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บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั�งนี� มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื�อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์สุขภาพ 
รูปแบบกจิกรรมที�ผู้สูงอายุต้องการ และศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการในศูนย์สขุภาพส�าหรับผู้
มีก�าลังซื� อสูงของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ สูงอายุที�เลือกใช้บริการในศูนย์
สุขภาพส�าหรับผู้มีก�าลังซื� อสูง ที�ตั�งอยู่ในโรงแรมระดับ �-� ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน ��� คน 
เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ใช้การทดสอบไค-สแควร์ ผล
การศึกษาพบว่า อาชีพส่งผลต่อความถี�ในการใช้บริการและระยะเวลาการใช้บริการ เพศและอาชีพส่งผลต่อ
ช่วงเวลาที�มาใช้บริการ สถานภาพสมรสส่งผลต่อระยะเวลาการใช้บริการฟิตเนส รายได้ส่วนบุคคลส่งผลต่อ
ระยะเวลาการใช้บริการ เพศ สถานภาพสมรสและระดับการศึกษาสูงสุดส่งผลต่อกิจกรรมที�นิยมอันดับ � ใน
การมาใช้บริการ เพศและสถานภาพสมรสส่งผลต่อบุคคลที�มาใช้บริการฟิตเนสด้วยที�แตกต่างกนั ปัจจัยที�มีผล
ต่อการใช้บริการด้านสถานที�ตั�ง ด้านราคา จะส่งผลต่อความถี�ในการใช้บริการฟิตเนส ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์
ในการมาใช้บริการ ด้านราคา ด้านแรงจูงใจและทศันคติในการใช้บริการ จะส่งผลต่อวันที�นิยมมาใช้บริการฟิต
เนส ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ในการมาใช้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด จะส่งผลต่อช่วงเวลา ที�นิยมมาใช้
บริการฟิตเนส ปัจจัยด้านราคาจะส่งผลต่อระยะเวลาการใช้บริการฟิตเนส ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ในการมาใช้
บริการ และด้านแรงจูงใจและทศันคติในการใช้บริการจะส่งผลต่อบุคคลที�มาใช้บริการฟิตเนสด้วย และปัจจัยที�
มีผลต่อการใช้บริการด้านวัตถุประสงค์และด้านแรงจูงใจและทัศนคติในการใช้บริการ จะส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการศูนย์สุขภาพส�าหรับผู้มีก�าลังซื� อสูงในอนาคตที�แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ �.�� สรุป
ได้ว่าผู้ประกอบการศูนย์สุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุที�มีก �าลังซื� อสูงนั�นควรให้ความส�าคัญปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ 
สถานที�ตั�งและแรงจูงใจในการมาใช้บริการเพื�อในการเลือกใช้บริการศูนย์สุขภาพในอนาคต  
ค�าส�าคญั: การใช้บริการ, ศูนย์สุขภาพ, ผู้มีก�าลังซื�อสูง, ผู้สูงอายุ 
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ABTRACT 

 The objective of the study to behaviors of using the service from health center, requirement 
of activities and factors affecting behaviors of using the service from health center for high purchasing 
power elder in Bangkok Metropolitan area. A sample was selected from 196 cases with high purchasing 
power older using the service from Health Center of 4-5  stars hotel in Bangkok. The instruments used 
were questionnaires. Data were analyzed using descriptive statistical include frequency, percentage, mean 
and standard deviation. Inferential statistics was analyzed using Chi-square test. The results of the 
hypothesis testing showed that: Occupation affects the frequency and the days of the week using services. 
Gender and occupation affects the duration of using services. Gender, marital status and personal income 
affect the length of using services. Gender, marital status, and education level affects one of the most 
popular activities in the services. Gender and marital status affect the person accompany of using services, 
were significantly different at the 0.05  level. Factor location and price affecting the frequency of using 
services. Factor objective of using service, price, and motivation and attitude affect the days of the week 
of using services. Objective and promotion affect the duration of using services. Price affect the length 
of using services. Objective, motivation and attitude affect the person accompany of using services and 
the decision to using services in health center for high purchasing power older in future. were significantly 
different at the 0 .0 5  level.  Conclude that health center entrepreneur for high purchasing power older 
should focus on the objective,  location and motivation factors for using the service from Health Center 
in future.  
Keyword: using the service, health center, high purchasing power, elder 

 

บทน�า 
 ปัจจุบันได้มีการกระตุ้นส่งเสริมเรื�องการดูแลสุขภาพ การป้องกันก่อนเกิดโรค เพื�อให้ยืดคุณภาพ
ชีวิตที�ดีออกไป สอดคล้องกับการด�าเนินงานของประชาคมโลกที�ให้ความส�าคัญกับงานด้านบริการสุขภาพที�
เน้นการส่งเสริมให้มีสุขภาพที�ดี ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที�ดีตามล�าดับ ด้วยภาวะดังกล่าวส่งผลให้โครงสร้าง
ประชากรโลกเปลี�ยนแปลงไปที�ทางองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าในช่วงปี ค.ศ. ����-210� เป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ ซึ�งแต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยในประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญและเตรียม
ความพร้อมต่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน เนื�องจากมีการรายงาน ส�านักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า 
ตั�งแต่ปี พ.ศ. ���� มีประชากรที�อยู่ในวัยผู้สูงอายุประมาณร้อยละ ��.� ของประชากรทั�งประเทศ และคาด
ว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ท�าให้หน่วยงานทั�งภาครัฐและ
เอกชนต่างตื�นตัว และก�าหนดแผนงานรวมทั�งยุทธศาสตร์ในการด�าเนินงานด้านสุขภาพ เพื� อรองรับกลุ่ม
ผู้สูงอายุที�มีปริมาณมากขึ�น โดยเล็งเห็นว่าศักยภาพและคุณภาพของผู้สูงอายุเป็นมาตรวัดความอยู่ดีมีสุขของ
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ประชาชนในประเทศ แต่อย่างไรก็ตามการดูแลด้านสุขภาพของประชากรในกลุ่มนี� ต้องมี ความพิเศษที�
เฉพาะเจาะจงแตกต่างจากการดูแลสุขภาพในกลุ่มอื�น เนื�องจากเป็นกลุ่มที�อยู่ในภาวะเสื�อมถอยของร่างกาย
และด้านจิตใจ (สุรเดช ส�าราญจิตต์, มปป.) ปัญหาส�าคัญของผู้สูงอายุไทยคือการมีภาวะความชราคุกคาม ซึ�ง
เป็นสาเหตุที�ท �าให้เกิดโรคเรื� อรังต่างๆ ตามมา แต่อย่างไรก็ตามภาวะดังกล่าวสามารถป้องกันและควบคุม
ขอบเขตไม่ให้โรคมีความรุนแรงมากขึ� น ทั�งยังสามารถชะลอการเกิดให้ช้าลงได้ ด้วยวิธีการออกก�าลังกาย 
(อัจฉรา บูรณรัช, 2551) ผู้สูงอายุที�มีวิถีชีวิตเฝ้าระวังสุขภาพ (Health lifestyle) มีการระมัดระวังสุขภาพอยู่
เสมอ และมีกิจกรรมท�าตลอดเวลา จะท�าให้ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาว และพบว่าผู้สูงอายุที�มีการดูแลสุขภาพ
ตนเองจะมีพฤติกรรมส่งเสริมสขุภาพที�ดี (บรรลุ ศิริพานิช, ����) ทั�งนี�การออกก�าลังกายส�าหรับผู้สูงอายุ ถือ
ได้ว่าเป็นสิ�งที�ประเทศไทยได้ส่งเสริมมาอย่างยาวนาน ดังจะเห็นได้จากการบรรจุรายละเอียดลงไปใน
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงต่างๆ ดังเช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที� �� (พ.ศ. 
���� - ����) ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพไว้ในเรื�องของการมุ่งสร้างความเข้มแข็งของภาคี
สุขภาพ ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมบทบาทของประชาชน ชุมชน ท้องถิ�นให้มีวัฒนธรรมการดูแลรักษา
สขุภาพที�ดีทั�งในระดับบุคคล ครอบครัว และช่วยเหลือเกื�อกูลกันในสังคม มีจิตส�านึกและร่วมสร้างสิ�งแวดล้อม
ที�ดีต่อสขุภาพ  
 โดยปัจจุบันคนหันมาให้ความส�าคัญกับเรื�องอาหารการกิน รวมถึงเรื�องการออกก�าลังกายมากขึ�น 
ส่งผลให้ธุรกิจด้านสุขภาพมีอัตราการเจริญเติบโตที�สูงขึ� น และมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ� นเรื�อยๆ 
โดยเฉพาะธุรกิจบริการด้านสุขภาพ เช่น ฟิตเนส สปอร์ตคลับ สปา นวดแผนไทย เป็นต้น โดยปัจจัยที�ท�าให้
สถานออกก�าลังได้รับความนิยมเนื�องจากโรคภัยไข้เจบ็ที�ประชาชนเผชิญมีมากขึ�น การรณรงค์ในเรื�องการดูแล
สุขภาพและมุ่งเน้นการออกก�าลังกาย และสวนสาธารณะส�าหรับออกก�าลังกายโดยเฉพาะในเขตเมืองมีจ�านวน
น้อย เดินทางไกล จึงท �าให้สถานบริการด้านสุขภาพกลายเป็นทางเลือกที�ดีของผู้คนที�อยู่อาศัยในตัวเมือง 
(กิตติพงษ์ ลิ�มประจันต์, ����) แต่อย่างไรกต็ามการเลือกใช้ บริการนั�นยังขึ�นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น
ความสอดคล้องกับความชอบส่วนตัว เหมาะสมกับรายได้และการด�าเนินชีวิต รวมถึงเหมาะสมกับข้อจ�ากัดของ
วัยผู้สูงอายุ ที�พบว่ามาตรฐานการบริการและความปลอดภัยในฟิตเสนอาจยังไม่เหมาะสมและตอบโจทย์กลุ่ม
ผู้สูงอายุได้ เนื� องจากการออกก�าลังกายของผู้ สูงอายุแตกต่างจากคนกลุ่มหนุ่มสาว โดยเฉพาะการมีโรค
ประจ�าตัวยิ�งต้องระมัดระวังเรื�องการออกก�าลังกายเป็นพิเศษ (วรัญญา เรืองรุ่งรัตนกุล, 2558: 7)  
 จากการรายงานของ International Health Racquet & Sports Club Association ในปี พ.ศ.���� 
ที�พบว่าสัดส่วนของประชากรไทยที�ใช้บริการฟิตเนสมีเพียง �.�% ของประเทศ ซึ�งถือว่าต��ามากเมื�อเทียบกับ
ตัวเลขค่าเฉลี�ยของชาติในทวีปเอเชียที�อยู่ �% ท�าให้ยังเหน็ได้ว่าโอกาสส�าหรับธุรกิจด้านฟิตเนสยังสามารถดึง
กลุ่มผู้ที�มีความสนใจและใส่ใจต่อสุขภาพได้มากขึ� นในอนาคต แต่อย่างไรกต็ามการด�าเนินธุรกิจนั�นยังต้องมี
การศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภค โดยที�ผ่านมาพบว่าพฤติกรรมของคนไทยชอบเล่นฟิตเนสกับกลุ่ม
เพื�อนและมีการเข้าคลาสถึง ��% การท �าตลาดฟิตเนสนี�ยังมุ่งไปสู่กลุ่มเฉพาะมากขึ�น อย่างไรกต็ามด้วยความ
แตกต่างของความต้องการท�าให้กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที�น่าจับตามอง เนื�องจากเป็นกลุ่มที�ให้ความส�าคัญกับ
การมีคุณภาพที�ดีและการมีภาพลักษณ์ที�ดูดี มีความสามารถในการเข้าถึงนวัตกรรมต่างๆ ในการออกก�าลังกาย 
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ร่วมกับการมีความต้องการการผ่อนคลาย แต่ ปัจจุบันนี� ยังพบว่า สถานออกก�าลังกายหลายแห่งยังไม่ได้
ออกแบบบริการเพื�อรองรับการไปใช้บริการของผู้สูงอายุกลุ่มนี� มากนัก จึงเป็นสาเหตุส �าคัญในการศึกษาครั�งนี�
ที�มุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการสถานบริการประเภทฟิตเนส และค้นหาปัจจัยที�มีผลต่อการตัดสินใจเข้า
รับบริการในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร เนื�องจากเป็นกลุ่มที�จะมีมากขึ�นในอนาคต จะกลายเป็นกลุ่ม
ลูกค้าหลักของตลาดฟิตเนสกว่็าได้ ซึ�งเป็นประโยชน์ต่อข้อมูลให้กับผู้ต้องการประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ และ
งานวิจัยนี� จะสอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมธุรกิจสุขภาพตามนโยบายรัฐบาลและสร้างเสริมศักยภาพและ
คุณภาพของผู้สูงอายุ ซึ�งเป็นมาตรวัดความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวไทย สมดังเจตนารมณ์ของการพัฒนา
ประเทศต่อไป 
 

วตัถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื� อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการในศูนย์สุขภาพส�าหรับผู้ มีก �าลังซื� อสูงของผู้สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2. เพื�อศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการในศูนย์สุขภาพส�าหรับผู้ มีก �าลังซื� อสูงของ

ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื�อศึกษารูปแบบกิจกรรมที�ผู้สูงอายุต้องการเพิ�มเติมจากศูนย์สุขภาพส�าหรับผู้มีก�าลังซื� อสูงใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
 

แนวคิดและวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง 
แนวคิดเกี�ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการตัดสนิใจและลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลในการที�จะ
ประเมิน (Evaluation) การจัดหา (Acquiring) การใช้ (Using) และการด�าเนินการ (Disposing) เกี�ยวกับ
สินค้าและบริการ (Kotler อ้างใน ชยกร แก่นสน, 2551, หน้า ��) โดยปัจจัยที�มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื� อ
ของผู้บริโภค ได้แก่ 1) ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม (Culture factor) เป็นสัญลักษณ์และสิ�งที�มนุษย์สร้างขึ�นโดย
จากรุ่นหนึ�งไปสู่รุ่นหนึ�ง โดยเป็นตัวก�าหนดและควบคุมพฤตกรรมของมนุษย์ในสัง คม ซึ�งแบ่งออกเป็น 
วัฒนธรรมพื�นฐาน (Culture) วัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) และชั�นของสังคม (Social class) 2) ปัจจัย
ด้านสังคม (Social factor) เป็นปัจจัยที�เกี�ยวข้องในชีวิตประจ�าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื� อ ด้าน
ค่านิยม การเลือกพฤติกรรมแลละการด�ารงชีวิต รวมทั�งทัศนคติ และแนวความคิดของบุคคล เนื�องจากบุคคล
ต้องการให้เป็นที�ยอมรับของกลุ่ม ซึ�งแบ่งออกเป็น กลุ่มอ้างอิง (Reference group) ครอบครัว (Family) และ
บทบาทและสถานะ (Role and status) โดยกระบวนการตัดสินใจในการซื� อประกอบด้วย � ขั�นตอนคือ การ
ตระหนักถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือกต่างๆ ในการซื�อ และการประเมินผลหลัง
การซื�อ โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั�นตอนดังนี�  (Kotler อ้างถึงใน ชยกร แก่นสน, 2551, หน้า ��) 
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แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 

 ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การมีสนิค้าที�ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ได้ ขายในราคาที�ผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่าย เพราะมองเห็นว่าคุ้ม รวมถึงมีการจัดจ�าหน่าย
กระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื�อหา เพื�อให้ความสะดวกแก่ลูกค้า เพื�อความพยายามจูงใจให้
เกิดความเห็นชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้องตามต้องการ (เสรี วงษ์มณฑา , 2542, หน้า ��) 
ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ�าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion)  
 
หลกัการออกก�าลงักาย 
 การออกก�าลังกาย เป็นการท�าให้กล้ามเนื�อต่างๆ ในร่างกายได้ท �างานและเคลื�อนไหว ซึ�งจะมีผลใน
การสร้างความแขง็แรง และการมีสุขภาพดีมีประโยชน์โดยตรงต่อระบบการท�างานต่างๆ ในร่างกาย เช่น ระบบ
การท�างานของหัวใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบกล้ามเนื�อ และระบบประสาทจะท�างานประสานกันดีขึ�น  
ซึ�งข้อปฏิบัติของการออกก�าลังกายจะต้องต้องอบอุ่นร่างกายทุกครั�งเพื�อเตรียมส่วนต่างๆ ของร่างกายให้พร้อม
ที�จะท�างาน พยายามบริหารทุกๆ ส่วนของร่างกายอย่างเป็นประจ�าและสม��าเสมอ ออกก�าลังกายวันละน้อยๆ 
และค่อยๆ เพิ�มปริมาณหรือระยะเวลาและความหนักหน่วงขึ�นตามล�าดับ ฝึกหายใจเข้าออกให้สัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติกิจกรรมในขณะที�ออกก�าลังกาย และฝึกออกกก�าลังกายเป็นช่วงๆ มีการพักระหว่างช่วงเพื�อพักผ่อน
คลายความเหนื�อยล้าของกล้ามเนื�อ (รัตนกฤษ ยูรประถม, 2543) 
 
ความรูท้ั �วไปเกี�ยวกบัสถานออกก�าลงักาย 

 สถานออกก�าลายเกิดขึ� นครั�งแรกในประเทศไทย เมื�อปี พ.ศ. ���� ชื�อ ว่า สถานออกก�าลังกาย   
โจแอนดรู (Joanne Drew) ต่อมาในปี พ.ศ. ���� มีสถานออกก�าลังกายเกิดขึ�นอีกแห่งในชื�อ สถานบริหาร
ร่างกายเวิลด์คลับ (World Club) โดยได้รับการสนับสนุนจาก International Physical Fitness Association มี
ชื�อเสียงและเป็นที�รู้จักกันดีในช่วงนั�น โดยประเภทของสถานออกก�าลังกาย ได้แก่ การออกก�าลังกายและการ
ฟื� นฟูกล้ามเนื�อ การออกก�าลังกายประกอบดนตรี และการให้บริการเสริมประกอบการออกก�าลัง (Sauna) ซึ�ง
ออกเป็น 3 ระดับ คือ สถานออกก�าลังกายแบบไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น สวนสาธารณะ สถานออกก�าลังกาย
ระดับกลางที�มีค่าใช้จ่ายในการรับบริการของประชาชนทั�วไป และสถานออกก�าลังกายส�าหรับผู้มีก�าลังซื�อสูง 
 
แนวคิดเรื�องผูสู้งอายุ 

แนวคิดที�อธิบายการสูงอายุนั�น แบ่งได้ � ทฤษฎี คือ �) ทฤษฎีทางชีววิทยา (Biological Theory) 
กระบวนการทางสรีระวิทยาและการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างของอวัยวะต่างๆ ของการสูญเสียความสามารถใน
การต้านทานโรค �) ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theory) การเปลี�ยนแปลงบุคลิกภาพและพฤติกรรม
ของผู้สูงอายุนั�น เป็นการพัฒนาและปรับตัวเกี�ยวกับสติปัญญาความนึกคิด ความจ�าและการรับรู้  แรงจูงใจ 
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รวมทั�งสังคมที�อยู่อาศัย และประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคลจะผลักดันให้มีบุคลิกแตกต่างกันไป และ
มนุษย์จะมีช่วงการเปลี�ยนแปลงคือ ช่วงต่อของชีวิต (Life span) และ �) ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (Sociological 
Theory) สาเหตุที�ท �าให้ผู้สูงอายุมีสถานะทางสงัคมที�เปลี�ยนไป เพราะมนุษย์จะต้องมีการพัฒนาในแต่ละบุคคล
และสิ�งแวดล้อมจะมีผลต่อการปรับตัว 
 

วิธีการด�าเนินการวิจัย 
การวิ จัยครั� ง นี� เป็นการวิ จัยเชิงส�ารวจแบบภาคตัดขวาง ( Cross-sectional study) โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการรวบรวมข้อมูล  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที�มีอายุตั�งแต่ 60 ปีขึ�นไปที�ไปใช้บริการในศูนย์สุขภาพส�าหรับผู้มี

ก�าลังซื�อสูงในเขตกรุงเทพมหานคร เพื�อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ ปัจจัยที�มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ 
และรูปแบบกิจกรรมที�ผู้สูงอายุต้องการเพิ�มเติมจากศูนย์สุขภาพ ในกลุ่มผู้มีก�าลังซื� อสูงของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ�งค�านวณหาขนาดตัวอย่าง กรณีไม่ทราบขนาดประชากร สูตรของคอแครน (Cochran, 
1977 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) โดยผู้ วิจัยใช้ระดับความเชื�อมั�นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน
ทั�งสิ�น 196 คน 

การวิจัยครั�งนี� ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก เลือกพื� นที�รวบรวมข้อมูลซึ�งโรงแรมระดับ 
�-� ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวนทั�งสิ�น �� แห่ง ได้แก่ Centara Grand at CTW, InterContinental 
Bkk, Centara Grand at CLP, Plaza Athenee Bkk, Sofitel Bkk, JW Mariott Bkk, Grand Hyatt Erawan 
Bkk, VIE Hotel Bkk, Renaissance Hotel Bkk, Swisssotel Le Concorde, Park Hyatt, Mandarin Oriental, 
Pathumwan Princess, The Bazaar Hotel Bkk, Anantara sathorn Bkk, The Landmark Bkk, Urbana sathorn 
แล้วใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกเกบ็ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที�ผู้วิจัยสร้างขึ�นเองจากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที�
เกี�ยวข้อง ซึ�งประกอบด้วย ข้อมูลทั�วไป ข้อมูลเกี�ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ ปัจจัยที�มีผลต่อการใช้บริการ
และข้อเสนอแนะกจิกรรมที�ควรเพิ�มเติมในสถานบริการ จากนั�นน�าแบบสอบถามที�ได้ไปทดสอบความเที�ยงตรง
ของเนื�อหาโดยทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง �� ชุดเพื�อหาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) โดยวิธสีมัประสิทธิ�แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้เท่ากับ 0.794  

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS (Statistic Package for the Social Science) 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื�ออธิบายข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน ปัญหาด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการใช้บริการ โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ยและค่าส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ Pearson Chi-square ใช้ส�าหรับทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
และปัจจัยที�มีผลต่อการใช้บริการ กับพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์สุขภาพส�าหรับผู้มีก�าลังซื� อสูง นอกจากนี�มี
การวิเคราะห์ด้านเนื� อหาโดยการจับกลุ่มและหมว ดหมู่เนื� อหาในด้านรูปแบบของกิจกรรมที� ผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นว่าควรมีเพิ�มเติมในสถานบริการศูนย์สุขภาพ 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้บริการในศูนย์สุขภาพส�าหรับผู้มีก �าลังซื�อ
สูงของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ดังนี�  
 1. ข้อมูลทั�วไปของของผู้สูงอายุที�มีก�าลังซื� อสูง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ ��.� 

อายุส่วนใหญ่มีอายุในช่วง ��-�� ปี คิดเป็นร้อยละ ��.� รองลงมา อายุ ��-�� ปี คิดเป็นร้อยละ ��.� 
สถานภาพสมรสส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นสมรส/อยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ ��.� รองลงมา สถานภาพโสด 
คิดเป็นร้อยละ ��.� ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย,ธุรกิจส่วนตัว,อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ ��.� รองลงมา 
ไม่ได้ท�างาน/เกษียณอายุ คิดเป็นร้อยละ ��.� ส่วนใหญ่จบระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ��.� 
รองลงมา ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ ��.� ส่วนใหญ่มีรายได้ ��,���-���,��� บาทต่อเดือน คิดเป็น
ร้อยละ ��.� รองลงมา ���,���-���,��� บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ ��.� ผู้ตอบแบบสอบถามมีโรค
ประจ�า ตัว คิดเป็นร้อยละ ��.� ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ ��.� รองลงมา 
โรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ ��.� 
 2. พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์สขุภาพส�าหรับผู้มีก�าลังซื�อสงู มีความถี�ในการใช้บริการฟิตเนสส่วน
ใหญ่ �-� ครั�งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ ��.� รองลงมา �-� ครั�งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ ��.� วันของ
สัปดาห์ที�ใช้บริการฟิตเนส ส่วนใหญ่เป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ คิดเป็นร้อยละ �� รองลงมา วันเสาร์ถึงอาทิตย์/
วันหยุด คิดเป็นร้อยละ ��.� ช่วงเวลาที�นิยมไปใช้บริการฟิตเนส ส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลา ��.��-��.�� น. 
คิดเป็นร้อยละ �� รองลงมา ช่วงเวลา ��.��-��.�� น. คิดเป็นร้อยละ ��.� ระยะเวลาเฉลี�ยที�ใช้บริการ 
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาเฉลี�ยที�ใช้บริการเทา่กับ ��-�� นาที/ครั�ง คิดเป็นร้อยละ ��.� รองลงมา ��-�� นาที/
ครั�ง คิดเป็นร้อยละ ��.� กิจกรรมที�นิยมมาใช้บริการ อันดับ � คือ วิ�งบนลู่วิ�ง คิดเป็นร้อยละ ��.� อันดับ � 
คือ ปั�นจักรยาน คิดเป็นร้อยละ ��.� บุคคลที�มาใช้บริการฟิตเนสด้วยกัน ส่วนใหญ่มาใช้บริการคนเดียว คิด
เป็นร้อยละ ��.� รองลงมา มาใช้กับเพื�อน คิดเป็นร้อยละ ��.� การใช้บริการศูนย์สุขภาพส�าหรับผู้มีก�าลังซื� อ
สูงในอนาคต ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจที�จะใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ ��.� รองลงมา ใช้บริการอย่างแน่นอน คิดเป็น
ร้อยละ ��.� และไม่ใช้บริการแน่นอน คิดเป็นร้อยละ �.� ตามล�าดับ 
 3. ปัจจัยที�มีผลต่อการใช้บริการศูนย์สุขภาพส�าหรับผู้มีก�าลังซื� อสูง พบว่า ด้านวัตถุประสงค์ในการ
มาใช้บริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ��.� ด้านสถานที�ตั�งส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ ��.� ด้านราคา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ ��.� ด้านบริการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ ��.� ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ ��.� และ
ด้านแรงจูงใจและทัศนคติในการใช้บริการศูนย์สุขภาพส�าหรับผู้มีก �าลังซื� อสูงของกลุ่มผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ��.�  
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 4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยที� มีผลต่อการตัดสินใจที� มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บ ริการศูน ย์สุขภาพส�าหรับ ผู้ มีก�าลั งซื� อสู งของ ผู้สูงอายุใน เขต
กรุงเทพมหานคร ดังรายละเอยีดตามตารางที� 1 สรุปได้ว่า 
 4.1 เพศของผู้สูงอายุที�มีก �าลังซื� อสูงที�แตกต่างกัน ส่งผลต่อช่วงเวลา กิจกรรมที�นิยมอันดับ � 
บุคคลที�มาด้วยกนั ที�มาใช้บริการฟิตเนสที�แตกต่างกนั 
 4.2 อายุของผู้สูงอายุที�มีก�าลังซื� อสูงที�แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์
สขุภาพส�าหรับผู้มีก�าลังซื�อสูงของผู้สงูอายุที�แตกต่างกนัทุกปัจจัย 
 4.3 สถานภาพสมรสของผู้สูงอายุที�มีก�าลังซื� อสูงที�แตกต่างกัน ส่งผลต่อระยะเวลา กิจกรรมที�
นิยมอันดับ � ที�มาใช้บริการฟิตเนสที�แตกต่างกนั 
 4.4 อาชีพของผู้สูงอายุที�มีก �าลังซื�อสูงที�แตกต่างกัน ส่งผลต่อความถี� วันของสัปดาห์ ช่วงเวลา 
ระยะเวลา ที�มาใช้บริการฟิตเนสที�แตกต่างกนั 
 4.5 ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้สูงอายุที�มีก�าลังซื� อสูงที�แตกต่างกัน ส่งผลต่อกิจกรรมที�นิยม
อันดับ � ที�มาใช้บริการฟิตเนสที�แตกต่างกนั 
 4.6 รายได้ส่วนบุคคลของผู้สูงอายุที�มีก�าลังซื� อสูงที�แตกต่างกัน ส่งผลต่อระยะเวลาที�มาใช้
บริการฟิตเนสที�แตกต่างกนั ดังแสดงในตารางที� 1 
ตารางที� 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที�มีต่อพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์สุขภาพ

ส�าหรับผู้มีก�าลังซื� อสูงของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  

 พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์สุขภาพส�าหรับผู้มีก�าลังซื� อสูง 

ความถี� 
วันของ
สัปดาห์ 

ช่วงเวลา ระยะเวลา 
กจิกรรมที�
นิยม 

บุคคลที�มา
ด้วย 

การ
เลือกใช้
ศูนย์
สุขภาพ ใน
อนาคต 

เพศ 0.216 0.953 0.005** 0.748 <0.001*** 0.034* 0.988 
อายุ 0.180 0.193 0.257 0.100 0.252 0.326 0.160 
สถานภาพ
สมรส 

0.630 0.723 0.207 0.019* 0.003** 0.040* 0.945 

อาชีพ 0.024* <0.001*** <0.001*** 0.009** 0.676 0.923 0.063 
ระดับ
การศึกษา 

0.720 0.763 0.984 0.735 0.027* 0.522 0.196 

รายได้ส่วน
บุคคล 

0.147 0.864 0.495 0.046* 0.351 0.890 0.836 

น�าเสนอโดย p-value ที�ได้จากการทดสอบ Pearson Chi-square 
* มีระดับนัยส�าคัญที� 0.05 ** มีระดับนัยส�าคัญที� 0.01 *** มีระดับนัยส�าคัญที� 0.001 
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 5. ปัจจัยที�มีผลต่อการตัดสินใจที�มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์สุขภาพส�าหรับ
ผู้สูงอายุที�มีก �าลังซื�อสงูในเขตกรุงเทพมหานคร ดังรายละเอยีดตามตารางที� 2 สรุปได้ว่า 
 5.1 ปัจจัยที�มีผลต่อการใช้บริการด้านวัตถุประสงค์ ส่งผลต่อวันของสัปดาห์ ช่วงเวลา บุคคล
ที�มาด้วยกันที�มาใช้บริการฟิตเนสและการเลือกใช้บริการศูนย์สุขภาพส�าหรับผู้มีก�าลังซื� อสูงในอนาคตที�
แตกต่างกัน 
 5.2 ปัจจัยที�มีผลต่อการใช้บริการด้านสถานที�ตั�ง ส่งผลต่อความถี�และการเลือกใช้บริการศูนย์
สุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุที�มีก�าลังซื�อสงูในอนาคตที�แตกต่างกนั 
 5.3 ปัจจัยที�มีผลต่อการใช้บริการด้านราคา ส่งผลต่อความถี� วันของสัปดาห์ ระยะเวลาที�มาใช้
บริการฟิตเนสที�แตกต่างกนั 
 5.4 ปัจจัยที�มีผลต่อการใช้บริการด้านการบริการ ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์
สขุภาพส�าหรับผู้มีก�าลังซื�อสูงของผู้สงูอายุที�แตกต่างกนัทุกปัจจัย 
 5.5 ปัจจัยที�มีผลต่อการใช้บริการด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อช่วงเวลาที�มาใช้บริการฟิต
เนสที�แตกต่างกนั 
 5.6 ปัจจัยที�มีผลต่อการใช้บริการด้านการแรงจูงใจและทัศนคติในการใช้บริการศูนย์สุขภาพ
ส�าหรับผู้สูงอายุที�มีก �าลังซื� อสูงของกลุ่มผู้สูงอายุ ส่งผลต่อวันของสัปดาห์ ช่วงเวลา บุคคลที�มาด้วยกันและการ
เลือกใช้บริการศูนย์สขุภาพส�าหรับผู้มีก�าลังซื� อสงูในอนาคตที�แตกต่างกนั ดังแสดงในตารางที� 2 
 6. ข้อเสนอแนะเพิ�มเติมเกี�ยวกบัศูนย์สุขภาพส�าหรับผู้มีก�าลังซื�อสูงในอนาคต สรุปได้ว่า  
 6.� ด้านกิจกรรมและบริการ ศูนย์สุขภาพมีคลาสออกก�าลังกายหลากหลาย ทั�งทางน��า โยคะ 
กิจกรรมเพื�อสุขภาพจิต กิจกรรม out door มีบริการสปา การนวดเพื�อสุขภาพ ในด้านสุขภาพเสนอให้มีแพทย์
และพยาบาลประจ�าศูนย์สุขภาพเพื�อตรวจสุขภาพและท �าการรักษาโรคเบื�องต้นอย่างครบวงจรแก่ผู้สูงอายุ มี
คอร์สให้ความรู้ ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เช่น การรับประทานอาหาร การนอนหลับ การให้อาหารเสริมและ
สมุนไพร เป็นต้น  
 6.2 ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที�ประจ�าศูนย์สุขภาพมีรอยยิ�มแจ่มใส สุภาพ พร้อมให้การดูแลและ
บริการ อ�านวยความสะดวกต่างๆ ที�ส�าคัญควรมีความใส่ใจดูแลผู้ใช้บริการอย่างมาก เทรนเนอร์ประจ�าศูนย์
สุขภาพและมีเจ้าหน้าที�ให้ค�าแนะน�าที�ดี มีความเชี�ยวชาญสามารถแนะน�าการออกก�าลังกายส�าหรับผู้สูงอายุที�มี
โรคประจ�าตัว  
 6.3 ด้านอุปกรณ์และสถานที� มีอุปกรณ์เครื�องออกก�าลังกายส�าหรับผู้สูงอายุ มีความทันสมัย 
ปลอดภัย หลากหลาย มีคุณภาพและเพียงพอกับผู้ใช้บริการ มีห้องล๊อคเกอร์ที�ขนาดกว้างและความปลอดภัย 
มีกล้องวงจรปิดท�างานตลอด 24 ชม. ห้องอาบน��าทั�งน��าร้อนและเยน็ และควรเป็นพื�นกันลื�น มีราวจับ และกริ�ง
ฉุกเฉิน มีเครื�องมือแพทย์ที�ช่วยชีวิตฉุกเฉิน มีบริการชา กาแฟและ free wifi แก่ผู้ใช้บริการ 
 6.4 ด้านราคาและการส่งเสริมการตลาด มีราคาที�เหมาะสมกับบริการของศูนย์สุขภาพ มีการ
ส่งเสริมการตลาดส�าหรับผู้สงูอายุที�เกษียณแล้ว 
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ตารางที� 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธร์ะหว่างปัจจัยที�มีผลต่อการตัดสนิใจที�มีความสัมพันธก์บัพฤติกรรมการ

ใช้บริการศูนย์สุขภาพส�าหรับผู้มีก�าลังซื� อสูงของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
 พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์สุขภาพส�าหรับผู้มีก�าลังซื�อสูง 

ความถี� 
วันของ
สัปดาห์ 

ช่วงเวลา ระยะเวลา 
กจิกรรมที�
นิยม 

บุคคลที�มา
ด้วย 

การ
เลือกใช้
ศูนย์
สุขภาพ ใน
อนาคต 

ด้านวัตถุประสงค์ในการ
มาใช้บริการ 

0.181 0.012* 0.001** 0.354 0.197 0.021* 0.002** 

ด้านสถานที�ตั�ง 0.013* 0.053 0.230 0.061 0.593 0.199 0.044* 
ด้านราคา 0.027* <0.001*** 0.674 0.019* 0.294 0.439 0.124 
ด้านบริการ 0.780 0.082 0.604 0.548 0.711 0.157 0.699 
ด้านการส่งเสริม 

การตลาด 
0.151 0.293 0.026* 0.059 0.785 0.055 0.237 

ด้านแรงจูงใจและ
ทัศนคติในการใช้
บริการศูนย์สุขภาพ 

0.201 0.010* 0.039* 0.390 0.668 <0.001*** 0.010* 

น�าเสนอโดย p-value ที�ได้จากการทดสอบ Pearson Chi-square 
* มีระดับนัยส�าคัญที� 0.05 ** มีระดับนัยส�าคัญที� 0.01 *** มีระดับนัยส�าคัญที� 0.001 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที�มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการในศูนย์สุขภาพส�าหรับผู้มีก�าลังซื� อสูง
ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเดน็ส�าคัญที�น�ามาอภิปราย ดังนี�   
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ มีความสัมพันธ์กับความถี�และระยะเวลาในการใช้บริการฟิตเนส 
อาจเนื�องจากการไปพบปะเพื�อนในฟิตเนสเพื�อพูดคุยเจรจาธุรกิจกันและกัน ในสถานบริการพร้อมกับกับออก
ก�าลังกาย ซึ� งไม่สอดคล้องกับ รุจิพจน์ อินทร์สุวรรณ (����) ที�พบว่าความถี� ในการใช้บริการ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการที�ศููนย์ออกก�าลังกาย อนันต์ไลน์ ฟิตเนส 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้บริการฟิตเนส 
เนื�องจากผู้ที�มีสถานภาพสมรสนั�นอาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับครอบครัว ลูก หลาน หรือท�ากิจกรรมอยู่กับทาง
ครอบครัวจึงท�าให้มีเวลาในการใช้บริการฟิตเนสในอย่างจ �ากัด ซึ�งในการศึกษาของ ชยกร แก่นสน (����) 
สถานภาพสมรสนั�นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้สถานออกก�าลังกาย แต่ในการศึกษาของ จุลวัฒน์ 
คงแท่น (����) สถานภาพการสมรสที�แตกต่างกันไม่มีผลต่อกระกระบวนการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ฟิต
เนสของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในเขตบางกะปิ 
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 3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้บริการฟิตเนส อาจเนื�องจาก
ผู้ที�มีรายได้สูงจะมีอาชีพธุรกจิส่วนตัว ท�าให้ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการท�างาน ดูแลกจิการ ส่งผลต่อระยะเวลา
ในการใช้บริการฟิตเนส ซึ�งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ (����: ��-��) ที�กล่าวว่า บุคคลใน
ชั�นสังคม ได้แก่ อาชีพ ฐานะ และรายได้ต่างกัน จะมีพฤตกิรรมการซื� อที�แตกต่างกัน โดยบุคคลที�มีอาชีพ 
รายได้เพิ�มขึ�นย่อมแสวงหาการบริโภคที�ดีขึ�น ขณะที�ในการศึกษาของ รุจิพจน์ อินทร์สุวรรณ (����) พบว่า
รายได้เฉลี�ย ต่อเดือน มีความสัมพันธก์บัพฤติกรรมการใช้บริการที�ศูนย์ออกก�าลังกาย อนันต์ไลน์ ฟิตเนส ด้าน
ช่วงเวลามาใช้บริการ 
 4. ปัจจัยที�มีผลต่อการใช้บริการด้านสถานที�ตั�งในการมาใช้บริการมีความสัมพันธ์กบัความถี�ในการ
ใช้บริการฟิตเนส และการเลือกใช้บริการศูนย์สุขภาพส�าหรับผู้มีก�าลังซื� อสูงในอนาคต อธิบายได้ว่า สถานที�ตั�ง
ของฟิตเนสนั�นอาจใกล้กบัที�พักอาศัยของผู้สูงอายุ ท�าให้ผู้สงูอายุมาใช้บริการฟิตเนสบ่อยครั�ง ร่วมกบัมีสถานที�
จอดรถ อาคารสถานที�ดูน่าใช้บริการ กว้างขวาง บรรยากาศดีและสะดวกสบายต่อการเดินทาง ซึ�งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ พนิดา อภิชาต และคณะ (����) ศึกษาวิจัยเรื�อง ปัจจัยที�มีผลในการเลือกใช้สถานออก
ก�าลังกาย Fitness ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที�มีผลต่อการเลือกใช้สถานออกก�าลัง
กาย รวมทั�งยังเป็นแหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ประกอบการรายใหม่ที�จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี� ใน
อนาคต คือ ใกล้ที�พัก และสอดคล้องกับการศึกษาของ ชยกร แก่นสน (����) พบว่า ปัจจัยด้านสถานที�มีผล
ต่อผู้บริโภคมากที�สุด แต่ทั�งนี� ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐวดี เกษสมบูรณ์ (����) ศึกษาถึงการ
ตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการฟิตเนส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถึงพฤติกรรม และ
เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการฟิตเนส พบว่าผู้บริโภคให้น��าหนักการตัดสินใจมากในเรื�องการ
บริการ มากกว่าด้านสถานที�  
 5. ปัจจัยที� มีผลต่อการใช้บริการด้านราคาในการมาใช้บริการมีความสัมพันธ์กับความถี�และ
ระยะเวลาในการใช้บริการฟิตเนส อาจเนื�องจากฟิตเนตที�มีค่าบริการราคาสูงมักจะมีอุปกรณ์เครื�องเล่นที�
ทันสมัยและอ�านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี มีผู้ให้ค�าแนะน�าการออกก�าลังกายเป็นอย่างดี จึง
เป็นที�สนใจของผู้สูงอายุที�จะมารับบริการ ซึ�งไม่สอดคล้องกับ รุจิพจน์ อินทร์สุวรรณ (����) ที�พบว่า ปัจจัย
ด้านราคาไม่มีความสัมพันธก์บัพฤติกรรมการใช้บริการที�ศูนย์ออกกาลังกาย อนันต์ ไลน์ฟิตเนสด้านความถี�ใน
การใช้บริการ ขณะที�ในการศึกษาของพนิดา อภิชาต และคณะ (����) ศึกษาวิจัยเรื�อง ปัจจัยด้านราคาไม่ได้
เป็นปัจจัยแรกที�มีผลในการเลือกใช้สถานออกก�าลังกาย Fitness ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 6. ปัจจัยที�มีผลต่อการใช้บริการด้านวัตถุประสงค์ในการมาใช้บริการ มีความสัมพันธ์กับการ
เลือกใช้บริการศูนย์สุขภาพส�าหรับผู้มีก�าลังซื� อสูงในอนาคต ผู้สูงอายุที�มาใช้บริการส่วนใหญ่มุ่งเน้นที�จะมารับ
บริการฟิตเนตเพื�อสุขภาพของผู้สูงอายุ เป็นการผ่อนคลายทั�งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั�งยังได้พบปะสังสรรค์
กับเพื�อนๆ ตรงกับวัตถุประสงค์ที�ได้ตั�งไว้ ซึ�งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Martin และคณะ (����) 
ท�าการศึกษาปัจจัยที�เกี�ยวพันกับการออกก�าลังกายของผู้สูงอายุ พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ประสบการณ์
การออกก�าลังกาย ความรู้เรื�องการออกก�าลังกาย รวมทั�งปัจจัยทางจิตใจ และอิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อการ
ออกก�าลังของผู้สูงอายุ โดยผู้สงูอายุที�มีทศันคติที�ดีต่อการออกก�าลัง รวมทั�งมีการส่งเสริมสนับสนุนจากคนรอบ
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ข้าง เช่น ครอบครัว เพื�อนฝูง หรือองค์กรที�เกี�ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ การจัดการการออกก�าลังกายเฉพาะ
ส�าหรับผู้สงูอายุ มีแนวโน้มที�จะไปออกก�าลังกายตามสถานบริการต่างๆ ที�มีผู้ดูแลเฉพาะทาง โดยในการศึกษา
ของ ศิราวรรณ เจริญชัยวาณิชย์ (����) ศึกษาถึงความพึงพอใจที�มีต่อพฤติกรรมและแนวโน้มของการใช้
บริการสถานออกก�าลังกาย ฟิตเนส เฟิรส์ท ในกรุงเทพมหานคร พบว่าเหตุผลที�ไปใช้บริการ ส่วนใหญ่เพื�อ
ต้องการมีสขุภาพที�แขง็แรง  
 7. ปัจจัยที�มีผลต่อการใช้บริการด้านแรงจูงใจและทศันคติในการใช้บริการศูนย์สุขภาพส�าหรับผู้ มี
ก�าลังซื�อสูงของกลุ่มผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการศูนย์สุขภาพส�าหรับผู้มีก�าลังซื�อสูงในอนาคต 
อธบิายได้ว่าผู้สงูอายุที�มีแรงจูงใจและทศันคติที�ดีต่อการใช้บริการสุขภาพส�าหรับผู้มีก�าลังซื� อสูง เหน็ว่าการออก
ก�าลังกายแล้วจะท �าให้สุขภาพแข็งแรงขึ�น มีความสุขและลดความเครียด ท �าให้ต้องการใช้บริการศูนย์สุขภาพ
ส�าหรับผู้มีก�าลังซื� อสูงในอนาคต ซึ�งสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ กญัญา บวรโชคชัย และ ธรีารัตน์ อทิธฤิทธิ� 
(����) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติที�ดีว่าออกก�าลังกายแล้วจะท�าให้สุขภาพแขง็แรงขึ�น มีความสุข
และลดความเครียด ทั�งนี�อาจเป็นเพราะว่าผู้สงูอายุมีประสบการณ์ชีวิต หรือความรู้ เกี�ยวกบัการออกก�าลังกายที�
เหมือนหรือ แตกต่างกันมา แต่บางครั�งผู้สูงอายุกอ็าจจะมีความ เชื�อหรือทศันคติที�ได้รับสืบทอดกนัมาจากพ่อ
แม่ บรรพบุรุษ หรือญาติมิตรใกล้ชิดสืบต่อกันมาแตกต่าง กัน จึงอาจท�าให้ผู้ที�ทัศนคติในการออกก�าลังกาย 
เพื�อสุขภาพที�ดีจะมีพฤติกรรมการออกก�าลังกาย สม��าเสมอมากขึ�นกเ็ป็นได้ นอกจากนี� ในการศึกษาของ ธาริน 
สุขอนันต์ และคณะ (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อพฤติกรรมการออกก�าลังกายของผู้สูงอายุ ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี พบว่า ทัศนคติการออกก�าลังกายเพื� อสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการออกก�าลังกายของผู้สูงอายุในเชิงบวกระดับต��า 
 

สรุป 
 การเลือกใช้ศูนย์สุขภาพของผู้สูงอายุที�มีก �าลังซื� อสูงในเขตกรุงเทพมหานครนั�นขึ� นอยู่กับปัจจัย
วัตถุประสงค์ในการมาใช้บริการเพื�อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายหรือการเข้าสังคม ปัจจัยด้านสถาน
ที�ตั�งที�มีความสะดวกต่อการเดินทางใกล้บ้านหรือที�ท �างาน และปัจจัยด้านแรงจูงใจและทัศนคติในการมาใช้
บริการให้มีร่างกายที�แขง็แรงหรือการพบปะเพื�อนฝูง 
  

ขอ้เสนอแนะการวิจัย 
 จากการวิจัยครั�งนี�  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี�  
 1. ผู้ประกอบการควรเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้สงูอายุที�ใช้บริการศูนย์สุขภาพส�าหรับผู้มีก�าลังซื� อสูง เป็น
เพศชาย อายุระหว่าง 60-65 ปี สถานภาพเป็นสมรส/อยู่ด้วยกัน อาชีพธุรกิจส่วนตัว การศึกษาระดับปริญญา
ตรี รายได้ 50,000-100,000 บาท/เดือน 
 2. ควรมีราคาค่าสมาชิกใช้บริการที�สมเหตุสมผล คิดค่าบริการตามจริงและตรงกบัราคาที�แจ้งไว้ใน
โฆษณา และมีการส่งเสริมการตลาด แพ็คเก็จการตรวจสุขภาพ โปรโมชั�น หรือส่วนลดส�าหรับผู้สูงอายุ ร่วม
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รายการ และให้ความส�าคัญกับเรื�องท�าเลที�ตั�ง เนื�องจากกระแสรักสุขภาพในปัจจุบันท�าให้ผู้สูงอายุจ�านวนมาก
หันมาออกก�าลังกาย สถานออกก�าลังกายทั�งหน้าใหม่-หน้าเก่าก็เปิดสาขาเพิ�มเพื� อรองรับผู้ใช้บริการ ความ
สะดวกในการเดินทางไปใช้บริการถือเป็นปัจจัยส�าคัญที�กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามใช้เป็นปัจจัยในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ ดังนั�นหาก ผู้ประกอบการรายใดมีโครงการจะเปิดศูนย์สุขภาพ ควรเปิดสถานที�ตั�งที�
สะดวกแก่ผู้สงูอายุ เพื�อเพิ�มโอกาสในการที�ผู้บริโภคจะตัดสนิใจใช้บริการได้มากขึ�น  
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