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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟิตเนสของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟิตเนสของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มี

ผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟิตเนสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างที่ใช้ในการท า

วิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้ที่ใช้บริการฟิตเนสในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลคือ แบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานด้วยค่า Chi-Square (
2 )  

ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่สมัครสมาชิกในการใช้บริการฟิตเนสในรูปแบบรายปี 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้บริการฟิตเนส คือ เพ่ือให้สุขภาพแขง็แรงมากที่สุด ส่วนใหญ่มีรูปแบบใน

การใช้บริการ คือ ใช้เคร่ืองเล่นออกก าลังกาย ผู้ที่มีอิทธิพลในการใช้บริการมากที่สุด คือ เพ่ือน ส่วนใหญ่

ในการเลือกท าเล/ที่ต้ังการใช้บริการฟิตเนสจะเลือก ใกล้ที่พักอาศัย จะใช้บริการ 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์มาก

ที่สุด ส่วนใหญ่ใช้บริการในช่วงเวลาเยน็เป็นประจ า และมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,000 บาทต่อคร้ัง ในการใช้

บริการฟิตเนสมากที่สุด  ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีปัจจัย

ส่วนบุคคลแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟิตเนสแตกต่างกัน และรูปแบบการด าเนินชีวิตมี

อทิธพิลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟิตเนสของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

*นักศึกษาหลกัสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาการจดัการการตลาด มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคลหลัก 
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1.  บทน า 

รูปแบบการด าเนินชีวิต หรือ Lifestyle อธิบายถึงลักษณะการใช้ชีวิตของผู้บริโภค ว่ามีการ

จัดสรรเวลาต่อกิจกรรมต่างๆ อย่างไร มีการให้ความสนใจเร่ืองใดเป็นพิเศษ และมีความคิดเหน็อย่างไร

ต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน และ

ก าหนดกลยุทธท์างการตลาด การสื่อสาร การพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านการก าหนดผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

การวิเคราะห์ตลาด การสื่อสาร กลยุทธ์การใช้สื่อ เป็นต้น (Engel And Associates,1993) ซ่ึงเป็นที่

ยอมรับกันว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่ม มีความแตกต่างกัน จึงต้องท าความ

เข้าใจรูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคล หรือกลุ่มคนเหล่าน้ัน เพ่ือจัดวางกลยุทธ์ และการวางแผนให้เข้า

กบักลุ่มดังกล่าว 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค มีการท างานที่เร่งรีบ การ

แข่งขันกับเวลา การรับประทานอาหารจึงนิยมบริโภคอาหารจานด่วนเป็นส่วนใหญ่ มลภาวะที่เป็นพิษจาก

สิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปี ความเครียดจากการเรียน การท างาน ปัญหาครอบครัว ปัญหาจากสังคมที่

พบเหน็กันบ่อยขึ้ นในชีวิตประจ าวัน สิ่งเหล่าน้ีย่อมส่งผลให้กับสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตใจของคน

เสื่อมโทรมลงเป็นอย่างมาก จึงก่อให้เกิดปัญหาเร่ืองของโรคภัยต่างๆ ตามมา ดังน้ันการออกก าลังกายจึง

เป็นทางเลือกหน่ึงที่ ช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรง ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคภัยต่างๆ โดยในทาง

สรีรวิทยา การออกก าลังกายน้ันเป็นการช่วยเพ่ิมระดับของสารเคมีในสมอง หรือสารสื่อประสาทที่จะเป็น

ตัวปรับอารมณ์ให้ดีขึ้ น อาทิ เอนดอร์ฟินส์จะช่วยคลายกล้ามเน้ือ ช่วยให้หลับได้ลึกขึ้ น ลดฮอร์โมน 

ความเครียด และมีผลให้จิตใจสงบขึ้ น  ดร.คริสติน วิกเกอร์สดักลาส (Kristin Vickers-Douglas) 

นักจิตวิทยาแห่งเมโยคลินิก สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า มีหลักฐานมากมายที่ยืนยันว่า การออกก าลังกายช่วย

ในเร่ืองอารมณ์ และ ลดอาการซึมเศร้า แม้ว่าการออกก าลังกายจะไม่ใช่ยาวิเศษ แต่การเพ่ิมการขยับกาย

ยืดเส้นยืดสายร่างกายน้ัน เป็นผลดี และช่วยให้จัดการกับอารมณ์เศร้าได้ดีขึ้ น (ประกอบ ผู้วิบูลย์สุข , 

2552) 

ปัจจุบันการออกก าลังกายจึงได้เป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบการด าเนินชีวิตผู้บริโภค จึงท าให้

พฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนไปหันมาดูแลสุขภาพมากข้ึน มีการค้นคว้า หาข้อมูล สิ่งที่เป็นประโยชน์

ให้กับตัวเองมากข้ึน และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้

อย่างรวดเร็ว และเป็นเหตุผลที่ท  าให้ผู้ประกอบการธุรกิจฟิตเนสต้องมีการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค

อยู่อย่างต่อเน่ือง จะได้น ามาพัฒนา ปรับปรุง ธุรกิจฟิตเนสของตนเอง เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของ

ผู้บริโภคให้มากที่สุด ในเม่ือพฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงหันมาออกก าลังกายมากข้ึน ย่อมท าให้

เกิดธุรกิจที่ให้บริการฟิตเนสเพ่ิมข้ึนตาม ความต้องการของผู้บริโภค ดังน้ันการแข่งขันของธุรกิจฟิตเนสก็

ย่อมสงูขึ้นตามมา  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต เพ่ือเข้าใจ

ถึงพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการสถานที่ฟิตเนสในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเข้าใจถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มี

รูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกนั จะส่งผลถึงพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานที่ฟิตเนส แตกต่างกัน
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อย่างไร โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ีจะน าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบฟิต

เนส น าไปใช้ก าหนดวางแผน ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือตอบสนองและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่

แตกต่างกนัได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 

2.  วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟิตเนสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

2.  เ พ่ือ เป รียบเทียบพฤติกรรมการ เ ลือกใ ช้บ ริการฟิตเนสของ ผู้บ ริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟิต

เนสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3.  สมมติฐานการวิจยั 

1.  ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกใช้  

บริการฟิตเนสแตกต่างกนั 

2.  รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟิตเนสของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

4.  ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1.  ผู้ประกอบการธุรกิจฟิตเนสสามารถน าผลการวิจัยน้ีไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน    

กลยุทธ ์ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอดในธุรกจิฟิตเนส เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความ

พึงพอใจมากย่ิงขึ้น 

2.  สามารถน าผลการ วิ จัยน้ี ไปเป็นประโยชน์ส าหรับ ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ สนใจ                         

จะลงทุนท าธุรกจิฟิตเนส รายใหม่ๆ 

 

5.  ขอบเขตในการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยในประเดน็ต่างๆ ดังน้ี 

5.1  ขอบเขตทางดา้นประชากร และพื้ นที ่

ประชากรที่ใช้ในการท าวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้ที่ใช้บริการฟิตเนสในกรุงเทพมหานคร 

5.2  ขอบเขตดา้นเนื้ อหา 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เลือกใช้บริการฟิตเนสในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตามแนวคิดของ Kolter (1997, p.171) ประกอบไปด้วย 6Ws และ 1 H คือ Who What Why Who 

When Where และ How และศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคที่เลือกใช้บริการฟิตเนสในเขต
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กรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดของแอนโทน้ี และราลช์ (อ้างถึงในสุมาลี เหลืองด ารงกิจ , 2545, น.22) 

ประกอบไปด้วย 

1.  ด้านกจิกรรมในชีวิตประจ าและกจิกรรมยามว่าง  

2.  ด้านความสนใจในรูปลักษณ์และสขุภาพ  

3.  ด้านความคิดเหน็ต่อการออกก าลังกาย 

5.3  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา เร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560 ถึง 21 เมษายน พ.ศ. 

2560 

 

6.  ระเบยีบการวิจยั 

6.1 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนที่ใช้บริการสถานที่ฟิตเนสในเขตกรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้สูตรของคอแครน (Cochran,1977) โดยก าหนดค่าความ

เช่ือม่ันที่ 95% ได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 385 ตัวอย่าง เพ่ือป้องกันความผิดพลาดจากการตอบ

แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงก าหนดให้มีการส ารองเพ่ิมจ านวน 15 คน รวมขนาดแบบสอบถามที่

แจกทั้งสิ้นจ านวน 400 ฉบับ และท าการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) 

6.2 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม โดยลักษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 

3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1  เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีทั้งหมด 6 ข้อ  

ตอนที่ 2  เป็นการสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน

กจิกรรม จ านวน 5 ข้อ ด้านความน่าสนใจ จ านวน 5 ข้อ และด้านความคิดเหน็ จ านวน 6 ข้อ  

ตอนที่ 3  เป็นการสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการฟิตเนสของผู้บริโภค มีทั้งหมด 8 

ข้อ  

6.3 วิธีวิเคราะหข์อ้มูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบไปด้วย วิธีการแจกแจงความถี่ ค่าร้อย

ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ท าการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Chi-Square  

 

7.  ผลการศึกษา 

7.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 และเพศหญิง

จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพบริษัทเอกชน จ านวน 206 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 51.5 มีอายุระหว่าง 26-35 ปีมากที่สุด จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 ส่วนใหญ่มี

สถานภาพโสด จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 

290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5  

7.2  รูปแบบการด าเนนิชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านกิจกรรม 

พบว่า ผู้บริโภคท ากจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดับบ่อยคร้ัง โดยผู้บริโภคมักจะรับประทานอาหารที่มีผัก หรือ

ผลไม้อยู่ในแต่ละม้ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 รองลงมาคือ การบริโภคอาหารเสริม เช่น วิตามินบ ารุง

สขุภาพ ฯลฯ มีค่าเฉล่ียเทา่กบั 3.86  

ผลการวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความสนใจ 

พบว่า ผู้บริโภคมีความสนใจในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความสนใจ ในการดูแลบุคลิกภาพ 

และรูปร่าง มากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 รองลงมา ความสนใจเร่ืองแฟช่ัน เสื้อผ้า ตามสื่อต่างๆ และ

ความสนใจชอบดูการแนะน าวิธีการออกก าลังกายรูปแบบง่ายๆ ตามสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น Facebook  ทวีี 

ฯลฯ มีค่าเฉล่ียเทา่กนัที่ 3.16   

 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความ

คิดเหน็ พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเหน็ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่เหน็ด้วยว่าการออกก าลัง

กายเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ท่านดูดีข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.21 มากที่สุด รองลงมา คือ เหน็ด้วยว่า

สภาพแวดล้อมปัจจุบันส่งผลต่อสขุภาพที่แย่ลงจึงท าให้ต้องผู้คนหันมาออกก าลังกายกันมากข้ึน มีค่าเฉล่ีย

เทา่กบั 3.99  

7.3  พฤติกรรมการใชบ้ริการฟิตเนสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่สมัครสมาชิกในการใช้บริการฟิตเนสในรูปแบบรายปี จ านวน 198 คน คิด

เป็นร้อยละ 49.5 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้บริการฟิตเนส คือ เพ่ือให้สุขภาพแข็งแรง จ านวน 239 

คน คิดเป็นร้อยละ 59.7 มีรูปแบบในการใช้บริการ คือ ใช้เคร่ืองเล่นออกก าลังกาย จ านวน 301 คน คิด

เป็นร้อยละ 75.2 ผู้ที่มีอิทธิพลในการใช้บริการ คือ เพ่ือน จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 ในการ

เลือกท าเล/ที่ต้ังการใช้บริการฟิตเนสจะเลือก ใกล้ที่พักอาศัย จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 จะใช้

บริการ 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อย 40.5 ส่วนใหญ่ใช้บริการ ในช่วงเวลาเยน็เป็น

ประจ า จ านวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 81.3 โดยมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,000 บาทต่อคร้ัง ในการใช้บริการ

ฟิตเนสมากที่สดุ จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 

7.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะส่วนบุคคลที่

แตกต่างกนั คือ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ มีพฤติกรรมในการเลือก  ใช้บริการฟิต

เนสของผู้บริโภคแตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม  การ

เลือกใช้บริการฟิตเนสของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
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8.  อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นิยมสมัครเป็นสมาชิก ฟิตเนสแบบ

รายปีมากที่สดุ อาจเน่ืองมาจากการสมัครเป็นสมาชิกแบบรายปีจะมีค่าใช้จ่ายโดยรวม ที่ถูกกว่า อีกทั้งยังมี

โปรโมช้ันที่ท  าให้ราคาถูกลง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสนีย์ หวานทิพย์ (2552) ที่ได้ศึกษาเร่ือง 

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้บริการธุรกิจศูนย์ออกก าลังกาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

และพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สมัครเป็นสมาชิกรายปี ผู้บริโภคส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้สุขภาพแขง็แรง และใช้บริการ เคร่ืองเล่นออกก าลังกายมากที่สุด เพราะเน่ืองด้วยสภาพแวดล้อม

หรือพฤติกรรมที่ต้องเร่งรีบ ในการใช้ชีวิตประจ าที่เป็นสาเหตุ ท าให้สุขภาพย ่าแย่ ผู้บริโภคหันมาใส่ใจ

สุขภาพและการออกก าลังกาย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสนีย์ หวานทิพย์ (2552) ที่ได้ศึกษาเร่ือง 

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้บริการธุรกิจศูนย์ออกก าลังกาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ที่พบว่า กิจกรรมที่ปฏบัิติกันมากที่สุดคือ การบริหารกล้ามเน้ือ โดยมีสาเหตุส าคัญที่สุดที่ไปใช้บริการคือ 

ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพแขง็แรง  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภา  พ่ึงบางกรวย (2552) ที่ได้

ศึกษาเร่ือง การศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ                    

ฟิตเนสเซน็เตอร์ในกรุงเทพมหานคร ที่ได้พบว่า มีการสมัครสมาชิกแบบรายปีมากที่สุด โดยมีกีฬาที่ใช้

บริการมากที่สดุคือ การออกก าลังกายด้วยเคร่ืองเล่น 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ผู้ที่มีอทิธพิลในการใช้บริการฟิตเนสคือ เพ่ือน มากที่สุด อาจจะ

เป็นเพราะว่าการออกก าลังกายกบัเพ่ือนจะช่วยเพ่ิมความสนุก เพลิดเพลิน และได้มีการแลกเปล่ียนวิธีการ

ออกก าลังกายได้ดีกว่าออกก าลังกายคนเดียว ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ เสนีย์ หวานทพิย์ (2552) ที่ได้

ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้บริการธุรกิจศูนย์ออกก าลังกาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา ที่พบว่า ส่วนใหญ่ รู้จักศูนย์ออกก าลังกายที่ไปใช้บริการ โดยเพ่ือนหรือคนรู้จักแนะน า  

ผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการฟิตเนส 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บดินทร์ 

เจริญประดับกุล (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม การเลือกใช้บริการของ

ลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาผู้ใช้บริการสถานออกก าลังกาย ฟิตเนส เฟิรส์ท ที่พบว่า เวลามา

ใช้สถานออกก าลังกายประมาณ 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ และยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการ

เลือกท าเล/ที่ต้ังในการใช้บริการฟิตเนส คือ ใกล้ที่พักอาศัย และใช้บริการในช่วงเวลาเยน็มากที่สุด เพราะ

หลังจากการออกก าลังกายเสร็จง่ายต่อการเดินทางกลับที่พักอาศัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสนีย์  

หวานทพิย์ (2552) ที่ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้บริการธุรกิจศูนย์ออกก าลังกาย ใน

เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา ที่พบว่า เหตุหลส าคัญที่ใช้บริการเลือกสถานที่ที่ไปใช้บริการมากที่สุด

คือ อยู่ใกล้บ้าน/ที่ท  างาน โดยมีช่วงเวลาที่ใช้บริการมากที่สดุคือ 18.00-22.00 น. 

 

9.  ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

9.1  ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยั 
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ผลของการศึกษาช่วยให้ธุรกิจฟิตเนสได้มองเหน็ถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันของ

ผู้บริโภคว่ามีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟิตเนสแตกต่างกนัอย่างไร ซ่ึงสามารถน าข้อมูลน้ีไป ปรับ

ใช้ในกลยุทธท์างการตลาดของธุรกจิฟิตเนสของเรา เช่น ออกรูปแบบ Package ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม

การใช้บริการจ านวนคร้ังที่แตกต่างกัน เพ่ือเป็นการเพ่ิมความน่าสนใจ ในทางเลือกในกับผู้บริโภค

กลุ่มเป้าหมายของเรา และยังเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจในการใช้บริการฟิตเนสของเราได้

ง่ายขึ้นอกีทาง  

9.2  ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัในครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะน าส าหรับผู้ที่มีความสนใจต้องการศึกษาและวิจัยในคร้ังต่อไปมีดังน้ี 

1)  ควรศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟิต

เนส เพราะปัจจัยทางส่วนประสมทางการตลาดเป็นส่วนประกอบต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟิตเน

สอกีปัจจัยหน่ึง 

2)  ควรศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคสูงวัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟิตเนส 

เพราะจากแบบสอบถามของอีไอซี กลุ่มผู้สูงอายุพบว่ากว่า 77% ของกลุ่มผู้สูงอายุในอนาคต (กลุ่มอายุ 

40-60 ปี ในปัจจุบัน) ระบุว่าจะมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยการออกก าลังกายมากข้ึน  

(กวีพล พันธุเ์พง็,2558) 
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