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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าอิสระน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อชาวต่างชาติในการเลือก 

ฟิตเนสเซ็นเตอร์ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การศึกษา ประชากรที่ศึกษาคือชาวต่างชาติท่ีอาศัยหรือมาท่องเท่ียวในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การศึกษาจํานวน 400 รายการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก ่ค่าความถี่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย  

ผลการศึกษาพบว่าผู้ท่ีตอบแบบสอบถามชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีสถานภาพโสด อยู่ทวีปอเมริกา

เหนือ ส่วนใหญ่เกษียณอายุ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 1,501-2,000 เหรียญสหรัฐมากท่ีสุด ระดับการศึกษาสูงสุด

ในระดับปริญญาตรี มีจุดประสงค์ในการมาเชียงใหม่เร่ืองธุรกจิ มีระยะเวลาที่อยูเ่ชียงใหม่มากกวา่ 1 ปี  

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เล่นอุปกรณ์ (Machine) 

เครื่องออกกําลังกายมากที่สุด มุ่งหวังประโยชน์จากการออกกําลังกายคือรักษาสุขภาพและระบบการทํางานของร่างกาย 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์คือเลือกด้วยตนเองมากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามมาใช้บริการ 

ฟิตเนสเซ็นเตอร์โดยส่วนใหญ่มาเพียงคนเดียว มาใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในวันศุกร์ ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ช่วงเวลา  

8.00-12.00 น. เลือกใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์จากบริเวณที่ต้ังใกล้บ้าน/ที่พัก ผู้ตอบแบบสอบถามเล่นฟิตเนสมาเป็นระยะเวลา 3 

ปีขึ้นไป สมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ประเภทระยะเวลาราย 1 ปี ใช้ระยะเวลาในฟิตเนสเซ็นเตอร์ 1-2 ช่ัวโมง มาใช้บริการฟิต

เนสเซ็นเตอร์ต่อสัปดาห์ 3-4คร้ัง ส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถามคือ จากคนรู้จักท่ีใช้

บรกิารอยู่ 

การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งออก 7 ด้าน พบว่า 1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์บริการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางยกเว้นปัจจัย

ย่อยมีอุปกรณ์ออกกําลังกายท่ีทันสมัย และมีอุปกรณ์ออกกําลังกายหลากหลายชนิด มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามใน

ระดับสูง 2) ปัจจัยด้านการกําหนดราคาบริการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางยกเว้นปัจจัยย่อยราคาค่าใช้บริการ

สมเหตุสมผล มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก 3) ปัจจัยด้านการจัดจําหน่ายบริการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 

ปานกลางยกเว้นปัจจัยย่อยสถานท่ีต้ังอยู่ใกล้ท่ีทํางานหรือท่ีพัก มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก 4) ปัจจัยด้าน

ส่งเสริมการตลาด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นปัจจัยย่อยมีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีผลต่อผู้ตอบ

                                                            
* นักศึกษาหลักสูตรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑิตสําหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**  อาจารย ์ดร.  อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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แบบสอบถามในระดับมาก 5) ปัจจัยด้านบุคลากร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นปัจจัยย่อยพนักงานมีความรู้ 

ดูน่าเช่ือถือ มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก 6) ปัจจัยด้านกระบวนการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น

ปัจจัยย่อยพนักงานมีการทักทายต้อนรับเสมอ มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก 7) ปัจจัยด้านสิ่งนําเสนอทาง

กายภาพ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 

การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาท่ีพบและข้อเสนอแนะของชาวต่างชาติในการเข้าใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ส่วนใหญ่อยู่

ในระดับปานกลางโดยพบปัญหาเร่ืองเคร่ืองออกกําลังกายล้าสมัย ชํารุด มากท่ีสุด รองลงมาคือครูผู้สอนขาดความรู้ 

ความชํานาญ ในเรื่องวิธีการออกกําลังกายที่ถูกต้อง หรือวธิกีารใช้เครื่องออกกําลังกาย และสถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอ 

ABSTRACT 

The purpose of this independent research was to study attitudes of Generation Y in Mueang Chiang Mai 

District Towards teak furniture products.  This was a quantitative research using questionnaire as a research tool.  A 

sample of 4 00  cases was selected from Generation Y in Mueang Chiang Mai District.  Data were analyzed by using 

descriptive statistics including frequency, percentage and mean. 

The results of this analysis showed that most of the questionnaire answerers were female, single status. The 

highest education background was bachelor degree.  Revenue per month was 5 ,001  –  10 ,000 baht.  Most of the 

answerers ran their own business and had their own houses with 4 family members. 

The study of cognitive and belief component showed that most of the questionnaire answerers had the lowest 

level of cognitive and belief component towards teak furniture product. 

The study of affection or feeling component was divided into 5 parts. The first part was usage of teak furniture 

products and the answerers had a high level of understanding in teak furniture products. The second part was product 

packaging and the answerers agreed with teak furniture products. The third part was price of teak furniture products 

and the answerers agreed with teak furniture products.  The fourth part was channel distribution and the answerers 

had an uncertain opinion. The fifth part was promotion and the answerers agreed with teak furniture products.  

The study of behavioral or action-tendency component showed that most of the answerers had an uncertain 

behavior in purchasing teak furniture products, following by certain behavior in purchasing teak furniture products and 

non-purchase behavior, respectively. The main reason for certain behavior in purchasing teak furniture products was 

for decoration, following by teak furniture products with its value and durability. The main reason for uncertain behavior 

and non- purchase behavior was teak furniture products with high price, following by teak furniture products with 

difficult moving and rare purchase. 
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บทนํา 
ภายใต้การดําเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบันท่ีต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บท่ีเพิ่มเป็นจํานวนมากขึ้น  

การออกกําลังกายถือเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีสามารถทําได้ง่าย และสามารถทําให้ร่างกายแข็งแรงช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคภัย

ต่าง ๆ ปัจจุบันกระแสการรักษาสุขภาพและการออกกําลังกายกําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากท่ามกลางสภาพสังคมที่

มีความเป็นเมืองมากขึ้น หนึ่งในรูปแบบการออกกําลังกายท่ีกําลังได้รับความนิยมคือการออกกําลังกายใน “ฟิตเนส”  

โดยกระแสความนยิมการออกกําลังกายยังได้สร้างโอกาสทางธุรกิจอีกมากมายท้ังธุรกิจสินค้าและบริการเกี่ยวกับสุขภาพ

มีอัตราการเติบโตสูงและมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงซึ่งสังเกตได้จากสินค้าและบริการท่ีเกี่ยวกับสุขภาพท่ีมีเพิ่มมากข้ึน

อย่างแพร่หลายในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเก่ียวกับอาหารเพื่อสุขภาพหรือธุรกิจที่ให้บริการเก่ียวกับสุขภาพเช่น  

ฟติเนสเซ็นเตอร์ เป็นต้น 

มูลค่าการตลาดของธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ในประเทศไทยในปี 2558 มีมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านบาท โดยมีฐานสมาชิก

ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 2 แสนราย และ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับ 10-15% ต่อปโีดยเม่ือเทียบกับกลุ่มอาเซียนแล้วพบว่า

ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์สูงท่ีสุดซ่ึงสอดรับกับกระแสสุขภาพท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองและมีโอกาส

ขยายตัวได้อีกมากจากรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ท่ีนิยมใช้บริการฟิตเนสมากข้ึน โดยจากแบบสํารวจของสํานักงาน

สถิติแห่งชาติพบว่าสัดส่วนของประชากรไทยในช่วงอายุ 15-59 ปี ออกกําลังกาย เพิ่มขึ้นจาก 2% ในปี 2007 เป็น 16% ในปี 2011  

โดยกระแสดังกล่าวมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นต่อไปอีกจากกระแสนิยมการเล่นฟิตเนสที่เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม

ตลาดฟิตเนสเซ็นเตอร์ก็มีศักยภาพในการขยายตัวอกีมาก  

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหัวเมืองใหญ่ด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักกันดีท่ัวโลก เน่ืองจาก

ความหลากหลายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงธรรมชาติอันงดงาม จากสถิตินักท่องเท่ียวในปี 2557 พบว่า

เชียงใหม่มีจํานวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 2,342,309 คน มีรายได้จากการท่องเท่ียวของชาวต่างชาติ 25,197 ล้านบาท 

และ ในปี 2558 พบว่าเชียงใหม่มีจํานวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  2,563,983 คน มีรายได้จากการท่องเท่ียวของ

ชาวต่างชาติ 28,880 ล้านบาท จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพ่ิมข้ึนคิดเป็น 9.46% และรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็น 14.61% 

และการท่ีมีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองทําให้ภาคธุรกิจในจังหวัด

เชียงใหม่เติบโตรวมไปถึงธุรกิจสถานบริการออกกําลังกายฟิตเนสเซ็นเตอร์ จากการรวบรวมข้อมูลฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขต

อําเภอเมืองเชียงใหม่ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 มีผู้ประกอบการเข้ามาประกอบธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ท้ังหมด14 แห่งจนมาถึงปี 

พ.ศ. 2559 พบว่ามีจํานวนมากถึง 28 แห่ง จากการท่ีมีธุรกิจให้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์เพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ผู้บริโภคมี

ทางเลือกในการตัดสินใจที่จะใชบ้ริการ ทําให้เกิดการแข่งขันทางด้านการตลาด ซ่ึงมีปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ผู้บริโภคเลือกที่

จะใช้บริการกับผู้ให้บริการเกี่ยวกับสถานที่ออกกําลังกาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการใช้

บริการหรือสถานที่ให้บริการ  ผู้ดําเนินธุรกิจจึงจําเป็นที่จะต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อท่ีจะดึงดูดใจ

ผู้บริโภคเข้ามาเป็นสมาชิกและใช้บริการของสถานออกกําลังกายของตน ในขณะเดียวกันผู้บริโภคที่มาใช้บริการในปัจจุบัน

ต่างก็มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งชาวต่างชาติเองก็มี ปัจจัยในการเลือกใช้บริการท่ีแตกต่างกับชาวไทย  

และผู้ประกอบการในธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ ต่างก็ต้องแสวงหากลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการที่

แท้จรงิของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มให้ได้มากท่ีสุด โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ท่ีมีความต่างท้ังเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม  
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จากเหตุผลดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าคนในเชียงใหม่เริ่มหันมาใส่ใจเ ร่ืองของสุขภาพมากข้ึนเร่ือย ๆ และ 

ฟิตเนสเซ็นเตอร์ก็มีความหลากหลายให้เลือกใช้บริการและสามารถสร้างรายได้จํานวนมากประกอบกับการเข้ามาของ

ชาวต่างชาติท่ีมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ชาวต่างชาติเองก็นิยมการออกกําลังกายไม่แพ้คนไทยซ่ึงก็เป็นโอกาสทางธุรกิจหนึ่งที่

จะเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ได้ สําหรับการศึกษาในคร้ังน้ีจึงเป็นการศึกษาท่ีมีความสําคัญต่อผู้ประกอบการ

ในธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ท่ีจะเข้ามาลงทุนในอําเภอเมืองเชียงใหม่ในอนาคตเป็นอย่างมาก รวมไปถึงผู้ประกอบการท่ีทํา

ธุรกจิฟติเนสเซ็นเตอร์ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่อยูแ่ล้วเพื่อท่ีจะได้เข้าใจในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใดเป็นปัจจัยที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจของชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อที่จะได้นําไป

ออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดและสร้างความพงึพอใจให้กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้ดีที่สุด 

แนวคิดและทฤษฎี 

 1.พฤติกรรมผู้บริโภค 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2536) ได้พูดถึงแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค (6Ws และ1H) ซึ่งประกอบด้วย ใครคือ

ผู้บริโภค (Who) ผู้บริโภคซ้ืออะไร (What) ทําไมผู้บริโภคจึงซ้ือ (Why) ใครเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Who) ผู้บริโภคซ้ือเม่ือใด

(When) ผู้บริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) และผู้บรโิภคซ้ืออย่างไร (How)  

2.ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

(ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557) ได้พูดถึงแนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (7P’s) 

องค์ประกอบแต่ละด้านมีลักษณะดังน้ี ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service) ด้านราคา (Price) ด้านสถานท่ี (Place) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านกระบวนการการให้บริการ (Process) ด้านสิ่งนําเสนอทาง

กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

วิธีการดําเนินการศึกษา 

 ขอบเขตการศึกษา 

 เน้ือหาในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ชาวต่างชาติท้ังชาย และ หญิง ท่ีอาศัยหรือมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองเชียงใหม่

โดยสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ และ มาใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์แบบเสียค่าใช้บริการ 

ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลือกตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ชาวต่างชาติท้ังชาย และ หญิง ท่ีอาศัยหรือมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

จํานวนกลุ่มตัวอย่างคือ 400 คน เลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น และเก็บข้อมูลด้วยการเลือกตัวอย่างแบบตาม

สะดวก 
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การเก็บรวมรวบข้อมูล 

ในการศึกษาน้ีจะทําการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ทําการสํารวจโดยการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผู้ใช้บริการท่ีเป็น

ชาวต่างชาติท้ังชายและหญิงจํานวน 400 คน ท่ีมาใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์แบบเสียค่าใช้บริการในเขตอําเภอเมือง

เชียงใหม่  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติประกอบด้วย การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละและค่าเฉล่ีย เพื่อใช้ในการแปลความหมายข้อมูล นําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย  

โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 และสว่นท่ี 2 เป็นขอ้มูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม และขอ้มูลพฤติกรรม วิเคราะห์โดยใชค้วามถี่

และรอ้ยละ  ส่วนข้อมูลในส่วนท่ี 3 และ 4 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแต่ละข้อคําถามมีคําตอบให้

เลือก 5 ระดับ 

ระยะเวลาในการดําเนินการ 

การศึกษาคร้ังน้ีต้ังแต่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 – กันยายน พ.ศ.2560 เก็บรวบรวมข้อมูลในวันท่ี  

15 มิถุนายน พ.ศ.2560 – 15 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ท่ีตอบแบบสอบถามชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีสถานภาพโสด อยู่ทวีปอเมริกาเหนือ  

ส่วนใหญ่เกษียณอายุ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 1,501-2,000 เหรียญสหรัฐมากที่สุด ระดับการศึกษาสูงสุดในระดับ

ปรญิญาตร ีมีจุดประสงคใ์นการมาเชียงใหม่เรื่องธุรกิจ มีระยะเวลาที่อยู่เชียงใหม่มากกว่า 1 ปี  

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เล่นอุปกรณ์ (Machine) 

เคร่ืองออกกําลังกายมากท่ีสุด มุ่งหวังประโยชน์จากการออกกําลังกายคือรักษาสุขภาพและระบบการทํางานของร่างกาย ผู้มีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่เลือกด้วยตนเอง ผูต้อบแบบสอบถามมาใช้บรกิารฟิตเนสเซ็นเตอร์โดย

มาเพียงคนเดียว มาใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในวันศุกร์ ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ช่วงเวลา 8.00-12.00น เลือกใช้บริการ 

ฟิตเนสเซ็นเตอร์จากบริเวณท่ีต้ังใกล้บ้าน/ท่ีพัก ผู้ตอบแบบสอบถามเล่นฟิตเนสมาเป็นระยะเวลา 3 ปีข้ึนไป สมัครเป็นสมาชิก 

ฟิตเนสเซ็นเตอร์ประเภทระยะเวลาราย 1 ปี ใช้ระยะเวลาในฟิตเนสเซ็นเตอร์ 1-2 ช่ัวโมง มาใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ต่อสัปดาห์  

3-4 ครัง้ ส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถามคือ จากคนรูจั้กท่ีใช้บรกิารอยู ่

การศึกษาเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

แบ่งออก 7 ด้าน พบว่า 1)ด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางยกเว้นปัจจัยย่อยมีอุปกรณ์ออกกําลังกายท่ีทันสมัย  

และมีอุปกรณ์ออกกําลังกายหลากหลายชนิด มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในระดับสูง 2)ด้านราคา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง

ยกเว้นปัจจัยย่อยราคาค่าใช้บริการสมเหตุสมผล มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก 3)ด้านการจัดจําหน่าย ส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับปานกลางยกเว้นปัจจัยย่อยสถานท่ีต้ังอยู่ใกล้ที่ทํางานหรือท่ีพัก มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก 4)ด้านส่งเสริม
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การตลาด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นปัจจัยย่อยมกีารโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ต่าง  ๆมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในระดับ

มาก 5)ด้านบุคคล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นปัจจัยย่อยพนักงานมีความรู้ดูน่าเช่ือถือ มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามใน

ระดับมาก 6)ด้านกระบวนการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นปัจจัยย่อยพนักงานมีการทักทายต้อนรับเสมอ มีผลต่อ 

ผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก 7)ด้านสิ่งนําเสนอทางกายภาพ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 

การศึกษาเก่ียวกับปัญหาท่ีพบและข้อเสนอแนะของชาวต่างชาติในการเข้าใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับปานกลางโดยพบปัญหาเร่ืองเคร่ืองออกกําลังกายล้าสมัย ชํารุด มากท่ีสุด รองลงมาคือครูผู้สอนขาดความรู้ ความชํานาญ 

ในเร่ืองวิธกีารออกกําลังกายท่ีถูกต้อง หรือวิธกีารใช้เคร่ืองออกกําลังกาย และสถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอ 

 การอภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์พบว่ากิจกรรมการใช้บริการในฟิตเนสเซ็นเตอร์  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้ามาใช้บริการ เล่นอุปกรณ์ (Machine) เคร่ืองออกกําลังกายมากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษา

ของ ธนารัตน์ รักราษฎร์ (2549) ท่ีศึกษาเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกสถานบริการออกกําลังกาย

ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้ามาใช้บริการเต้นแอโรบิค ประโยชน์จากการออกกําลังกายที่

มุ่งหวัง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มุ่งหวังประโยชน์จากการออกกําลังกายคือรักษาสุขภาพและระบบการทํางานของร่างกาย  

ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ธนารัตน์ รักราษฎร์ (2549) ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกด้วย

ตนเองมากท่ีสุดซ่ึ งสอดคล้องกับการศึกษาของ กฤษดา บุญทา (2553) ท่ีศึกษาเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถามมาใช้บริการ

ฟิตเนสเซ็นเตอร์ในวันศุกร์มากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ธนารัตน์ รักราษฎร์ (2549) โดยผู้ตอบแบบสอบถามมาใช้

บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในวันเสาร์มากท่ีสุด ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์จากบริเวณใกล้บ้าน/ที่

พัก ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของเกศมณี ใจจันทร์ (2551) ที่ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการ

เลือกใช้บริการฟิตเนสของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ ส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการของ 

ผู้ตอบแบบสอบถามคือมากจากคนรูจั้กท่ีใช้บริการอยู่ ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศกึษาของ กฤษดา บุญทา (2553)  

การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์แบ่งออก 7 ด้าน พบว่า  

1) ด้านผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางโดย 3 อันดับแรก คือมีอุปกรณ์ออกกําลังกายท่ีทันสมัย มีอุปกรณ์ออกกําลังกาย

หลากหลายชนิด และมีระบบความบันเทิงระหว่างการออกกําลังกาย ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธนารัตน์ รักราษฎร์ 

(2549) ซ่ึงพบว่าให้ความสําคัญกับอุปกรณ์มีความหลากหลาย 2) ด้านราคาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางโดย 3 อันดับแรก คือ

ราคาค่าใช้บริการสมเหตุสมผล สามารถผ่อนชําระได้ และมีการแสดงราคาค่าสมัครอย่างชัดเจน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ ธนารัตน์ รักราษฎร์ (2549) ซ่ึงพบว่ามีราคาประหยัดเม่ือสมัครเป็นกลุ่ม 3) ด้านการจัดจําหน่ายส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง

โดย 3 อันดับแรก คือ สถานท่ีต้ังอยู่ใกล้ท่ีทํางาน หรือท่ีพัก สถานท่ีต้ังมีระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึง และสถานท่ีให้บริการ

กว้างขวาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธนารัตน์ รักราษฎร์ (2549) 4) ด้านส่งเสริมการตลาดส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง

โดย 3 อันดับแรกคือ มีการโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ต่าง ๆ มีการแจกของแถมสําหรับผู้มาเป็นสมาชิกใหม่ และมีการทดลองเล่นฟรี  

ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธนารัตน์ รักราษฎร์ (2549) ซึ่งพบว่าปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญคือมีการแถม
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สิทธ์ิในการใช้บริการต่อครั้งฟรี 5) ด้านบุคคลส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางโดย 3 อันดับแรก คือ พนักงานมีความรู้ ครูผู้สอนต้อง

มีความชํานาญ และพนักงานสามารถดูแลผู้มาใชบ้ริการได้อยา่งท่ัวถึงซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของ ธนารัตน ์รักราษฎร์ (2549)  

6) ด้านกระบวนการส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดย 3 อันดับแรกคือ พนักงานมีการทักทายต้อนรับเสมอ มีการสอบถาม 

ความพงึพอใจ และมีการตรวจสุขภาพกอ่นออกกําลังกาย ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธนารัตน์ รักราษฎร์ (2549) ซ่ึงพบวา่

ปัจจัยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญคือพนักงานมีความสามารถในการให้คําแนะนําด้านการปฏิบัติ 7) ด้านส่ิงนําเสนอทาง

กายภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดย 3 อันดับแรก คือ มีความเพียงพอของที่น่ังพักให้บริการ มีระบบความบันเทิงขณะออก

กําลังกาย และมีความสะอาดในฟิตเนสเซ็นเตอร์ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธนารัตน์ รักราษฎร์ (2549) ซ่ึงพบว่าปัจจัยที่

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญคือสถานท่ีสะอาด  

 ข้อเสนอแนะ 

1. ปัจจัยผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service) ผู้ประกอบการสถานบริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ควรเลือก

เคร่ืองออกกําลังกายท่ีมีความทันสมัย มีคุณภาพและปลอดภัย โดยเลือกเคร่ืองออกกําลังกายท่ีได้รับมาตรฐาน

อุตสาหกรรม ควรมีระบบการตรวจสอบข้อบกพร่องและมีการซ่อมบํารุงให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการเกิด

ความม่ันใจต่อคุณภาพท่ีมีความปลอดภัย  

2. ปัจจัยการกําหนดราคา (Price) ผู้ประกอบการควรกําหนดราคาท่ีสมเหตุสมผลและไม่แพงจนเกินไป 

ผู้ประกอบการควรท่ีจะทําการสํารวจราคาสมาชิกแต่ละรูปแบบ ของแต่ละสถานประกอบการพร้อมนํามาวิเคราะห์และ

กําหนดราคาการเป็นสมาชิกของตนเองทั้งน้ีควรคํานึงถึงผลประโยชน์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกที่ผู้มาใช้บริการจะได้รับ

จากการมาใช้บริการด้วยว่ามีความคุ้มค่าสมเหตุสมผลหรือไม่  

3. ด้านสถานที่ (Place) ก่อนที่จะเปิดให้บริการ ผู้ประกอบการควรเลือกท่ีต้ังของสถานบริการให้อยู่ในทําเลที่ตั้ง

ใกล้กับแหล่งชุมชนท่ีพักอาศัย มีความปลอดภัย และที่สําคัญควรอยู่บนถนนท่ีมีการคมนาคมสะดวกเพื่อให้ผู้มาใช้บริการ

สามารถเดินทางมาใช้บริการได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด(Promotion)ผู้ประกอบการควรเน้นการส่งเสริมการตลาดผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 

เช่น Website Facebook Instagram เป็นต้น เพ่ือที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มชาวต่างชาติได้มากที่สุด  

5. ด้านบุคคล (People) ผู้ประกอบการควรคัดเลือกครูฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ และที่สําคัญควรมี

เทคนิคในการส่ือสารที่ดีทําให้เข้าใจได้ง่าย โดยครูฝึกสอนควรผ่านการฝึกอบรมการสอนให้มีความรู้ความชํานาญท่ีแท้จริง 

เพื่อให้ผู้ท่ีมาใช้บริการเกิดความมั่นใจ  

6. ด้านกระบวนการ (Process) ผู้ประกอบการควรจัดอบรมวิธีการต้อนรับของพนักงานอยู่เสมอโดยให้พนักงานมี

การกล่าวต้อนรับและทักทายผู้มาใช้บริการอยู่เสมอ 7) ด้านส่ิงนําเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation

) ผู้ประกอบการควรจัดให้มีท่ีน่ังพักให้ผู้มาใช้บริการอย่างเพียงพอ รวมไปถึงมีระบบความบันเทิงภายในฟิตเนสอย่างครบ

ครัน เชน่ โทรทัศน์ เสียงเพลง นิตยสารหนังสือพิมพ ์เป็นต้น 
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