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บทคัดย่อ 
 การวจิยัเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ของผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ซ่ึงครอบคลุมเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ตลอดจนปัจจยัในการตดัสินใจสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์  
 

Abstract 
 Factors influence towards consumer decision in applying for fitness center membership of elderly people in Bangkok 
Metropolitan Area is a survey research. According to the population of elderly people, the researcher used 400 samples. The 
researcher used questionnaires to collect the data. The data are general information of samples, Factors influence towards consumer 
decision in applying for fitness center membership, and marketing mix.  
 

1. บทน า 
 ปัจจุบนัคนไทยหันมาให้ความสนใจกบัสินคา้และบริกมารท่ีเก่ียวกบัสุขภาพมากข้ึนท าให้ตลาดธุรกิจสินคา้และบริการเก่ียวกบั
สุขภาพมีอตัราการเติบโตสูงและมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรง ซ่ึงสังเกตไดจ้ากสินคา้และบริการท่ีเก่ียวกบัสุขภาพท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนอยา่ง
แพร่หลายในทอ้งตลาด ไม่วา่จะเป็นธุรกิจเก่ียวกบัอาหารเพ่ือสุขภาพ  หรือธุรกิจท่ีให้บริการเก่ียวกบัสุขภาพ เช่น สปอร์ตคลบั ฟิตเนส 



สปา ยิ่งฟิตเนสเซ็นเตอร์ดว้ยแลว้มีการแข่งขนัท่ีรุนแรงและมีคู่แข่งรายใหม่ๆเกิดข้ึน เช่นทรูฟิตเนสท่ีเขา้มาลงทุนดว้ยงบประมาณกว่า 
200 ลา้นบาทและการเพ่ิมจ านวนสาขาของฟิสเนส เฟิรส์ท สุขมุวทิ 39และคิวเฮา้ส์ ลุมพินี 
(http://www.citiservice.net/forum/index.php?topic=3902.0;prev_next=next) จากขอ้มูลจากศูนยว์จิยักสิกรไทยคาดวา่ในปี 2551 น้ีธุรกิจ
ฟิตเนส เซ็นเตอร์จะยงัคงสามารถขยายตวัต่อไปโดยคาดวา่จะขยายตวัไม่ต ่ากวา่ 7 % จากปีท่ีผ่านมา โดยมีมูลค่าตลาดไม่ต ่ากวา่ 6,000 
ลา้นบาท ดว้ยสาเหตุหลกัจากกระแสการรักสุขภาพท่ีเพ่ิมระดบัมากข้ึน และการพฒันารูปแบบการให้บริการของผูใ้ห้บริการเพ่ือสร้าง
ความแตกต่างทั้งดา้นสินคา้และการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการขยายจ านวนสาขาและสถานท่ีให้บริการท่ีจะครอบคลุม เขา้ถึง
ประชาชนได้มากข้ึนทั้งในเมืองใหญ่ และต่างจังหวดั อีกทั้ งการเสริมสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของผูใ้ห้บริการโดยเฉพาะการลด
ค่าบริการลง หรือการจดัโปรแกรมส่งเสริมการขายท่ีหลากหลายซ่ึงจะมีส่วนช่วยกระตุน้ใหป้ระชาชนหนัมาใชบ้ริการกนัมากข้ึน แต่ทั้งน้ี
ทั้งนั้นคุณภาพในการใหบ้ริการและการให้ความใส่ใจแก่สมาชิกขณะมาใชบ้ริการออกก าลงักายของผูใ้ห้บริการยงัคงเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
จะท าให้ธุรกิจสามารถเติบโตไดอ้ย่างย ัง่ยืน โดยท่ีผูใ้ชบ้ริการจะยงัคงใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง โดยไม่เปล่ียนใจหันไปใชบ้ริการของผู ้
ใหบ้ริการรายอ่ืน หรือเลิกใชบ้ริการแลว้หนัไปออกก าลงักายในรูปแบบอ่ืน 
( http://www.kasikornbank.com/portal/site/KResearch/menuitem.458591694986660a9e4e1262658f3fa0/?id=12580&cid=7 ) ก า ร ท่ี มี
ธุรกิจท่ีให้บริการเก่ียวกบัสถานออกก าลงักายเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการตดัสินใจท่ีจะใชบ้ริการ ท าให้เกิดการ
แข่งขนัทางดา้นการตลาด ซ่ึงมีปัจจยัหลายๆ อยา่งท่ีผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะใชบ้ริการกบัผูใ้ห้บริการเก่ียวกบัสถานท่ีออกก าลงักาย ไม่วา่จะ
เป็นในเร่ืองของรูปแบบการใหบ้ริการ ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการหรือสถานท่ีให้บริการ  ผูด้  าเนินธุรกิจจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชก้ลยทุธ์ทาง
การตลาดรูปแบบต่างๆ เพ่ือท่ีจะดึงดูดใจผูบ้ริโภคเขา้มาเป็นสมาชิกและใชบ้ริการของสถานออกก าลงักายของตนโดยจะเห็นทิศทางของ
การเปิดสาขาฟิตเนสเช็ตเตอร์ท่ีเน้นบริการแก่ผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่มมากข้ึนเช่นการเปิด Califonia wow women  สาขาสุขุมวิท 31ของ
บริษทั แคลิฟอร์เนีย วา้ว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงสาขาน้ีจะเป็นสาขาเฉพาะผูห้ญิงท่ีจะเปิดบริการเป็นศูนยโ์ยคะท่ีใหญ่ท่ีสุด 
รวมถึงการบริการทางดา้นเมดิคลั, สปา และบิวต้ี  
(http://www.citiservice.net/forum/index.php?topic=3902.0;prev_next=next) นายธีรพล  แซ่ตั้ง  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัทีเอสซี จ ากดั 
ฐานะผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการตลาด วเิคราะห์วา่  ปัจจุบนัสถานการณ์การแข่งขนัของสินคา้ส าหรับเด็กรุนแรงข้ึนทุกขณะ  ดว้ยปัจจยัจาก
อตัราการเกิดของประชากรเด็กลดลงอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา  ส่งผลให้ตลาดเด็กแคบลง ท าให้การช่วงชิงยอดขาย
และข้ึนท าเนียบผูน้ าจึงยงัเขม้ขน้  และไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีตลาดจ านวนจ ากดัเช่นน้ีจะให้ผลดา้นยอดขายตรงตามเป้าท่ีวางไว ้ ท าให้ผูเ้ล่นใน
ตลาดเร่ิมขยายตลาดใหม่มากข้ึน (Brand Extension) เพื่อสร้างทางรอด และปรับกลยทุธ์ทางการตลาดให้เหมาะกบัไลฟ์สไตลก์ลุ่มลูกคา้
แต่ละช่วง (http://www.businessthai.co.th/content.php?data=410886_Strategic%20Digest) นอกจากน้ีผลการศึกษาดว้ยวิธีการเก็บขอ้มูล
แบบ Face-to-Face interview กบักลุ่มตวัอยา่ง ชายและหญิง ท่ีมีอายตุั้งแต่ช่วง 50-60 ปี จ านวน 400 คน ท่ีมีแหล่งพกัอาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯ 
ในช่วงเดือนตุลาคม 2549 ท่ีผา่นมา เพ่ือศึกษาถึงทศันคติ ไลฟ์สตล ์ความคาดหวงั พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ รวมถึงบริการการส ารวจคร้ังน้ี 
โอกิลวี่เลือกศึกษากบักลุ่มคนระดบัก าลงัซ้ือท่ีเป็น A ไปจนถึง A+ โดยมีระดบัรายไดต้่อครอบครัวท่ีประมาณ 70,000-99,999 บาทต่อ
เดือน เป็นสัดส่วน 45% , มีรายได ้100,000-200,000 บาทต่อเดือน เป็นสัดส่วน 30% และมากกวา่ 200,000 บาทต่อเดือน เป็นสัดส่วน 
25%  เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีสะทอ้นถึงทิศทางการใชจ่้ายจาก “ก าลงัเงิน”ท่ีพร้อมจะจ่ายเพ่ือซ้ือหาสินคา้และบริการผลวิจยัหลกัๆเก่ียวกบั
พฤติกรรมของลูกคา้กลุ่มผูสู้งวยัท่ีช่ืนชอบเป็นพิเศษ คือ พฤติกรรมส่วนใหญ่จะใชจ่้ายเพ่ือสุขภาพและความสวยความงาม โดยเฉพาะการ
ท าตวัเองใหดู้ดีและไร้ร้ิวรอย จึงไม่ตอ้งสงสยัวา่เหตุใด ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัการลดร้ิวรอย จึงโตวนัโตคืน และท ามูลค่าเป็นหลกัพนัลา้น
บาทต่อปี 
(http://www.kasikornbank.com/portal/site/KResearch/menuitem.458591694986660a9e4e1262658f3fa0/?id=12580&cid=7 ) 

http://www.businessthai.co.th/content.php?data=410886_Strategic%20Digest


 ดงันั้นจากขอ้มูลขา้งตน้ท าใหเ้ป็นท่ีสนใจศึกษาและมุ่งเนน้ถึง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการสมคัรสมาชิกฟิตเนส เซ็น
เตอร์ ของผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร และเห็นวา่การศึกษาในดา้นน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ท าธุรกิจและผูท่ี้ตอ้งการจะท าธุรกิจฟิต
เนส เซ็นเตอร์ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ การพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และรองรับกบัการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยงัเป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้สนใจในเร่ืองน้ี
น าไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามตอ้งการ 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
1.เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการสมคัรสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ ของผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 
2.เพ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการสมคัรสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ ของผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวจัิย 
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมการสมคัรสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ 
2. ปัจจยัทางการตลาดไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์  ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด  การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ  บุคลากร  
กระบวนการและ หลกัฐานทางกายภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการสมคัรสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ 

2. วธีิการ 
ขอบเขตการวจิยั 
 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี จะท าการศึกษาถึงปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยจะเนน้ศึกษาเฉพาะผูสู้งอายท่ีุไดท้ าการสมคัรเป็นสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์แลว้เท่านั้น 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรท่ีท าการศึกษาในงานวจิยัเน่ืองจากผูว้จิยัไม่ทราบค่าแน่นอนของประชากรผูสู้งอายท่ีุสมคัรสมาชิกฟิตเนส เช็นเตอร์ จึงใช้
จ านวน ผูสู้งอายทุั้งเพศชายและเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 604,465 คน 
 (htt://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/population.html)  
กลุ่มตวัอยา่งของการวจิยัคร้ังน้ีเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง 
 การสุ่มตวัอยา่งส าหรับการวิจยัจะใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) โดยเรียงล าดบัเป็น 3 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากเพ่ือเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยแบ่งตามเขตการ
ปกครองของกรุงเทพมหานคร เป็น 6 กลุ่มการปกครอง ประกอบดว้ย 
 ขั้นท่ี 2 ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนดใหเ้ลือกเก็บตวัอยา่งจากทั้ง 4 เขต ไดแ้ก่ เขตบางรัก 
เขตวฒันา เขตบางแค เขตบางกอกนอ้ย เขตละ 100 ชุด 

ขั้นท่ี 3 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยน าแบบสอบถามท่ีได้
จดัเตรียมไวไ้ปท าการจดัเก็บขอ้มูล ณ ฟิตเนส เซ็นเตอร์ ตามเขตต่างๆ ท่ีไดท้ าการสุ่มตวัอยา่งไว ้ 
สถิติท่ีใชใ้นการศึกษา 
1. วธีิการคิดค่าร้อยละ  
2. การหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3. การหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 



3. ผลและอภิปราย 
3.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจยัพบวา่ผูสู้งอายท่ีุตดัสินใจสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สมรสแลว้ 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ยงัคงท างานอยูแ่ละมีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน 3.2 ปัจจยัในการตดัสินใจสมคัรสมาชิก
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ผลการวิจัยพบว่า ผูสู้งอายุส่วนใหญ่เป็นสมาชิกฟิตเนส เฟิรส์ท สาเหตุในการตดัสินใจเลือกสมัครสมาชิกฟิตเน
สเซ็นเตอร์ คือ มีสาขาอยูใ่กลบ้า้นมากท่ีสุด รองลงมาคือความหลากหลายของอุปกรณ์ จ านวนของอุปกรณ์ในการออกก าลงักาย ช่ือเสียง
ของฟิตเนสเซ็นเตอร์ ราคาในการสมคัรเป็นสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ และส่วนลดในการสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ ตามล าดบั บุคคล
ท่ีมีอิทธิพลต่อการสมคัรสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ คือ ตวัของผูส้มคัรเองมีอิทธิพลต่อการสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์สูงสุด รองลงมา
คือเพื่อน บุคคลในครอบครัว   และบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ตามล าดบั วตัถุประสงคใ์นการสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์คือ  เพื่อรักษาสุขภาพ 
มากท่ีสุด รองลงมาคือเพ่ือพบปะสงัสรรค ์เพ่ือลดน ้ าหนกั เพ่ือรูปร่างดี  เพ่ือผอ่นคลายความเครียด เพื่อตามกระแสนิยม และวตัถุประสงค์
อ่ืนๆ ตามล าดบัค่าใชจ่้ายต่อเดือนในการสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ คือ  ต ่ากวา่ 5,000 บาทต่อเดือน มากท่ีสุดรองลงมาคือ มีค่าใชจ่้าย 
5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน มีค่าใชจ่้าย 10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน มีค่าใชจ่้าย             15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน มีค่าใชจ่้าย 
20,001 บาทข้ึนไปต่อเดือน ตามล าดบั ช่วงเวลาในการใชบ้ริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ คือ   16.00–20.00 น.มากท่ีสุด รองลงมาคือ 11.00-15.00
น.              06.00 – 10.00 น.และ หลงั 21.00 น. เป็นตน้ไป ตามล าดบั รูปแบบการออกก าลงักาย คือ การป่ันจกัรยานมากท่ีสุด รองลงมา
คือโยคะ แอโรบิค และอ่ืนๆ เช่น เล่นเวท ยกน ้ าหนัก ว่ายน ้ า อบเซาวน่์า อุปกรณ์ต่างๆ ตามล าดับส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการรู้จักฟิตเน
สเซ็นเตอร์คือ เพื่อน มากท่ีสุด รองลงมาคือ ป้ายโฆษณา พนกังานขาย การจดักิจกรรม ทีว ีอินเตอร์เน็ต หนงัสือพิมพ ์และวทิย ุตามล าดบั  
3.3 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์  ผลิตภณัฑ ์  ผูสู้งอายใุห้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของ
ความหลากหลายของอุปกรณ์ออกก าลงักาย  รองลงมา คือ ความปลอดภยัและมาตรฐานของเคร่ืองออกก าลงักาย เคร่ืองออกก าลงักายมี
ความทนัสมยั ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของสถานท่ีให้บริการและ  ความหลากหลายของ Class การออกก าลงัท่ีเปิดให้บริการ 
ตามล าดบั ราคาผูสู้งอายใุห้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของความสามารถในการให้บริการตามท่ีสัญญาไวอ้ย่างมีคุณภาพและถูกตอ้ง
รองลงมาคือความตรงไปตรงมาของอตัราค่าบริการ ราคามีความเหมาะสมต่อรูปแบบการให้บริการ มีหลายระดบัราคาให้เลือก และ 
รูปแบบการช าระเงินค่าสมคัรสมาชิกมีความหลากหลาย ตามล าดบัสถานท่ี ผูสู้งอายใุหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของท าเลท่ีตั้งมีความ
เหมาะสม รองลงมาคือ ความสะดวกสบายของการให้บริการสถานท่ีจอดรถ  และ จ านวนสาขาท่ีเปิดให้บริการ การส่งเสริมการตลาด 
ผูสู้งอายใุห้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของมีการให้ขอ้มูลข่าวสารของสถานออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอรองลงมาคือ การจูงใจของ
พนกังานขายของผูใ้หบ้ริการ การใหส่้วนลดพิเศษ การใหบ้ริการทดลองออกก าลงักายฟรี และการให้ของแถมตามล าดบั การเพ่ิมผลผลิต
และคุณภาพ  ผูสู้งอายใุหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของการไดรั้บการบริการพิเศษท่ีนอกเหนือจากการบริการหลกัท่ีได ้เช่น ให้ท่ีจอด
รถส่วนตวักบัผูส้มคัรสมาชิกตลอดชีพ หรือให้ของขวญักบัผูท่ี้เป็นสมาชิกครบรอบ 10 ปีรองลงมาคือ การน าเคร่ืองมืออิเล็คโทรนิคมา
เสริมในการใหบ้ริการแทนพนกังานเช่น เคร่ืองตรวจเช็คความเป็นสมาชิกก่อนเขา้ใชบ้ริการ บุคลากร ผูสู้งอายใุหค้วามส าคญัมากท่ีสุดใน
เร่ืองของมีการมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีช่ือเสียงไวค้อยแนะน าเก่ียวกบัการออกก าลงักายรองลงมาคือ  การใหบ้ริการของพนกังาน เช่น การดูแลเอา
ใจใส่ของพนกังานความเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือและใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่งกระตือรือร้นและความรู้และมนุษยสมัพนัธ์ของผูใ้หบ้ริการท่ีท า
ให้ผูใ้ชบ้ริการมีความเช่ือมัน่ในการบริการท่ีไดรั้บตามล าดบักระบวนการผูสู้งอายใุห้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของกระบวนการใน
การสมคัรสมาชิก เช่น สามารถสมคัรสมาชิกไดไ้ม่ยุง่ยากรองลงมาคือ กระบวนการในการเขา้รับการบริการมีความสะดวก เช่น ไม่ตอ้ง
จองคิวก่อน การเขา้รับการบริการ กระบวนการตรวจสอบการเป็นสมาชิกก่อนเขา้รับการบริการท่ีไม่ยุ่งยากหลกัฐานทางกายภาพ 
ผูสู้งอายุให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีให้กบัผูใ้ชบ้ริการ (ห้องน ้ า ห้องแต่งตวั) มีจ านวนท่ีเพียงพอและ



ปลอดภยัรองลงมาคือ ความสะดวกสบายของการให้บริการสถานท่ีจอดรถ  ขนาดของสถานท่ีให้บริการและความหรูหราของสถานท่ี
ใหบ้ริการตามล าดบั 
3.4 การทดสอบสมมติฐานในการวจิยั  
3.4.1 ขอ้มูลประชากรศาสตร์ เพศ  มีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ในดา้นช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะ
สาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างานแต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเพราะความหลากหลายของอุปกรณ์  
จ านวนของอุปกรณ์ ส่วนลดในการสมคัรสมาชิก  สถานภาพ มีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเพราะความมี
ช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์  ความหลากหลายของอุปกรณ์  ราคาในการสมคัรสมาชิก แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิก
ฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะจ านวนของอุปกรณ์  สาขาท่ีอยู่ใกลบ้า้นหรือท่ีท างาน  ส่วนลดในการสมคัรสมาชิก  ระดับการศึกษา มี
ความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะสาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างานแต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัร
สมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์  ความหลากหลายของอุปกรณ์  จ านวนของอุปกรณ์   ราคาในการ
สมคัรสมาชิก  ส่วนลดในการสมคัรสมาชิก  รายได ้ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะ ความมีช่ือเสียง
ของฟิตเนสเซ็นเตอร์ ความหลากหลายของอุปกรณ์  จ านวนของอุปกรณ์ สาขาท่ีอยูใ่กลบ้บา้นหรือท่ีท างาน  ราคาส่วนลดในการสมคัร
สมาชิกอาชีพไม่มีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์  ความหลากหลาย
ของอุปกรณ์  จ านวนของอุปกรณ์ สาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน  ราคาในการสมคัรสมาชิก  ส่วนลดในการสมคัรสมาชิก 
3.4.2 ปัจจยัทางดา้น 8Ps 
3.4.2.1 ผลิตภณัฑ ์ความหลากหลายของอุปกรณ์มีความสมัพนัธ์กบัการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิต  
เนสเซ็นเตอร์  ความหลากหลายของอุปกรณ์ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะจ านวนของอุปกรณ์  
สาขาท่ีอยู่ใกลบ้า้นหรือท่ีท างาน  ราคาในการสมคัรสมาชิก  ส่วนลดในการสมคัรสมาชิก  เคร่ืองออกก าลงักายมีความปลอดภยัมี
ความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือก
สมคัรสมาชิกฟิต         เนสเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์ จ านวนของอุปกรณ์ สาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน  ราคาใน
การสมคัรสมาชิก  ส่วนลดในการสมคัรสมาชิก เคร่ืองออกก าลงักายมีความทนัสมยัไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเน
สเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์ ความหลากหลายของอุปกรณ์  จ านวนของอุปกรณ์ สาขาท่ีอยู่ใกลบ้้านหรือท่ี
ท างาน ราคาในการสมคัรสมาชิก ส่วนลดในการสมคัรสมาชิก ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิก
ฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์  ความหลากหลายของอุปกรณ์  จ านวนของอุปกรณ์ สาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ี
ท างาน ราคาในการสมคัรสมาชิก ส่วนลดในการสมคัรสมาชิก  ความหลากหลายของชั้นเรียนไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัร
สมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์   ความหลากหลายของอุปกรณ์  จ านวนของอุปกรณ์  สาขาท่ีอยูใ่กล้
บา้นหรือท่ีท างาน  ราคาในการสมคัรมาชิก ส่วนลดในการสมคัรมาชิก   3.4.2.2 ราคา ความหลากหลายของระดบัราคา มีความสัมพนัธ์
ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิต
เนสเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์ จ านวนของอุปกรณ์ ส าขาท่ีอยู่ใกลบ้า้นหรือท่ีท างาน  ราคาในการสมคัรสมาชิก 
ส่วนลดในการสมคัรสมาชิก ราคามีความเหมาะสมต่อรูปแบบการให้บริการ มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิต     เน
สเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์ จ านวนของอุปกรณ์ ส่วนลดในการสมคัรสมาชิกแต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือก
สมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์   สาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน ราคาในการสมคัรสมาชิกของฟิต
เนส  รูปแบบการช าระเงินมีความหลากหลาย มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิต             
เนสเซ็นเตอร์แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิต         เนสเซ็นเตอร์ในดา้นความหลากหลายของอุปกรณ์  จ านวนของ



อุปกรณ์  สาขาท่ีอยู่ใกลบ้า้นหรือท่ีท างาน  ราคาในการสมคัรส่วนลดในการสมคัรสมาชิก ความตรงไปตรงมาของค่าบริการไม่มี
ความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิต       เนสเซ็นเตอร์   ความหลากหลายของอุปกรณ์  
จ านวนของอุปกรณ์ สาขาท่ีอยู่ใกลบ้า้นหรือท่ีท างาน  ราคาในการสมคัรสมาชิก ส่วนลดในการสมคัรสมาชิก ความสามารถในการ
ให้บริการตามท่ีสัญญาไวอ้ย่างมีคุณภาพและถูกตอ้งมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะส่วนลดแต่ไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์ ความหลากหลายของอุปกรณ์  
จ านวนของอุปกรณ์   สาขาท่ีอยู่ใกลบ้า้นหรือท่ีท างาน  ราคาในการสมคัรสมาชิก  3.4.2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่ายท าเลท่ีตั้งมีความ
เหมาะสมและสะดวกสบายต่อการเดินทางมาใชบ้ริการ  ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมี
ช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์ ความหลากหลายของอุปกรณ์  จ านวนของอุปกรณ์  สาขาท่ีอยู่ใกลบ้า้นหรือท่ีท างาน  ราคาในการสมคัร
สมาชิก  ส่วนลดในการสมคัรสมาชิกของฟิตเนสเซ็นเตอร์  ความสะดวกสบายของการให้บริการสถานท่ีจอดรถ มีความสัมพนัธ์ต่อการ
เลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสแต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิก  เพราะความ
หลากหลายของอุปกรณ์  จ านวนของอุปกรณ์   สาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน ราคาในการสมคัร  ส่วนลดในการสมคัรสมาชิก จ านวน
สาขาท่ีเปิดใหบ้ริการ มีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์  สาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้น
หรือท่ีท างานแต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิก  จ านวนของอุปกรณ์  ราคาในการสมคัรสมาชิก  ส่วนลดในการสมคัร
สมาชิก 3.4.2.4การส่งเสริมการตลาด การให้ส่วนลดพิเศษ มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความ
หลากหลายของอุปกรณ์ของฟิตเนสเซ็นเตอร์แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิต    เนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของ
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ จ านวนของอุปกรณ์  สาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน  ราคาในการสมคัรสมาชิก ส่วนลดในการสมคัรสมาชิก การให้
ของแถมมีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิต             เนสเซ็นเตอร์  ความหลากหลาย
ของอุปกรณ์แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะจ านวนของอุปกรณ์  สาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน 
ราคาในการสมคัรสมาชิก  ส่วนลดในการสมคัรสมาชิก การจูงใจของพนักงานขายของผูใ้ห้บริการมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัร
สมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์ของฟิตเนสเซ็นเตอร์แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเน
สเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์  จ านวนของอุปกรณ์  สาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างานของผูสู้งอาย ุ ราคาในการ
สมคัรสมาชิก ส่วนลดในการสมคัรสมาชิก  การให้บริการทดลองออกก าลงักายฟรี  มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเน
สเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์  ความหลากหลายของอุปกรณ์แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิต
เนสเซ็นเตอร์เพราะจ านวนของอุปกรณ์  สาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน  ราคาในการสมคัรสมาชิก ส่วนลดในการสมคัรสมาชิก การให้
ขอ้มูลข่าวสารของสถานออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียง
ของฟิต  เนสเซ็นเตอร์  ความหลากหลายของอุปกรณ์ ราคาในการสมคัรสมาชิก แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเน
สเซ็นเตอร์เพราะจ านวนของอุปกรณ์ สาขาท่ีอยู่ใกลบ้้านหรือท่ีท างาน ส่วนลดในการสมคัรสมาชิก  การได้รับการบริการพิเศษท่ี
นอกเหนือจากบริการหลกัท่ีไดมี้ความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์แต่
ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์ สาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน  ราคา
ในการสมคัรสมาชิก ส่วนลดในการสมคัรสมาชิก การน าเคร่ืองมืออิเลค็โทรนิคมาเสริมในการใหบ้ริการแทนพนกังานมีความสมัพนัธ์ต่อ
การเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเน
สเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์ จ านวนของอุปกรณ์ สาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน  ราคาในการสมคัรสมาชิก ส่วนลด
ในการสมคัรสมาชิก ความเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือและใหบ้ริการลูกคา้อยา่งกระตือรือร้นของผูใ้ห้บริการมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัร
สมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์ จ านวนของอุปกรณ์ของฟิตเนสเซ็นเตอร์ ส่วนลดในการสมคัรสมาชิก



แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์  สาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน  
ราคาในการสมคัรสมาชิก ความรู้และมนุษยส์ัมพนัธ์ของผูใ้ห้บริการท่ีท าให้ผูใ้ชบ้ริการมีความเช่ือมัน่ในบริการท่ีไดรั้บ มีความสัมพนัธ์
ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิต             เนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์  สาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน ส่วนลด
ในการสมคัรสมาชิกแต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์  จ านวนของ
อุปกรณ์  ราคาในการสมคัรสมาชิก การมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีช่ือเสียงไวค้อยแนะน าเก่ียวกบัการออกก าลงักาย มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือก
สมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์  สาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างานแต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการ
เลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์ จ านวนของอุปกรณ์ ราคาในการสมคัรสมาชิก ส่วนลดในการ
สมคัรสมาชิก  การให้บริการของพนกังานมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิต    เนสเซ็นเตอร์เพราะสาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ี
ท างานแต่ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์ ความหลากหลายของ
อุปกรณ์  จ านวนของอุปกรณ์  ส่วนลดในการสมคัรสมาชิก    กระบวนการในการสมคัรสมาชิกมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิก
ฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะจ านวนของอุปกรณ์  ส่วนลดในการสมคัรสมาชิกแต่ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์
เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์ สาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน ราคาในการสมคัรสมาชิก  กระบวนการในการเขา้รับบริการมีความ
สะดวกมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะส่วนลดในการสมคัรสมาชิกแต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือก
สมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์  ความหลากหลายของอุปกรณ์  จ านวนของอุปกรณ์  สาขาท่ีอยู่
ใกลบ้า้นหรือท่ีท างาน  ราคาในการสมคัรสมาชิก  ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีให้กบัผูใ้ชบ้ริการมีจ านวนท่ีเพียงพอและมีความปลอดภยั มี
ความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัร
สมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์  จ านวนของอุปกรณ์  สาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน  ราคาในการ
สมคัรสมาชิก  ส่วนลดในการสมคัรสมาชิก ความหรูหราของสถานท่ีให้บริการ มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเน
สเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์แต่ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความ
หลากหลายของอุปกรณ์  จ านวนอุปกรณ์  สาขาท่ีอยู่ใกลบ้า้นหรือท่ีท างาน   ราคาในการสมคัรสมาชิก  ส่วนลดในการสมคัรสมาชิก 
ขนาดของสถานท่ีใหบ้ริการมีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์  ความ
หลากหลายของอุปกรณ์  จ านวนของอุปกรณ์  ราคาในการสมคัรสมาชิกแต่ ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์
เพราะสาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน  ส่วนลดในการสมคัรสมาชิกขนาดของสถานท่ีจอดรถ  มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิก
ฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะสาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน แต่ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมี
ช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์  ความหลากหลายของอุปกรณ์  จ านวนของอุปกรณ์   ราคาในการสมคัรสมาชิก  ส่วนลดในการสมคัร
สมาชิก 

อภิปลายผลการวจัิย ผูสู้งอายใุหค้วามส าคญักบัเร่ืองขององคป์ระกอบ 8Ps ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ีผลิตภณัฑผ์ูสู้งอายใุหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุดในเร่ืองของความหลากหลายของอุปกรณ์ออกก าลงักายรองลงมาคือความปลอดภยัและมาตรฐานของเคร่ืองออกก าลงักาย เคร่ือง
ออกก าลงักายมีความทนัสมยั ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของสถานท่ีใหบ้ริการ ความหลากหลายของ Class การออกก าลงัท่ีเปิด
ใหบ้ริการ ตามล าดบัซ่ึงสอดคลอ้ง  กบัผลการวจิยัของ ณฐัวดี เกษมสมบูรณ์ (2547) ท่ีพบวา่ผูบ้ริโภคใหน้ ้ าหนกั การตดัสินใจเลือกสถาน
บริการฟิตเนสท่ีมีอปุกรณ์ใหเ้ลือกหลายประเภทเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ ความทนัสมยัของอุปกรร์และคุณภาพของอุปกรณ์ ราคา  
ผูสู้งอายใุหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของความสามารถในการใหบ้ริการตามท่ีสญัญาไวอ้ยา่งมีคุณภาพและถูกตอ้งรองลงมาคือความ
ตรงไปตรงมาของอตัราค่าบริการ ราคามีความเหมาะสมต่อรูปแบบการใหบ้ริการ มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก และ รูปแบบการช าระเงิน
ค่าสมคัรสมาชิกมีความหลากหลาย ตามล าดบัซ่ึงสอดคลอ้งกบัอดุลย ์จาตุรงคกลุ  ดลยา  จาตุรงคกลุ และ พิมพเ์ดือน จาตุรงคกลุ(2546) 



การบริหารเร่ืองราคา ในธุรกิจบริการลูกคา้ไดรั้บคุณประโยชน์จากผลิตภณัฑใ์นรูปการบริการความรับผิดชอบไม่จ ากดัอยูท่ี่งานการตั้ง
ราคาเพ่ือสร้างราคาขายแก่ลูกคา้เท่านั้นซ่ึงรวมถึงการตั้งขอ้ตกลงเก่ียวกบัสินเช่ือและความสามารถใหบ้ริการตามขอ้ตกลงท่ีใหไ้วไ้ด้
นอกจากน้ีหากดูท่ีค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่ตวัเงิน(Nonfinancial Outlays) ผูบ้ริโภคจะมีภาวะทางจิตวทิยา เช่น ความพยายามทางความคิด 
ความรู้สึกท่ีไม่พอเพียงหรือความกลวัซ่ึงอาจมาพร้อมกบัการประเมินทางเลือกในการบริการ การคดัเลือก และ การใชบ้ริการท่ีไดเ้ลือก
แลว้ บริการท่ีท าใหเ้ราไดรั้บประสบการณ์มาก อาจสร้างภาวะทางจิตวทิยา เช่น ความวติกกงัวล เพราะผลของการบริการนั้นยากท่ีจะท า
การประเมินสถานท่ี ผูสู้งอายใุหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของท าเลท่ีตั้งมีความเหมาะสม รองลงมาคือ ความสะดวกสบายของการ
ใหบ้ริการสถานท่ีจอดรถ  และ จ านวนสาขาท่ีเปิดใหบ้ริการซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกศมณี  ใจจนัทร์ (2551) พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบั
ท่ีตั้งของสถานบริการฟิตเนสอยูใ่กลก้บัสถานท่ีท างาน บา้น หรือโรงเรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือท่ีตั้งมีท่ีจอดรถสะดวกปลอดภยัและ
เพียงพอ และท่ีตั้งอยูบ่นถนนท่ีมีการคมนาคมสะดวกและยงัสอดคลอ้งกบักรรณิการ์ โพธิมู (2540) พบวา่ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการเร่ือง
สถานท่ีตั้งไดแ้ก่ ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน ไปมาสะดวกทั้งรถส่วนตวัและรถรับจา้ง มีท่ีจอดรถเพียงพอ มากท่ีสุดการส่งเสริมการตลาด 
ผูสู้งอายใุหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของมีการใหข้อ้มูลข่าวสารของสถานออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอรองลงมาคือ การจูงใจของ
พนกังานขายของผูใ้หบ้ริการ การใหส่้วนลดพิเศษ การใหบ้ริการทดลองออกก าลงักายฟรี และการใหข้องแถมตามล าดบัซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
กรรณิการ์ โพธิม ู(2540) พบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองการมีการประชาสมัพนัธ์ท่ีดี มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป มี
พนกังานเสนอขายใหร้ายละเอียดท่ีชดัเจน มีส่วนลดในช่วงประชาสมัพนัธ์และยงัสอดคลอ้งกบั น าชยั เติมศิริเกียรติ (2538) พบวา่
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองการท่ีฟิตเนสมีการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ท่ีน่าสนใจแต่ขดัแยง้กบัเกศมณี  ใจจนัทร์ 
(2551)พบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าครัญกบัการท่ีมีการแจกคูปองใหท้ดลองใชบ้ริการฟรี รองลงมาคือ มีการแจกของแถม เช่นกระเป๋า
เดินทาง ใหก้บัผูท่ี้สมคัรสมาชิกใหม่ และมีการแจกใบปลิว แผน่พบัการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ  ผูสู้งอายใุหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในเร่ือง
ของการไดรั้บการบริการพิเศษท่ีนอกเหนือจากการบริการหลกัท่ีได ้เช่น ใหท่ี้จอดรถส่วนตวักบัผูส้มคัรสมาชิกตลอดชีพ หรือให้
ของขวญักบัผูท่ี้เป็นสมาชิกครบรอบ 10 ปีรองลงมาคือ การน าเคร่ืองมืออิเลค็โทรนิคมาเสริมในการใหบ้ริการแทนพนกังานเช่น เคร่ือง
ตรวจเช็คความเป็นสมาชิกก่อนเขา้ใชบ้ริการ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอดุลย ์จาตุรงคกลุ  ดลยา  จาตุรงคกลุ และ พิมพเ์ดือน จาตุรงคกลุ(2546) ท่ี
กล่าววา่การปรับปรุงผลผลิตเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะท าใหก้ารควบคุมตน้ทุนมีประสิทธืภาพแต่ธุรกิจตอ้งระวงัไม่ใหมี้การลดคุณภาพและ
ระดบัการบริการลงอยา่งไม่เหมาะสมจนลูกคา้เกิดความไม่พอใจเพราะคุณภาพของการบริการตามท่ีลูกคา้ก าหนดเป็นส่ิงส าคญัซ่ึงท าให้
เห็นความแตกต่างในตวัผลิตภณัฑด์งันั้นธุรกิจจ าเป็นตอ้งรักษาระดบัการบริการไวเ้พ่ือสร้างใหผู้บ้ริโภคพอใจและเกิดความภกัดี 
บุคลากร ผูสู้งอายใุหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของมีการมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีช่ือเสียงไวค้อยแนะน าเก่ียวกบัการออกก าลงักายรองลงมาคือ  
การใหบ้ริการของพนกังาน เช่น การดูแลเอาใจใส่ของพนกังานความเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือและใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่งกระตือรือร้น  
ความรู้และมนุษยสมัพนัธ์ของผูใ้หบ้ริการท่ีท าใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความเช่ือมัน่ในการบริการท่ีไดรั้บตามล าดบัซ่ึงสอดคลอ้งกบั เกศมณี  ใจ
จนัทร์ (2551) ท่ีพบวา่ปัญหาท่ีผูบ้ริโภคพบในการใชบ้ริการฟิตเนสคือครูผูส้อนมีจ านวนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ และ
บุคลากรของฟิตเนสดูแลผูใ้ชบ้ริการไม่ทัว่ถึง ครูผูส้อนขาดความรู้ความช านาญในเร่ืองวธีิการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้งหรือวธีิการใชเ้คร่ือง
ออกก าลงั และบุคลากรของฟิตเนสไม่มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีกระบวนการผูสู้งอายใุหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของกระบวนการในการ
สมคัรสมาชิก เช่น สามารถสมคัรสมาชิกไดไ้ม่ยุง่ยากรองลงมาคือ กระบวนการในการเขา้รับการบริการมีความสะดวก เช่น ไม่ตอ้งจอง
คิวก่อน การเขา้รับการบริการ กระบวนการตรวจสอบการเป็นสมาชิกก่อนเขา้รับการบริการท่ีไม่ยุง่ยากซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัฐานทาง
กายภาพ ผูสู้งอายใุหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ (หอ้งน ้ า หอ้งแต่งตวั) มีจ านวนท่ี
เพียงพอและปลอดภยัรองลงมาคือ ความสะดวกสบายของการใหบ้ริการสถานท่ีจอดรถ ขนาดของสถานท่ีใหบ้ริการและความหรูหรา
ของสถานท่ีใหบ้ริการตามล าดบัซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกศมณี  ใจจนัทร์ (2551) ท่ีพบวา่พนกังานแต่งกายเหมาะสม สุภาพ รองลงมาคือ 



สถานท่ี หอ้งน ้ า และหอ้อาบน ้ าสะอาด และมีการเปิดดนตรีใหฟั้งเบาๆ ภายในสถานบริการฟิตเนส   อภิปลายผลการทดสอบสมมติฐาน  
จากการทดสอบสมมติฐานการวจิยัเม่ือเอา 8 Ps มาเทียบกบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผูสู้งอายพุบวา่ใน
ส่วนของผลภิณัฑ์ ความหลากหลายของอุปกรณ์มีความสมัพนัธ์กบัการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิต
เนส และความหลากหลายของอปุกรณ์  ความหลากหลายของชั้นเรียนมีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะ
ส่วนลดในการสมคัรมาชิกของฟิตเนสเซ็นเตอร์  เคร่ืองออกก าลงักายมีความปลอดภยั มีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเน
สเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนส ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รติ  พนัธ์ทวแีละคณะ(2549) ในปัจจุบนัแบรนดท่ี์มีช่ือเสียงจะสามารถ
สร้างอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคใหเ้กิดการตดัสินใจเลือกแบรนดไ์ด ้และสอดคลอ้งกบั สมวงศ ์พงศส์ถาพร(2546) คุณค่าของตราสินคา้(Brand 
Equity) หมายถึง การท่ีตราสินคา้ของบริษทัมีความหมายเชิงบวกในสายตาของลูกคา้ นกัการตลาดจะตอ้งพยายามสร้างคุณค่าใหต้รา
สินคา้ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้คุณค่าของตราสินคา้จะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือผูบ้ริโภคคุน้เคยกบัตราสินคา้มีความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินคา้
อยา่งมัน่คง จดจ าตราสินคา้ไดด้ว้ยส่ิงเช่ือมโยงท่ีไม่ซ ้ ากบัคนอ่ืนในส่วนของ ราคา พบวา่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัร
สามาชิกฟิตเนสท่ีหลากหลายโดยความหลากหลายของระดบัราคา มีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความ
มีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์ ราคามีความเหมาะสมต่อรูปแบบการใหบ้ริการ มีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์
เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนส รูปแบบการช าระเงินมีความหลากหลาย มีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์
เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Leonard Berry อา้งถึงในอดุลย ์ จาตุรงคกลุ  ดลยา  จาตุรงคกลุ และ พิมพ์
เดือน จาตรุงคกลุ(2546)ตราสินคา้ท่ีมีความแขง็แกร่ง สามารถท าใหลู้กคา้มองเห็นภาพและเขา้ใจผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีตวัตนไดดี้ข้ึนและตรา
สินคา้ท าใหค้วามรู้สึกของลูกคา้ตอ่ความเส่ียงทางการเงินความเส่ียงทางสงัคมหรือความเส่ียงดา้นความปลอดภยัในการซ้ือบริการนั้นลด
นอ้ยลง  นอดจากน้ีราคามีความเหมาะสมต่อรูปแบบการใหบ้ริการ ยงัมีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะ
จ านวนของอุปกรณ์ ราคามีความเหมาะสมต่อรูปแบบการใหบ้ริการ มีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะ
ส่วนลดในการสมคัรสมาชิกซ่ึงสอดคลอ้งกบัอริสรา สุดสระ(2550)ท่ีศึกษาเร่ืองการส ารวจทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัปัญหาการใช้
บริการฟิตเนส เซ็นเตอร์พบวา่ ราคามีผลกระทบต่อการเขา้มาใชบ้ริการสถานบริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของประชาชนความสามารถในการ
ใหบ้ริการตามท่ีสญัญาไวอ้ยา่งมีคุณภาพและถูกตอ้ง มีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะส่วนลดในการ
สมคัรสมาชิกซ่ึงสอดคลอ้งกบัอดุลย ์ จาตุรงคกลุ  ดลยา  จาตุรงคกลุ และ พิมพเ์ดือน จาตุรงคกลุ(2546)ความซ่ือสตัยใ์ชอ้ธิบายความเตม็
ใจของลูกคา้ท่ีจะอุปถมัภบ์ริษทัตอ่ไปในช่วงระยะเวลายาวนาน  มีการซ้ือและการใชสิ้นคา้และบริการหลายคร้ังซ ้ ากนัและมีการแนะน า
เพ่ือนฝงูและคนท่ีรู้จกัตามแต่จะเห็นควร อยา่งไรก็ดีความซ่ือสตัยไ์ม่มีใครสามารถช่วงชิงไปไดม้นัจะคงอยูต่ราบเท่าท่ีลูกคา้มีความรู้สึก
วา่เขาไดรั้บคุณค่าท่ีดีรวมถึงคุณภาพท่ีเหน่ือก่าวเม่ือเทียบกบัราคา ในส่วนของ ช่องทางการจดัจ าหน่าย ความสะดวกสบายของการ
ใหบ้ริการสถานท่ีจอดรถ มีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์จ านวน
สาขาท่ีเปิดใหบ้ริการ มีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิต    เนสเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์และสาขาท่ีอยูใ่กล้
บา้นหรือท่ีท างานซ่ึงสอดคลอ้งกบัอดุลย ์ จาตุรงคกลุ ดลยา  จาตุรงคกลุและ พิมพเ์ดือน จาตุรงคกลุ (2546) ในการส่งมอบองคป์ระกอบ
ของสินคา้ไปสู่ลูกคา้นั้นตอ้เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจทั้งในเร่ืองเวลาสถานท่ีรวมไปถึงช่องทางกาจดัจ าหน่าย ซ่ึงเป็นไดท้ั้งช่องทางทัว่ไป
และใชอิ้เลค็ทรอนิกส์ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบของผลิตภณัฑบ์ริการท่ีส่งมอบแต่ส่ิงส าครัญท่ีถือเป็นกลยทุธ์ในดา้นบริการไดแ้ก่ความ
รวดเร็วและสะดวกสบายซ่ึงเป็นส่ิงส าครัญท่ีลูกคา้คาดหวงัจะไดรั้บในส่วนของ  การส่งเสริมการตลาด  การใหส่้วนลดพิเศษมี
ความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์การใหข้องแถมมีความสมัพนัธ์ต่อการเลือก
สมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์และความหลากหลายของอุปกรณ์การจูงใจของพนกังานขาย
ของผูใ้หบ้ริการมีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์การใหบ้ริการทดลองออก



ก าลงักายฟรีมีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์และความหลากหลาย
ของอุปกรณ์ การใหข้อ้มูลข่าวสารของสถานออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอมีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์
เพราะความมมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์การใหข้อ้มูลข่าวสารของสถานออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอมีความสมัพนัธ์ต่อการเลือก
สมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอปุกรณ์  การใหข้อ้มูลข่าวสารของสถานออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอมี
ความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะราคาในการสมคัรสมาชิกซ่ึงสองคลอ้งกบั        ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2540) 
การส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การส่งเสริม
การตลาดประกอบไปดว้ย 5 เคร่ืองมือ 1. การโฆษณา เป็นการขายโดยไม่ใชบุ้คคลหมายถึงการใชส่ื้อมวลชนเช่น โทรทศัน์ วทิย ุนิตยสาร 
หนงัสือพิมพ ์ดงันั้นการโฆษณาถือเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหข้่าวสารกระจายไปยงักลุ่มคนจ านวนมาก 2. การขายโดยใชพ้นกังานขาย เป็น
การติดต่อส่ือสารแบบตวัต่อตวัซ่ึงผูข้ายพยายามช่วยเหลือและชกัจูงผูซ้ื้อใหซ้ื้อผลิตภณัฑห์รือบริการ 3. การส่งเสริมการขายเพ่ือสร้าง
ความพกูพนัในตราสินคา้เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภคโดยช้ีถึงคุณสมบติัเด่นของตราสินคา้และสร้างความผกูพนักบั
ตราสินคา้นั้นเป็นการสร้างความพึงพอใจในตราสินคา้ในระยะยาว ในอดีตการส่งเสริมการขายใชเ้พ่ือสร้างความผกูพนัในตราสินคา้คือ
เพ่ิมยอดขายในระยะสั้นแตน่กัการตลาดในปัจจุบนัมองเห็นโอกาสทางการตลาดจากการใชเ้คร่ืองมือการส่งเสริมการขายในระยะยาวเช่น
การจดัสะสมแสตมป์  สะสมยอดซ้ือ การจดัเหตุการณ์พิเศษ 4. การประชาสมัพนัธ์หมายถึงหนา้ท่ีในการบริหารเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีจาก
ชุมชนซ่ึงอยูใ่นรูปของนโยบายและกระบวนการของบุคคลหรือองคก์รเพ่ือสร้างความสนใจต่อชุมชนและการบริหารโปรแกรมการ
ท างานเพื่องสร้างความเขา้ใจและการยอมรับจากชุมชน 5.การตลาดทาง คือการตลาดผา่นส่ือโฆษณาท่ีนกัการตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑ์
โดยตรงและสร้างใหเ้กิดการตอบสนองในทนัทีทนัใด  บริการพเิศษทีน่อกเหนือจากบริการหลกั การไดรั้บการบริการพิเศษท่ี
นอกเหนือจากบริการหลกัท่ีไดมี้ความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์การ
น าเคร่ืองมืออิเลค็โทรนิคมาเสริมในการใหบ้ริการแทนพนกังานมีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมี
ช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์  พนกังาน  ความเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือและใหบ้ริการลูกคา้อยา่งกระตือรือร้นของผูใ้หบ้ริการมมี
ความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์  จ านวนของอปุกรณ์ ส่วนลดในการ
สมคัรสมาชิก ความรู้และมนุษยส์มัพนัธ์ของผูใ้หบ้ริการท่ีท าใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความเช่ือมัน่ในการบริการท่ีไดรั้บ มีความสมัพนัธ์ต่อการ
เลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิต  สาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน  ส่วนลดในการสมคัรสมาชิกของฟิต
เนสเซ็นเตอร์  การมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีช่ือเสียงไวค้อยแนะน าเก่ียวกบัการออกก าลงักาย มีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเน
สเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์  สาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน  การใหบ้ริการของพนกังานเช่นการดูแลเอาใจใส่ 
มีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะสาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอดุลย ์ จาตุรงคกลุ  ดล
ยา  จาตุรงคกลุและ พิมพเ์ดือน จาตุรงคกลุ (2546) พนกังานในตลาดบริการมีบทบาทติดต่อกบัลูกคา้ในระดบัสูงดงันั้นธุรกิจบริการ
จ าเป็นตอ้งฝึกอบรมพนกังานใหมี้ความช านาญในทกัษะการติดตอ่ระหวา่งบุคคล รวมทั้งในเร่ืองของบุคคลิกภาพท่ีดีการแต่งกายดี และ
ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการผลิตการบริการเป็นอยา่งดี รวมถึงมีความสามารถในการขายและความช านาญในการร่วมผลิต
บริการคือการท างานร่วมกบัลูกคา้เพ่ือผลิตบริการท่ีตอ้งการ นอกเหนือจากลกัษณะท่ีมีคุณค่าในสถานการณ์ขายนั้น ยงัรวมถึงความ
ช านาญในการวเิคราะห์ถึงอวจันภาษาของลูกคา้และท าการปรับพฤติกรรมของพนกังานใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ทางสงัคมความช านาญทาง
เทคนิคและความช านาญในการส่ือสารระหวา่งบุคคลเป็นส่ิงจ าเป็นยิง่ท่ีตอ้งมีควบคู่กนัไป ความช านาญดา้นเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม  กระบวนการ  กระบวนการในการสมคัรสมาชิกมีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์
เพราะจ านวนของอุปกรณ์ ส่วนลดในการสมคัรสมาชิกของฟิต  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอดุลย ์ จาตุรงคกลุ  ดลยา  จาตุรงคกลุ และ พิมพเ์ดือน 
จาตุรงคกลุ(2546)การต่อแถวเป็นเวลานานเป้นส่ิงท่ีหนา้เบ่ือ เสียเวลา และบางคร้ังไม่สะดวกสบาย การรอคอยกระบวนการบริการถือวา่



เป็นปรากฎการณ์ท่ีธรรมดาท่ีสุดองคก์รทุกๆแห่งมกัประสบปัญหาการรอคอยต่อแถวในขณะท่ีก าลงัมีการด าเนินการโดยทัว่ไปเราจะตอ้ง
รอคิวโทรศพัท ์คอยการเก็บเงินจากภตัตาคารดงันั้นผูใ้หบ้ริการตอ้งออกแบบลกัษณะของการติต่อระหวา่งผูใ้หบ้ริการและลูกคา้วา่ควร
เป็นอยา่งไรลูกคา้ควรมาหาผูใ้หบ้ริการหรือผูใ้หบ้ริการควรไปหาลูกคา้หรือทั้งสองฝ่ายควรพบหนา้เจรจาติดต่อกนัดงัผูใ้หบ้ริการควร
สร้างกระบวนการในการส่งมอบการบริการวา่ควรเป็นเช่นใด ลูกคา้ควรมีส่วนเก่ียวขอ้งในแต่ละขั้นตอนเช่นใดลูกคา้ควรมีส่วนเก่ียงขอ้ง
ในแต่ละขั้นตอนใดถา้ลูกคา้ตอ้งการท่ีจะมีส่วนร่วมดว้ยก็ควรมีบริการแบบหมู่คณะหรือรายบุคคลและลูกคา้สามารถเลือกบริการตนเอง
ได ้ ลกัษณะทางกานยภาพ  ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใหก้บัผูใ้ชบ้ริการมีจ านวนท่ีเพียงพอและมีความปลอดภยั มีความสมัพนัธ์ต่อการ
เลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอปุกรณ์ความหรูหราของสถานท่ีใหบ้ริการ มีความสมัพนัธ์ต่อการเลือก
สมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดของสถานท่ีใหบ้ริการมีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัร
สมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีช่ือเสียงของฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดของสถานท่ีใหบ้ริการมีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิก
ฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์ ขนาดของสถานท่ีใหบ้ริการมีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเน
สเซ็นเตอร์เพราะราคาในการสมคัรสมาชิกขนาดของสถานท่ีจอดรถ  มีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ เพราะ
สาขาท่ีอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีท างาน ซ่ึงสอดลอ้งกบัอดุลย ์ จาตุรงคกลุ และดลยา  จาตุรงคกลุ (2546) รูปร่างของตวัตึก สวนหยอ่ม พาหนะ
เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งเคร่ืองมือ สมาชิกท่ีเป็นพนกังาน ป้าย วสัดุส่ิงพิมพ ์และส่ิงเร้าท่ีมองเห็นดว้ยตาเปล่า ทั้งหมดน้ีเป็นหลกัฐานเสริมท่ี
มองเห็นไดแ้ละแสดงถึงรูปแบบและคุณภาพบริการของบริษทั ธุรกิจดา้นบริการจ าตอ้งบริหารหลกัฐานท่ีเป็นตวัวตัถุอยา่งรอบคอบ 
เน่ืองจากอาจมีผลกระทบต่อความประทบัใจและความรู้สึกของลูกคา้ได ้

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ  จากการศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรสมาชิกฟิตเนส เซ็นเตอร์ของผูสู้งอายใุน
เขตกรุงเทพมหานครไดข้อ้คน้พบวา่ธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ควรให้ความส าคญักบัองคป์ระกอบทางดา้น 8Ps ดงัน้ี  1.ผลิตภณัฑ ์ ควรให้
ความส าคญักบั ความหลากหลายของอุปกรณ์   ความหลากหลายของชั้นเรียนแอโรบิค เคร่ืองออกก าลงักายมีความปลอดภยั เน่ืองจากส่ิง
เหล่าน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริการของฟิตเนสเซ็นเตอร์โดยผูบ้ริโภคจะมีการประเมิณผลทั้งก่อนการตดัสินใจสมคัรสมาชิกและหลงั
การสมคัรสมาชิก วา่ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ท่ีตนสมคัรสมาชิกไปนั้น มีความหลายของอุปกรณ์และชั้นเรียนแอโรบิคหรือไม่เน่ืองจากความ
เป็นสมาชิกจะมีอยูต่ลอดทั้งปีหรือตลอดชีพถา้ส่ิงเหล่าน้ีขาดความหลากหลายอาจท าใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายท่ีจะออกก าลงักายและอาจท า
ใหไ้ม่ตดัสินใจสมคัรสามาชิกหรือบอกเลิกการเป็นสมาชิก  2.ราคา ควรใหค้วามส าคญักบัความหลากหลายของระดบัราคา   ราคามีความ
เหมาะสมต่อรูปแบบการใหบ้ริการ รูปแบบการช าระเงินมีความหลากหลาย ธุรกิจฟิตเนสเซ็งเตอร์ท่ีถือเป็นธุรกิจในตลาดผูข้ายนอ้ยราย
จึงสามารถตั้งราคาใหแ้ตกต่างกนัไดแ้ต่ไม่ควรตั้งราคาใหแ้ตกต่างจากคู่แขง่ขนัมากเกินไปเพราะหากตั้งราคาสูงก่าวคู่แข่งขนัมากจะท าให้
ผูบ้ริโภคหนัไปสมคัรสมาชิกฟิตเนสของคู่แข่งแทนถา้จะสร้างความแตกต่างควรใชก้ารส่งเสริมการตลาด  3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย ควร
ใหค้วามส าคญักบัความสะดวกสบายของการใหบ้ริการสถานท่ีจอดรถ จ านวนสาขาท่ีเปิดใหบ้ริการเน่ืองจากผูบ้ริโภคในปัจจุบนัตอ้งการ
ความสะดวกสบายและตอ้งการบริการต่างๆท่ีเขา้ถึงไดง่้ายเน่ืองจากมีเวลาท่ีจ ากดัดงันั้นธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์จ าเป็นตอ้งอ านวยความ
สะดวกใหก้บัผูบ้ริโภคทั้งในดา้นท่ีมีจ านวนสาขาท่ีเปิดใหบ้ริการท่ีทัว่ถึงและการมีบริการสถานท่ีจอดรถซ่ึงส่ิงเหลา้น้ีเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ี
ผูบ้ริโภคใชป้ระกอบการตดัสินใจสมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์4.การส่งเสริมการตลาดควรให้ความส าคญักบั การให้ของแถม   การ
ให้บริการทดลองออกก าลงักายฟรี   การไดรั้บขอ้เสนอท่ีจูงใจจากพนักงานขาย การให้ขอ้มูลข่าวสารของสถานออกก าลงักายอย่าง
สม ่าเสมอ   การให้ส่วนลดพิเศษ เพราะการส่งเสริมการตลาดเป็นนเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารของการตลาดโดยช่วยในการขาย
ผลิตภณัฑห์รือบริการและมีส่วนในการสร้างตราสินคา้ให้แตกต่างจากคู่แข่งพร้อมทั้งมีส่วนช่วยให้ผูบ้ริโภคเกิดความจงรักภกัดีกบัตรา
สินคา้  5.บริการพิเศษท่ีนอกเหนือจากบริการหลกั ควรให้ความส าคญักบั การไดรั้บการบริการพิเศษท่ีนอกเหนือจากบริการหลกัท่ีได้   
การน าเคร่ืองมืออิเลค็โทรนิคมาเสริมในการใหบ้ริการแทนพนกังานเน่ืองจากเคร่ืองมือเหล่าน้ีจะเขา้มาช่วยเสริมการบริการจากบุคคลากร



ในช่วงเวลาผูบ้ริโภคเขา้มาใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก จะช่วยลดตน้ทุนในการจา้งพนกังานและสร้างให้เกิดความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภค
ได ้6.บุคคลากร ควรให้ความส าคญักบั ความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือและให้บริการลูกคา้อยา่งกระตือรือร้นของผูใ้ห้บริการ   ความรู้และ
มนุษยส์ัมพนัธ์ของผูใ้ห้บริการท่ีท าให้ผูใ้ช้บริการมีความเช่ือมัน่ในการบริการท่ีได้รับ   การมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีช่ือเสียงไวค้อยแนะน า
เก่ียวกบัการออกก าลงักาย   การให้บริการของพนกังานเช่นการดูแลเอาใจใส่ของพนกังาน เน่ืองจากบุคคลากรมีความส าคญัอยา่งมาก
เพราะเป็นผูท่ี้พบลูกคา้เพ่ือส่งมอบการบริการไม่วา่จะเป็นในส่วนของพนกังานตอ้นรับ ผูฝึ้กสอน ซ่ึงถา้บุคลากรเหล่าน้ี บริการดีมีความ
กระตือรือร้นและมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีจะสามารถสร้างความประทบัใจใหก้บัสมาชิกไดเ้ป็นอยา่งดีส่งผลใหเ้กิดการใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง
และเกิดการบอกต่อแต่ในทางกลบักนัถา้บุคคลากรบริการไม่ดีก็จะส่งผลเสียงกบัฟิตเนสเซ็นเตอร์เช่นเดียวกนั  7.กระบวนการ  ควรให้
ความส าคญักบั กระบวนการในการสมคัรสมาชิกไม่ยุง่ยาก  กระบวนการในการเขา้รับบริการมีความสะดวกเพราะผูบ้ริโภคไม่ชอบการ
รอคอยและไม่ชอบท าอะไรท่ียุง่ยากดงันั้นการท่ีธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์มีการวางแผนการจดัการกระบวนการในการสมคัรสมาชิกท่ีไม่
ยุง่ยาก รวดเร็วและมีความสะดวกในการเขา้รับบริการจะท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพของธุรกิจฟิต
เนสเซ็นเตอร์   8. หลกัฐานทางกายภาพควรให้ความส าคญักบัส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีให้กบัผูใ้ชบ้ริการโดยจดัให้มีจ านวนท่ีเพียงพอ
และมีความปลอดภยั ความหรูหราของสถานท่ีให้บริการ  ขนาดของสถานท่ีให้บริการ ขนาดของสถานท่ีจอดรถเพราะการเกิดความ
ประทบัใจจากส่ิงท่ีเห็นมีส่วนช่วยท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกวา่ฟิตเนสเซ็นเตอร์มีคุณภาพมีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพ   ดงันั้นผูใ้ห้บริการ
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ความค านึงถึงปัจจยัทางการตลาด 8Ps ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งเพราะผลการวจิยัไดบ้งช้ีวา่ท่ีส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจ
สมคัรสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผูสู้งอาย ุ
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