แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่ อง ปัจจัยการใช้ บริการศู นย์ สุขภาพ (Fitness Center) ของประชาชนในเขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
คำชี้แจงในกำรตอบแบบสอบถำม
แบบสอบถำมนี้แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปสถำนภำพของผูต้ อบแบบสอบถำม
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยด้ำนกำรตระหนักถึงควำมต้องกำรมีสุขภำพดี
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กบั กำรใช้บริ กำรศูนย์สุขภำพ
1. ขอควำมกรุ ณำให้ท่ำนผูต้ อบแบบสอบถำม ตอบให้ครบถ้วนทุกข้อและตำมควำมเป็ นจริ ง
ตำมควำมคิดเห็นของท่ำน
2. กำรตอบแบบสอบถำมของท่ำนนั้นจะไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อท่ำน เนื่องจำกผูศ้ ึกษำจะ
ไม่สรุ ปเป็ นรำยบุคคล แต่จะสรุ ปเป็ นภำพรวม เพื่อจะได้ทรำบข้อมูล และเพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำร
ดำเนินกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนของบุคลำกรต่อไป

นำยนำชัย อินทุภูติ
นิสิตปริ ญญำโท หลักสู ตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยสยำม

ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป สถำนภำพของผูต้ อบแบบสอบถำม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่ องหมำย  ลงใน  หรื อข้อควำมลงในช่องว่ำงตำมควำมเป็ นจริ ง
1. เพศ
 1. ชำย

 2. หญิง

2. อำยุของท่ำน
 1. 20 – 30 ปี

 2. 31 – 40 ปี

 3. 41 – 50 ปี

 4. อำยุ 50 ปี ขึ้นไป

3. ระดับกำรศึกษำ
 1. ต่ำกว่ำปริ ญญำตรี  2. ปริ ญญำตรี

 3. ปริ ญญำโทขึ้นไป

4. รำยได้
 1. ต่ำกว่ำ 10,000.-บำท

 2. 10,000.-บำท – 20,000.-บำท

 3. 20,001.-บำท – 30,000.-บำท

 4. 30,001.-บำทขึ้นไป

5. อำชีพ
 1. รับรำชกำรหรื อพนักงำนรัฐวิสำหกิจ 2. พนักงำนบริ ษทั เอกชน
 3. ค้ำขำยและประกอบธุ รกิจส่ วนตัว  4. อื่น ๆ

ส่ วนที่ 2 ปัจจัยด้ านการตระหนักถึงความต้ องการมีสุขภาพดี
คำชี้แจง โปรดอ่ำนข้อควำมแต่ละข้ออย่ำงละเอียด แล้วเขียนเครื่ องหมำย  ลงในช่องว่ำงตรงกับ
ระดับควำมคิดเห็นของท่ำนเพียงคำตอบเดียวโดยระดับตำมควำมคิดเห็นของท่ำนซึ่ งมี 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมำยถึง เห็นด้วยมำกที่สุด
ระดับ 4 หมำยถึง เห็นด้วยมำก
ระดับ 3 หมำยถึง เห็นด้วยปำนกลำง
ระดับ 2 หมำยถึง เห็นด้วยน้อย
ระดับ 1 หมำยถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ระดับความเห็น
ข้ อ

คาถาม

1

2

3

4

5

น้อย

น้อย

ปำน

มำก

มำก

ที่สุด
ด้ านการตระหนักถึงความต้ องการมีสุขภาพดี
1

ท่ำนทรำบว่ำกำรออกกำลังกำยอย่ำงสม่ำเสมอจะช่วยให้
ท่ำนมีสุขภำพดี

2

ท่ำนทรำบดีวำ่ กำรมีสุขภำพที่ดีจะทำให้ท่ำนประหยัด
รำยจ่ำยด้ำนกำรแพทย์

3

ท่ำนมีควำมต้องกำรที่จะออกกำลังกำยอย่ำงสม่ำเสมอ

4

ท่ำนทรำบว่ำกำรออกกำลังกำยอย่ำงถูกวิธีจะช่วยให้ท่ำน
มีสุขภำพที่ดี และป้ องกันโรคได้

กลำง

ที่สุด

ระดับความเห็น
ข้ อ

คาถาม

1

2

3

4

5

น้อย

น้อย

ปำน

มำก

มำก

ที่สุด
ด้ำนควำมต้องกำรพบเพื่อนใหม่
1

พึงพอใจที่มีประชำสัมพันธ์คอยให้คำแนะนำ
ขั้นตอนกำรขอรับบริ กำร

2

พึงพอใจต่อควำมรวดเร็ วในกำรให้บริ กำรของ
เจ้ำหน้ำที่

3

สมำชิกที่ใช้บริ กำรมีควำมชอบในกำรออก
กำลังกำยคล้ำยกัน

4

สมำชิกที่ใช้บริ กำรมีจำนวนเหมำะสมในแต่ละ
คลำส

5

มีหอ้ งพักรับรองเพื่อให้ได้พกั ผ่อนพูดคุยหลัง
กำรออกกำลังกำย

กลำง

ที่สุด

ส่ วนที่ 3 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กบั กำรใช้บริ กำรศูนย์สุขภำพ
คำชี้แจง โปรดอ่ำนข้อควำมแต่ละข้ออย่ำงละเอียด แล้วเขียนเครื่ องหมำย  ลงในช่องว่ำงตรงกับ
ระดับควำมคิดเห็นของท่ำนเพียงคำตอบเดียวโดยระดับตำมควำมคิดเห็นของท่ำนซึ่ งมี 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมำยถึง เห็นด้วยมำกที่สุด
ระดับ 4 หมำยถึง เห็นด้วยมำก
ระดับ 3 หมำยถึง เห็นด้วยปำนกลำง
ระดับ 2 หมำยถึง เห็นด้วยน้อย
ระดับ 1 หมำยถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ระดับควำมเห็น
ข้ อ

คำถำม

1

2

3

4

5

น้อย

น้อย

ปำน

มำก

มำก

ที่สุด
1

ท่ำนใช้บริ กำรในศูนย์สุขภำพประเภทมีกำรเป็ น
สมำชิกรำยเดือน/รำยปี

2

ท่ำนเข้ำใช้บริ กำรในศูนย์สุขภำพเป็ นประจำทุก
สัปดำห์

3

ท่ำนใช้บริ กำรในศูนย์สุขภำพที่มีอุปกรณ์ใน
กำรออกกำลังกำยหลำกหลำยประเภท

4

สมำชิกที่ใช้บริ กำรมีจำนวนเหมำะสมในแต่ละ
คลำส

5

ท่ำนใช้บริ กำรในศูนย์สุขภำพที่มีคลำสเฉพำะ
ควำมสนใจเช่น โยคะ ซุมบ้ำ หรื อกำรมี
เทรนเนอร์ส่วนตัว

กลำง

ที่สุด

