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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าของฟิตเนสเซ็นเตอร์ในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ท้ัง 3 แห่งท่ีเป็น 

ฟิตเนสแบบเต็มรูปแบบ ได้แก่ แม็กซ์ฟิตเนส (MAXX Fitness) ฟิตเนสไทยแลนด์ (Fitness Thailand) และดี ฟิตเนส  

(D Fitness) จ านวน 300 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่  

ไคสแควร์ ซึ่งผลการศึกษาได้แสดงดังต่อไปนี้  

ลูกค้าฟิตเนสเซ็นเตอร์แบบเต็มรูปแบบ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 23-30 ปี สถานภาพโสด มีท้ังนักเรียน/ 

นักศึกษา ลูกจ้าง พนักงานบริษัทเอกชน และเจ้าของกิจการ จ านวนใกล้เคียงกัน การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อ

เดือน 10,001-20,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวมากกว่า 90,000 บาท อาศัยอยู่ในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ เดินทางไปฟิตเนสจากบ้านหรือหอพัก มีลักษณะท่ีอยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยว มีสมาชิกอาศัยอยู่ 3-4 คน  

และเป็นลูกค้าท่ีใช้บริการมากกว่า 3 ปี มุ่งหวังประโยชน์ในด้านการรักษาสุขภาพระบบการท างานของร่างกาย ส่วนใหญ่

สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี และใช้บริการ 1-2 ชั่วโมงต่อคร้ัง เฉลี่ย 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ และมาใช้บริการในวันจันทร์บ่อย

ท่ีสุด ท้ังนีพ้บวา่กลุ่มลูกค้าใช้บริการอุปกรณ ์Machine และคารด์ิโอต่างๆ รวมถึงใชบ้ริการคลาสเป็นกิจกรรมหลัก ซึ่งออก

ก าลังกายเพยีงอยา่งเดียว ไมไ่ด้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตัดสินใจเข้าใช้บริการด้วยตนเอง และใชบ้ริการเพยีงคน

เดียว ในช่วงเย็น 17.01-19.00 น. เหตุผลหลักท่ีท าให้ใช้บริการฟิตเนส คือ เร่ิมต้องการกระชับสัดส่วน เพื่อหุ่นดี ซึ่งมาใช้

บริการเป็นประจ า และรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับฟิตเนส หรือการออกก าลังกายผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยให้ความส าคัญกับ

ปัจจัยดังต่อไปนี้มากท่ีสุด มีอุปกรณ์ออกก าลังกาย เคร่ืองมือ ท่ีหลากหลายประเภทให้เลือกเล่น การมีคลาสออกก าลัง

กายตา่งๆ โดยเฉพาะคลาส Body Combat, Dance, RPM รวมถึงให้ความส าคัญกับตัวผู้ฝึกสอนคลาส ราคาสมาชกิมีความ

คุ้มค่า สถานท่ีกว้างขวาง ไม่แออัด อากาศถ่ายเทสะดวก ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจต่อการใช้บริการใน

ระดับมาก และจะใชบ้ริการและต่อสมาชิกท่ีเดิม นอกจากนี้ยังพร้อมจะแนะน า บอกตอ่ให้เพื่อน หรอืคนรู้จักให้มาใชบ้ริการ

อกีในอนาคต 
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ABSTRACT  

This research is aimed at studying and analyzing profile of customers of fitness centers in Mueang Chiang 

Mai district.  A set of questionnaire was as tools to collect data from 300 customers of 3 fitness centers which had 

full-service format fitness facilities, i.e., MAXX Fitness, Fitness Thailand and D Fitness. Data were analyzed by using 

descriptive statistics: frequency, percentage, and inferential statistics: Chi-square. The results were discussed below. 

Fully facilitated fitness centers’ customers mostly were male, aged 23-30 years old, single; they were 

students, private company employees, and entrepreneurs, in approximately almost equal numbers, bachelor degree 

level in education, having income per month within 10,001-20,000 baht, with family’s average monthly income 

more than 90,000 baht, living in Mueang Chiang Mai district, where they commute to fitness centers from their 

home or dormitory, and housing types mostly are single houses, with 3-4 people living together and being 

customers using these services for more than 3 years; with purposes in maintaining good health for the body 

system. They had one-year-membership and used the fitness services for 1-2 hours per session, average 3-4 

times a week, and visited most often on Monday. It was found that most customers would prefer using Machine and 

Cardio facilities, including Class which were the main activities, not consuming any dietary supplements (exercises 

only). Most of them always came to the fitness center alone and decided to exercise by themselves, in evening 

between 5.01-7.00 p.m. The main reason for using the services was beginning to maintain their shape and healthy 

body wishes, they attend the services on a regular basis, and received fitness or exercise information through online 

media, and gave importance in the following factors most: there being varieties of fitness equipment; providing 

exercise classes, especially the Body Combat, Dance and RPM; as well as importance was given on class instructors; 

membership price being value for money; places were ample and large, well ventilated; and in overall picture. 

Respondents were satisfied with the services at a high level and would use the services and renew the membership 

at the same facility, moreover, they would be ready to recommend friends or acquaintances to come and use the 

fitness services in the future. 

 

บทน า  

ปัจจุบันเทรนด์การรักษาสุขภาพและการออกก าลังกายก าลังได้รับความนิยมเป็นอยา่งมาก หนึ่งในรูปแบบ

การออกก าลังกายท่ีได้รับความนยิม คือ การออกก าลังกายใน “ฟิตเนส” ซึ่งลักษณะการออกก าลังกายในฟิตเนสจะมีท้ัง

การออกก าลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง (Weight Training) ควบคู่กับการออกก าลังกายแบบคาร์ดิโอ โดยตลาดฟิตเนส 

ในประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 9,000 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2559 จะมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ10 จากแนวโน้ม

พฤตกิรรมท่ีหันมาดูแลสุขภาพ รูปร่างของตนเองมากขึ้น (ฐานเศรษฐกิจ, 2559: ออนไลน์) ซึ่งกลยุทธ์ท่ีส าคัญประการหนึ่ง

ส าหรับการแข่งขันในธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ ก็คือกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ท่ีเน้นสร้าง
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ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าหรือคู่ค้าในระยะยาว เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพงึพอใจและน ามาซึ่งผลก าไรนั่นเอง โดยบทบาทท่ี

ส าคัญของ CRM ก็คือการมุ่งไปยังลูกค้าปัจจุบันและสร้างให้เกิดความจงรักภักดีต่อบริษัท เพื่อเป็นการลดอัตราการ

สูญเสียลูกค้าเน่ืองจากตน้ทุนในการได้มาของลูกค้าใหม่นัน้สูงกวา่ต้นทุนในการรักษาลูกค้าเก่ามาก  

จังหวัดเชียงใหม่ถูกก าหนดให้เป็นศูนย์กลางความเจริญในภาคเหนือ ท าให้ภาคธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่

เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ก็ได้มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดเช่นกัน จากการเปิดให้บริการเพียง 18 

แห่งในปี 2557 (ทินกร โรงค า, 2558) เพิ่มขึ้นเป็น 39 แห่งในปี 2560 ถือได้ว่าเติบโตเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 116 โดยธุรกิจ 

ฟิตเนสเซ็นเตอร์ในจังหวัดเชียงใหม่ถูกแบ่งตามความหลากหลายของประเภทบริการออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 

เป็นกลุ่มฟิตเนสท่ีมคีวามหลากหลายของการให้บริการมาก หรือกลุ่มท่ีให้บริการแบบเต็มรูปแบบ มท้ัีงอุปกรณ์เวท คลาส

การออกก าลังกาย มีเอ็กเซอร์ไซส์กรุ๊ป และมีบริการผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล ได้แก่ แม็กซ์ฟิตเนส (MAXX fitness) ฟิตเนสไทย

แลนด์ (Fitness Thailand) และ ดี ฟิตเนส (D Fitness) กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีมีอุปกรณ์เวท บริการผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล

และเอ็กเซอร์ไซส์กรุ๊ป และกลุ่มท่ี 3 จะมเีพยีงอุปกรณ์เวทและบริการผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลเท่านัน้ ในอดีตกลุ่มท่ี 1 ฟิตเนสท่ี

ให้บริการแบบเต็มรูปแบบเป็นกลุ่มท่ีมีสัดส่วนทางการตลาดสูงท่ีสุด แต่ในปัจจุบันพบว่ามีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีลดลง 

เนื่องจากการแข่งขันท่ีสูงขึน้ ผู้บริโภคจึงมทีางเลือกเพิ่มมากขึน้ (โอฬาร สุภาแสน, 2560) ดังนั้นหากธุรกิจใดมีข้อมูลและรู้

ลักษณะลูกค้าของตนเองและคู่แข่ง ก็ถือว่าได้เปรียบทางการแข่งขัน และยังสามารถลดอัตราการสูญเสียลูกค้าได้อีกด้วย 

ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่า การวิเคราะห์ลูกค้าถือเป็นสิ่งท่ีส าคัญ ท าให้มีความสนใจท่ีจะศึกษาการวิเคราะห์ลักษณะของ

ลูกค้าของฟิตเนสเซ็นเตอร์ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารหรือหน่วยงานธุรกิจ ใช้เป็นข้อมูล

พื้นฐานในการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และลดอัตราการสูญเสียลูกค้า  

รวมถึงขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่ๆ ได้ในอนาคต 

แนวคดิและทฤษฎี  

แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แนวคิดด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า หมวดหมู่ส าหรับใช้

วเิคราะห์ลักษณะลูกค้า และแนวคดิการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อน ามาวิเคราะห์ลักษณะลูกค้า และจัดท าลักษณะ

ของลูกค้า ส าหรับการน าไปใช้จัดการลูกค้าสัมพันธ์  

1. แนวคิดด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งลักษณะการท างานระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) Identify บริษัทจะตอ้งทราบวา่ลูกค้าเป้าหมายเป็นใคร และรู้รายละเอยีดของลูกค้าให้

ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 2) Differentiate วเิคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคนพร้อมท้ังท าการแบ่งลูกค้าออกเป็น

กลุ่มๆ ตามคุณค่าท่ีลูกค้ามีต่อบริษัท 3) Interact ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อเรียนรู้ความต้องการ และสร้างความพึงพอใจ

ให้กับลูกค้าในระยะยาว 4) Customize น าเสนอสินค้าหรือบริการท่ีเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 

2546) 

2. หมวดหมู่ส าหรับใช้วิเคราะห์ลักษณะลูกค้า (Customer Profile) ประกอบด้วย 5 หมวดหมู่ ได้แก่  

1) การบ่งชี้ลูกค้า หรือผู้ท่ีคาดว่าจะเป็นลูกค้า 2) ลักษณะการแบ่งส่วน 3) การก าหนดลักษณะช่องทางการสื่อสาร  

4) ประวัตกิารใช้จ่าย การอุปโภคบริโภคและมูลค่าของลูกค้า และ 5) ประวัตกิารสื่อสาร (Peelen, 2005: 13) 
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3. แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคหรือ 6Ws 1H ได้แก่ ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย ผู้บริโภคใชบ้ริการ

อะไร ท าไมถึงใช้บริการ ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการ ผู้บริโภคใช้บริการท่ีไหน ผู้บริโภคใช้บริการอย่างไร  

(ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) 

วิธีการด าเนินการวิจัย  

1. ขอบเขตการศึกษา เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้จะศึกษาถึงการวิเคราะห์ลูกค้าของฟิตเนสเซ็นเตอร์ในอ าเภอ

เมอืงเชยีงใหมโ่ดยใชก้รอบแนวคิดการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค หรือ 6Ws 1H ได้แก่ ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผู้บริโภค

ใช้บริการอะไร ท าไมถึงใช้บริการ ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการ ผู้บริโภคใช้บริการท่ีไหน ผู้บริโภคใช้บริการ

อย่างไร และการวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีได้จากข้อค าถามของใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  

 2. ขั้นตอนการศึกษา เร่ิมต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นโดยการศึกษาธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์และ

ทบทวนแนวคิดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 300 ราย กับกลุ่มตัวอย่างลูกค้า

ของฟิตเนส เซ็นเตอร์ท้ัง 3 แห่ง ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ แม็กซ์ฟิตเนส (MAXX fitness) ฟิตเนสไทยแลนด์  

(Fitness Thailand) และ ดี ฟิตเนส (D Fitness) และน ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และสถิติ

เชิงอนุมาน ได้แก่ ไคสแควร์ โดยจะพิจารณาจาก ค่า P-value ของการหาค่าไคสแควร์ (Chi-square test) หากข้อค าถาม

ใดมคี่า P-value นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 หมายถึง ข้อมูลข้อนั้นสามารถอธิบายลักษณะประชากรศาสตร์หรือพฤตกิรรม

ศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามได้  

ผลการศึกษา 

ข้อมูลประชากรศาสตร์ (Demographic Profile)  

ลูกค้าฟิตเนสเซ็นเตอร์แบบเต็มรูปแบบ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 23-30 ปี สถานภาพโสด มีท้ังนักเรียน/ 

นักศึกษา ลูกจ้าง พนักงานบริษัทเอกชน และเจ้าของกิจการ จ านวนใกล้เคียงกัน การศึกษาระดับปริญญาตรี  

รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวมากกว่า 90,000 บาท อาศัยอยู่ในอ าเภอเมือง

เชยีงใหม่ เดินทางไปฟิตเนสจากบา้นหรือหอพัก มลีักษณะท่ีอยูอ่าศัยเป็นบ้านเดี่ยว อาศัยอยู่กัน 3-4 คน  

ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บรกิาร (Behavior Profile) 

ส่วนใหญ่ใช้บริการมามากกว่า 3 ปี มุ่งหวังประโยชน์ในการรักษาสุขภาพระบบการท างานของร่างกาย  

สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปีมากท่ีสุด และใชบ้ริการ 1-2 ชั่วโมงต่อคร้ัง เฉลี่ย 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ มาใช้บริการในวันจันทร์

บ่อยท่ีสุด โดยใช้บริการอุปกรณ์ Machine และคาร์ดิโอต่างๆ และใช้คลาสเป็นกิจกรรมหลัก ไม่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร กลุ่มลูกค้าตัดสินใจเข้าใช้บริการด้วยตนเองและใชบ้ริการเพยีงคนเดียว ในช่วง 17.01-19.00 น. เหตุผลหลักท่ี

ท าให้ใช้บริการฟิตเนส คือ เร่ิมต้องการกระชับสัดส่วน เพื่อหุ่นดี ซึ่งมาใช้บริการเป็นประจ า และรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ 

ฟิตเนสหรือการออกก าลังกายผ่านสื่อออนไลน์ ท้ังนี้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยดังต่อไปนี้มากท่ีสุด  

มีอุปกรณ์ออกก าลังกาย เคร่ืองมือท่ีหลากหลายประเภทให้เลือกเล่น การมีคลาสออกก าลังกายต่างๆ โดยเฉพาะคลาส 
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Body Combat, Dance, RPM รวมถึงให้ความส าคัญกับตัวผู้ฝึกสอนคลาส ราคาสมาชิกมีความคุ้มค่า สถานท่ีกว้างขวาง  

ไม่แอดอัด อากาศถ่ายเทสะดวก ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจต่อการใช้บริการในระดับมากและจะใช้บริการ

และตอ่สมาชกิที่เดิม พรอ้มจะแนะน า บอกต่อให้เพื่อนหรือคนรู้จักมาใชบ้ริการในอนาคต 

ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามฟิตเนสเซ็นเตอร์ 

ข้อมูลทั่วไป 
การอธิบายลักษณะประชากรศาสตร ์

MAXX Fitness Fitness Thailand D Fitness 

เพศ ชาย หญิง หญิง 

อายุ อายุ 23-38 ปี อายุ 39-46 ปี - 

สถานภาพสมรส โสด โสด - 

อาชีพ นักเรียน/ นักศกึษา พอ่บ้าน  แม่บ้าน เจ้าของกิจการ / ค้าขาย 

ระดับการศกึษา ปริญญาตรี - ปริญญาตรี 

รายได้ตอ่เดอืน 10,001 - 20,000 บาท 10,001 - 20,000 บาท มากกวา่ 60,000 บาท 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนของครอบครัว มากกวา่  90,000 บาท มากกวา่  90,000 บาท - 

ท่ีอยูอ่าศัย อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่ อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่ อ าเภอเมอืงเชียงใหม่ 

การเดินทางไปฟิตเนสเดินทางจากที่

ใด 
บ้านหรือหอพัก บ้านหรือหอพัก - 

จ านวนสมาชิกท่ีอาศัยอยู่กับท่าน - - 3-4 คน 

ลักษณะท่ีอยูอ่าศัย บ้านเดี่ยว - บ้านเดี่ยว 

หมายเหตุ : - หมายถึง P-value มากกว่า 0.05 ไม่สามารถอธิบายลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้บริการ

ได้ 
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ตารางที่ 2 สรุปข้อมูลพฤติกรรมการใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์จ าแนกตามฟติเนสเซ็นเตอร์ 

ข้อมูลดา้นพฤติกรรม 
การอธิบายพฤตกิรรมการใชบ้ริการ 

MAXX Fitness Fitness Thailand D Fitness 

ระยะเวลาในการใชบ้ริการฟิตเนส - 3 ปีขึน้ไป 3 ปีขึน้ไป 

ประโยชนท่ี์มุ่งหวังจากใชบ้ริการ 

ฟิตเนส 

รักษาสุขภาพระบบการ

ท างานของร่างกาย 

รักษาสุขภาพระบบการ

ท างานของร่างกาย 

รักษาสุขภาพระบบการ

ท างานของร่างกาย 

ลักษณะรูปแบบสมาชิก - - - 

สมาชิกฟติเนสตามระยะเวลา ราย 1 ป ี ราย 1 ป ี - 

ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการฟิตเนสต่อครัง้ 1ชั่วโมง - ไมเ่กิน 2 ชั่วโมง 1ชั่วโมง - ไมเ่กิน 2 ชั่วโมง - 

จ านวนครัง้ท่ีใชบ้ริการต่อสัปดาห์ - 5-6 ครัง้ 3-4 ครัง้ 

วันท่ีเข้าใช้บริการฟิตเนส วันจันทร์ เสาร ์และอาทติย์ วันจันทร์ วันเสาร ์ - 

บริการ/ กิจกรรมท่ีใชบ้ริการ 
คลาสต่างๆ (Class) และFree 

Weight  

อุปกรณ ์Machine และ 

คารด์ิโอ/ คลาส/ Personal 

Training/ Activities 

คลาสต่างๆ (Class) และ

Free Weight  

บริการ/ กิจกรรมท่ีใชเ้ป็นกิจกรรมหลัก 
Free Weight เชน่ ดัมเบล 

 บารเ์บลและลูกน้ าหนัก 
คลาสต่างๆ (Class) คลาสต่างๆ (Class) 

ผู้ชักชวนให้ท่านเข้าใช้บริการฟิตเนส ตนเอง ตนเอง ตนเอง 

บุคคลที่มาใชบ้ริการฟิตเนสกับท่าน มาเพยีงคนเดียว มาเพยีงคนเดียว มาเพยีงคนเดียว 

ชว่งเวลาท่ีใชบ้ริการฟิตเนสบ่อยท่ีสุด ชว่งเย็น 17.01-19.00 น. ชว่งก่อน 11.00 น. ชว่งเย็น 17.01-19.00 น. 

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารท่ีรับประทาน

ควบคู่กับการออกก าลังกาย 

1. ไมไ่ด้รับประทาน 

2. โปรตนีผงที่สกัดได้จาก

นม  

3. ครเีอทีน โมโนไฮเดรต  

4. แอล-คารน์ทีิน  

1. โปรตนีผงที่สกัดได้จากนม  

2. แอล-คารน์ทีิน   

1. ไมไ่ด้รับประทาน 

2. แอล-คารน์ทีิน  

เหตุผลหลักที่ท าให้ใชบ้ริการฟิตเนส ตอ้งการสร้างกล้ามเนื้อ 

ตอ้งการกระชับสัดสว่น 

เพื่อหุน่ด ีและเพื่อสุขภาพ

แข็งแรง 

- 
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ลักษณะการไปใชบ้ริการ ใชบ้ริการเป็นประจ าอยู่แล้ว ใชบ้ริการเป็นประจ าอยู่แล้ว 
ใชบ้ริการเป็นประจ าอยู่

แลว้ 

ชอ่งทางในการรับรู้ขา่วสารเกี่ยวกับ

ฟิตเนสการออกก าลังกาย 

สอบถามเพ่ือน/ คนรู้จัก  

ท่ีใชบ้ริการฟิตเนสอยูแ่ลว้ 
- 

หาข้อมูลจากสื่อออนไลน์

ตา่งๆ 

ปัจจัยใดท่ีให้ความส าคัญที่สุด 

1. มีอุปกรณท่ี์หลากหลาย 

2. คลาสคาร์ดโิอ  

3. มีเทรนเนอร์คอยให้

ค าแนะน าในการเล่น 

4. ราคาสมาชิกมคีวาม

คุ้มคา่ 

1. คลาสคาร์ดโิอ  

2. ราคาสมาชกิมีความ

คุ้มคา่ 

3. สถานที่กวา้งขวาง ไม่

แออัด อากาศถา่ยเทสะดวก 

1. คลาสคาร์ดโิอ 

2. ผู้สอนคลาส 

3. ราคาสมาชกิมีความ

คุ้มคา่ 

4. สถานที่กว้างขวาง ไม่

แออัด และเดนิทางเขา้ถึง

ได้งา่ย  

ระดับความพึงพอใจ - พงึพอใจมาก พงึพอใจมาก 

การแนะน าบอกต่อ แนะน า - แนะน า 

ลักษณะการต่ออายุฟิตเนส ใชบ้ริการ ตอ่สมาชกิที่เดิม ใชบ้ริการ ตอ่สมาชกิที่เดิม ใชบ้ริการ ตอ่สมาชกิที่เดิม 

หมายเหตุ : - หมายถึง P-value มากกว่า 0.05 ไม่สามารถอธิบายลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้บริการ

ได้ 

อภิปรายผลการศึกษา  

สามารถอภปิรายผลการศึกษาตามกรอบแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 6Ws 1H ได้ดังตอ่ไปน้ี 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 23-30 ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดับปริญญาตรี 

เป็นเจ้าของกิจการ/ค้าขาย นักเรียน/นักศึกษา และลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน ในจ านวนใกล้เคียงกัน รายได้ต่อเดือน 

10,001-20,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวมากกว่า 90,000 บาท อาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่ 

โดยเดินทางไปฟิตเนสจากบ้านหรือหอพัก มีลักษณะท่ีอยูอ่าศัยเป็นบ้านเดี่ยว มีผู้อาศัยร่วมกันจ านวน 3-4 คน สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของทินกร โรงค า (2558) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  อายุ  23-27 ปี สถานภาพโสด  

รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และการศึกษาระดับปริญญาตรีเช่นกัน และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

แสนพล มิตรมัยผล (2557) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ ระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  

มรีายได้ต่ ากว่า 20,000 บาท เชน่กัน 

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร ส่วนใหญ่สมัครสมาชิกฟิตเนสแบบราย 1 ปี จะใช้บริการ/กิจกรรมในฟิตเนสอุปกรณ์ 

Machine และคาร์ดิโอ โดยจะเล่นอุปกรณ์ Machine เคร่ืองออกก าลังกายต่างๆ และใช้บริการ (Class) เป็นกิจกรรมหลัก 

และไม่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สอดคล้องกับผลการศึกษาของทินกร โรงค า (2558) ส่วนใหญ่เป็นสมาชิก

แบบรายบุคคล ประเภท 1 ปี และไม่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยจะออกก าลังกายเพียงอย่างเดียวเช่นกัน  
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แต่ไม่สอดคล้องในประเด็น การเลือกเล่นอุปกรณ์ Free Weight เป็นหลัก ซึ่งสาเหตุอาจเป็นเพราะปัจจุบันการแข่งขันเพิ่ม

มากขึ้น เคร่ืองมือและอุปกรณ์รวมถึงคลาสการสอนมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นกว่า และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ

แสนพล มิตรมัยผล (2557) ท่ีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการประเภทการออกก าลังกายแบบลู่วิ่งต่างๆ  

หรือการออกกาลังกายแบบคารด์ิโอมากท่ีสุด  

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ ประโยชน์ท่ีมุ่งหวังจากใช้บริการฟิตเนสของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ต้องการรักษา

สุขภาพระบบการท างานของร่างกาย ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของทินกร โรงค า (2558) ที่ให้เหตุผลว่าออกก าลัง

กายเพื่อรักษารูปร่าง โดยสาเหตุท่ีไม่สอดคล้องอาจเป็นเพราะปัจจุบันเทรนด์การรักษาสุขภาพมีเพิ่มมากขึ้น ท าให้ต้องการ

รักษาสุขภาพระบบการท างานของร่างกายมากขึ้นเชน่กัน 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสนิใจใชบ้ริการฟิตเนสดว้ยตนเอง และมาใชบ้ริการ

เพียงคนเดียว สอดคล้องกับผลการศึกษาของทินกร โรงค า (2558) ท่ีมักจะมาออกก าลังกายคนเดียว ตนเองเป็นผู้

ตัดสินใจ ไม่มีคนชักชวน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของแสนพล มิตรมัยผล (2557) พบว่าส่วนใหญ่มาใช้บริการคน

เดียว เชน่กัน 

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามใชบ้ริการฟิตเนสมาเป็นเวลา 3 ปีขึน้ไป โดยเหตุผลหลักที่ท า

ให้ใชบ้ริการฟิตเนส คือ เร่ิมต้องการกระชับสัดส่วน เพื่อหุ่นดี โดยจะใช้บริการเป็นประจ าอยู่แล้ว และใช้บริการในช่วงเย็น 

17.01-19.00 น  สอดคล้องกับผลการศึกษาของทินกร โรงค า (2558)  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมุ่งเน้นการออกก าลัง

กายเพื่อรักษารูปร่าง โดยใช้บริการในช่วง 17.01-19.00 น. เช่นกัน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของแสนพล  

มิตรมัยผล (2557) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟิตเนสเฟิรส์ทของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเลือกใช้บริการในชว่ง 18.01-21.00 น.ซึ่งสาเหตุท่ีไม่สอดคล้อง

อาจเป็นเพราะการเดินทางไปใชบ้ริการของกรุงเทพและตา่งจังหวัดอาจมีความแตกต่างกัน ในเร่ืองของการคมนาคม  

6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน ส่วนใหญ่ใช้บริการท่ีฟิตเนสไทยแลนด์ (Fitness Thailand) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของเกศมณ ีใจจันทร์ (2551) พบวา่ส่วนใหญ่เลอืกใช้บริการใชบ้ริการฟิตเนสไทยแลนด์ (Fitness Thailand) เชน่กัน 

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร ส่วนใหญ่ใช้บริการฟิตเนสต่อคร้ัง 1- 2 ชั่วโมง โดยใช้บริการ 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ 

เลือกใช้บริการในวันจันทร์ และรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับฟิตเนสจากสื่อออนไลน์ ท้ังนี้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อ

ปัจจัยด้านต่างๆ ได้แก่ การมีอุปกรณ์ออกก าลังกายท่ีหลากหลาย มีคลาสออกก าลังกายโดยเฉพาะคลาสคาร์ดิโอ  

ตัวผู้ฝึกสอนโดยเฉพาะผู้สอนคลาส ราคาสมาชิกมีความคุ้ มค่า สถานท่ีกว้างขวาง ไม่แอดอัด นอกจากนี้  

ผู้ตอบแบบสอบถามยังมีความพึงพอใจในระดับมาก และจะบอกต่อหรือแนะน าให้เพื่อนหรือคนรู้จักให้มาใช้บริการ  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของทินกร โรงค า (2558) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการต่อคร้ัง 1-2ชั่วโมง  

เฉลี่ยสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง โดยเลอืกใชบ้ริการวันจันทร์เช่นกัน และสอดคล้องกับผลการศกึษาของเกศมณ ีใจจันทร์ (2551) 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการต่อคร้ังมีระยะเวลา 1 -2 ชั่วโมง เช่นกัน พร้อมท้ังยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

โพซิชันนิ่ง ท่ีได้ศึกษาข้อมูลเร่ืองการออกก าลังกายของคนไทยพบว่า คนไทยนิยมเล่นฟิตเนสวันจันทร์มากท่ีสุด  

โดยเล่นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงตอ่คร้ัง (โพซิชันน่ิง, 2557) 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E1%CA%B9%BE%C5%20%C1%D4%B5%C3%C1%D1%C2%BC%C5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E1%CA%B9%BE%C5%20%C1%D4%B5%C3%C1%D1%C2%BC%C5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E1%CA%B9%BE%C5%20%C1%D4%B5%C3%C1%D1%C2%BC%C5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E1%CA%B9%BE%C5%20%C1%D4%B5%C3%C1%D1%C2%BC%C5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ข้อเสนอแนะ   

จากการศกึษาการวเิคราะห์ลักษณะของลูกค้าของฟิตเนสเซ็นเตอร์ในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ผู้ศกึษามขี้อเสนอแนะ

ส าหรับฝ่ายการตลาดของฟิตเนสเซ็นเตอร์แบบเต็มรูปแบบในการสร้างฐานลูกค้าและก าหนดกลยุทธ์การตลาด  

ได้ดังตอ่ไปนี ้

ทางกลุ่มฟิตเนสแบบเต็มรูปแบบควรท่ีจะน าเสนอจุดเด่นท่ีแตกต่างจากสถานบริการฟิตเนสเซ็นเตอร์กลุ่มอื่นๆ 

โดยการน าเสนอจุดเด่นของคลาสคาร์ดิโอ เช่น Body Combat, RPM และผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลท่ีมีประสบการณ์ เพื่อสร้าง

ความแตกต่าง และความได้เปรียบทางการแข่งขันกับฟิตเนสกลุ่มอื่นๆ  ควรชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการออกก าลังกาย

ท่ีช่วยรักษาระบบการท างานของร่างกาย ทั้งการคาร์ดิโอ และการเวทเทรนนิ่ง ซึ่งถือเป็นสิ่งท่ีควรท าควบคู่กันเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด และมีการน าระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เขา้มาชว่ยการรักษา และพัฒนาความสัมพันธ์ของ

ลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจ และท าให้เกิดการต่ออายุสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ควรมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับ

ลูกค้า โดยการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีลูกค้าสมาชิกจะได้รับ  ท้ังนี้ควรน าเสนอในด้านสถานท่ีกว้างขวาง ไม่แอดอัด  

และให้ความส าคัญในการดูแลความเรียบร้อยในช่วง 17.01-19.00 น. เป็นพิเศษ ควรสื่อสารในด้านความคุ้มค่าของราคา

สมาชิกกับประโยชน์ท่ีได้รับ และควรใช้สื่อออนไลน์ เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และใช้สื่อสาร

กับลูกค้าเป็นหลัก เนื่องจากกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่รับรู้ขา่วสารผ่านจากการหาข้อมูลจากสื่อออนไลนม์ากที่สุด  และที่ส าคัญ

ผู้ประกอบการควรท าการส ารวจถึงสาเหตุท่ียังไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาในการใช้บริการ หรือ เป็นเหตุผล

ส่วนบุคคล ซึ่งหากเกิดปัญหาในการใชบ้ริการควรเร่งแกไ้ขโดยด่วน  

ส าหรับแม็กซ์ฟิตเนส (MAXX Fitness) เน้นท าการตลาดและสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเพศชาย อายุ 21-30 

ปี เป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่ตอ้งการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ รักษาสุขภาพการท างานของร่างกาย โดยน าเสนอในด้านอุปกรณ์

ออกก าลังกายและคลาสท่ีหลากหลาย พร้อมท้ังดึงดูดให้ผู้มาใช้บริการในวันอังคารถึงวันศุกร์มากขึ้น และอาจมีบริการ

ผลไม้ฟรีในจุดให้บริการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังควรเนน้กิจกรรมเพ่ือให้เกิดการบอกตอ่ เนื่องจากกลุ่มลูกค้ามกีารรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารจากคนรู้จักท่ีใชบ้ริการอยู่แล้ว เช่น เพื่อนแนะน าเพื่อน ผู้แนะน าอาจได้ของสัมมนาคุณ เช่น ถุงมือออกก าลังกาย

แบรนดด์ัง เป็นต้น  

ส าหรับฟิตเนสไทยแลนด์ (Fitness Thailand) มุ่งท าการตลาดและสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเพศหญิง  

อายุ 39-46 ปี กลุ่มพ่อบ้าน/แม่บ้าน ที่ต้องการเข้าฟิตเนสเพื่อต้องการกระชับสัดส่วน หุ่นดี และรักษาสุขภาพการท างาน

ของร่างกาย พร้อมท้ังท า Cross selling ในการจ าหนา่ยเครื่องดื่ม และอาหาร น าเสนอในด้านสถานท่ีกว้างขวาง ไมแ่อดอัด 

ท้ังนี้ทางฟิตเนสควรเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้บริการท่ีตรงต่อเวลา เนื่องจากพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาใช้บริการใน

ช่วงเวลาก่อน 11.00 น.และมีพนักงานคอยอ านวยความสะดวก หรือ มีเทรนเนอร์กลาง คอยควบคุมดูแล ในทุกวัน

โดยเฉพาะวันจันทร์และวันเสาร ์ ควรท าการส ารวจความพงึพอใจของลูกค้าอยู่เสมอวา่พบปัญหาใดหรือไมพ่งึพอใจในดา้น

ใดบ้าง เพ่ือหาสาเหตุ และรีบด าเนนิการแกไ้ขจากสาเหตุดังกล่าว 

ส าหรับดี ฟิตเนส (D Fitness) มุง่ท าการตลาดและสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน ์ไปยังกลุ่มลูกค้าเพศหญิง 

อาชีพเจ้าของกิจการ/ค้าขาย ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีรายได้สูงกว่า 60,000 บาท ต้องการเข้าฟิตเนสเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง 
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และรักษาระบบการท างานของร่างกาย เน้นในด้านคลาสออกก าลังกายท่ีแตกต่างจากฟิตเนสอื่นๆ ผู้สอนคลาส  

มปีระสบการณ์ และมีคุณภาพ เนื่องจากคลาสถือเป็นกิจกรรมหลักท่ีลูกค้าเลือกมาใช้บริการ รวมถึงควรน าเสนอในด้าน

การเดินทางที่สะดวกเข้าถึงได้ง่าย ควรเตรียมความพร้อมในชว่ง 17.01-19.00 น. เป็นพิเศษ เนื่องจากลูกค้าจะมาใชบ้ริการ

ในช่วงเวลาดังกล่าวมากที่สุด  
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