอืกใช้สถานบริการฟิตเนส ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างจากกลุ่ม
รายไดอ้ื่นๆ 

สมมติฐานท่ี 2 คณุภาพการบริการ 
สมมตฐิานที่ 2.1 คุณภาพการบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใช้บรกิารศูนย์ออกก าลงักาย 

“เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีโ่ดยประมาณในการเขา้มาใชบ้รกิาร “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” เฉลีย่
ครัง้ต่อสปัดาห ์

พบว่า คุณภาพการบริการ ด้านสิ่งที่จ ับต้องได้ กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์ออกก าลังกาย           
“เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีโ่ดยประมาณในการเขา้มาใชบ้รกิาร “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” เฉลีย่
ครัง้ต่อสปัดาห ์มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธ์ต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
เนื่องจากศูนย์ออกก าลงักาย “เวอร์จิน้ แอค็ทฟี” มหีลายสาขาที่ให้บรกิาร เดนิทางง่าย และมสีิง่อ านวยความสะดวก
ค่อนขา้งหลากหลายทัง้ เครื่องเล่น คลาส คอร์ส ห้องสปา รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง ตลอดจนมาตรฐานความปลอดภัย
ระดบัสากลทีท่ าใหผู้ใ้ชบ้รกิารวางใจ ทัง้นี้ศนูยอ์อกก าลงักายยงัมเีทรนเนอรท์ีใ่หค้ าแนะน าดแูลเอาใจใสต่ลอดเวลา ท าให้
ผูใ้ชบ้รกิารสนใจและใชบ้รกิารศูนยอ์อกก าลงักายค่อนขา้งถี่ สอดคล้องกบังานวจิยัของ จริฒิพิา เรอืงกล (2558) เรื่อง 
ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพในการให้บรกิารที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ของลูกค้า ว ีฟิตเนส โซไซตี ้
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า คุณภาพการบรกิาร ดา้นลกัษณะทีส่มัผสัได ้มคีวามสมัพนัธต่์อความ
พงึพอใจ ของลกูคา้ ว ีฟิตเนส โซไซตี้ กรุงเทพมหานคร ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ศรณัยก์ร อคัรนนทจ์ริเมธ (2557) เรื่อง อทิธพิลของคุณค่าทีร่บัรู ้และคุณภาพ
การใหบ้รกิารทีม่ต่ีอความไวเ้น้ือเชื่อใจ ความพงึพอใจ การบอกต่อ และการกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าของผูใ้ชบ้รกิาร Fitness 
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า คุณภาพการให้บรกิารมอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิาร Fitness แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในทศิทางเดยีวกนั 

สมมตฐิานที่ 2.2 คุณภาพการบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใช้บรกิารศูนย์ออกก าลงักาย 
“เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ” ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มที่จะใช้บรกิารที่ศูนย์ออกก าลงักาย “เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ”          
อกีครัง้ 

พบว่า คุณภาพการบรกิาร ดา้นสิง่ที่จบัต้องได ้และดา้นความเชื่อถอืได ้กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ศูนย์ออกก าลงักาย “เวอร์จิ้น แอ็คทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มที่จะใช้บรกิารที่ศูนย์ออกก าลงักาย 
“เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” อกีครัง้ มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธ์ต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01  
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คุณภาพการบรกิาร ด้านการตอบสนอง ด้านการให้ความมัน่ใจ และด้านความเห็นอกเห็นใจ กบัแนวโน้ม
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นแนวโน้มทีจ่ะใชบ้รกิาร 
ที่ศูนย์ออกก าลังกาย “เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ” อีกครัง้ มีความสมัพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน ในระดับความสัมพันธ์               
ค่อนขา้งต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

เน่ืองจากศนูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” มคีวามหลากหลายทัง้เครื่องเล่นทีไ่ดร้บัมาตรฐานระดบัสากล 
คลาสเรียน ครูสอนต่างๆ รวมถึงเทรนเนอร์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสยีง ตลอดจนการบรกิารของพนักงานที่ให้บรกิาร ทั ้ง         
ณ ศูนยอ์อกก าลงักาย และ Call Center ทีม่ทีกัษะและความรูใ้นการบรกิารเป็นอย่างด ีและสามารถแกไ้ขปญัหาเฉพาะ
หน้าได ้รวมถงึมกีารแกไ้ขตอบกลบัอย่างรวดเรว็  จงึท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารศูนยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” เกดิความ
ประทบัใจ พงึพอใจ และสนใจทีจ่ะมาใช้บรกิารอกีอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จริฒิพิา เรอืงกล 
(2558) เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพในการใหบ้รกิารทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจ ของลูกคา้ ว ีฟิตเนส 
โซไซตี้ กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการบริการ ด้านลกัษณะที่สมัผัสได้ ด้านความ
เชื่อถือได้ ด้านความแน่นอน ด้านการเข้าใจลูกค้า และด้านควาสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการ                    
มคีวามสมัพนัธต่์อความพงึพอใจ ของลูกคา้ ว ีฟิตเนส โซไซตี ้กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ในทศิทางเดยีวกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

สมมตฐิานที่ 2.3 คุณภาพการบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใช้บรกิารศูนย์ออกก าลงักาย 
“เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นแนะน าใหผู้อ้ื่นใชบ้รกิารทีศ่นูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” 

พบว่า คุณภาพการบริการ ด้านสิ่งที่จ ับต้องได้ กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์ออกก าลังกาย            
“เวอร์จิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน าให้ผู้อื่นใช้บรกิารที่ศูนย์ออกก าลงักาย “เวอร์จิน้ แอค็ทฟี”           
มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธ์ต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

คุณภาพการบรกิาร ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการตอบสนอง ด้านการให้ความมัน่ใจ และด้านความเหน็อก 
เหน็ใจ กบัแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์ออกก าลงักาย “เวอรจ์ิ้น แอค็ทีฟ” ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
ความเชื่อถือได้ มคีวามสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั ในระดับความสมัพนัธ์ค่อนข้างต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ            
ทีร่ะดบั 0.01 

เนื่องจากศูนย์ออกก าลงักาย “เวอร์จิน้ แอค็ทฟี” มีสิง่อ านวยความสะดวกครบครนั เช่น สปา ห้องอบไอน ้า 
ห้องน ้าแขง็ ห้องเกลือ และพื้นที่พกัผ่อน และช่องทางในการติดต่อแจ้งข่าวสาร เช่น  e-mail  ประกาศผ่านช่องทาง           
เฟสบุคอย่างทัว่ถงึ และมคี่าบรกิารมคีวามเป็นมาตรฐาน สามารถเลอืกผ่อนจ่าย หรอืแพค็เกจไดต้ามความต้องการ ทัง้
รายเดอืนและรายปี พนกังานทีใ่หบ้รกิารทุกคนค่อนขา้งมคีวามกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร สามารถแนะน าผูใ้ชบ้รกิาร
ไดเ้ป็นอย่างดถีึงการออกก าลงักายที่เหมาะสม ท่าที่ถูกต้อง รวมถึงให้ค าปรกึษาการบรกิารจดัการการออกก าลงักาย
ของตนเองตามความต้องการ จงึท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารค่อนขา้งมัน่ใจในบรกิาร จงึเกดิเป็นแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ศูนย์ออกก าลงักาย “เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ” ที่จะแนะน าให้ผู้อื่น โดยเฉพาะ เพื่อน คนในครอบครวั และบุคคลรอบข้าง           
ใช้บริการที่ศูนย์ออกก าลงักาย “เวอร์จิ้น แอค็ทีฟ” เพราะตนเองสมัผสัได้ว่าการใช้บรกิารที่นี่ค่อนข้างพึงพอใจเป็น         
อย่างมาก ตลอดจนการเดนิทางและสาขาทีใ่หบ้รกิารนัน้อยู่ในตวัเมอืง เดนิทางค่อนขา้งสะดวก สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ จริฒิพิา เรอืงกล (2558) เรื่อง สว่นประสมทางการตลาดและคุณภาพในการใหบ้รกิารทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจ 
ของลูกค้า ว ีฟิตเนส โซไซตี้ กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการบรกิาร ด้านลกัษณะที่
สมัผสัได ้ดา้นความเขื่อถอืได ้ดา้นความแน่นอน ดา้นการเขา้ใจลูกคา้ และดา้นควาสามารถในการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการ มคีวามสมัพนัธต่์อความพงึพอใจ ของลกูคา้ ว ีฟิตเนส โซไซตี้ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ในทศิทาง
เดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
ผลการศกึษางานวยิ เรื่อง คุณภาพการบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยอ์อก

ก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยั ดงันี้    
1. ผู้ประกอบการศูนย์ออกก าลงักาย “เวอรจ์ิ้น แอค็ทฟี” ควรร่วมมอืกบัฝ่ายการตลาดในการประชาสมัพนัธ ์

และออกเพ็คเกจการบรกิารให้ตรงกบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพราะจากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน           
400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศหญงิ อายุ 26 – 35 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาสงูสุดปรญิญาตร ี
อาชพีพนักงาน / ลูกจา้งบรษิทัเอกชน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 55,000 บาท ขึน้ไป เน่ืองจากผู้ใชบ้รกิารกลุ่มเหล่านี้ 
เป็นกลุ่มหลกัที่ใช้บรกิาร ณ ศูนย์ออกก าลงักาย “เวอรจ์ิ้น แอค็ทฟี” ดงันัน้เพื่อให้ผู้ใชบ้รกิารกลุ่มเป้าหมายเกดิความ         
พงึพอใจสงูสุด จงึควรมกีารพฒันาในเรื่อง เงื่อนไขการเป็นสมาชกิ ระยะเวลาการเป็นสมาชกิ ราคาโปรโมชัน่ รวมถึง
ความหลากหลายของคลาสและเครื่องเล่น เพื่อทีส่ามารถตอบโจทยท์ุกการใชง้านของกลุ่มเป้าหมายได ้
 2. ผู้ประกอบการศูนย์ออกก าลังกาย “เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ” ควรร่วมมือกับฝ่ายการตลาด และพนักงานที่
ให้บริการ ทัง้พนักงาน เทรนเนอร์ เป็นต้น เกี่ยวกบัการให้ความส าคัญและการดูแลผู้ใช้บริการ ทัง้ในเรื่อง การให้
ค าแนะน า มารยาท การแต่งกาย ความสะอาด ตลอดจนความสุภาพอ่อนน้อม เพราะนอกจากความพรอ้มของสถานที่
และอุปกรณ์แลว้ การบรกิารกถ็ือเป็นอกีปจัจยัหน่ึงที่มคีวามส าคญัที่จะท าให้ผู้ใชบ้รกิารกลบัมาใช้บรกิาร ณ เวอรจ์ิ้น 
แอ๊คทฟี อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า เพราะจากผลการวจิยั พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มอีายุ 16 – 25 ปี ระดบัการศกึษาสงูสุด 
สงูกว่าปรญิญาตร ีอาชพีอื่นๆ ไดแ้ก่ พ่อบา้น แม่บา้น หรอืเกษียณอายุ นักเรยีน และขา้ราชการ พนักงานรฐัวสิาหกจิ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,000 – 54,999 บาท มแีนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์ออกก าลงักาย “เวอร์จิ้น        
แอ็คทีฟ” ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มที่จะใช้บริการที่ศูนย์ออกก าลงักาย “เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ” อีกครัง้        
มากทีส่ดุ 

3. ผูป้ระกอบการศนูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ควรรว่มมอืกบัฝา่ยการตลาด และฝา่ยพฒันาช่องทาง
การตลาดในการพฒันาเคมเปญ หรอืส่วนลดส าหรบัผู้ใช้บรกิารเดิมที่แนะน า ชกัชวนให้บุคคลรอบข้าง เพื่อนสนิท 
รวมถึงบุคคลในครอบครวัเข้ามาสมคัรสมาชกิ เพื่อเป็นการกระตุ้นแรงจูงใจให้เกิดการชกัชวนที่เพิ่มขึ้น เพราะจาก
ผลการวจิยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาสูงสุดสูงกว่าปรญิญาตร ีและอาชพีอื่นๆ ไดแ้ก่ พ่อบา้น แม่บา้น หรอื
เกษียณอายุ นักเรยีน และข้าราชการ พนักงานรฐัวสิาหกิจ มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์ออกก าลงักาย  
“เวอร์จิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนะน าให้ผู้อื่นใช้บรกิารที่ศูนย์ออกก าลงักาย “เวอร์จิน้ แอค็ทฟี” 
มากทีส่ดุ 

4. ผู้ประกอบการศูนย์ออกก าลงักาย “เวอร์จิ้น แอค็ทีฟ” และฝ่ายจดัซื้อจดัจ้าง รวมไปถึงผู้จดัการในแต่ละ
สาขา ควรให้ความส าคญักบัความพร้อมของอุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรในศูนย์ออกก าลงักายอย่างเป็นประจ า           
ควรจดัให้มกีารตรวจตรา การดูแลอย่างสม ่าเสมอ และหากพบปญัหาต้องมมีาตรการในการแกไ้ขทนัท ีเพื่อไม่ใหเ้กดิ
อนัตรายต่อผูใ้ชบ้รกิาร และเพื่อให้ผูใ้ชบ้รกิารมัน่ใจในการใชบ้รกิารทุกครัง้ โดยเฉพาะเครื่องเล่น หอ้งสปา หอ้งสตรมี           
ทีใ่ห้บรกิาร รวมไปถงึการมกีารส ารวจความเพยีงพอและความต้องการของผู้ใช้บรกิารบ่อยครัง้เพื่อที่จะได้จดัสรรหา
เครื่องเล่นใหม่ๆให้เพียงพอต่อความต้องการ เพราะจากผลการวจิยั พบว่า คุณภาพการบรกิาร ด้านสิง่ที่จบัต้องได ้           
มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่โดยประมาณในการเข้ามาใช้บริการ “เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ” เฉลี่ยครัง้ต่อสัปดาห ์             
ดา้นแนวโน้มทีจ่ะใชบ้รกิารทีศ่นูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” อกีครัง้ และดา้นแนะน าใหผู้อ้ื่นใชบ้รกิารที่ศนูยอ์อก
ก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” 

5. ผูป้ระกอบการศูนยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” และฝ่ายควบคุมก ากบัมาตรฐาน รวมไปถงึผูจ้ดัการ 
พนักงานในแต่ละสาขา ควรให้ความส าคญักบัมาตรฐานการบรกิารเป็นอนัดบัหนึ่ง ควรมกีารฝึก อบรมถึงการใช้งาน
เครื่องมอืต่างๆภายในสาขา รวมถงึการจดัการแกไ้ขปญัหาในเบือ้งตน้ และตอ้งใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัความปลอดภยั
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ของผูบ้รกิาร เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความวางใจ เพราะจากผลการวจิยั พบว่า คุณภาพการบรกิาร ดา้นความเชื่อถอืได ้
มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นแนวโน้มทีจ่ะใชบ้รกิารทีศ่นูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” อกีครัง้ และดา้นแนะน าใหผู้อ้ื่น
ใชบ้รกิารทีศ่นูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” 

6. ผูป้ระกอบการศูนยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” และฝา่ยพฒันาบุคลากร รวมไปถงึผูจ้ดัการ พนักงาน
ในแต่ละสาขา ควรหมัน่ฝึกอบรมทกัษะความรูใ้นการใชง้านเครื่องเล่น มารยาทการใหบ้รกิาร บุคลกิภาพ รวมถงึไหว
พรบิในการแกไ้ขปญัหาขอ้ผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ รวมไปถงึจดัใหม้กีารมอบรางวลัพนกังานดเีด่นประจ าเดอืน เพื่อเป็น
แรงกระตุ้นในการท างานของพนักงาน เพราะผูใ้ชบ้รกิารค่อนขา้งพอใจและให้ความส าคญักบัการไดร้บัการตอบสนอง        
ทีด่จีากพนักงานที่ใหบ้รกิาร เพราะจากผลการวจิยั พบว่า คุณภาพการบรกิาร ด้านการตอบสนองมคีวามสมัพนัธก์นั       
ในทศิทางเดยีวกนั กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในดา้นแนวโน้มทีจ่ะใชบ้รกิารทีศู่นยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” อกีครัง้ และดา้นแนะน าใหผู้อ้ื่นใชบ้รกิารที่ศนูย์
ออกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” 

7. ผูป้ระกอบการศูนยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” และฝา่ยพฒันาบุคลากร รวมไปถงึผูจ้ดัการ พนักงาน
ในแต่ละสาขา ควรส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงาน เทรนเนอร์ ฝึกอบรมนอกสถานที่โดยเฉพาะการสอบเพื่อให้ได้
ใบอนุญาตเพื่อเป็นการรบัประกนัและเพิ่มความมัน่ใจต่อผู้ใช้บริการ ทัง้นี้รวมไปถึงการยกระดับมาตรฐานสาขาที่
ให้บรกิาร ตลอดจนเครื่องเล่น มาตรฐานความปลอดภัยการดูแลในระดบัสากลอย่างต่อเนื่อง เพราะจากผลการวจิยั 
พบว่า คุณภาพการบรกิาร ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการใช้
บรกิารศูนย์ออกก าลงักาย “เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ” ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มที่จะใช้บริการที่ศูนย์ออก       
ก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” อกีครัง้ และดา้นแนะน าใหผู้อ้ื่นใชบ้รกิารทีศ่นูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” 

8. ผูป้ระกอบการศนูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ผูจ้ดัการ พนกังานในแต่ละสาขา ควรสรา้งบรรยากาศ
ในศูนยอ์อกก าลงักายใหผ้่อนคลาย มคีวามรูส้กึน่ามาใชบ้รกิาร โดยเฉพาะความเตม็ใจในการต้อนรบัและการใหบ้รกิาร
ของพนักงาน มนุษยสมัพนัธท์ีด่ ียิม้แยม้ แจ่มใส และการทีพ่นักงานจดจ ารายชื่อของสมาชกิและกล่าวทกัทายต้อนรบั
ได้ ตลอดจนความใส่ใจในรายละเอียดของผู้ใช้บริการ ทัง้การสงัเกตความผิดปกติ การรู้จกั แก้ปญัหา เพราะจาก
ผลการวจิยั พบว่า คุณภาพการบรกิาร ด้านความเห็นอกเหน็ใจ มคีวามสมัพนัธ์กนัในทศิทางเดยีวกนั กบัแนวโน้ม
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นแนวโน้มทีจ่ะใชบ้รกิาร 
ที่ศูนย์ออกก าลงักาย “เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ” อีกครัง้ และด้านแนะน าให้ผู้อื่นใช้บริการที่ศูนย์ออกก าลงักาย “เวอร์จิ้น        
แอค็ทฟี” 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 จากการศกึษา คุณภาพการบรกิารที่มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใช้บรกิารศูนย์ออกก าลงักาย 
“เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี”  ในเขตกรุงเทพมหานคร มขีอ้เสนอแนะในวจิยัครัง้ต่อไป ดงันี้    

1. ควรมกีารศกึษาปจัจยัตวัแปรตน้อื่นๆ ไดแ้ก่ ความคาดหวงั ความภกัด ีรปูแบบการด าเนินในชวีติประจ าวนั 
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใช้บรกิารศูนยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่อทีจ่ะไดข้อ้มลูทีห่ลากหลายน าไปพฒันาศนูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอค็ทฟี” ต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาคุณภาพการบริการที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์ออก       
ก าลงักายบรษิัทอื่นๆ เพื่อที่จะสามารถน าขอ้มูลมาเปรยีบเทียบ หาขอ้ดีขอ้เสยีในแต่ละที่ได้ และ สามารถน าข้ อมูล       
มาพฒันาและวางกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิได ้ 

3. ควรมีการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อื่นๆ หรือเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น กลุ่มวยัท างาน ผุ้สูงอายุ          
เป็นต้น เพื่อทีจ่ะสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าทางการตลาดได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางการวา งแผน       
กลยุทธต่์อไป 



15 
 

4. ควรศึกษางานวิจยัรูปแบบเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสมัภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ พนักงานที่
ให้บรกิาร เทนรเนอร ์และผูใ้ช้บรกิาร เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ รวมไปถงึเพื่อที่จะได้ขอ้มูลที่หลากหลาย
มากขึน้เพื่อน ามาพฒันาขอ้บกพร่องของศนูยอ์อกก าลงักาย “เวอรจ์ิน้ แอ๊คทฟี” ต่อไป 
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