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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิกฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ของผูส้ ูงอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้
ทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ซึ่ งครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ตลอดจนปั จจัยในการตัดสิ นใจสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด ที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์

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. บทนา
ปั จจุบนั คนไทยหันมาให้ความสนใจกับสิ นค้าและบริ กมารที่เกี่ ยวกับสุ ขภาพมากขึ้นทาให้ตลาดธุ รกิ จสิ นค้าและบริ การเกี่ ยวกับ
สุ ขภาพมีอตั ราการเติบโตสู งและมีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรง ซึ่ งสังเกตได้จากสิ นค้าและบริ การที่เกี่ยวกับสุ ขภาพที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่าง
แพร่ หลายในท้องตลาด ไม่วา่ จะเป็ นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพ หรื อธุรกิ จที่ให้บริ การเกี่ยวกับสุ ขภาพ เช่น สปอร์ ตคลับ ฟิ ตเนส

สปา ยิ่งฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ดว้ ยแล้วมีการแข่งขันที่รุนแรงและมีคู่แข่งรายใหม่ๆเกิ ดขึ้น เช่นทรู ฟิตเนสที่เข้ามาลงทุนด้วยงบประมาณกว่า
200 ล้านบาทและการเพิ่มจานวนสาขาของฟิ สเนส เฟิ รส์ท สุขมุ วิท 39และคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
(http://www.citiservice.net/forum/index.php?topic=3902.0;prev_next=next) จากข้อมูลจากศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทยคาดว่าในปี 2551 นี้ ธุรกิจ
ฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ จะยังคงสามารถขยายตัวต่อไปโดยคาดว่าจะขยายตัวไม่ต่ ากว่า 7 % จากปี ที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าตลาดไม่ต่ากว่า 6,000
ล้านบาท ด้วยสาเหตุหลักจากกระแสการรักสุ ขภาพที่ เพิ่มระดับมากขึ้น และการพัฒนารู ปแบบการให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การเพื่อสร้าง
ความแตกต่างทั้งด้านสิ นค้าและการให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการขยายจานวนสาขาและสถานที่ให้บริ การที่จะครอบคลุม เข้าถึง
ประชาชนได้มากขึ้ นทั้งในเมื องใหญ่ และต่างจังหวัด อีกทั้งการเสริ มสร้ างกลยุทธ์ ทางการตลาดของผูใ้ ห้บริ การโดยเฉพาะการลด
ค่าบริ การลง หรื อการจัดโปรแกรมส่งเสริ มการขายที่หลากหลายซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุน้ ให้ประชาชนหันมาใช้บริ การกันมากขึ้น แต่ท้ งั นี้
ทั้งนั้นคุณภาพในการให้บริ การและการให้ความใส่ ใจแก่สมาชิกขณะมาใช้บริ การออกกาลังกายของผูใ้ ห้บริ การยังคงเป็ นปั จจัยสาคัญที่
จะทาให้ธุรกิ จสามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน โดยที่ผูใ้ ช้บริ การจะยังคงใช้บริ การอย่างต่อเนื่ อง โดยไม่เปลี่ยนใจหันไปใช้บริ การของผู ้
ให้บริ การรายอื่น หรื อเลิกใช้บริ การแล้วหันไปออกกาลังกายในรู ปแบบอื่น
( http://www.kasikornbank.com/portal/site/KResearch/menuitem.458591694986660a9e4e1262658f3fa0/?id=12580&cid=7) ก า ร ที่ มี
ธุ รกิ จที่ ให้บริ การเกี่ ยวกับสถานออกกาลังกายเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคมีทางเลือกในการตัดสิ นใจที่ จะใช้บริ การ ทาให้เกิ ดการ
แข่งขันทางด้านการตลาด ซึ่ งมีปัจจัยหลายๆ อย่างที่ ผบู ้ ริ โภคเลือกที่จะใช้บริ การกับผูใ้ ห้บริ การเกี่ยวกับสถานที่ออกกาลังกาย ไม่วา่ จะ
เป็ นในเรื่ องของรู ปแบบการให้บริ การ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การหรื อสถานที่ให้บริ การ ผูด้ าเนิ นธุรกิจจึงจาเป็ นที่จะต้องใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดรู ปแบบต่างๆ เพื่อที่จะดึงดูดใจผูบ้ ริ โภคเข้ามาเป็ นสมาชิกและใช้บริ การของสถานออกกาลังกายของตนโดยจะเห็นทิศทางของ
การเปิ ดสาขาฟิ ตเนสเช็ตเตอร์ ที่เน้นบริ การแก่ผบู ้ ริ โภคเฉพาะกลุ่มมากขึ้นเช่นการเปิ ด Califonia wow women สาขาสุ ขุมวิท 31ของ
บริ ษทั แคลิฟอร์ เนี ย ว้าว เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งสาขานี้ จะเป็ นสาขาเฉพาะผูห้ ญิงที่จะเปิ ดบริ การเป็ นศูนย์โยคะที่ใหญ่ที่สุด
รวมถึงการบริ การทางด้านเมดิคลั , สปา และบิวตี้
(http://www.citiservice.net/forum/index.php?topic=3902.0;prev_next=next) นายธี รพล แซ่ต้ งั กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ทีเอสซี จากัด
ฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการตลาด วิเคราะห์วา่ ปั จจุบนั สถานการณ์การแข่งขันของสิ นค้าสาหรับเด็กรุ นแรงขึ้นทุกขณะ ด้วยปั จจัยจาก
อัตราการเกิดของประชากรเด็กลดลงอย่างต่อเนื่ องตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ส่ งผลให้ตลาดเด็กแคบลง ทาให้การช่วงชิงยอดขาย
และขึ้นทาเนียบผูน้ าจึงยังเข้มข้น และไม่ใช่เรื่ องง่ายที่ตลาดจานวนจากัดเช่นนี้ จะให้ผลด้านยอดขายตรงตามเป้ าที่วางไว้ ทาให้ผเู ้ ล่นใน
ตลาดเริ่ มขยายตลาดใหม่มากขึ้น (Brand Extension) เพื่อสร้างทางรอด และปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะกับไลฟ์ สไตล์กลุ่มลูกค้า
แต่ละช่วง (http://www.businessthai.co.th/content.php?data=410886_Strategic%20Digest) นอกจากนี้ผลการศึกษาด้วยวิธีการเก็บข้อมูล
แบบ Face-to-Face interview กับกลุ่มตัวอย่าง ชายและหญิง ที่มีอายุต้ งั แต่ช่วง 50-60 ปี จานวน 400 คน ที่มีแหล่งพักอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพฯ
ในช่วงเดือนตุลาคม 2549 ที่ผา่ นมา เพื่อศึกษาถึงทัศนคติ ไลฟ์ สตล์ ความคาดหวัง พฤติกรรมการซื้อสิ นค้า รวมถึงบริ การการสารวจครั้งนี้
โอกิลวี่เลือกศึกษากับกลุ่มคนระดับกาลังซื้ อที่เป็ น A ไปจนถึง A+ โดยมีระดับรายได้ต่อครอบครัวที่ประมาณ 70,000-99,999 บาทต่อ
เดือน เป็ นสัดส่ วน 45% , มีรายได้ 100,000-200,000 บาทต่อเดือน เป็ นสัดส่ วน 30% และมากกว่า 200,000 บาทต่อเดือน เป็ นสัดส่ วน
25% เนื่ องจากเป็ นกลุ่มที่สะท้อนถึงทิศทางการใช้จ่ายจาก “กาลังเงิน”ที่พร้อมจะจ่ายเพื่อซื้ อหาสิ นค้าและบริ การผลวิจยั หลักๆเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มผูส้ ูงวัยที่ชื่นชอบเป็ นพิเศษ คือ พฤติกรรมส่วนใหญ่จะใช้จ่ายเพื่อสุขภาพและความสวยความงาม โดยเฉพาะการ
ทาตัวเองให้ดูดีและไร้ริ้วรอย จึงไม่ตอ้ งสงสัยว่าเหตุใด ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการลดริ้ วรอย จึงโตวันโตคืน และทามูลค่าเป็ นหลักพันล้าน
บาทต่อปี
(http://www.kasikornbank.com/portal/site/KResearch/menuitem.458591694986660a9e4e1262658f3fa0/?id=12580&cid=7)

ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้นทาให้เป็ นที่สนใจศึกษาและมุ่งเน้นถึง ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการสมัครสมาชิกฟิ ตเนส เซ็น
เตอร์ ของผูส้ ูงอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร และเห็นว่าการศึกษาในด้านนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ทาธุรกิจและผูท้ ี่ตอ้ งการจะทาธุรกิจฟิ ต
เนส เซ็นเตอร์ เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจยั มาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค และรองรั บกับการแข่งขันที่ สูงขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และยังเป็ นแนวทางให้กบั ผูท้ ี่ สนใจในเรื่ องนี้
นาไปใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ

วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1.เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสมัครสมาชิกฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ ของผูส้ ูงอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.เพื่อศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการสมัครสมาชิกฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ ของผูส้ ูงอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมการสมัครสมาชิกฟิ ตเนส เซ็นเตอร์
2. ปั จจัยทางการตลาดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ บุคลากร
กระบวนการและ หลักฐานทางกายภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการสมัครสมาชิกฟิ ตเนส เซ็นเตอร์

2. วิธีการ
ขอบเขตการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ จะทาการศึกษาถึงปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิกฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยจะเน้นศึกษาเฉพาะผูส้ ูงอายุที่ได้ทาการสมัครเป็ นสมาชิกฟิ ตเนส เซ็นเตอร์แล้วเท่านั้น
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ทาการศึกษาในงานวิจยั เนื่องจากผูว้ จิ ยั ไม่ทราบค่าแน่นอนของประชากรผูส้ ู งอายุที่สมัครสมาชิกฟิ ตเนส เช็นเตอร์ จึงใช้
จานวน ผูส้ ูงอายุท้ งั เพศชายและเพศหญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีจานวนประชากรทั้งสิ้น 604,465 คน
(htt://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/population.html)
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
การสุ่ มตัวอย่างสาหรับการวิจยั จะใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) โดยเรี ยงลาดับเป็ น 3 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งตามเขตการ
ปกครองของกรุ งเทพมหานคร เป็ น 6 กลุ่มการปกครอง ประกอบด้วย
ขั้นที่ 2 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกาหนดให้เลือกเก็บตัวอย่างจากทั้ง 4 เขต ได้แก่ เขตบางรัก
เขตวัฒนา เขตบางแค เขตบางกอกน้อย เขตละ 100 ชุด
ขั้นที่ 3 ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนาแบบสอบถามที่ ได้
จัดเตรี ยมไว้ไปทาการจัดเก็บข้อมูล ณ ฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ ตามเขตต่างๆ ที่ได้ทาการสุ่มตัวอย่างไว้
สถิติที่ใช้ในการศึกษา
1. วิธีการคิดค่าร้อยละ
2. การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั

3. ผลและอภิปราย
3.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่าผูส้ ู งอายุที่ตดั สิ นใจสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย สมรสแล้ว
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ยังคงทางานอยูแ่ ละมีรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน 3.2 ปั จจัยในการตัดสิ นใจสมัครสมาชิก
ฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า ผูส้ ู ง อายุส่วนใหญ่เ ป็ นสมาชิ ก ฟิ ตเนส เฟิ รส์ ท สาเหตุ ในการตัด สิ นใจเลื อ กสมัครสมาชิ กฟิ ตเน
สเซ็นเตอร์ คือ มีสาขาอยูใ่ กล้บา้ นมากที่สุด รองลงมาคือความหลากหลายของอุปกรณ์ จานวนของอุปกรณ์ในการออกกาลังกาย ชื่อเสี ยง
ของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ราคาในการสมัครเป็ นสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ และส่วนลดในการสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ตามลาดับ บุคคล
ที่มีอิทธิพลต่อการสมัครสมาชิกฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ คือ ตัวของผูส้ มัครเองมีอิทธิ พลต่อการสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ สูงสุ ด รองลงมา
คือเพื่อน บุคคลในครอบครัว และบุคคลที่มีชื่อเสี ยง ตามลาดับ วัตถุประสงค์ในการสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์คือ เพื่อรักษาสุ ขภาพ
มากที่สุด รองลงมาคือเพื่อพบปะสังสรรค์ เพื่อลดน้ าหนัก เพื่อรู ปร่ างดี เพื่อผ่อนคลายความเครี ยด เพื่อตามกระแสนิยม และวัตถุประสงค์
อื่นๆ ตามลาดับค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ คือ ต่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน มากที่สุดรองลงมาคือ มีค่าใช้จ่าย
5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน มีค่าใช้จ่าย 10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน มีค่าใช้จ่าย
15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน มีค่าใช้จ่าย
20,001 บาทขึ้นไปต่อเดือน ตามลาดับ ช่วงเวลาในการใช้บริ การฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ คือ 16.00–20.00 น.มากที่สุด รองลงมาคือ 11.00-15.00
น.
06.00 – 10.00 น.และ หลัง 21.00 น. เป็ นต้นไป ตามลาดับ รู ปแบบการออกกาลังกาย คือ การปั่ นจักรยานมากที่สุด รองลงมา
คื อโยคะ แอโรบิ ค และอื่ นๆ เช่ น เล่นเวท ยกน้ าหนัก ว่ายน้ า อบเซาว์น่า อุปกรณ์ ต่างๆ ตามลาดับสื่ อที่ มีอิทธิ พลต่อการรู ้ จักฟิ ตเน
สเซ็นเตอร์คือ เพื่อน มากที่สุด รองลงมาคือ ป้ ายโฆษณา พนักงานขาย การจัดกิจกรรม ทีวี อินเตอร์เน็ต หนังสื อพิมพ์ และวิทยุ ตามลาดับ
3.3 ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์ ผูส้ ู งอายุให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องของ
ความหลากหลายของอุปกรณ์ออกกาลังกาย รองลงมา คือ ความปลอดภัยและมาตรฐานของเครื่ องออกกาลังกาย เครื่ องออกกาลังกายมี
ความทันสมัย ชื่ อเสี ยงและความน่ าเชื่ อถือของสถานที่ ให้บริ การและ ความหลากหลายของ Class การออกกาลังที่ เปิ ดให้บริ การ
ตามลาดับ ราคาผูส้ ู งอายุให้ความสาคัญมากที่ สุดในเรื่ องของความสามารถในการให้บริ การตามที่สัญญาไว้อย่างมีคุณภาพและถูกต้อง
รองลงมาคือความตรงไปตรงมาของอัตราค่าบริ การ ราคามีความเหมาะสมต่อรู ปแบบการให้บริ การ มีหลายระดับราคาให้เลือก และ
รู ปแบบการชาระเงินค่าสมัครสมาชิกมีความหลากหลาย ตามลาดับสถานที่ ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องของทาเลที่ต้ งั มีความ
เหมาะสม รองลงมาคื อ ความสะดวกสบายของการให้บริ การสถานที่จอดรถ และ จานวนสาขาที่เปิ ดให้บริ การ การส่ งเสริ มการตลาด
ผูส้ ู งอายุให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องของมีการให้ขอ้ มูลข่าวสารของสถานออกกาลังกายอย่างสม่ าเสมอรองลงมาคือ การจูงใจของ
พนักงานขายของผูใ้ ห้บริ การ การให้ส่วนลดพิเศษ การให้บริ การทดลองออกกาลังกายฟรี และการให้ของแถมตามลาดับ การเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพ ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องของการได้รับการบริ การพิเศษที่นอกเหนื อจากการบริ การหลักที่ได้ เช่น ให้ที่จอด
รถส่ วนตัวกับผูส้ มัครสมาชิกตลอดชีพ หรื อให้ของขวัญกับผูท้ ี่เป็ นสมาชิกครบรอบ 10 ปี รองลงมาคือ การนาเครื่ องมืออิเล็คโทรนิ คมา
เสริ มในการให้บริ การแทนพนักงานเช่น เครื่ องตรวจเช็คความเป็ นสมาชิกก่อนเข้าใช้บริ การ บุคลากร ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญมากที่สุดใน
เรื่ องของมีการมีผเู ้ ชี่ยวชาญที่มีชื่อเสี ยงไว้คอยแนะนาเกี่ยวกับการออกกาลังกายรองลงมาคือ การให้บริ การของพนักงาน เช่น การดูแลเอา
ใจใส่ของพนักงานความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและให้บริ การแก่ลูกค้าอย่างกระตือรื อร้นและความรู ้และมนุษยสัมพันธ์ของผูใ้ ห้บริ การที่ทา
ให้ผใู ้ ช้บริ การมีความเชื่อมัน่ ในการบริ การที่ ได้รับตามลาดับกระบวนการผูส้ ู งอายุให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องของกระบวนการใน
การสมัครสมาชิก เช่น สามารถสมัครสมาชิกได้ไม่ยงุ่ ยากรองลงมาคือ กระบวนการในการเข้ารับการบริ การมีความสะดวก เช่น ไม่ตอ้ ง
จองคิ วก่ อน การเข้ารั บการบริ การ กระบวนการตรวจสอบการเป็ นสมาชิ กก่ อนเข้ารั บการบริ การที่ ไม่ยุ่งยากหลักฐานทางกายภาพ
ผูส้ ู งอายุให้ความสาคัญมากที่ สุดในเรื่ องของสิ่ งอานวยความสะดวกที่ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ (ห้องน้ า ห้องแต่งตัว) มีจานวนที่ เพียงพอและ

ปลอดภัยรองลงมาคือ ความสะดวกสบายของการให้บริ การสถานที่จอดรถ ขนาดของสถานที่ให้บริ การและความหรู หราของสถานที่
ให้บริ การตามลาดับ
3.4 การทดสอบสมมติฐานในการวิจยั
3.4.1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ เพศ มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ในด้านชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะ
สาขาที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่ทางานแต่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ในเพราะความหลากหลายของอุปกรณ์
จานวนของอุปกรณ์ ส่วนลดในการสมัครสมาชิก สถานภาพ มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ในเพราะความมี
ชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ความหลากหลายของอุปกรณ์ ราคาในการสมัครสมาชิก แต่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิก
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะจานวนของอุปกรณ์ สาขาที่ อยู่ใกล้บา้ นหรื อที่ ทางาน ส่ วนลดในการสมัครสมาชิ ก ระดับการศึ กษา มี
ความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะสาขาที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่ทางานแต่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัคร
สมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ความหลากหลายของอุปกรณ์ จานวนของอุปกรณ์ ราคาในการ
สมัครสมาชิก ส่วนลดในการสมัครสมาชิก รายได้ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะ ความมีชื่อเสี ยง
ของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ความหลากหลายของอุปกรณ์ จานวนของอุปกรณ์ สาขาที่อยูใ่ กล้บบ้านหรื อที่ทางาน ราคาส่ วนลดในการสมัคร
สมาชิกอาชีพไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ความหลากหลาย
ของอุปกรณ์ จานวนของอุปกรณ์ สาขาที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่ทางาน ราคาในการสมัครสมาชิก ส่วนลดในการสมัครสมาชิก
3.4.2 ปั จจัยทางด้าน 8Ps
3.4.2.1 ผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของอุปกรณ์มีความสัมพันธ์กบั การเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ ความหลากหลายของอุปกรณ์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะจานวนของอุปกรณ์
สาขาที่ อยู่ใกล้บา้ นหรื อที่ ทางาน ราคาในการสมัครสมาชิ ก ส่ วนลดในการสมัครสมาชิ ก เครื่ องออกกาลังกายมีความปลอดภัยมี
ความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิ กฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือก
สมัครสมาชิกฟิ ต เนสเซ็นเตอร์ เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์ จานวนของอุปกรณ์ สาขาที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่ทางาน ราคาใน
การสมัครสมาชิก ส่ วนลดในการสมัครสมาชิก เครื่ องออกกาลังกายมีความทันสมัยไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเน
สเซ็นเตอร์ เพราะความมี ชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ความหลากหลายของอุปกรณ์ จานวนของอุปกรณ์ สาขาที่ อยู่ใกล้บ้านหรื อที่
ทางาน ราคาในการสมัครสมาชิก ส่ วนลดในการสมัครสมาชิก ชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิก
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ความหลากหลายของอุปกรณ์ จานวนของอุปกรณ์ สาขาที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่
ทางาน ราคาในการสมัครสมาชิ ก ส่ วนลดในการสมัครสมาชิ ก ความหลากหลายของชั้นเรี ยนไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัคร
สมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ความหลากหลายของอุปกรณ์ จานวนของอุปกรณ์ สาขาที่อยูใ่ กล้
บ้านหรื อที่ทางาน ราคาในการสมัครมาชิก ส่ วนลดในการสมัครมาชิก 3.4.2.2 ราคา ความหลากหลายของระดับราคา มีความสัมพันธ์
ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์ จานวนของอุปกรณ์ ส าขาที่ อยู่ใกล้บา้ นหรื อที่ ทางาน ราคาในการสมัครสมาชิ ก
ส่ วนลดในการสมัครสมาชิ ก ราคามี ความเหมาะสมต่อรู ปแบบการให้บริ การ มี ความสัมพัน ธ์ต่อ การเลื อกสมัครสมาชิ ก ฟิ ต เน
สเซ็นเตอร์เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ จานวนของอุปกรณ์ ส่วนลดในการสมัครสมาชิกแต่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือก
สมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์ สาขาที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่ทางาน ราคาในการสมัครสมาชิกของฟิ ต
เนส รู ปแบบการชาระเงินมีความหลากหลาย มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ ในด้านความหลากหลายของอุปกรณ์ จานวนของ

อุปกรณ์ สาขาที่ อยู่ใกล้บา้ นหรื อที่ ทางาน ราคาในการสมัครส่ วนลดในการสมัครสมาชิ ก ความตรงไปตรงมาของค่าบริ การไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ต เนสเซ็นเตอร์ ความหลากหลายของอุปกรณ์
จานวนของอุปกรณ์ สาขาที่ อยู่ใกล้บา้ นหรื อที่ ทางาน ราคาในการสมัครสมาชิ ก ส่ วนลดในการสมัครสมาชิ ก ความสามารถในการ
ให้บริ การตามที่ สัญญาไว้อย่างมีคุณภาพและถูกต้องมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะส่ วนลดแต่ไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการเลื อกสมัครสมาชิ กฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะความมี ชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ ความหลากหลายของอุปกรณ์
จานวนของอุปกรณ์ สาขาที่ อยู่ใกล้บา้ นหรื อที่ ทางาน ราคาในการสมัครสมาชิ ก 3.4.2.3 ช่ องทางการจัดจาหน่ ายทาเลที่ ต้ งั มีความ
เหมาะสมและสะดวกสบายต่อการเดิ นทางมาใช้บริ การ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิ กฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะความมี
ชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ความหลากหลายของอุปกรณ์ จานวนของอุปกรณ์ สาขาที่อยู่ใกล้บา้ นหรื อที่ทางาน ราคาในการสมัคร
สมาชิก ส่วนลดในการสมัครสมาชิกของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ความสะดวกสบายของการให้บริ การสถานที่จอดรถ มีความสัมพันธ์ต่อการ
เลื อกสมัครสมาชิ กฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสแต่ไม่มีค วามสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิ ก เพราะความ
หลากหลายของอุปกรณ์ จานวนของอุปกรณ์ สาขาที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่ทางาน ราคาในการสมัคร ส่ วนลดในการสมัครสมาชิก จานวน
สาขาที่เปิ ดให้บริ การ มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์ สาขาที่อยูใ่ กล้บา้ น
หรื อที่ ทางานแต่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิ ก จานวนของอุปกรณ์ ราคาในการสมัครสมาชิ ก ส่ วนลดในการสมัคร
สมาชิ ก 3.4.2.4การส่ งเสริ มการตลาด การให้ส่วนลดพิเศษ มี ความสัมพันธ์ต่อการเลื อกสมัครสมาชิ กฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ เพราะความ
หลากหลายของอุปกรณ์ของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์แต่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ต เนสเซ็นเตอร์เพราะความมีชื่อเสี ยงของ
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ จานวนของอุปกรณ์ สาขาที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่ทางาน ราคาในการสมัครสมาชิก ส่ วนลดในการสมัครสมาชิก การให้
ของแถมมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ ความหลากหลาย
ของอุปกรณ์แต่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะจานวนของอุปกรณ์ สาขาที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่ทางาน
ราคาในการสมัครสมาชิก ส่ วนลดในการสมัครสมาชิ ก การจูงใจของพนักงานขายของผูใ้ ห้บริ การมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัคร
สมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์ของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเน
สเซ็นเตอร์ เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ จานวนของอุปกรณ์ สาขาที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่ทางานของผูส้ ู งอายุ ราคาในการ
สมัครสมาชิ ก ส่ วนลดในการสมัครสมาชิ ก การให้บริ การทดลองออกกาลังกายฟรี มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิ กฟิ ตเน
สเซ็นเตอร์เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ความหลากหลายของอุปกรณ์แต่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์เพราะจานวนของอุปกรณ์ สาขาที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่ทางาน ราคาในการสมัครสมาชิก ส่ วนลดในการสมัครสมาชิก การให้
ข้อมูลข่าวสารของสถานออกกาลังกายอย่างสม่ าเสมอมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะความมีชื่อเสี ยง
ของฟิ ต เนสเซ็นเตอร์ ความหลากหลายของอุปกรณ์ ราคาในการสมัครสมาชิก แต่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเน
สเซ็ นเตอร์ เพราะจานวนของอุปกรณ์ สาขาที่ อยู่ใกล้บ้านหรื อที่ ทางาน ส่ วนลดในการสมัครสมาชิ ก การได้รับการบริ การพิเศษที่
นอกเหนือจากบริ การหลักที่ได้มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ แต่
ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์ สาขาที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่ทางาน ราคา
ในการสมัครสมาชิก ส่วนลดในการสมัครสมาชิก การนาเครื่ องมืออิเล็คโทรนิคมาเสริ มในการให้บริ การแทนพนักงานมีความสัมพันธ์ต่อ
การเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเน
สเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์ จานวนของอุปกรณ์ สาขาที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่ทางาน ราคาในการสมัครสมาชิ ก ส่ วนลด
ในการสมัครสมาชิก ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและให้บริ การลูกค้าอย่างกระตือรื อร้นของผูใ้ ห้บริ การมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัคร
สมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ จานวนของอุปกรณ์ของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ส่วนลดในการสมัครสมาชิก

แต่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์ สาขาที่ อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่ ทางาน
ราคาในการสมัครสมาชิก ความรู ้และมนุษย์สัมพันธ์ของผูใ้ ห้บริ การที่ทาให้ผใู ้ ช้บริ การมีค วามเชื่อมัน่ ในบริ การที่ได้รับ มีความสัมพันธ์
ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ สาขาที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่ทางาน ส่ วนลด
ในการสมัครสมาชิกแต่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์ จานวนของ
อุปกรณ์ ราคาในการสมัครสมาชิ ก การมีผเู ้ ชี่ ยวชาญที่มีชื่อเสี ยงไว้คอยแนะนาเกี่ยวกับการออกกาลังกาย มีความสัมพันธ์ต่อการเลือก
สมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ สาขาที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่ทางานแต่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการ
เลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์ จานวนของอุปกรณ์ ราคาในการสมัครสมาชิก ส่ วนลดในการ
สมัครสมาชิก การให้บริ การของพนักงานมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ต เนสเซ็นเตอร์ เพราะสาขาที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่
ทางานแต่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ความหลากหลายของ
อุปกรณ์ จานวนของอุปกรณ์ ส่วนลดในการสมัครสมาชิก กระบวนการในการสมัครสมาชิกมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิก
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะจานวนของอุปกรณ์ ส่วนลดในการสมัครสมาชิกแต่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์ สาขาที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่ทางาน ราคาในการสมัครสมาชิก กระบวนการในการเข้ารับบริ การมีความ
สะดวกมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะส่ วนลดในการสมัครสมาชิกแต่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือก
สมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ความหลากหลายของอุปกรณ์ จานวนของอุปกรณ์ สาขาที่อยู่
ใกล้บา้ นหรื อที่ทางาน ราคาในการสมัครสมาชิก สิ่ งอานวยความสะดวกที่ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การมีจานวนที่เพียงพอและมีความปลอดภัย มี
ความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัคร
สมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ จานวนของอุปกรณ์ สาขาที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่ทางาน ราคาในการ
สมัครสมาชิ ก ส่ วนลดในการสมัครสมาชิ ก ความหรู หราของสถานที่ ให้บริ การ มี ความสัมพันธ์ต่อการเลื อกสมัครสมาชิ กฟิ ตเน
สเซ็ นเตอร์ เพราะความมี ชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ แต่ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิ กฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะความ
หลากหลายของอุปกรณ์ จานวนอุปกรณ์ สาขาที่ อยู่ใกล้บา้ นหรื อที่ ทางาน ราคาในการสมัครสมาชิ ก ส่ วนลดในการสมัครสมาชิ ก
ขนาดของสถานที่ให้บริ การมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ความ
หลากหลายของอุปกรณ์ จานวนของอุปกรณ์ ราคาในการสมัครสมาชิกแต่ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
เพราะสาขาที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่ทางาน ส่วนลดในการสมัครสมาชิกขนาดของสถานที่จอดรถ มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิก
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะสาขาที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่ทางาน แต่ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะความมี
ชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ความหลากหลายของอุปกรณ์ จานวนของอุปกรณ์ ราคาในการสมัครสมาชิ ก ส่ วนลดในการสมัคร
สมาชิก

อภิปลายผลการวิจัย ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญกับเรื่ องขององค์ประกอบ 8Ps ที่แตกต่างกัน ดังนี้ผลิตภัณฑ์ผสู้ ูงอายุให้ความสาคัญมาก
ที่สุดในเรื่ องของความหลากหลายของอุปกรณ์ออกกาลังกายรองลงมาคือความปลอดภัยและมาตรฐานของเครื่ องออกกาลังกาย เครื่ อง
ออกกาลังกายมีความทันสมัย ชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือของสถานที่ให้บริ การ ความหลากหลายของ Class การออกกาลังที่เปิ ด
ให้บริ การ ตามลาดับซึ่งสอดคล้อง กับผลการวิจยั ของ ณัฐวดี เกษมสมบูรณ์ (2547) ที่พบว่าผูบ้ ริ โภคให้น้ าหนัก การตัดสิ นใจเลือกสถาน
บริ การฟิ ตเนสที่มีอปุ กรณ์ให้เลือกหลายประเภทเป็ นอันดับแรก รองลงมา คือ ความทันสมัยของอุปกรร์และคุณภาพของอุปกรณ์ ราคา
ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องของความสามารถในการให้บริ การตามที่สญ
ั ญาไว้อย่างมีคุณภาพและถูกต้องรองลงมาคือความ
ตรงไปตรงมาของอัตราค่าบริ การ ราคามีความเหมาะสมต่อรู ปแบบการให้บริ การ มีหลายระดับราคาให้เลือก และ รู ปแบบการชาระเงิน
ค่าสมัครสมาชิกมีความหลากหลาย ตามลาดับซึ่งสอดคล้องกับอดุลย์ จาตุรงคกุล ดลยา จาตุรงคกุล และ พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล(2546)

การบริ หารเรื่ องราคา ในธุรกิจบริ การลูกค้าได้รับคุณประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ในรู ปการบริ การความรับผิดชอบไม่จากัดอยูท่ ี่งานการตั้ง
ราคาเพื่อสร้างราคาขายแก่ลูกค้าเท่านั้นซึ่งรวมถึงการตั้งข้อตกลงเกี่ยวกับสิ นเชื่อและความสามารถให้บริ การตามข้อตกลงที่ให้ไว้ได้
นอกจากนี้หากดูที่ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ตวั เงิน(Nonfinancial Outlays) ผูบ้ ริ โภคจะมีภาวะทางจิตวิทยา เช่น ความพยายามทางความคิด
ความรู ้สึกที่ไม่พอเพียงหรื อความกลัวซึ่งอาจมาพร้อมกับการประเมินทางเลือกในการบริ การ การคัดเลือก และ การใช้บริ การที่ได้เลือก
แล้ว บริ การที่ทาให้เราได้รับประสบการณ์มาก อาจสร้างภาวะทางจิตวิทยา เช่น ความวิตกกังวล เพราะผลของการบริ การนั้นยากที่จะทา
การประเมินสถานที่ ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องของทาเลที่ต้ งั มีความเหมาะสม รองลงมาคือ ความสะดวกสบายของการ
ให้บริ การสถานที่จอดรถ และ จานวนสาขาที่เปิ ดให้บริ การซึ่งสอดคล้องกับเกศมณี ใจจันทร์ (2551) พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับ
ที่ต้ งั ของสถานบริ การฟิ ตเนสอยูใ่ กล้กบั สถานที่ทางาน บ้าน หรื อโรงเรี ยนมากที่สุด รองลงมาคือที่ต้งั มีที่จอดรถสะดวกปลอดภัยและ
เพียงพอ และที่ต้ งั อยูบ่ นถนนที่มีการคมนาคมสะดวกและยังสอดคล้องกับกรรณิ การ์ โพธิมู (2540) พบว่าผูบ้ ริ โภคมีความต้องการเรื่ อง
สถานที่ต้ งั ได้แก่ ตั้งอยูใ่ นแหล่งชุมชน ไปมาสะดวกทั้งรถส่วนตัวและรถรับจ้าง มีที่จอดรถเพียงพอ มากที่สุดการส่งเสริ มการตลาด
ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องของมีการให้ขอ้ มูลข่าวสารของสถานออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอรองลงมาคือ การจูงใจของ
พนักงานขายของผูใ้ ห้บริ การ การให้ส่วนลดพิเศษ การให้บริ การทดลองออกกาลังกายฟรี และการให้ของแถมตามลาดับซึ่งสอดคล้องกับ
กรรณิ การ์ โพธิมู (2540) พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องการมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไป มี
พนักงานเสนอขายให้รายละเอียดที่ชดั เจน มีส่วนลดในช่วงประชาสัมพันธ์และยังสอดคล้องกับ นาชัย เติมศิริเกียรติ (2538) พบว่า
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องการที่ฟิตเนสมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแต่ขดั แย้งกับเกศมณี ใจจันทร์
(2551)พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาครัญกับการที่มีการแจกคูปองให้ทดลองใช้บริ การฟรี รองลงมาคือ มีการแจกของแถม เช่นกระเป๋ า
เดินทาง ให้กบั ผูท้ ี่สมัครสมาชิกใหม่ และมีการแจกใบปลิว แผ่นพับการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ อง
ของการได้รับการบริ การพิเศษที่นอกเหนือจากการบริ การหลักที่ได้ เช่น ให้ที่จอดรถส่วนตัวกับผูส้ มัครสมาชิกตลอดชีพ หรื อให้
ของขวัญกับผูท้ ี่เป็ นสมาชิกครบรอบ 10 ปี รองลงมาคือ การนาเครื่ องมืออิเล็คโทรนิคมาเสริ มในการให้บริ การแทนพนักงานเช่น เครื่ อง
ตรวจเช็คความเป็ นสมาชิกก่อนเข้าใช้บริ การ ซึ่งสอดคล้องกับอดุลย์ จาตุรงคกุล ดลยา จาตุรงคกุล และ พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล(2546) ที่
กล่าวว่าการปรับปรุ งผลผลิตเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่จะทาให้การควบคุมต้นทุนมีประสิ ทธืภาพแต่ธุรกิจต้องระวังไม่ให้มีการลดคุณภาพและ
ระดับการบริ การลงอย่างไม่เหมาะสมจนลูกค้าเกิดความไม่พอใจเพราะคุณภาพของการบริ การตามที่ลูกค้ากาหนดเป็ นสิ่ งสาคัญซึ่งทาให้
เห็นความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ดงั นั้นธุรกิจจาเป็ นต้องรักษาระดับการบริ การไว้เพื่อสร้างให้ผบู ้ ริ โภคพอใจและเกิดความภักดี
บุคลากร ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องของมีการมีผเู ้ ชี่ยวชาญที่มีชื่อเสี ยงไว้คอยแนะนาเกี่ยวกับการออกกาลังกายรองลงมาคือ
การให้บริ การของพนักงาน เช่น การดูแลเอาใจใส่ของพนักงานความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและให้บริ การแก่ลูกค้าอย่างกระตือรื อร้น
ความรู ้และมนุษยสัมพันธ์ของผูใ้ ห้บริ การที่ทาให้ผใู ้ ช้บริ การมีความเชื่อมัน่ ในการบริ การที่ได้รับตามลาดับซึ่งสอดคล้องกับ เกศมณี ใจ
จันทร์ (2551) ที่พบว่าปั ญหาที่ผบู ้ ริ โภคพบในการใช้บริ การฟิ ตเนสคือครู ผสู ้ อนมีจานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ และ
บุคลากรของฟิ ตเนสดูแลผูใ้ ช้บริ การไม่ทวั่ ถึง ครู ผสู ้ อนขาดความรู ้ความชานาญในเรื่ องวิธีการออกกาลังกายที่ถูกต้องหรื อวิธีการใช้เครื่ อง
ออกกาลัง และบุคลากรของฟิ ตเนสไม่มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีกระบวนการผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องของกระบวนการในการ
สมัครสมาชิก เช่น สามารถสมัครสมาชิกได้ไม่ยงุ่ ยากรองลงมาคือ กระบวนการในการเข้ารับการบริ การมีความสะดวก เช่น ไม่ตอ้ งจอง
คิวก่อน การเข้ารับการบริ การ กระบวนการตรวจสอบการเป็ นสมาชิกก่อนเข้ารับการบริ การที่ไม่ยงุ่ ยากซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานทาง
กายภาพ ผูส้ ูงอายุให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องของสิ่ งอานวยความสะดวกที่ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ (ห้องน้ า ห้องแต่งตัว) มีจานวนที่
เพียงพอและปลอดภัยรองลงมาคือ ความสะดวกสบายของการให้บริ การสถานที่จอดรถ ขนาดของสถานที่ให้บริ การและความหรู หรา
ของสถานที่ให้บริ การตามลาดับซึ่งสอดคล้องกับเกศมณี ใจจันทร์ (2551) ที่พบว่าพนักงานแต่งกายเหมาะสม สุภาพ รองลงมาคือ

สถานที่ ห้องน้ า และห้ออาบน้ าสะอาด และมีการเปิ ดดนตรี ให้ฟังเบาๆ ภายในสถานบริ การฟิ ตเนส อภิปลายผลการทดสอบสมมติฐาน
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั เมื่อเอา 8 Ps มาเทียบกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ของผูส้ ูงอายุพบว่าใน
ส่วนของผลิภณ
ั ฑ์ ความหลากหลายของอุปกรณ์มีความสัมพันธ์กบั การเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ต
เนส และความหลากหลายของอุปกรณ์ ความหลากหลายของชั้นเรี ยนมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะ
ส่วนลดในการสมัครมาชิกของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เครื่ องออกกาลังกายมีความปลอดภัย มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเน
สเซ็นเตอร์เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนส ซึ่งสอดคล้องกับ รติ พันธ์ทวีและคณะ(2549) ในปัจจุบนั แบรนด์ที่มีชื่อเสี ยงจะสามารถ
สร้างอิทธิพลต่อผูบ้ ริ โภคให้เกิดการตัดสิ นใจเลือกแบรนด์ได้ และสอดคล้องกับ สมวงศ์ พงศ์สถาพร(2546) คุณค่าของตราสิ นค้า(Brand
Equity) หมายถึง การที่ตราสิ นค้าของบริ ษทั มีความหมายเชิงบวกในสายตาของลูกค้า นักการตลาดจะต้องพยายามสร้างคุณค่าให้ตรา
สิ นค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ คุณค่าของตราสิ นค้าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคคุน้ เคยกับตราสิ นค้ามีความรู ้สึกที่ดีต่อตราสิ นค้า
อย่างมัน่ คง จดจาตราสิ นค้าได้ดว้ ยสิ่ งเชื่อมโยงที่ไม่ซ้ ากับคนอื่นในส่วนของ ราคา พบว่ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจสมัคร
สามาชิกฟิ ตเนสที่หลากหลายโดยความหลากหลายของระดับราคา มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะความ
มีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ราคามีความเหมาะสมต่อรู ปแบบการให้บริ การ มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนส รู ปแบบการชาระเงินมีความหลากหลาย มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ซ่ ึงสอดคล้องกับ Leonard Berry อ้างถึงในอดุลย์ จาตุรงคกุล ดลยา จาตุรงคกุล และ พิมพ์
เดือน จาตุรงคกุล(2546)ตราสิ นค้าที่มีความแข็งแกร่ ง สามารถทาให้ลูกค้ามองเห็นภาพและเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตวั ตนได้ดีข้ นึ และตรา
สิ นค้าทาให้ความรู ้สึกของลูกค้าต่อความเสี่ ยงทางการเงินความเสี่ ยงทางสังคมหรื อความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยในการซื้อบริ การนั้นลด
น้อยลง นอดจากนี้ราคามีความเหมาะสมต่อรู ปแบบการให้บริ การ ยังมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะ
จานวนของอุปกรณ์ ราคามีความเหมาะสมต่อรู ปแบบการให้บริ การ มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะ
ส่วนลดในการสมัครสมาชิกซึ่งสอดคล้องกับอริ สรา สุดสระ(2550)ที่ศึกษาเรื่ องการสารวจทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับปั ญหาการใช้
บริ การฟิ ตเนส เซ็นเตอร์พบว่า ราคามีผลกระทบต่อการเข้ามาใช้บริ การสถานบริ การฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ของประชาชนความสามารถในการ
ให้บริ การตามที่สญ
ั ญาไว้อย่างมีคุณภาพและถูกต้อง มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะส่วนลดในการ
สมัครสมาชิกซึ่งสอดคล้องกับอดุลย์ จาตุรงคกุล ดลยา จาตุรงคกุล และ พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล(2546)ความซื่อสัตย์ใช้อธิบายความเต็ม
ใจของลูกค้าที่จะอุปถัมภ์บริ ษทั ต่อไปในช่วงระยะเวลายาวนาน มีการซื้อและการใช้สินค้าและบริ การหลายครั้งซ้ ากันและมีการแนะนา
เพื่อนฝูงและคนที่รู้จกั ตามแต่จะเห็นควร อย่างไรก็ดีความซื่อสัตย์ไม่มีใครสามารถช่วงชิงไปได้มนั จะคงอยูต่ ราบเท่าที่ลูกค้ามีความรู ้สึก
ว่าเขาได้รับคุณค่าที่ดีรวมถึงคุณภาพที่เหนื่อก่าวเมื่อเทียบกับราคา ในส่วนของ ช่ องทางการจัดจาหน่ าย ความสะดวกสบายของการ
ให้บริ การสถานที่จอดรถ มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ จานวน
สาขาที่เปิ ดให้บริ การ มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ต เนสเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์และสาขาที่อยูใ่ กล้
บ้านหรื อที่ทางานซึ่งสอดคล้องกับอดุลย์ จาตุรงคกุล ดลยา จาตุรงคกุลและ พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล (2546) ในการส่งมอบองค์ประกอบ
ของสิ นค้าไปสู่ลูกค้านั้นต้อเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจทั้งในเรื่ องเวลาสถานที่รวมไปถึงช่องทางกาจัดจาหน่าย ซึ่งเป็ นได้ท้ งั ช่องทางทัว่ ไป
และใช้อิเล็คทรอนิกส์ท้ งั นี้ข้ นึ อยูก่ บั รู ปแบบของผลิตภัณฑ์บริ การที่ส่งมอบแต่สิ่งสาครัญที่ถือเป็ นกลยุทธ์ในด้านบริ การได้แก่ความ
รวดเร็ วและสะดวกสบายซึ่งเป็ นสิ่ งสาครัญที่ลูกค้าคาดหวังจะได้รับในส่วนของ การส่ งเสริมการตลาด การให้ส่วนลดพิเศษมี
ความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์การให้ของแถมมีความสัมพันธ์ต่อการเลือก
สมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์และความหลากหลายของอุปกรณ์การจูงใจของพนักงานขาย
ของผูใ้ ห้บริ การมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์การให้บริ การทดลองออก

กาลังกายฟรี มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์และความหลากหลาย
ของอุปกรณ์ การให้ขอ้ มูลข่าวสารของสถานออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
เพราะความมมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ การให้ขอ้ มูลข่าวสารของสถานออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอมีความสัมพันธ์ต่อการเลือก
สมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์ การให้ขอ้ มูลข่าวสารของสถานออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอมี
ความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะราคาในการสมัครสมาชิกซึ่งสองคล้องกับ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2540)
การส่งเสริ มการตลาดเป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ือเพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การส่งเสริ ม
การตลาดประกอบไปด้วย 5 เครื่ องมือ 1. การโฆษณา เป็ นการขายโดยไม่ใช้บุคคลหมายถึงการใช้สื่อมวลชนเช่น โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร
หนังสื อพิมพ์ ดังนั้นการโฆษณาถือเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ข่าวสารกระจายไปยังกลุ่มคนจานวนมาก 2. การขายโดยใช้พนักงานขาย เป็ น
การติดต่อสื่ อสารแบบตัวต่อตัวซึ่งผูข้ ายพยายามช่วยเหลือและชักจูงผูซ้ ้ือให้ซ้ือผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ 3. การส่งเสริ มการขายเพื่อสร้าง
ความพูกพันในตราสิ นค้าเป็ นกิจกรรมการส่งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ผบู ้ ริ โภคโดยชี้ถึงคุณสมบัติเด่นของตราสิ นค้าและสร้างความผูกพันกับ
ตราสิ นค้านั้นเป็ นการสร้างความพึงพอใจในตราสิ นค้าในระยะยาว ในอดีตการส่งเสริ มการขายใช้เพื่อสร้างความผูกพันในตราสิ นค้าคือ
เพิ่มยอดขายในระยะสั้นแต่นกั การตลาดในปัจจุบนั มองเห็นโอกาสทางการตลาดจากการใช้เครื่ องมือการส่งเสริ มการขายในระยะยาวเช่น
การจัดสะสมแสตมป์ สะสมยอดซื้อ การจัดเหตุการณ์พิเศษ 4. การประชาสัมพันธ์หมายถึงหน้าที่ในการบริ หารเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีจาก
ชุมชนซึ่งอยูใ่ นรู ปของนโยบายและกระบวนการของบุคคลหรื อองค์กรเพื่อสร้างความสนใจต่อชุมชนและการบริ หารโปรแกรมการ
ทางานเพื่องสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากชุมชน 5.การตลาดทาง คือการตลาดผ่านสื่ อโฆษณาที่นกั การตลาดใช้ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์
โดยตรงและสร้างให้เกิดการตอบสนองในทันทีทนั ใด บริการพิเศษทีน่ อกเหนือจากบริการหลัก การได้รับการบริ การพิเศษที่
นอกเหนือจากบริ การหลักที่ได้มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์การ
นาเครื่ องมืออิเล็คโทรนิคมาเสริ มในการให้บริ การแทนพนักงานมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมี
ชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ พนักงาน ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและให้บริ การลูกค้าอย่างกระตือรื อร้นของผูใ้ ห้บริ การมมี
ความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ จานวนของอุปกรณ์ ส่วนลดในการ
สมัครสมาชิก ความรู ้และมนุษย์สมั พันธ์ของผูใ้ ห้บริ การที่ทาให้ผใู ้ ช้บริ การมีความเชื่อมัน่ ในการบริ การที่ได้รับ มีความสัมพันธ์ต่อการ
เลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ต สาขาที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่ทางาน ส่วนลดในการสมัครสมาชิกของฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ การมีผเู ้ ชี่ยวชาญที่มีชื่อเสี ยงไว้คอยแนะนาเกี่ยวกับการออกกาลังกาย มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเน
สเซ็นเตอร์เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ สาขาที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่ทางาน การให้บริ การของพนักงานเช่นการดูแลเอาใจใส่
มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะสาขาที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่ทางาน ซึ่งสอดคล้องกับอดุลย์ จาตุรงคกุล ดล
ยา จาตุรงคกุลและ พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล (2546) พนักงานในตลาดบริ การมีบทบาทติดต่อกับลูกค้าในระดับสูงดังนั้นธุรกิจบริ การ
จาเป็ นต้องฝึ กอบรมพนักงานให้มีความชานาญในทักษะการติดต่อระหว่างบุคคล รวมทั้งในเรื่ องของบุคคลิกภาพที่ดีการแต่งกายดี และ
ต้องมีความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการผลิตการบริ การเป็ นอย่างดี รวมถึงมีความสามารถในการขายและความชานาญในการร่ วมผลิต
บริ การคือการทางานร่ วมกับลูกค้าเพื่อผลิตบริ การที่ตอ้ งการ นอกเหนือจากลักษณะที่มีคุณค่าในสถานการณ์ขายนั้น ยังรวมถึงความ
ชานาญในการวิเคราะห์ถึงอวัจนภาษาของลูกค้าและทาการปรับพฤติกรรมของพนักงานให้เข้ากับสถานการณ์ทางสังคมความชานาญทาง
เทคนิคและความชานาญในการสื่ อสารระหว่างบุคคลเป็ นสิ่ งจาเป็ นยิง่ ที่ตอ้ งมีควบคู่กนั ไป ความชานาญด้านเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการ
ดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม กระบวนการ กระบวนการในการสมัครสมาชิกมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
เพราะจานวนของอุปกรณ์ ส่วนลดในการสมัครสมาชิกของฟิ ต ซึ่งสอดคล้องกับอดุลย์ จาตุรงคกุล ดลยา จาตุรงคกุล และ พิมพ์เดือน
จาตุรงคกุล(2546)การต่อแถวเป็ นเวลานานเป้ นสิ่ งที่หน้าเบื่อ เสี ยเวลา และบางครั้งไม่สะดวกสบาย การรอคอยกระบวนการบริ การถือว่า

เป็ นปรากฎการณ์ที่ธรรมดาที่สุดองค์กรทุกๆแห่งมักประสบปั ญหาการรอคอยต่อแถวในขณะที่กาลังมีการดาเนินการโดยทัว่ ไปเราจะต้อง
รอคิวโทรศัพท์ คอยการเก็บเงินจากภัตตาคารดังนั้นผูใ้ ห้บริ การต้องออกแบบลักษณะของการติต่อระหว่างผูใ้ ห้บริ การและลูกค้าว่าควร
เป็ นอย่างไรลูกค้าควรมาหาผูใ้ ห้บริ การหรื อผูใ้ ห้บริ การควรไปหาลูกค้าหรื อทั้งสองฝ่ ายควรพบหน้าเจรจาติดต่อกันดังผูใ้ ห้บริ การควร
สร้างกระบวนการในการส่งมอบการบริ การว่าควรเป็ นเช่นใด ลูกค้าควรมีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเช่นใดลูกค้าควรมีส่วนเกี่ยงข้อง
ในแต่ละขั้นตอนใดถ้าลูกค้าต้องการที่จะมีส่วนร่ วมด้วยก็ควรมีบริ การแบบหมูค่ ณะหรื อรายบุคคลและลูกค้าสามารถเลือกบริ การตนเอง
ได้ ลักษณะทางกานยภาพ สิ่ งอานวยความสะดวกที่ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การมีจานวนที่เพียงพอและมีความปลอดภัย มีความสัมพันธ์ต่อการ
เลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์ความหรู หราของสถานที่ให้บริ การ มีความสัมพันธ์ต่อการเลือก
สมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดของสถานที่ให้บริ การมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัคร
สมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะความมีชื่อเสี ยงของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ขนาดของสถานที่ให้บริ การมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิก
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์ ขนาดของสถานที่ให้บริ การมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเน
สเซ็นเตอร์เพราะราคาในการสมัครสมาชิกขนาดของสถานที่จอดรถ มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เพราะ
สาขาที่อยูใ่ กล้บา้ นหรื อที่ทางาน ซึ่งสอดล้องกับอดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2546) รู ปร่ างของตัวตึก สวนหย่อม พาหนะ
เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งเครื่ องมือ สมาชิกที่เป็ นพนักงาน ป้ าย วัสดุสิ่งพิมพ์ และสิ่ งเร้าที่มองเห็นด้วยตาเปล่า ทั้งหมดนี้เป็ นหลักฐานเสริ มที่
มองเห็นได้และแสดงถึงรู ปแบบและคุณภาพบริ การของบริ ษทั ธุรกิจด้านบริ การจาต้องบริ หารหลักฐานที่เป็ นตัววัตถุอย่างรอบคอบ
เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อความประทับใจและความรู ้สึกของลูกค้าได้

4. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ จากการศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิกฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ ของผูส้ ู งอายุใน
เขตกรุ งเทพมหานครได้ขอ้ ค้นพบว่าธุรกิจฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ควรให้ความสาคัญกับองค์ประกอบทางด้าน 8Ps ดังนี้ 1.ผลิตภัณฑ์ ควรให้
ความสาคัญกับ ความหลากหลายของอุปกรณ์ ความหลากหลายของชั้นเรี ยนแอโรบิค เครื่ องออกกาลังกายมีความปลอดภัย เนื่ องจากสิ่ ง
เหล่านี้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการบริ การของฟิ ตเนสเซ็นเตอร์โดยผูบ้ ริ โภคจะมีการประเมิณผลทั้งก่อนการตัดสิ นใจสมัครสมาชิกและหลัง
การสมัครสมาชิก ว่า ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ที่ตนสมัครสมาชิกไปนั้น มีความหลายของอุปกรณ์และชั้นเรี ยนแอโรบิ คหรื อไม่เนื่ องจากความ
เป็ นสมาชิกจะมีอยูต่ ลอดทั้งปี หรื อตลอดชีพถ้าสิ่ งเหล่านี้ขาดความหลากหลายอาจทาให้เกิดความเบื่อหน่ายที่จะออกกาลังกายและอาจทา
ให้ไม่ตดั สิ นใจสมัครสามาชิกหรื อบอกเลิกการเป็ นสมาชิก 2.ราคา ควรให้ความสาคัญกับความหลากหลายของระดับราคา ราคามีความ
เหมาะสมต่อรู ปแบบการให้บริ การ รู ปแบบการชาระเงินมีความหลากหลาย ธุรกิจฟิ ตเนสเซ็งเตอร์ ที่ถือเป็ นธุรกิจในตลาดผูข้ ายน้อยราย
จึงสามารถตั้งราคาให้แตกต่างกันได้แต่ไม่ควรตั้งราคาให้แตกต่างจากคู่แข่งขันมากเกินไปเพราะหากตั้งราคาสูงก่าวคู่แข่งขันมากจะทาให้
ผูบ้ ริ โภคหันไปสมัครสมาชิกฟิ ตเนสของคู่แข่งแทนถ้าจะสร้างความแตกต่างควรใช้การส่งเสริ มการตลาด 3.ช่องทางการจัดจาหน่าย ควร
ให้ความสาคัญกับความสะดวกสบายของการให้บริ การสถานที่จอดรถ จานวนสาขาที่เปิ ดให้บริ การเนื่องจากผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ต้องการ
ความสะดวกสบายและต้องการบริ การต่างๆที่ เข้าถึงได้ง่ายเนื่ องจากมีเวลาที่ จากัดดังนั้นธุ รกิจฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ จาเป็ นต้องอานวยความ
สะดวกให้กบั ผูบ้ ริ โภคทั้งในด้านที่มีจานวนสาขาที่เปิ ดให้บริ การที่ทวั่ ถึงและการมีบริ การสถานที่จอดรถซึ่งสิ่ งเหล้านี้เป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่
ผูบ้ ริ โภคใช้ประกอบการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ 4.การส่ งเสริ มการตลาดควรให้ความสาคัญกับ การให้ของแถม การ
ให้บริ การทดลองออกกาลังกายฟรี การได้รับข้อเสนอที่ จูงใจจากพนักงานขาย การให้ขอ้ มูลข่าวสารของสถานออกกาลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ การให้ส่วนลดพิเศษ เพราะการส่ งเสริ มการตลาดเป็ นนเครื่ องมื อในการติดต่อสื่ อสารของการตลาดโดยช่วยในการขาย
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การและมีส่วนในการสร้างตราสิ นค้าให้แตกต่างจากคู่แข่งพร้อมทั้งมีส่วนช่วยให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความจงรักภักดีกบั ตรา
สิ นค้า 5.บริ การพิเศษที่นอกเหนื อจากบริ การหลัก ควรให้ความสาคัญกับ การได้รับการบริ การพิเศษที่นอกเหนื อจากบริ การหลักที่ได้
การนาเครื่ องมืออิเล็คโทรนิคมาเสริ มในการให้บริ การแทนพนักงานเนื่องจากเครื่ องมือเหล่านี้จะเข้ามาช่วยเสริ มการบริ การจากบุคคลากร

ในช่วงเวลาผูบ้ ริ โภคเข้ามาใช้บริ การเป็ นจานวนมาก จะช่วยลดต้นทุนในการจ้างพนักงานและสร้างให้เกิดความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ได้ 6.บุคคลากร ควรให้ความสาคัญกับ ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและให้บริ การลูกค้าอย่างกระตือรื อร้นของผูใ้ ห้บริ การ ความรู ้และ
มนุ ษย์สัมพันธ์ของผูใ้ ห้บริ การที่ ทาให้ผูใ้ ช้บริ การมี ความเชื่ อมัน่ ในการบริ การที่ ได้รับ การมีผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มีชื่อเสี ยงไว้คอยแนะนา
เกี่ยวกับการออกกาลังกาย การให้บริ การของพนักงานเช่นการดูแลเอาใจใส่ ของพนักงาน เนื่ องจากบุคคลากรมีความสาคัญอย่างมาก
เพราะเป็ นผูท้ ี่พบลูกค้าเพื่อส่งมอบการบริ การไม่วา่ จะเป็ นในส่ วนของพนักงานต้อนรับ ผูฝ้ ึ กสอน ซึ่ งถ้าบุคลากรเหล่านี้ บริ การดีมีความ
กระตือรื อร้นและมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีจะสามารถสร้างความประทับใจให้กบั สมาชิกได้เป็ นอย่างดีส่งผลให้เกิดการใช้บริ การอย่างต่อเนื่ อง
และเกิดการบอกต่อแต่ในทางกลับกันถ้าบุคคลากรบริ การไม่ดีก็จะส่ งผลเสี ยงกับฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ เช่นเดียวกัน 7.กระบวนการ ควรให้
ความสาคัญกับ กระบวนการในการสมัครสมาชิกไม่ยงุ่ ยาก กระบวนการในการเข้ารับบริ การมีความสะดวกเพราะผูบ้ ริ โภคไม่ชอบการ
รอคอยและไม่ชอบทาอะไรที่ยงุ่ ยากดังนั้นการที่ธุรกิจฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ มีการวางแผนการจัดการกระบวนการในการสมัครสมาชิ กที่ไม่
ยุง่ ยาก รวดเร็ วและมีความสะดวกในการเข้ารับบริ การจะทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและแสดงออกถึงความเป็ นมืออาชีพของธุรกิจฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ 8. หลักฐานทางกายภาพควรให้ความสาคัญกับสิ่ งอานวยความสะดวกที่ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การโดยจัดให้มีจานวนที่เพียงพอ
และมีความปลอดภัย ความหรู หราของสถานที่ ให้บริ การ ขนาดของสถานที่ ให้บริ การ ขนาดของสถานที่ จอดรถเพราะการเกิ ดความ
ประทับใจจากสิ่ งที่เห็นมีส่วนช่วยทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกว่าฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ มีคุณภาพมีความเหมาะสมมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การ
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ความคานึงถึงปั จจัยทางการตลาด 8Ps ที่ได้กล่าวมาข้างเพราะผลการวิจยั ได้บงชี้วา่ ที่สิ่งเหล่านี้ มีอิทธิ พลกับการตัดสิ นใจ
สมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ของผูส้ ูงอายุ
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