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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในยุคปั จจุบนั มนุ ษย์มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพจากสภาพแวดล้อมและลักษณะการดารงชีวิต
ประจาวันจากความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านการติดต่อสื่ อสารและเทคโนโลยี ทาให้ขาดการดูแลเอาใจ
ใส่ ในสุ ขภาพของตน ดังนั้นมนุษย์จึงเล็งเห็นความสาคัญของการออกกาลังกายในชี วิตประจาวันมาก
ขึ้น เพราะการออกกาลังกายเป็ นกิจกรรมที่มีความสาคัญที่ทาให้ผอู ้ อกกาลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรง
สมบู ร ณ์ ข้ ึ น อี ก ทั้ง ยัง เป็ นการเสริ มสร้ า งสุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี ไ ด้อี ก ด้ว ย ศู นย์ออกก าลัง กายจึ ง ได้เ ป็ น
ทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในเรื่ องการออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคได้
ปั จจุบนั นี้ ธุรกิจศูนย์ออกกาลังกายได้เกิดขึ้นหลายแห่ ง มากมายและมีการขยายตลาดไปยัง
เขตพื้นที่ต่างๆ อย่างรวดเร็ ว เนื่องมาจากการได้รับความนิ ยมที่เพิ่มขึ้นตามกระแสการรักสุ ขภาพของ
คนในสัง คม จึ งท าให้เกิ ดศู นย์ออกก าลัง กายทั้งตามห้า งสรรพสิ นค้า โรงพยาบาล โรงแรม และ
อาคารที่ พกั ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคมี ทางเลื อกในการตัดสิ นใจที่ จะใช้บริ การหลากหลายยิ่งขึ้ น ทาให้
ธุ รกิจศูนย์ออกกาลังกายมีการแข่งขันทางด้านการตลาดที่รุนแรงเพื่อแย่งชิงลูกค้า (ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์,
2554) ถึงแม้ว่าศูนย์ออกกาลังกายแต่ละแห่ งจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน แต่ปัญหาที่ทุกศูนย์ออกกาลัง
กายก่อให้กบั ผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ การ คือ พนักงานส่ วนหนึ่งที่ขาดจรรยาบรรณ และสร้ างความรู้ สึก
ราคาญให้กบั สมาชิ ก มีวิธีการเข้าถึงไม่เหมาะสมเป็ นสิ่ งที่ท้ งั ผูใ้ ช้บริ การและบุคคลภายนอกรั บรู ้กนั
ทั้งแบบปากต่อปาก และสัมผัสจากประสบการณ์ตรง หากแต่สิ่งเหล่านี้ ผใู้ ห้บริ การถือว่าเป็ นเพียงกล
ยุทธหลักในการทาธุ รกิจเพื่อผลักดันในเรื่ องของยอดขาย ทาให้ขณะนี้ ศูนย์ออกกาลังกายต่างๆ กาลัง
ได้รับการร้องเรี ยนจากผูใ้ ช้บริ การเป็ นจานวนมาก หรื อแม้แต่การที่มีเครื่ องออกกาลังกายไม่เพียงพอ
หรื อ มี ส ภาพไม่ พ ร้ อ มใช้ ง าน อี ก ทั้ง การใช้ เ ครื่ อ งออกก าลัง กายที่ น ามาให้ บ ริ ก ารลู ก ค้า ไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ลูกค้าไม่ได้รับผลลัพธ์การออกกาลังกายที่ดี จึงทาให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้บริ การที่
อื่นหรื อเลิกออกกาลังกายไปเลย
ธุ รกิจศูนย์ออกกาลังกายหรื อฟิ ตเนส เป็ นธุ รกิจที่กระจายตัว ไม่มีผปู ้ ระกอบการขนาดใหญ่
ที่ดาเนิ นธุ รกิ จฟิ ตเนสแต่เพียงอย่างเดี ยว โดยทัว่ ไปมักจะให้บริ การฟิ ตเนส และศูนย์กีฬาประเภท
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ต่างๆ ควบคู่กนั ไปด้วย หรื อเป็ นธุ รกิ จที่อยู่ในศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ที่ผปู ้ ระกอบการต้องลงทุนเป็ น
จานวนมาก เช่ น ธุ รกิ จสนามกอล์ฟ เป็ นต้น มู ล ค่ า ของธุ รกิ จ ฟิ ตเนสและจานวนสมาชิ ก พบว่า
ประเทศที่ มีมูลค่าและจานวนสมาชิ กฟิ ตเนสสู งที่ สุดในโลก ได้แก่ ประเทศสหรั ฐอเมริ กา โดยมี
มูลค่าของอุตสาหกรรม ฟิ ตเนสสู งถึง 15.9 พันล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ และมีจานวนสมาชิ กทั้งสิ้ น
41.3 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 15.6 ของจานวนประชากรในประเทศ (Penetration Rate) การออกกาลัง
กายในสถานที่ออกกาลังกายต่างๆ ได้รับความนิ ยมในหมู่ประชาชนสหรัฐมาเป็ นเวลานาน จึงส่ งผล
ให้จานวนสมาชิ กของสถานออกกาลังกายในสหรัฐอเมริ กามีอตั ราการเติบโตร้อยละ 5 นับตั้งแต่ปี
2543 ถึงปี 2548ประเทศที่มีมูลค่าธุ รกิ จและจานวนสมาชิ กรองลงมาได้แก่ ประเทศอังกฤษ โดยมี
มูลค่า 6.4 พันล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ และมีจานวนสมาชิ กทั้งสิ้ น 12.8 ล้านคน คิดเป็ นอัตราร้อย
ละ 12.8ของจานวนประชากรในประเทศ จากกราฟด้านล่าง แสดงให้เห็นถึงจานวนสมาชิกฟิ ตเนส
ของประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศ อังกฤษ ตั้งแต่ปี 2530 ถึงปี 2548 จะเห็นได้วา่ จานวนสมาชิ ก
ฟิ ตเนสของทั้งสองประเทศนี้ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอังกฤษที่มี การ
เติบโตสู งขึ้นเป็ นอย่างมากในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา ส่ งผลให้มีอตั ราการเติบโตในช่วง 5 ปี สู งถึง ร้อยละ
26 หากพิจารณาประเทศในภูมิภาคเอเชี ย ประเทศญี่ปุ่นเป็ นประเทศที่มีธุรกิจฟิ ตเนสใหญ่ที่สุดใน
ภูมิภาคโดยมีมูลค่าธุ รกิจ 3.6 พันล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ และจานวนสมาชิกทั้งสิ้ น 3.4 ล้านคนคิด
เป็ นร้อยละ2.7ของจานวนประชากรในประเทศ ทั้งนี้หากพิจารณาถึงอัตราการเป็ นสมาชิ กฟิ ตเนสต่อ
จานวนประชากรในประเทศ (Penetration Rate) แล้วนั้น ประเทศที่มี Penetration Rate สู งที่สุด 2
อันดับได้แก่ ประเทศนิ วซี แลนด์ และประเทศออสเตรเลีย โดยมี Penetration Rate อยูท่ ี่ร้อยละ 10.4
และ ร้อยละ 9.0 ตามลาดับ สาหรับประเทศไทยนั้นมี Penetration Rate เพียงร้อยละ 0.6 ซึ่ งอยูใ่ น
ระดับที่ค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียงไม่วา่ จะเป็ น ประเทศฮ่องกง (ร้อยละ 4.7) ประเทศ
ไต้หวัน (ร้ อยละ 1.8 ) ประเทศมาเลเซี ย (ร้ อยละ 1.1) อย่างไรก็ตาม ในช่ วง 2 - 3 ปี ที่ ผ่านมา
ประชาชนในภูมิภาคเอเชี ยให้ความสนใจกับการดูแลสุ ขภาพรวมทั้งการออกกาลังกายเพิ่มมากขึ้น
ส่ งผลให้อุตสาหกรรมฟิ ตเนสมีการเติบโตสู งขึ้นเป็ นอย่างมาก โดยปั จจัยภายในที่สนับสนุนให้การ
ใช้บริ การเพิ่มขึ้น คือ ฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ แตกต่างจากธุ รกิ จการให้บริ การสถานออกกาลังกายอื่ นใน
ตลาดสถานออกกาลังกาย ทั้งสโมสร ศูนย์กีฬาและศูนย์บริ การเฉพาะ เนื่ องจากสมัครเข้าใช้บริ การ
ได้ง่าย ต่างจากการสมัครสมาชิกสโมสรหรื อศูนย์กีฬาที่สมัครเป็ นสมาชิกใช้บริ การค่อนข้างยาก เป็ น
บริ การสาหรับลูกค้าในวงจากัด ค่าบริ การไม่สูงนัก โดยค่าบริ การเฉลี่ยที่เรี ยกเก็บอยูท่ ี่ 500 - 2,000
บาทต่อเดือน ขึ้นอยูก่ บั สถานที่ จานวนประเภท และรู ปแบบการออกกาลังกาย และอัตราค่าบริ การมี
แนวโน้มต่าลงอีก, สถานที่ต้ งั ยังเดินทางได้สะดวก ใช้พ้ืนที่จดั ตั้งต่า เฉลี่ยเพียง 700 - 3,000 ตาราง
เมตร ทาให้ผปู ้ ระกอบการหาสถานที่จดั ตั้งได้ไม่ยากนัก ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ธุรกิจนี้ ขยายตัว
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เร็ ว, รู ปแบบกิ จกรรมหลากหลาย, รู ปแบบการให้บริ การมีความยืดหยุน่ เวลาเปิ ด-ปิ ดยืดหยุ่นกว่า
ธุ รกิจออกกาลังกายอื่น โดยบางแห่ งให้บริ การตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนหรื อตลอด 24 ชัว่ โมง
และบางแห่งใช้บริ การต่างสาขาได้ ส่ วนปั จจัยภายนอก ได้แก่ มีโรคภัยไข้เจ็บที่ประชาชนต้องเผชิญ
มากขึ้น ทาให้คนพยายามหาทางป้ องกันตนเองไม่ให้เสี่ ยงต่อการเกิดโรค ด้วยการออกกาลังกายมาก
ขึ้น, ภาครัฐรณรงค์และสนับสนุ นการออกกาลังกาย, รู ปแบบการดาเนินชีวิตของคนเปลี่ยนไป โดย
คนใช้เวลาทางานในสานักงานยาวนาน และสวนสาธารณะ หรื อลานกีฬาอยู่ห่างไกล จึงไม่สะดวก
และต้นทุนในการดาเนิ นงานของศูนย์ออกกาลังกายส่ วนใหญ่ คือ เงินลงทุนตกแต่งสถานที่ และค่า
อุปกรณ์ในการออกกาลังกาย ซึ่งคืนต้นทุนจม (Sunk Cost) ของศูนย์ออกกาลังกายและศูนย์ออกกาลัง
กายจะต้องดาเนินการให้มีการใช้สถานที่และอุปกรณ์เหล่านี้ให้ได้มากที่สุด ด้วยการหาสมาชิกให้ได้
เพียงพอต่อจุดคุม้ ทุน
ศูนย์ออกกาลังกายครบวงจรในประเทศไทย โดยทัว่ ไปจะให้บริ การห้องออกกาลังกายที่เต็ม
ไปด้วยอุ ปกรณ์ ออกกาลังกายให้บริ การจานวนมาก ล้วนเป็ นอุปกรณ์ ที่ทนั สมัยและได้มาตรฐาน
ระดับสากล ภายในพื้นที่ออกกาลังกายอย่างกว้างขวาง ให้สมาชิ กได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนาน
ในขณะการออกกาลังกาย อุ ปกรณ์ ทุกชิ้ นง่ ายต่อการใช้และมี การตรวจเช็ คอุ ปกรณ์ ให้มีสภาพที่
พร้อมใช้อยูเ่ สมอเพื่อลดอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้นให้นอ้ ยที่สุด โดยมีผฝู ้ ึ กสอนคอยให้คาแนะนาในการ
ใช้อุปกรณ์ เครื่ องออกกาลังกาย ห้องออกกาลังกายนี้ เหมาะสาหรับสมาชิ กที่ตอ้ งการ การออกกาลัง
กายตามเวลาที่ตวั เองกาหนดและเน้นการออกกาลังกายเฉพาะส่ วน นอกจากการออกกาลังกายที่เน้น
เฉพาะส่ วนและความรวดเร็ วแล้ว ศูนย์ออกกาลังกายครบวงจรโดยทัว่ ไปยังมีการให้บริ การห้องออก
กาลังกายแบบเป็ นกลุ่ม ซึ่ งจะเน้นความสนุ กสนาน ความผ่อนคลาย ทาให้สมาชิ กรู ้ จกั กัน ซึ่ งเป็ น
กิจกรรมหนึ่ งที่ได้รับความนิ ยม เป็ นอย่างสู ง ทุกกิ จกรรมจะมีการควบคุมโดยผูฝ้ ึ กสอนที่ได้รับการ
ฝึ กอบรมและทดสอบแล้ว
ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้สนใจศึกษา ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์เครื่ องออกกาลัง
กายที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างกลยุทธ์การแข่งขันให้กบั ผูป้ ระกอบการต่อไป
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1.2 กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ตัวแปรต้ น
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพสมรส
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เครื่องออกกาลัง
กาย
1. ด้านจานวน
2. ด้านยีห่ อ้
3. ด้านรู ปลักษณ์
4. ด้านประสิ ทธิภาพ
5. ด้านชื่อเสี ยง

ตัวแปรตำม

กำรตัดสิ นใจสมัครสมำชิ กศู นย์ ออก
กำลังกำย
1. ประเภทของการสมัครสมาชิก
2. เหตุผลสาคัญในการสมัครสมาชิก
3. ช่วงเวลาที่เลือกสมัครสมาชิก
4. ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก
5. บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ

1.3 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1.3.1 เพื่ อศึก ษาปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์เครื่ องออกกาลัง กายที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจสมัค ร
สมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.3.2 เพื่ อ ศึ ก ษาการตัด สิ น ใจสมัค รสมาชิ ก ศู น ย์อ อกก าลัง กายของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
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1.4 สมมติฐำนของกำรวิจัย
1.4.1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์ออกกาลังกาย
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
1.4.2 ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจสมัครสมาชิก
ศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาปั จจัย ด้า นผลิ ตภัณฑ์เครื่ อ งออกก าลัง กายที่ ส่ ง ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจสมัค รสมาชิ กศู นย์ออกก าลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยได้ก าหนด
ขอบเขตการวิจยั ไว้ดงั ต่อไปนี้ คือ
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เป็ นการศึกษามุ่งเน้นประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกาย
และการตัดสิ นใจสมัครสมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่การวิจยั คือ กรุ งเทพมหานคร
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ใช้ ร ะยะเวลาในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามในเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน 2560
1.6 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
การศึกษาในเรื่ อง ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสมัคร
สมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มุ่งประโยชน์ดงั นี้
1.6.1 ทาให้ทราบถึงปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสมัคร
สมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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1.6.2 ท าให้ท ราบถึ ง การตัดสิ นใจสมัครสมาชิ ก ศู นย์ออกก าลัง กายของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
1.6.3 ทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายกับการ
ตัดสิ นใจสมัครสมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสมัคร
สมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาเอกสารและ
ผลงานการวิจยั ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้
2.1 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิด และทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับผลิตภัณฑ์
นิยามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2543) ได้อธิ บายไว้วา่ ส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์ หมายถึง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่สามารถดึงดูดใจทางการตลาดได้ โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติอยู่ 4 ประการ
โดยองค์ประกอบผลิ ตภัณฑ์น้ นั ใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายด้านผลิตภัณฑ์และจะต้อง
คานึ งถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ เป็ นความสามารถของผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถจูงใจทาง
การตลาดได้ ซึ่ งลักษณะ คุณสมบัติ รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการตั้งราคานั้นถือเกณฑ์คุณ
ค่าที่ลูกค้าสามารถรับรู้ได้ โดยจะต้องคานึงถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การจูงใจของผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอต่อตลาด ซึ่ งประเด็นนี้ ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีความสามารถ
ในการตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าเหนือกว่าคู่แข่งได้
2. รู ปลักษณะ และคุณภาพผลิตภัณฑ์ รู ปลักษ์ของผลิตภัณฑ์จะต้องมีลกั ษณะที่ตอบสนอง
ต่อความจาเป็ น และความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างดี รวมทั้งมีคุณภาพที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้ามากกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
3. การให้บริ การและคุณภาพการให้บริ การ เป็ นปั จจัยในการให้การสนับสนุ นผลิตภัณฑ์
มากกว่าแค่รูปลักษณะของผลิตภัณฑ์ นักการตลาดจึงต้องคานึงถึงการจัดบริ การเสริ มที่ตรงใจลูกค้า
ด้วย
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4. ราคา ในการตั้งราคานั้นผูผ้ ลิตต้องยึดถือในคุณค่าการรับรู ้ของผลิตภัณฑ์ เนื่ องจากเป็ น
สิ่ งที่นกั การตลาดจะต้องสร้างให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่ งลักษณะระดับของผลิตภัณฑ์มี 5 ระดับ
ดังนี้
ลักษณะระดับผลิตภัณฑ์ 5 ระดับ หมายถึง ลักษณะต่างๆ 5 ประการของผลิ ตภัณฑ์ อัน
ประกอบไปด้วย
1) ผลิ ต ภัณ ฑ์ห ลัก หมายถึ ง ประโยชน์ที่ ส าคัญ ของผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ผูผ้ ลิ ต เสนอขายให้ ก ับ
ผูบ้ ริ โภค เช่ น ประโยชน์ ใ นการใช้ส อย ช่ วยในการแก้ปั ญหาแก่ ลู ก ค้า หรื อความปลอดภัย ของ
ผลิตภัณฑ์
2) รู ปลักษณ์ ของผลิ ตภัณฑ์ หมายถึ ง ลักษณะทางกายภาพที่ สามารถสัมผัสหรื อรับรู้ โดย
การมองเห็น หรื อใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ เป็ นส่ วนที่ทาให้ผลิตภัณฑ์หลัก มีความสมบูรณ์มาก
ขึ้น หรื อทาให้น่าใช้งานมากขึ้น เช่น คุณภาพ รู ปร่ างผลิตภัณฑ์ รู ปแบบ บรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสิ นค้า สี สัน
และชื่อเสี ยงของผูผ้ ลิตเป็ นต้น
3) ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง เป็ นกลุ่มของคุณสมบัติและเงื่อนไขที่ผูซ้ ้ื อคาดหวังว่าจะได้รับและ
ใช้เป็ นข้อตกลงจากการซื้ อสิ นค้า การเสนอผลิ ตภัณฑ์ที่คาดหวังจะคานึ งถึงความพอใจของลูกค้า
เป็ นหลัก (Customer’s satisfaction)
4) ผลิตภัณฑ์ควบ หมายถึง ผลประโยชน์ที่ผซู้ ้ื อได้รับเพิ่มเติมนอกเหนื อจากผลิตภัณฑ์หลัก
และผลิตภัณฑ์ที่มีตวั ตน ประกอบด้วย (1) การขนส่ ง (2) การให้สินเชื่อ (3) การรับประกัน (4) การ
บริ การหลังการขาย (5) การติดตั้ง (6) การให้บริ การอื่นๆ
5) ศักยภาพเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ หมายถึง คุณสมบัติและความสามารถของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ได้ท าการเปลี่ ย นแปลงหรื อ มี ก ารพัฒนา เพื่ อ ให้ส ามารถตอบสนองความต้องการของลู ก ค้าใน
อนาคต ซึ่ ง ผลิ ตภัณฑ์บ างประเภทผูบ้ ริ โภคได้ให้ความสนใจในผลิ ตภัณฑ์หลัก เช่ น นิ ตยาสาร
อาหารเสริ ม ส่ วนผลิตภัณฑ์บางประเภทผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจในเรื่ องของรู ปลักษณ์ เช่ น บ้าน
รองเท้า ฯ และคุณสมบัติที่สาคัญของผลิตภัณฑ์ ที่นกั การตลาดจะต้องคานึงถึงมีดงั นี้
1. คุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์ เป็ นการวัดการทางาน และวัดความคงทนของผลิ ตภัณฑ์ เกณฑ์ใน
การวัดคุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกค้าและคุ ณภาพที่เหนื อกว่าคู่แข่งขัน ถ้าสิ นค้าคุณภาพ
ต่ า ผูซ้ ้ื อจะไม่ ซ้ื อซ้ า แต่ ถ้า คุ ณภาพของสิ นค้า สู งเกิ นกว่า อานาจซื้ อของผูบ้ ริ โภค สิ นค้า นั้นก็ ไ ม่
สามารถขายได้ ดังนั้นต้องพิจารณาว่า สิ นค้าควรมีระดับคุณภาพใดบ้าง และควรมีตน้ ทุนเท่าใดจึง
จะทาให้ผบู้ ริ โภคพอใจที่จะซื้ อ รวมทั้งคุณภาพสิ นค้าต้องสม่าเสมอและมีมาตรฐาน เพื่อที่จะสร้าง
การยอมรั บความเชื่ อถื อที่ มีต่อตัวสิ นค้าทุ กครั้งที่ซ้ื อ การควบคุ มคุ ณภาพสิ นค้าต้องมีการควบคุ ม
และปรับปรุ งอยูเ่ สมอ
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2. ลักษณะทางกายภาพของสิ นค้า เป็ นลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้
หรื อสามารถรับรู้ได้ดว้ ยประสาทสัมผัสของผูบ้ ริ โภค ทั้ง 5 คือ การสัมผัส การลิ้มรส การได้กลิ่ น
การได้ยนิ เสี ยง รู ปลักษณ์
3. ราคา (Price) เป็ นจานวนเงิ นที่ บุคคลจ่ายเพื่อซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่ งแสดงเป็ นมูลค่า
(Value) ที่ผบู้ ริ โภคจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่ งราคานั้นจะ
มีส่วนสาคัญในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคด้วย การตัดสิ นใจตั้งราคานั้นจะต้องสอดคล้อง
กับปรัชญาหรื อแนวคิดทางการตลาด การตัดสิ นใจด้านราคาไม่จาเป็ นว่าจะต้องเป็ นราคาสู งหรื อ
ราคาต่า แต่เป็ นราคาที่ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ในคุณค่า คือ หากผูบ้ ริ โภคเห็นว่าสิ นค้านั้นมีคุณค่า การ
ตั้งราคานั้นสามารถตั้งราคาสู งได้และสามารถปรั บขึ้นราคาได้ หรื ออาจลดราคาได้ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ ง
พิจารณาถึงความอ่อนไหวในด้านราคาของผูบ้ ริ โภคด้วยเช่นกัน
4. ชื่อเสี ยงของผูข้ ายหรื อตราสิ นค้า (Brand) หมายถึง คา (Term) สัญลักษณ์ (Symbol) การ
ออกแบบ (Design) หรื อส่ วนประสมของสิ่ งดังกล่าว เพื่อระบุถึงสิ นค้าและบริ การของผูข้ ายรายใด
รายหนึ่ ง หรื อกลุ่ ม ของผูข้ าย เพื่ อแสดงถึ งลัก ษณะที่ แตกต่ า งจากคู่แข่ ง ขัน การตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคต่อผลิ ตภัณฑ์บางชนิ ดนั้นขึ้ นอยู่กบั ชื่ อเสี ยงของผูข้ ายหรื อตราสิ นค้า โดยเฉพาะสิ นค้าที่
เจาะจงซื้ อ เช่น กระเป๋ าหลุยส์ วิกตอง เสื้ อเวอร์ ซาเช่ ซึ่ งเป็ นสิ นค้าที่ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อด้วยหลัก
เหตุผลด้านจิตวิทยาไม่ใช่เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ หรื อประโยชน์ที่ได้รับ ดังนั้นการพัฒนาคุ ณค่า
ตราสิ นค้าจึงมีความสาคัญ กล่าวคือ การพัฒนาในการใช้เครื่ องมือการตลาดต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง
ของผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อการสื่ อสารผ่านช่องทางต่างๆ ในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพื่อทาให้
ลูกค้าเกิดการรับรู ้ถึงคุณค่าของตราสิ นค้านั้นๆ
5. บรรจุภณ
ั ฑ์ หมายถึง การออกแบบและการผลิตภาชนะสาหรับบรรจุหรื อสิ่ งห่ อหุ ้มของ
ผลิ ตภัณฑ์ กล่ า วได้ว่า บรรจุ ภ ัณฑ์ เป็ นตัว ที่ ท าให้เ กิ ด การรั บ รู ้ ข องผูบ้ ริ โภค คื อ การที่ ผูบ้ ริ โ ภค
มองเห็นสิ นค้า เมื่อเกิ ดการยอมรับในบรรจุภณ
ั ฑ์ก็จะนาไปสู่ การจูงใจให้เกิ ดความต้องการซื้ อและ
เกิดการตัดสิ นใจซื้ อในที่สุด ดังนั้น บรรจุภณั ฑ์ตอ้ งมีความโดดเด่นสวยงาม
6. การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง รู ปแบบหรื อลักษณะผลิตภัณฑ์ ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ ส่งผล
ต่อพฤติกรรมในการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ดังนั้น การออกแบบจึงมีความสาคัญมากสาหรับสิ นค้า
ต่างๆ ดังนั้น ผูผ้ ลิตที่มีผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการออกแบบจึงต้องศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อ
ออกแบบสิ นค้าให้ดึงดูดใจและให้เป็ นที่ต้องการของผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ การออกแบบยังทาให้
ผลิตภัณฑ์น้ นั มีความแตกต่างกัน เพื่อให้ลูกค้าจดจาผลิตภัณฑ์และแยกแยะผลิตภัณฑ์จากคู่แข่งได้
ง่าย
7. การรับประกัน และการประกันสิ นค้าหรื อบริ การ
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7.1 การรับประกันหรื อใบรับประกัน คือ เอกสารที่ใช้สาหรับการรับประกันสิ นค้าของ
ผูผ้ ลิ ต ซึ่ งจะมีขอ้ ความที่ ระบุ ถึงการรั บประกันสิ นค้าที่ผูผ้ ลิ ตหรื อผูข้ ายจะชดเชยให้กบั ผูซ้ ้ื อเมื่ อ
ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทางานภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ถือได้วา่ การรับประกันนั้นเป็ นเครื่ องมือ
ที่สาคัญในการแข่งขัน เพราะสิ นค้าบางประเภท เช่น รถยนต์ เครื่ องใช้ในบ้าน และเครื่ องจักร เพื่อ
เป็ นการลดความเสี่ ยงจากการซื้ อสิ นค้าของลูกค้า และเป็ นการสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ ผูบ้ ริ โภค
ดังนั้น จึงมี การรั บประกันเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรหรื อด้วยคาพูด โดยทัว่ ไปการรั บประกันจะระบุ
ข้อกาหนดในการรับประกันอยู่ 3 ประเด็นสาคัญ คือ 1. ใบรับประกันต้องมีการให้ขอ้ มูลชัดเจนว่าผู้
ซื้ อจะร้องเรี ยนปั ญหาสิ นค้าที่ไหน กับใคร และอย่างไร 2. จะต้องแจ้งให้ผูบ้ ริ โภคทราบล่วงหน้า
ก่อนการซื้ อเกี่ยวกับการรับประกันสิ นค้า 3. ผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายต้องระบุเงื่อนไขในการรับประกันทั้ง
ทางด้านระยะเวลา ขอบเขตในการรับผิดชอบ และเงื่อนไขอื่นๆ
7.2 การรั บประกันสิ นค้าหรื อบริ การ เป็ นสิ่ งที่ แสดงถึ งการยืนยันว่าผลิ ตภัณฑ์หรื อ
บริ การนั้นสามารถทางานหรื อให้บริ การได้เป็ นที่พึงพอใจหรื อมีการประกันว่า ถ้าสิ นค้าใช้ไม่ได้
ผูข้ ายยินดีคืนเงิน
8. ความเข้ากันได้ คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของ
ลูกค้าและไม่เกิดปั ญหาในการใช้งาน
9. คุ ณค่าผลิ ตภัณฑ์ คือ ผลประโยชน์ ที่ได้รับจากการใช้ผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะทาการ
เปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่าที่เกิดจากความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์กบั ต้นทุนที่ผบู้ ริ โภคซื้ อ
10. ความหลากหลายของสิ นค้า (Variety) ผูซ้ ้ื อส่ วนมากพอใจที่ จะเลื อกซื้ อสิ นค้าที่มีให้
เลื อกหลากหลายทั้งสี ข องผลิ ตภัณฑ์ กลิ่ นต่ างๆ รสชาติหลากหลาย ขนาดและการบรรจุ หีบห่ อ
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมีความต้องการที่แตกต่างกัน ผูผ้ ลิ ตหรื อผูข้ ายจาเป็ นต้องผลิตสิ นค้าให้มีความ
หลากหลายเพื่อสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีความแตกต่างกัน
ประเภทของผลิตภัณฑ์
ผลิ ตภัณฑ์จดั ได้ว่าเป็ นส่ วนสาคัญที่สุดของส่ วนประสมทางการตลาด ทั้งนี้ เพราะว่าหาก
ขาดองค์ประกอบส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ไปการจัดการเกี่ยวกับองค์ประกอบส่ วน
ประสมการตลาดตัวอื่นๆ ก็ไม่มีความจาเป็ น ผลิ ตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคมีความต้องการอาจจะไม่ตรงกับ
สิ่ งที่ผูข้ ายต้องการจะขายในทางตลาด ดังนั้นสิ่ งที่ ผบู ้ ริ หารการตลาดเสนอขายจะต้องตอบสนอง
ความต้องการและตรงตามความปรารถนาของผูบ้ ริ โภคด้วยการทาการวิจยั ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ของ
ผูบ้ ริ โภคนั้นตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ผลิ ตภัณฑ์ที่เสนอขายสามารถขายให้ก ับ
ผูบ้ ริ โภคได้
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เชาว์ โรจนแสง (2550) ได้ให้ความหมายของผลิ ตภัณฑ์ไว้ว่า ผลิ ตภัณฑ์ หมายถึ ง สิ นค้า
หรื อบริ การ ที่สามารถตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของผูบ้ ริ โภคได้ หรื ออีกนัยหนึ่ง
ก็คือสิ นค้าหรื อบริ การที่เป็ นประโยชน์ต่อมนุ ษย์ มีมูลค่าเป็ นตัวเงิ น และในทางการค้า ผลิตภัณฑ์
อาจเป็ นได้ท้ งั ที่มีตวั ตนและไม่มีตวั ตน ผลิ ตภัณฑ์ที่มีตวั ตน คือ จับต้องได้ เช่ น สิ นค้าชนิ ดต่างๆ
ส่ วนผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตวั ตัน โดยทัว่ ไป หมายถึง บริ การและสิ นค้าอื่นๆ ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการและสร้ างความพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ การที่จะผลิ ตสิ นค้าและบริ การให้ความสามารถ
ตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของผูบ้ ริ โภคได้ ควรหาข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคแล้วผลิต
ตามที่ ผูบ้ ริ โภคต้องการ ผูผ้ ลิ ตหรื อผูบ้ ริ หารการตลาดที่ มี แนวคิ ดการตลาดจะต้องตามใจลู ก ค้า
เสมือนพระราชา ผูข้ ายจะได้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ถู กต้อง สาหรับสิ นค้าใน
ท้องตลาดมีมากมายทั้งในส่ วนเป็ นสิ นค้าชิ้ นใหญ่ๆ และชิ้นเล็กๆ เช่น สิ นค้าใช้ในครัวเรื อน ใช้ใน
สานักงานหรื อสาหรับเป็ นเครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย อาหาร และยารักษาโรค นอกจากนั้นก็เป็ นสิ นค้า
ที่ใช้ประโยชน์จากการอานวยความสะดวกสบาย รวมถึงสิ นค้าประเภททุน เช่ น เครื่ องจักรที่ใช้ใน
การผลิตอุปกรณ์ ตลอดจนวัตถุดิบที่ป้อนเข้าโรงงานอุตสาหกรรม
ระวัง เนตรโพธิ์ แก้ว (2537 : 87 – 88) กล่าวในทางการค้าโดยทัว่ ไปแบ่งสิ นค้าออกเป็ น 2
ประเภทใหญ่ๆ คื อ สิ นค้า อุ ตสาหกรรม และสิ นค้าผูบ้ ริ โภค โดยสิ นค้าผูบ้ ริ โภค ได้แก่ สิ นค้าที่
เกี่ ยวข้องกับการดารงชี พของมนุ ษย์ เป็ นการส่ งเสริ มชี วิตด้านความเป็ นอยู่ให้บงั เกิดความสะดวก
ความสุ ขสบายยิ่งขึ้น ซึ่ งแบ่งได้ออกเป็ น 2 ประเภท คือ การจาแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ อาจใช้
หลักเกณฑ์หรื อมาตรฐานในการจาแนกได้หลายๆ แบบ เช่ น จาแนกตามลักษณะของสิ นค้า เป็ น
สิ นค้าที่ใช้แล้วสิ้ นเปลื องหมดไปหรื อสิ นค้าใช้ถาวร การที่จะ จาแนกประเภทโดยวิธี ใดขึ้นอยู่กบั
จุ ดประสงค์ใ นการนาไปใช้ป ระโยชน์ โดยทัว่ ๆ ไปสามารถจ าแนกประเภทผลิ ตภัณ ฑ์โดยยึด
กลุ่มเป้ าหมายทางการตลาด สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. สิ นค้าอุ ปโภคบริ โภค หมายถึ ง สิ นค้าหรื อบริ การที่ ซ้ื อโดยผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย (Final
consumer) ความต้องการในการบริ โภคสิ นค้าประเภทนี้ เกิดขึ้นอย่างอิสระเนื่องจากความต้องการ
และความคิ ดส่ วนตัวของผูบ้ ริ โภคที่มีพฤติกรรมการบริ โภคที่แตกต่างกัน เช่ น ชอบสี สันต่างกัน
หรื อความคิดว่าสิ นค้ามีความสวยงามต่างกัน เป็ นต้น
2. สิ นค้าอุตสาหกรรม หมายถึง สิ นค้าในตลาดอุตสาหกรรม ซึ่ งผูซ้ ้ื อจะซื้ อไปเพื่อเป็ นปั จจัย
ในการผลิต เพื่อการขายต่อ เพื่อให้การบริ การ เพื่อการดาเนิ นงานขององค์กรต่างๆ ซึ่ งรวมเรี ยกผูซ้ ้ื อ
สิ นค้าประเภทนี้ ว่าผูซ้ ้ื อทางอุตสาหกรรม เช่นเดี ยวกับ เชาว์ โรจนแสง (2550) ก็ได้จาแนกประเภท
ของผลิตภัณฑ์โดยทัว่ ๆ ไปเอาไว้พิจารณาจากลักษณะการนาไปใช้ของผูบ้ ริ โภค ฉะนั้น ผลิตภัณฑ์
จึงอาจจาแนกได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
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1. สิ นค้าสะดวกซื้ อ เป็ นสิ นค้าที่มีราคาถูก ไม่คงทน ใช้หมดในระยะเวลาอันสั้น ผูบ้ ริ โภค
ไม่จาเป็ นต้องมีความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้านั้นเป็ นอย่างดีก่อนที่จะซื้ อ เนื่ องจากเคยมีการใช้อยูเ่ ป็ นประจา
ซื้ อบ่อยๆ แต่ซ้ื อครั้งละไม่มาก ไม่ตอ้ งใช้เวลาในการวางแผนซื้ อ มีสินค้าทดแทนจานวนมาก ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลหรื อเทศกาล สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ
1.1 สิ นค้าซื้ อประจา ได้แก่ สิ นค้าประเภทอาหาร ของใช้ประจาวัน เครื่ องอุปโภคต่างๆ
มีการซื้ อครั้ งละไม่มาก แต่ซ้ื อบ่อยครั้ ง สิ นค้าประเภทนี้ มกั มีการเลื อกตราสิ นค้าไว้ล่วงหน้าเพื่อ
ประหยัดเวลาในการหาซื้ อ และซื้ อใกล้ที่อยูอ่ าศัย ผูบ้ ริ โภคจะทาการเปรี ยบเทียบระหว่างค่าใช้จ่าย
กับค่าเสี ยเวลาในการเสาะแสวงหาสิ นค้าในแหล่งที่ไกลออกไปแม้มีราคาที่ถูกกว่าก็ตาม
1.2 สิ นค้าที่ซ้ื อโดยสิ่ งกระตุน้ ได้แก่ บางครั้งบางคราวผูซ้ ้ื ออาจมิได้ต้ งั ใจหรื อตัดสิ นใจ
มาล่วงหน้า เมื่อผูซ้ ้ื อได้พบเห็ นสิ นค้าที่ใช้ในชี วิตประจาวันเหล่านั้น เนื่ องจากลักษณะของสิ นค้า
หรื อการจัดวางหน้าร้านค้าเป็ นที่ สะดุ ดตา ตัวสิ นค้าจะช่ วยกระตุน้ ความต้องการที่มีอยู่แล้วในตัว
ลูกค้าให้ปรากฏชัดเจน และมีการตัดสิ นใจซื้ อและลงมือซื้ อเกิ ดขึ้น การขายสิ นค้าเหล่านี้ จะได้ผล
เมื่อเลือกแหล่งหรื อที่ขาย แหล่งที่จดั วางสิ นค้าให้สะดุดตาผูซ้ ้ื อในสถานที่ขาย เพราะลูกค้าจะซื้ อเมื่อ
เห็น ถ้าไม่เห็นจะไม่มีการซื้ อเกิดขึ้น
1.3 สิ นค้าซื้ อกรณี มี เหตุ ฉุ ก เฉิ น เมื่ อเกิ ดความจาเป็ นรี บ ด่ วนจะต้องใช้สิ นค้า นั้น
ผูบ้ ริ โภคจะต้องได้สินค้าโดยรวดเร็ วให้ทนั การณ์ในการใช้ เช่น บริ การรถพยาบาล รถดับเพลิง การ
ขับรถเดินทางไกลเกิดน้ ามันหมด, ยางแตก ดังนั้น การซื้ อสิ นค้าในลักษณะเพราะจาเป็ นต้องใช้จะ
ไม่ มีโอกาสในการเลื อกหาหรื อใช้ค วามพยายามในการเลื อกซื้ อที่ ดีที่ สุด หากแต่ คานึ งถึ งความ
รวดเร็ วเป็ นเกณฑ์ ความสะดวกของแหล่งซื้ อเป็ นจุดสาคัญในการซื้ อ ราคาสิ นค้าไม่มีคู่แข่งขันมาก
นัก ผูซ้ ้ื อจะต้องคานึงถึงวิธีที่จะได้สินค้ามาใช้ให้ทนั การณ์ที่จาเป็ นเท่านั้น
2. สิ นค้าเปรี ยบเทียบซื้ อ เป็ นสิ นค้าประเภทที่ผซู ้ ้ือต้องมีการเปรี ยบเทียบราคา คุณภาพ หรื อ
รู ปแบบของสิ นค้าต่างๆ ผูซ้ ้ื อมักจะใช้ความพยายามในการเดินดูสินค้าหลายๆ แหล่ง เพื่อหาข้อมูล
ต่างๆ และนามาเปรี ยบเทียบจนกว่าจะได้สินค้าที่ตรงกับความต้องการและมีความพอใจมากที่สุด
เป็ นการซื้ อไม่บ่ อยครั้ งนัก และไม่ใช่ สินค้าที่ ใช้ประจา ซึ่ งอาจมี ราคาต่อหน่ วยสู งจึ งต้องใช้การ
พิจารณาอย่างรอบคอบพิถีพิถนั ในการเลื อกก่อนมีการตัดสิ นใจซื้ อ และอายุการใช้งานของสิ นค้า
นั้นค่อนข้างนาน ทาให้ผซู ้ ้ื ออาจใช้เวลานานเป็ นชัว่ โมง ๆ หรื อเป็ นวันๆ หรื อเป็ นเดือนๆ ในการ
สารวจผลิตภัณฑ์จากแหล่ งซื้ อหลายๆ แหล่ง และทาการเปรี ยบเทียบข้อมูลต่างๆ เช่ น ยี่ห้อ ราคา
รู ปแบบ และคุณภาพ เป็ นต้น สิ นค้าประเภทเปรี ยบเทียบซื้ อนี้ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทย่อย
ตามลักษณะวิธีการซื้อ คือ
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2.1 สิ นค้า ที่ เหมื อนกันในสายตาผูซ้ ้ื อ เป็ นสิ นค้าที่ ผูซ้ ้ื อพิจารณาว่ามี คุณภาพและ
ลักษณะที่เหมือนกันกับสิ นค้ารายการอื่นและสามารถใช้ทดแทนกันได้ เนื่องจากการลอกเลียนแบบ
สิ นค้านั้นสามารถทาได้ค่อนข้างง่าย และมีประสิ ทธิ ภาพ เช่ น เครื่ องซักผ้า ตูเ้ ย็น ทีวี เป็ นต้น การ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคจึงมีการเปรี ยบเทียบราคาของสิ นค้าเป็ นหลัก มากกว่าตัวผลิตภัณฑ์ ดังนั้น
ผูบ้ ริ โภคจะประเมิ นรู ปร่ า งของสิ นค้า การนาไปใช้ประโยชน์ เหมื อนๆ กันได้ การเปรี ยบเที ย บ
ระหว่า งตราสิ นค้า ต่ างๆ เพื่ อหาจุ ดเด่ นกว่า ในเชิ ง คุ ณภาพของตราสิ นค้า เช่ น ความทนทาน ใช้
ประโยชน์ได้หลายด้านกว่า หรื อประหยัดกว่า สาหรับผูผ้ ลิตจึงต้องเน้นราคาถูกกว่าเป็ นเกณฑ์ ราคา
ถูกกว่าระหว่างสิ นค้า ร้ านค้าส่ วนใหญ่จึงหลี กเลี่ ยงหันไปใช้วิธีเสนอการให้บริ การที่ ดีกว่า ทั้งนี้
เนื่ องจากวิธีการซื้ อของผูบ้ ริ โภค เมื่อเห็นว่าสิ นค้ามีรูปแบบเหมือนๆ กัน อันดับแรกที่ผบู้ ริ โภคจะ
กระทา คือ การเปรี ยบเทียบคุณภาพ ส่ วนราคาเป็ นอันดับรองลงมาในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
2.2 สิ นค้าที่แตกต่างกันในสายตาผูซ้ ้ื อ ความแตกต่างในรู ปแบบลักษณะทัว่ ๆ ไปของ
สิ นค้า เช่ น รู ปทรง สี คุณภาพ เป็ นต้น ผูซ้ ้ื อสิ นค้าจะเปรี ยบเทียบความแตกต่างทางด้านรู ปลักษณ์
และด้า นคุ ณภาพของสิ นค้า เที ยบกับ ความต้องการของตน ดังนั้น การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคจะ
พิจารณาเลื อกแบบที่พอใจก่อน จึงค่อยพิจารณาถึงคุ ณภาพที่พอใจและราคาสอดคล้องกับคุณภาพ
ซึ่ ง ตราสิ นค้า มีบ ทบาทในการเลื อกระดับ ต้นเท่ า นั้น แม้ใ นสิ นค้า ตราเดี ยวกันยังมี แบบให้เลื อก
หลายๆ แบบผูซ้ ้ื อต้องการใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้ อของตนเองมากกว่าความเชื่ อถือในตัวตรา
สิ นค้า
3. สิ นค้าเจาะจงซื้ อ เป็ นสิ นค้าที่ผซู ้ ้ื อเจาะจงต้องการซื้ อสิ นค้านั้น มีการตัดสิ นใจล่วงหน้า
เนื่ องจากเห็นว่ามีลกั ษณะพิเศษที่ตรงกับความต้องการ ไม่สามารถใช้สินค้าอื่นทดแทนได้ ผูซ้ ้ื อจะ
ใช้ค วามพยายามในการที่ จ ะเสาะแสวงหาซื้ อสิ น ค้า นั้น ๆ ความพยายามในการแสวงหาซื้ อจะ
แตกต่างจากสิ นค้าเปรี ยบเที ยบซื้ อ ผูซ้ ้ื อจะไม่ได้เปรี ยบเทียบสิ นค้ากับสิ นค้า แต่เป็ นการใช้ความ
พยายามในการเสาะหาแหล่งขายสิ นค้านั้นๆ ดังนั้น การขายสิ นค้าประเภทเจาะจงซื้ อ แหล่งขายจึง
ไม่ มีค วามส าคัญในการตัดสิ นใจซื้ อ แม้ว่า จะขายที่ ไ หนลู ก ค้าก็ จะติ ดตามไปซื้ อถึ งที่ เช่ น กรณี
ร้านอาหารที่มีชื่อเสี ยง เมื่อผูบ้ ริ โภคเจาะจงจะบริ โภคอาหารชนิ ดนั้นที่มีชื่อเสี ยง จะต้องขับรถไป
ไกลแค่ไหนหรื อต้องเดินเข้าตรอกซอย ผูซ้ ้ื อยังคงใช้ความพยายามไปถึงร้านค้าดังกล่าวนั้น หรื ออาจ
เป็ นสิ นค้าอื่น เช่น รถยนต์เมอร์ ซิเดสเบนซ์ เครื่ องเสี ยง น้ าหอม สิ นค้าแฟชัน่ ฯลฯ
4. สิ นค้าไม่แสวงซื้ อ เป็ นสิ นค้าที่ ผูซ้ ้ื อไม่รู้จกั หรื อไม่ทราบมาก่ อนว่ามี ขาย หรื อยังไม่มี
ความต้องการที่ จะซื้ อแต่รู้จกั สิ นค้านั้น จึ งยังไม่สนใจที่ จะหาซื้ อ จนกว่าจะเกิ ดความต้องการขึ้ น
แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
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4.1 สิ นค้าใหม่ที่ผซู ้ ้ื อยังไม่เคยรู ้จกั มาก่อน เจ้าของผลิตภัณฑ์จึงต้องมีการให้ข่าวสาร
ผ่านช่ องทางต่างๆ เพื่อที่จะทาให้เป็ นที่รู้จกั ของผูบ้ ริ โภคและเกิ ดการยอมรับจนตัดสิ นใจซื้ อ เช่ น
สิ นค้านวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
4.2 สิ นค้าที่ผใู ้ ช้เห็นว่าไม่จาเป็ นใช้ เป็ นสิ นค้าที่ผซู ้ ้ื ออาจรู ้จกั แต่ไม่เห็นความจาเป็ นที่
จะต้องใช้ เนื่ องจากผูซ้ ้ื ออาจพิจารณาว่ายังไม่จาเป็ นที่จะต้องใช้ในขณะนั้น ดังนั้นผูข้ ายสร้างความ
ตระหนักโดยเน้นให้เห็นถึงความสาคัญ และความจาเป็ นที่ทาให้ผบู้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อในทันที การ
กาหนดราคาสิ นค้าจะกาหนดไว้ค่อนข้างสู งมีการบวกกาไรต่อหน่วยสู ง เนื่ องจากสิ นค้าเป็ นสิ นค้าที่
ขายได้ยาก นานๆ ขายได้ครั้ง และยังมีตน้ ทุนต่อหน่วยค่อนข้างสู ง เพราะการหมุนเวียนของสิ นค้า
นั้นอยูใ่ นระดับต่า ต้องอาศัยพนักงานขาย และเน้นการโฆษณาเพื่อการแนะนาสิ นค้า ให้ความรู้และ
กระตุน้ การซื้ อ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมักจะขึ้ นอยู่กบั ลัก ษณะทางกายภาพ ซึ่ ง ลักษณะทางกายภาพมักถู ก
กาหนดจากสภาพจิตวิทยาของครอบครัวและสังคม รวมถึงวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่ นที่จะเป็ น
ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภค ได้แก่
1. ลักษณะทางสรี ระ (Physiological Characteristic) สรี ระเป็ นปั จจัยเบื้องต้นในการกาหนด
พฤติกรรมการซื้ อและการใช้ขอ้ งผูบ้ ริ โภคการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงทางด้านสรี ระจึงเป็ นสิ่ ง
แรกที่ตอ้ งกระทาเนื่องจากมีบทบาทมากที่สุดในการตัดสิ นใจของมนุษย์
2. สภาพจิตวิทยา (Psychological Condition) เป็ นลักษณะของความต้องการที่เกิดจากสภาพ
จิตใจ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์
3. ครอบครั ว (Family) เป็ นกลุ่ ม สั ง คมเบื้ อ งต้น ครอบครั ว เป็ นแหล่ ง อบรมและสร้ า ง
ประสบการณ์ของบุคคลถ่ายทอดลกัษณะนิสัยครอบครัวจึงมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการบริ โภค
4. สั ง คม (Social) เป็ นสิ่ ง ที่ อ ยู่ร อบตัว เราซึ่ งจะมี ผ ลท าให้ เ ราต้อ งท าตัว สอดคล้อ งกับ
บรรทัดฐานของสังคม ซึ่ งแต่ละชนชั้นก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
5. วัฒนธรรม (Culture) คือวิถีชีวิตที่คนในสังคมยอมรับ ประพฤติปฏิบ ตั ิตามกัน (เสรี วงษ์
มณฑา, 2542)
ปัจจัยภายในที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
1. ความจาเป็ น (Needs) ความต้องการ (Wants) และความปรารถนา (Desire) ของมนุ ษย์ท้ งั
3 ประการนี้ สามารถใช้แทนกันได้ ความจาเป็ นใช้สาหรับสิ นค้าที่จาเป็ นต่อการครองชี พ ความ
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ต้องการใช้สาหรับความต้องการทางจิตวิทยาที่สูงขึ้นกว่า ความจาเป็ นและความปรารถนาถือว่าเป็ น
ความต้องการทางด้านจิตวิทยาที่สูงที่สุด ดังนั้นความจาเป็ นและความต้องการจะทาให้นกั การตลาด
ขายสิ นค้าได้โดยที่สินค้าและบริ การเป็ นสิ่ งที่ สามารถแก้ปัญหาได้เพราะความจาเป็ นและความ
ต้องการคือ ปัญหา
2. แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง ปั ญหาที่ถึงจุดวิกฤตที่ทาให้ผบู้ ริ โภคเกิดความไม่สบายใจ
แรงจูงใจจึงเป็ นความต้องการที่จะบังคับให้บุคคลหาวิธีมาตอบสนองความพึงพอใจให้กบั ตัวเอง
โดยแรงจูงใจนั้นมีพ้ืนฐานมาจากความจาเป็ น คือ ถ้าไม่จาเป็ นก็จะไม่เกิดแรงจูงใจและความจาเป็ น
เมื่อเกิ ดเป็ นความรุ นแรงขึ้นในใจก็จะกลายเป็ นตัณหาแห่ งความต้องการ นักการตลาดจึงมีหน้าที่
กระตุน้ ให้ผบู้ ริ โภคเกิดความต้องการซื้ อ
ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
1. สภาพทางเศรษฐกิ จ (Economy) เป็ นสิ่ ง ที่ ก าหนดอ านาจการซื้ อ ของผู้บ ริ โ ภคเมื่ อ
ผูบ้ ริ โภคต้องเกิดความต้องการในตัวสิ นค้า แต่ราคาสิ นค้าที่แพงเกินไปจึงไม่สามารถซื้ อได้สิ่งนี้ คือ
ปัจจัยที่ จะเป็ นตัวช่วยกาหนดพฤติกรรม
2. ครอบครั ว (Family) ครอบครั ว ท าให้เกิ ดการตอบสนองต่ อ ความต้อ งการผลิ ตภัณ ฑ์
นักการตลาดต้องเป็ นนักพฤติกรรมศาสตร์ ในเรื่ องครอบครัวคือ ต้องเข้าใจว่าครอบครัวเป็ นส่ วน
หนึ่งของตัวแทนกระบวนการทางสังคม ครอบครัวจึงเป็ นพื้นฐานในการดารงชีวติ ให้กบั มนุษย์
3. สังคม (Social Group) ลักษณะด้านสังคมประกอบด้วยรู ปแบบการดารงชีวิต (Lifestyles)
ค่า นิ ย มสั งคม (Social Values) และความเชื่ อถื อ (Belief) นัก การตลาดต้องเป็ นนัก สังคมวิท ยา
เพื่อที่จะมองถึงอิทธิ พลของสังคมที่มีต่อการอยูร่ ่ วมกัน โดยเฉพาะในเรื่ องของบรรทัดฐานว่าสิ่ งใดที่
สังคมยอมรับได้และสิ่ งใดที่สังคมยอมรับไม่ได้
4. วัฒนธรรม (Culture) เป็ นกลุ่มค่านิยมพื้นฐาน (Basic Value) การรับรู้ (Perception) ความ
ต้องการ (Wants) และพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู ้จากการร่ วมเป็ นสมาชิ กของสังคมใน
ครอบครั ว วัฒนธรรมจึ งเป็ นรู ป แบบหรื อวิถี ใ นการดาเนิ นชี วิตที่ ค นส่ วนใหญ่ ใ นสั ง คมยอมรั บ
นักการตลาดต้องเป็ นนักมานุษยวิทยาเพื่อจะได้ทราบว่า วัฒนธรรมของแต่ละสังคมไม่เหมือนกัน
5. การติดต่อธุ รกิจ (Business Contacts) คือ โอกาสที่ผบู ้ ริ โภคจะได้พบเห็นสิ นค้านั้นๆ หาก
สิ นค้าใดที่ผบู้ ริ โภคได้พบเห็นบ่อยๆ ก็จะมีความคุน้ เคย ซึ่ งจะทาให้ผบู้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกไว้วางใจ
และมีความยินดีที่จะใช้สินค้านั้นๆ แต่สินค้าที่ผบู ้ ริ โภคไม่รู้จกั ไม่ค่อยพบเห็นก็ทาให้ไม่มี ความคุน้
เคยและเมื่อไม่คุน้ เคยก็ไม่มีความไวว้างใจและไม่อยากใช้สินค้านั้น ดังนั้น ในการทาธุ รกิ จจึงต้อง
เน้นในเรื่ องของการทาให้เกิดการพบเห็นในตราสิ นค้า (Brand Contact) คือ การนาสิ นค้าเข้าใปให้
ผูบ้ ริ โภคได้พบเห็น รู้จกั สัมผัส เป็ นต้น
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2.3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
อัจ ฉราภรณ์ ต่ อ ค าดี (2550) ได้ศึก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง พฤติ ก รรมและปั จ จัย ทางการตลาดที่ มี
อิทธิ พลต่อการเลื อกใช้บริ การสถานบริ การออกกาลังกายของประชาชนในจังหวัดเชี ยงราย โดยมี
วัตถุ ประสงค์ เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมออกกาลัง กายและปั จจัยทางการตลาดต่อการเลื อกใช้บริ การ
สถานบริ ก ารออกก าลัง กายที่ มี ก ารเก็ บ ค่ า บริ ก ารในจัง หวัดเชี ย งราย โดยใช้แ บบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีอายุต้ งั แต่ 16 ปี ขึ้น
ไป ที่มีพฤติกรรมการออกกาลังกายเป็ นประจาตามสถานที่ออกกาลังกายที่ให้บริ การอยู่ในจังหวัด
เชียงราย จานวน 200 คน ซึ่งทาการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิติเชิ ง
ปริ มาณในการแจกแจงความถี่ในรู ปตาราง ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มีการศึกษาสู งสุ ดหรื อกาลัง
ศึกษาอยูใ่ นระดับ ปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พ นักศึกษา และรับราชการ หรื อ รัฐวิสาหกิจ รายได้ต่อ
เดือนไม่เกิน 10,000 บาท ประชาชนส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการออกกาลังกายเพื่อรักษาสุ ขภาพและ
การทางานของร่ างกาย และรักษารู ปร่ าง ควบคุมน้ าหนัก โดยนิ ยมใช้กีฬาประเภทเต้นแอโรบิคเฉลี่ย
วันละ 1 ชัว่ โมง ในวัน เสาร์ เวลา 17.00 - 20.00 น. สถานที่ออกกาลังกายเป็ นสถานที่เอกชนที่ใกล้ที่
พักอาศัยหรื อใกล้ที่ทางาน และมีการชาระค่าบริ การเป็ นรายครั้งๆ ละ 100-200 บาท หากในอนาคต
มีการเก็บค่าบริ การ สถานที่ออกกาลังกาย ส่ วนใหญ่ยินดีจ่ายค่าบริ การเป็ นรายครั้งเท่าที่เคยจ่ายใน
ปั จ จุ บ ัน ปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อการเลื อ กสถานบริ ก ารออกก าลัง กายที่ เ ก็ บ
ค่ า บริ ก ารอยู่ใ นระดับ มาก ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า นพนัก งานที่ ใ ห้ ค าแนะน าในการออกก าลัง กายให้
เหมาะสมถูกต้อง ปั จจัยด้านสถาน ที่ต้ งั และการจัดสถานที่แวดล้อม ปั จจัยด้านพนักงานให้บริ การ
ทัว่ ไป และปั จจัยด้านรู ปแบบการ ให้บริ การ ตามลาดับ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การเลือกสถานบริ การออกกาลังกายที่ เก็บค่าบริ การอยู่ในระดับระดับปานกลาง ได้แก่ ปั จจัยด้าน
การส่ งเสริ มการขายและปั จจัยด้านอัตรา ค่าใช้บริ การ
พนิดา อภิชาต (2552) วิจยั เรื่ อง การศึกษาปั จจัยที่ มีผลในการใช้บริ การสถานออกกาลังกาย
(Fitness) ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษาปั จจัยในการเลื อกใช้
บริ การสถานออกกาลังกายในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลในการเลือกใช้บริ การ
สถานออกก าลัง กายเรี ย งตามล าดับ ความส าคัญ มี ดัง นี้ ใกล้ที่ พ กั เดิ น ทางสะดวก ร้ อ ยละ 67.5
รองลงมาคือ ราคาไม่แพงร้อยละ 46.3 มีบริ การที่ดีร้อยละ 39.3 และความทันสมัยของสถานที่ และ
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อุปกรณ์ ร้อยละ 37.8 ในส่ วนของการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสถานออกกาลังกายซึ่ ง
แบ่งออกเป็ น 4 ด้านคือ ด้า นผลิ ตภัณฑ์และบริ การ ด้านค่าใช้จ่ายในการรั บบริ การ ด้านอาคาร
สถานที่ และด้านการส่ งเสริ มการขาย พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในระดับมากในทั้ง 4 ด้าน
โดยผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่ มากที่สุด ตามมาด้วยด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
ด้านค่าใช้จ่ายในการรับบริ การ และด้านการส่ งเสริ มการขาย ตามลาดับ ในส่ วนของการศึกษา ปั จจัย
ทางด้านต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ กบั ระดับความพึงพอใจพบว่าปั จจัยทางด้านเพศ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส และสถานที่ออกกาลังกายของผูอ้ อกกาลังกายไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของ
ผูอ้ อกกาลังกายที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ส่ วนปั จจัยทางด้านอายุ อาชีพ รายได้ ความถี่ ในการ
เข้าใช้บริ การ มีผลต่อระดับความพึงพอใจของผูอ้ อกกาลังกายที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05
ธนัฏ ฐา แพเล็ต (2553) วิจ ัย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจต่ อ ส่ ว นประสมทางการตลาดกับ การ
ตัดสิ นใจใช้บริ การสถานออกกาลังกาย ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วง 28 – 37 ปี สถานภาพของผูบ้ ริ โภคที่ เคยออกกาลังกายและสนใจออกกาลังกายมีสถานภาพ
โสดมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน ส่ วนใหญ่จะมีรายได้ 15,001 – 25,000 บาท
ต่อเดื อน ลักษณะของที่พกั อาศัยจะเป็ นบ้านเดี่ ยวและลักษณะการครอบครองของที่ พกั อาศัยส่ วน
ใหญ่ จะเป็ นในลัก ษณะของการเช่ า พัก อาศัย ด้า นค่ า นิ ย มต่ อการออกก าลัง กายผลการวิจยั พบว่า
ผูบ้ ริ โภคที่เคยออกกาลังกายและสนใจออกกาลังกายโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วยต่อการออก
กาลังกายเชื่อว่าสุ ขภาพที่แข็งแรงจะต้องมาจากการออกกาลังกาย ความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทาง
การตลาดผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่เคยออกกาลังกายและสนใจออกกาลังกายเหตุผลของการ
ตัดสิ นใช้บริ การสถานออกกาลังกายที่ผบู ้ ริ โภคใช้บริ การอยูผ่ ลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่เคยออก
ก าลัง กายและสนใจออกก าลัง กาย โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ว ย เพราะว่ า มี ค วามเชื่ อ ใน
ประโยชน์ของการออกกาลังกาย แนวโน้มของการตัดสิ นใจใช้บริ การผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่
เคยออกกาลังกายและสนใจออกกาลังกายโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า แนวโน้มของการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคที่เคยออกกาลังกายจะต่ออายุสมาชิ กอีกและ
จะยังคงใช้บริ การสถานออกกาลังกายที่ผบู ้ ริ โภคใช้บริ การอยูต่ ่อไปในอนาคต
ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ (2554) ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การศูนย์ออกกาลังกาย
ของผูบ้ ริ โภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การศูนย์ออกาลังกาย ประกอบด้วย 3 ปั จจัย คือ (1) ปั จจัยประชากรศาสตร์
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ประกอบด้วยเพศ อายุ และระดับ การศึกษาที่ แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์
ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร อย่างมีระดับนัยสาคัญที่
ระดับ 0.05 (2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยด้านราคาและสถานที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีระดับนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 และ (3) ปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วยด้านภาพลักษณ์และความภักดี
มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารศู นย์ออกก าลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตหนองแขม จัง หวัด
กรุ งเทพมหานครอย่างมีระดับนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
จิ ริฒิ พ า เรื อ งกล (2558) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง ส่ วนประสมทางการตลาดและคุ ณภาพในการ
ให้บริ การที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของลูกค้า วี ฟิ ตเนส โซไซตี้ กรุ งเทพมหานคร พบว่า (1) ตัว
แปรปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด มี อิท ธิ พ ลต่ อความพึ ง พอใจของลู ก ค้า วี ฟิ ตเนส โซไซตี้
กรุ งเทพมหานคร อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยปั จจัยด้านราคา (Price) มี ค่าขนาด
อิทธิ พลต่อความพึงพอใจของลูกค้า วี ฟิ ตเนส โซ ไซตี้ กรุ งเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาได้แก่
ปั จจัยด้านสิ นค้าผลิตภัณฑ์ (Product) และ (2) ตัวแปรปั จจัยคุ ณภาพในการให้บริ การมีอิทธิ พลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้า วี ฟิ ตเนส โซไซตี้ กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยปั จจัยด้านความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (Responsiveness) มีค่า
ขนาดอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของลูกค้า วี ฟิ ต เนส โซไซตี้ กรุ งเทพมหานครมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ปั จจัยด้านความแน่นอน (Assurance) และปั จจัยด้านความเข้าใจลูกค้า (Empathy) ตามลาดับ
ส่ ว นความพึ ง พอใจของลู ก ค้า วี ฟิ ตเนส โซไซตี้ กรุ ง เทพมหานคร อยู่ใ นระดับ พึ ง พอใจมาก
(ค่าเฉลี่ ย = 3.41) ดังนั้นจึ งเสนอให้วี ฟิ ตเนส โซไซตี้ กรุ งเทพมหานคร ควรสร้ างกลยุทธ์ ใหม่ๆ
เพื่ อให้ลู ก ค้า ที่ ม าใช้บ ริ ก ารเกิ ดความพึ ง พอใจเกิ น กว่า ที่ ตั้ง เป้ าหมายเอาไว้โดยค านึ ง ถึ ง ความ
เหมาะสมด้านราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายกับคุณภาพที่ได้รับจากการใช้ บริ การว่า มีคุณค่าเพียงพอที่จะทา
ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้หรื อไม่ และควรนาเอาข้อแนะนา ข้อติชมของลูกค้ามาปรับปรุ งแก้ไข
พัฒนาเปลี่ยนแปลงการให้บริ การแก่ลูกค้า เพื่อสามารถตอบสนอง ต่อความต้องการอันแท้จริ งของ
ลูกค้าได้
รุ่ งทิวา มุสิทธิ์ มณี (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง ความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคชาวไทยเกี่ยวกับการใช้
บริ การฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังในการใช้ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 3 อันดับแรก
คือ ความคาดหวังด้านการกระตุน้ ด้านความสะดวกสบาย ความคาดหวัง ด้านสภาพแวดล้อมภายใน
ฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ และความคาดหวัง ด้านทัศนคติที่ มีต่อพนักงาน เมื่ อทาการทดสอบสมมติฐาน
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ลัก ษณะประชากรที่ แตกต่ า งกันท าให้ค วามคาดหวัง ต่ อฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ ของผูบ้ ริ โภคชาวไทย
แตกต่างกัน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อฟิ ตเซ็นเตอร์ ที่ไม่แตกต่างกัน แต่พบความ
แตกต่างกันในด้าน อายุ อาชี พ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนมีผลต่อความคาดหวังของ
ผูบ้ ริ โภคชาวไทยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ต้ งั แต่ระดับ 0.05 - 0.001
ภัทรยุทธ บุญสนอง (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มี อิท ธิ พลต่อพฤติ ก รรมการตัดสิ นใจ
สมัครสมาชิ กฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตบางแค จากการสุ่ มตัวอย่างจานวน 400 คน โดย
ใช้เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลมาทาการวิเคราะห์โดย
ใช้สถิติ ค่าความถี่(Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) และใช้สถิติ ไคสแควร์ (Chi - Square) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ
26 – 30 ปี สถานะภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน มี
รายได้เฉลี่ย ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท/เดือน ในส่ วนพฤติกรรมการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กฟิ ต
เนสเซ็ นเตอร์ พบว่า ส่ วนใหญ่สมัครสมาชิ กฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ที่ศูนย์บริ การฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ โดย
สมัครสมาชิกเป็ นรายปี มีเหตุผลในการสมัครสมาชิกเพื่ อการดูแลสุ ขภาพ โดยโอกาสในการสมัคร
สมาชิกเนื่องจากการชักชวนของเพื่อน/คนร่ วมงาน มีช่วงเวลาในการสมัครในช่วง 16.01 – 20.00 น.
และในการสมัครสมาชิกจะมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท ส่ วนความถี่ในการสมัครคือ 1
ปี /ครั้ งเป็ นส่ วนใหญ่ รองลงมาคื อ นานๆ ครั้ ง โดยผูบ้ ริ โภครั บรู ้ ข่ า วสารการสมัครฟิ ตเนสจาก
ใบปลิว/โบว์ชวั ร์ /ป้ ายโฆษณา และพนักงานขาย ในส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่ อ การตัด สิ น ใจสมัค รสมาชิ ก ฟิ ตเนสเซ็ น เตอร์ ข องบริ โ ภคในเขตบางแค พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคให้
ความสาคัญมากในปั จจัย 1.) ด้านผลิตภัณฑ์ 2.) ด้านราคา 3.) ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย 4.) ด้าน
การส่ งเสริ มการขาย 5.) ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ และ 6.) ด้านกายภาพและการนาเสนอ ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมแล้ว
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ของผูบ้ ริ โภคในเขตบางแค
ใน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา “ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ซึ่ ง
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
โดยทาการสุ่ มตัวอย่างจากผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณแบบไม่ทราบจานวนประชากร
โดยใช้สูตรกาหนดขนาดตัวอย่างของ สู ตร W.G. cochran (1953) ดังนี้ เนื่ องจากผูท้ ี่ใช้บริ การของ
ศูนย์ออกกาลังกายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและไม่สามารถระบุจานวนผูใ้ ช้บริ การได้แน่นอน
n = P (1 - P) Z2
e2
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P แทน สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ ม
Z แทน ความมัน่ ใจที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
e แทน สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
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ผูว้ ิจยั ต้องการสุ่ มตัวอย่างเป็ น 50% จากประชากรทั้งหมด ต้องการความเชื่ อมัน่ 95 % และ
ยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่าง 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะคานวณได้คือ
P = 0.50 (50%) Z = 1.96 (95%) e = 0.05 (5%)
n = (0.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2
n = (0.50) (0.50) (3.8416) / .0025
n = 384.16 หรื อ 384 ตัวอย่าง
เพื่อความแม่นยาของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงเพิ่มจานวนตัวอย่างในการเก็บเป็ น
จานวน 400 ตัวอย่าง เพื่อให้การเก็บของมูลสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.2.1 ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือ
1) ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่าง ๆ จากหนังสื อ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องกับ ปั จจัย ด้า นผลิ ตภัณฑ์เครื่ องออกก าลัง กายที่ ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจสมัค ร
สมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2) ศึกษาวิธีการสร้ างแบบสอบถามจากหนังสื อ วิธีการวิจยั แนวคิด และทฤษฎี
เกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุ คคล ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกาย และการตัดสิ นใจสมัครสมาชิก
ศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ครอบคลุมเนื้อหาในด้านต่างๆ
3) กาหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่ องมือการวิจยั โดยขอคาปรึ กษาจากอาจารย์ที่
ปรึ กษา
4) ร่ างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
5) ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
6) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์
3.2.2 ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เรื่ อง
“ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์ออกกาลังกาย
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี ่ย วกับ ปั จจัย ส่ วนบุ คคล ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับการศึ ก ษา
สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยให้ผตู ้ อบทาเครื่ องหมายถูกตามตัวเลือกที่กาหนดไว้
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกาย ประกอบด้วยด้าน
ต่างๆ ดังนี้
1. ด้านจานวน
2. ด้านยีห่ อ้
3. ด้านรู ปลักษณ์
4. ด้านประสิ ทธิภาพ
5. ด้านชื่อเสี ยง
เป็ นคาถามประเภทมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ในรู ปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s
Scale) ที่มีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ มีการให้คะแนนความสาคัญ ดังนี้
5

หมายถึง

สาคัญมากที่สุด

4

หมายถึง

สาคัญมาก

3

หมายถึง

สาคัญปานกลาง

2

หมายถึง

สาคัญน้อย

1

หมายถึง

สาคัญน้อยที่สุด

โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามแนวทางของ Best. (1978 : 174) ดังนี้
1.00-1.49 หมายถึง มีสาคัญน้อยที่สุด
1.50-2.49 หมายถึง มีสาคัญน้อย
2.50-3.49 หมายถึง มีสาคัญปานกลาง
3.50-4.49 หมายถึง มีสาคัญมาก
4.50-5.00 หมายถึง มีสาคัญมากที่สุด
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี ่ย วกับ การตัด สิ น ใจสมัค รสมาชิ ก ศู น ย์อ อกก าลัง กาย ได้แ ก่
ประเภทของการสมัครสมาชิ ก เหตุผลสาคัญในการสมัครสมาชิ ก ช่ วงเวลาที่ เลื อกสมัครสมาชิ ก
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิ ก และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ โดยให้ผตู้ อบทาเครื่ องหมาย
ถูกตามตัวเลือกที่กาหนดไว้
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2.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการหาคุณภาพของเครื่ องมือ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.) นาแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ นเสนออาจารย์ที่ป รึ ก ษา เพื่อตรวจสอบความถู กต้องของ
เนื้อหา ภาษาที่ใช้ และให้ขอ้ เสนอแนะ แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
2.) นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องด้าน
เนื้ อหา และภาษาที่ ใ ช้ ให้มี ความถู กต้องสมบู รณ์ เพื่ อหาค่า IOC (Index of item-Objective
Congruence) และนาแบบสอบถามที่ ผ่านการตรวจจากผูเ้ ชี่ ยวชาญมาปรั บปรุ งแก้ไขอี กครั้ง ก่ อน
นาไปทดลอง
3.) น าแบบสอบถามที่ ไ ด้รั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว เสนอต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) พร้อมทั้งพิจารณาความถูกต้องชัดเจนของ
ภาษาที่ใช้ หลังจากนั้นนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30
คน แล้วนาผลที่ ได้ไปวิเคราะห์ หาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามในส่ วนที่ เป็ น
มาตรวัดเจตคติ (แบบลิเคิร์ท) ตอนที่ 2 โดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค ซึ่ งผล
การหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าได้เท่ากับ 0.811
ตารางที่ 3.1 หาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficiency)
Case Processing Summary
N
Cased

%

Valid

30

100.0

Excluded*

0

0

Total

30

100.0
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Reliability Staristics
Cronbach’s Alpha

N of Items

.811

17

โดยค่าความเชื่ อมัน่ ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่ อมัน่ ในระดับที่
ยอมรับได้ จึงนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล เพื่อขอความเห็นชอบและทาการจัดพิมพ์
แบบสอบถามเป็ นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการวิจยั
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบสอบถามเป็ นภาษาไทยจานวน 400 ชุ ด หลังจากนั้นก็ได้ดาเนิ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ ิจยั ทาการแจกแบบสอบถามให้ กบั ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครจนครบจานวน
400 คน
3. จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ภายใน 60 วัน
4. รวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์ให้ครบ 400 ชุด
5. ตรวจสอบความเรี ยบร้อยสมบูรณ์ของคาตอบในแบบสอบถาม
6. จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนี้
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถู กต้อง ในการตอบ
แบบสอบถาม แล้วนามาคัดเลื อกฉบับ ที่ ส มบูร ณ์ และถู ก ต้อง เพื่ อนาข้อมูล มาประมวลผลและ
วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป โดยวิธีทางสถิติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ในการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง พรรณนาใช้ ส ถิ ติ ค วามถี่ (Frequency) การหาค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ในการนาเสนอข้อมูลพื้นฐาน ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
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1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครวิเคราะห์โดยหาค่า
ร้อยละ (Percentage)
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสาคัญของปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกาย ใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
1.3 ข้อมูล เกี่ ยวกับการการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ (Percentage)
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541 หน้า 40)
เมื่อ

แทน ค่าเฉลี่ย

X

 X แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

n

- ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ล้วน สายยศ และอังคณา, 2540 หน้า
53)
n x 2 

S

เมื่อ

 x 
2

nn  1

S

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 x แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกาลังสอง
 x แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาลังสอง
2

2

n

แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

2. การวิเคราะห์ สถิติเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics)
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ F-Test (One Way ANOVA) ในการทดสอบความ
แตกต่างของปัจจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และสถิติไคสแควร์ (Chi – Square) ในการทดสอบความความสัมพันธ์ของ
ปั จจัย ด้า นผลิ ตภัณฑ์เครื่ องออกก าลังกายกับการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ ก ศูนย์ออกก าลัง กายของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจยั ในครั้ งนี้ ศึ ก ษาเรื่ อง “ปั จจัย ด้า นผลิ ตภัณฑ์เครื่ องออกก าลัง กายที่ ส่ ง ผลต่ อการ
ตัด สิ นใจสมัค รสมาชิ ก ศู น ย์อ อกก าลัง กายของผู ้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” โดยใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง และนาข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาทา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ และนาเสนอผลการวิเคราะห์ตามลาดับ ดังนี้
4.1 ส่ วนที่ 1 สถิติเชิงพรรณนา
4.1.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยแจกแจงจานวนและค่าร้อยละ
4.1.2 การวิเคราะห์ ข ้อมูล เกี่ ยวกับปั จจัย ด้า นผลิ ตภัณฑ์เครื่ องออกกาลัง กาย ได้แก่ ด้าน
จานวน ด้า นยี่ห้อ ด้า นรู ป ลัก ษณ์ ด้านประสิ ทธิ ภาพ และด้านชื่ อเสี ย ง โดยแจกแจงค่ าเฉลี่ ยของ
คะแนนความคิดเห็น และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.1.3 การวิเคราะห์ ขอ้ มู ล เกี่ ย วกับ การตัดสิ นใจสมัครสมาชิ ก ศูนย์ออกกาลัง กาย ได้แ ก่
ประเภทของการสมัครสมาชิ ก เหตุผลสาคัญในการสมัครสมาชิ ก ช่ วงเวลาที่ เลื อกสมัครสมาชิ ก
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิ ก และบุคคลที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ โดยแจกแจงจานวนและค่า
ร้อยละ
4.2 ส่ วนที่ 2 สถิติเชิ งอนุมาน
4.2.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบความ
แตกต่างของตัวแปรเพศที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร, สถิติ F-Test (One Way ANOVA) ในการทดสอบความแตกต่างของตัวแปร อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ ก
ศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และสถิติไคสแควร์ (Chi – Square) ในการ
ทดสอบความความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายกับการตัดสิ นใจสมัคร
สมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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4.1 ส่ วนที่ 1 สถิติเชิงพรรณนา
4.1.1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
242
หญิง
158
รวม
400

ร้ อยละ
60.50
39.50
100.00

จากตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 242 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.50 และเพศหญิ ง
จานวน 158 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.50 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
24
21 – 30 ปี
226
31 – 40 ปี
96
มากกว่า 41 ปี ขึ้นไป
54
รวม
400

ร้ อยละ
6.00
56.50
24.00
13.50
100.00

จากตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี อายุระหว่า ง 21 – 30 ปี จานวน 226 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 56.50
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.00 อายุมากกว่า 41 ปี ขึ้นไป
จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.50 และอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ
6.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน
ร้ อยละ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
31
7.75
ปริ ญญาตรี
307
76.75
สู งกว่าปริ ญญาตรี
62
15.50
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 307 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 76.75 รองลงมาคือ สู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.50 และต่ากว่าปริ ญญา
ตรี จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.75 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน
โสด
280
สมรส
120
อื่นๆ โปรดระบุ......................
0
รวม
400

ร้ อยละ
70.00
30.00
0.00
100.00

จากตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ส ถานภาพโสด จ านวน 280 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 70.00
รองลงมาคือ สมรส จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ ต่อเดือน
จานวน
ร้ อยละ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
21
5.25
10,001 – 20,000 บาท
272
68.00
20,001 – 30,000 บาท
49
12.25
มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป
58
14.50
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้ต่อ
เดือน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จานวน
272 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.00 รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป จานวน 58
คน คิดเป็ นร้อยละ 14.50 ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.25 และ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.25 ตามลาดับ
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4.1.2 ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เครื่องออกกาลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 4.6 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนนความส าคัญ เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ด้า น
ผลิตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านจานวน
ด้ านจานวน
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เครื่องออกกาลังกายของ
ส่ วน
ระดับ
อันดับ
ผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
ความสาคัญ ที่
มาตรฐาน
1. เครื่ องออกกาลังกายมีจานวนมากเพียงพอต่อ
4.45
0.603
มาก
1
จานวนสมาชิก
2. มีเครื่ องออกกาลังกายแต่ละประเภทจานวน
4.34
0.543
มาก
2
หลายชิ้น
3. จานวนเครื่ องออกกาลังกายของศูนย์ออกกาลัง
4.26
0.594
มาก
4
กายมีการปรับเพิ่มให้เพียงพอต่อสมาชิกเสมอ
4. อัตราส่ วนเครื่ องออกกาลังกายมีมากกว่าจานวน
4.29
0.550
มาก
3
สมากชิกศูนย์ออกกาลังกาย
รวม
4.34
0.573
มาก
จากตารางที่ 4.6 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความความสาคัญเกี่ยวกับปั จจัยด้าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์เครื่ อ งออกก าลัง กายของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้า นจ านวน โดยรวมให้
ความสาคัญในระดับมาก และมีคะแนนเฉลี่ ยของระดับ ความสาคัญเรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี้
อันดับที่ 1 เครื่ องออกกาลังกายมีจานวนมากเพียงพอต่อจานวนสมาชิ ก ( X = 4.45), อันดับที่ 2 มี
เครื่ องออกกาลังกายแต่ละประเภทจานวนหลายชิ้ น ( X = 4.34), อันดับที่ 3 อัตราส่ วนเครื่ องออก
กาลังกายมีมากกว่าจานวนสมากชิ กศูนย์ออกกาลังกาย ( X = 4.29) และอันดับที่ 4 จานวนเครื่ อง
ออกก าลัง กายของศู น ย์อ อกก าลัง กายมี ก ารปรั บ เพิ่ ม ให้ เ พี ย งพอต่ อ สมาชิ ก เสมอ ( X = 4.26)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.7 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนนความส าคัญ เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ด้า น
ผลิตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านยีห่ อ้
ด้ านยีห่ ้ อ
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เครื่องออกกาลังกายของ
ส่ วน
ระดับ
อันดับ
ผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
ความสาคัญ ที่
มาตรฐาน
1. ศูนย์ออกกาลังกายใช้เครื่ องออกกาลังกายยีห่ อ้ ที่
4.35
0.567
มาก
2
มีความน่าเชื่ อถือ
2. เครื่ องออกกาลังกายภายในศูนย์ฯ เป็ นที่นิยม
และเป็ นที่รู้จกั เป็ นอย่างดีของผูช้ ื่นชอบออกกาลัง
4.24
0.558
มาก
3
กาย
3. เครื่ องออกกาลังกายภายในศูนย์ฯ เป็ นยีห่ ้อที่มี
4.40
0.593
มาก
1
ชื่อเสี ยง มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย
รวม
4.33
0.573
มาก
จากตารางที่ 4.7 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความความสาคัญเกี่ยวกับปั จจัยด้าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งออกก าลัง กายของผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้า นยี่ ห้ อ โดยรวมให้
ความสาคัญในระดับมาก และมีคะแนนเฉลี่ ยของระดับ ความสาคัญเรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี้
อันดับที่ 1 เครื่ องออกกาลังกายภายในศูนย์ฯ เป็ นยี่ห้อที่มีชื่อเสี ยง มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย
( X = 4.40), อัน ดับ ที่ 2 ศู น ย์อ อกก าลัง กายใช้ เ ครื่ อ งออกก าลัง กายยี่ ห้ อ ที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ
( X = 4.35) และอันดับที่ 3 เครื่ องออกกาลังกายภายในศูนย์ฯ เป็ นที่นิยมและเป็ นที่รู้จกั เป็ นอย่างดี
ของผูช้ ื่นชอบออกกาลังกาย ( X = 4.24) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.8 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนนความส าคัญ เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ด้า น
ผลิตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านรู ปลักษณ์
ด้ านรู ปลักษณ์
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เครื่องออกกาลังกายของ
ส่ วน
ระดับ
อันดับ
ผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
ความสาคัญ ที่
มาตรฐาน
1. เครื่ องออกกาลังกายมีรูปลักษณ์ที่น่าใช้งาน และ
4.29
0.558
มาก
2
ดูปลอดภัย
2. รู ปลักษณ์ของเครื่ องออกกาลังกายดูทนั สมัย
4.26
0.561
มาก
3
สี สันน่าดึงดูดในการใช้งาน
3. สภาพของเครื่ องออกกาลังกายมีความแข็งแรง
4.58
0.578
มากที่สุด
1
พร้อมใช้งานทุกชิ้น
รวม
4.38
0.566
มาก
จากตารางที่ 4.8 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความความสาคัญเกี่ยวกับปั จจัยด้าน
ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านรู ปลักษณ์ โดยรวมให้
ความสาคัญในระดับมาก และมีคะแนนเฉลี่ ยของระดับ ความสาคัญเรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี้
อันดับที่ 1 สภาพของเครื่ องออกกาลังกายมีความแข็งแรง พร้อมใช้งานทุกชิ้น ( X = 4.58), อันดับที่
2 เครื่ องออกกาลังกายมีรูปลักษณ์ที่น่าใช้งาน และดูปลอดภัย ( X = 4.29) และอันดับที่ 3 รู ปลักษณ์
ของเครื่ องออกกาลังกายดูทนั สมัย สี สันน่าดึงดูดในการใช้งาน ( X = 4.26) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.9 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนนความส าคัญ เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ด้า น
ผลิตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านประสิ ทธิภาพ
ด้ านประสิ ทธิภาพ
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เครื่องออกกาลังกายของ
ส่ วน
ระดับ
อันดับ
ผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
ความสาคัญ ที่
มาตรฐาน
1. เครื่ องออกกาลังกายภายในศูนย์ได้รับการ
4.47
0.600
มาก
2
รับรองประสิ ทธิภาพและความปลอดภัย
2. เครื่ องออกกาลังกายในศูนย์ใช้งานได้อย่าง
4.37
0.628
มาก
3
สมบูรณ์และเห็นผลได้ในการออกกาลังกาย
3. เครื่ องออกกาลังกายที่ศูนย์ฯ ให้บริ การได้รับ
การทดสอบประสิ ทธิภาพและรับรองผลการใช้
4.49
0.596
มาก
1
งาน
4. มีการแสดงรายละเอียดผลของการใช้เครื่ องออก
กาลังกายแต่ละชิ้นให้สมาชิกทราบและเล่นได้
4.27
0.542
มาก
4
อย่างถูกต้องตามความต้องการ
รวม
4.40
0.592
มาก
จากตารางที่ 4.9 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความความสาคัญเกี่ยวกับปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านประสิ ทธิ ภาพ โดยรวมให้
ความสาคัญในระดับมาก และมีคะแนนเฉลี่ ยของระดับ ความสาคัญเรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี้
อันดับที่ 1 เครื่ องออกกาลังกายที่ศูนย์ฯ ให้บริ การได้รับการทดสอบประสิ ทธิ ภาพและรับรองผลการ
ใช้งาน ( X = 4.49), อันดับที่ 2 เครื่ องออกกาลังกายภายในศูนย์ได้รับการรับรองประสิ ทธิ ภาพและ
ความปลอดภัย ( X = 4.47), อันดับที่ 3 เครื่ องออกกาลังกายในศูนย์ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และเห็น
ผลได้ในการออกกาลังกาย ( X = 4.37) และอันดับที่ 4 มีการแสดงรายละเอียดผลของการใช้เครื่ อง
ออกกาลังกายแต่ ละชิ้ นให้สมาชิ กทราบและเล่ นได้อย่างถู กต้องตามความต้องการ ( X = 4.27)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.10 ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนนความส าคัญเกี่ ย วกับ ปั จจัย ด้า น
ผลิตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านชื่อเสี ยง
ด้ านชื่อเสี ยง
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เครื่องออกกาลังกายของ
ส่ วน
ระดับ
อันดับ
ผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
ความสาคัญ ที่
มาตรฐาน
1. เครื่ องออกกาลังกายที่ให้บริ การเป็ นที่รู้จกั และมี
4.47
0.608
มาก
2
ชื่อเสี ยง
2. เครื่ องออกกาลังกายที่ศูนย์ใช้เป็ นยีห่ อ้ ชั้นนาใน
4.55
0.639
มากที่สุด
1
ตลาดเครื่ องออกกาลังกาย
3. ชื่อเสี ยงของเครื่ องออกกาลังกายเป็ นที่ยอมรับ
4.39
0.670
มาก
3
ในระดับสากล
รวม
4.47
0.639
มาก
จากตารางที่ 4.10 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความความสาคัญเกี่ ยวกับปั จจัย
ด้านผลิ ตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านชื่ อเสี ยง โดยรวมให้
ความสาคัญในระดับมาก และมีคะแนนเฉลี่ ยของระดับ ความสาคัญเรี ยงจากมากไปหาน้อยดังนี้
อันดับที่ 1 เครื่ องออกกาลังกายที่ศูนย์ใช้เป็ นยี่ห้อชั้นนาในตลาดเครื่ องออกกาลังกาย ( X = 4.55),
อันดับที่ 2 เครื่ องออกกาลังกายที่ ให้บริ การเป็ นที่ รู้จกั และมี ชื่อเสี ยง ( X = 4.47) และอันดับที่ 3
ชื่อเสี ยงของเครื่ องออกกาลังกายเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล ( X = 4.39) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.11 เปรี ยบเทียบการจัดอันดับ ระดับความความสาคัญเกี่ยวกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่ อง
ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นรายด้าน
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เครื่องออกกาลังกายของผู้บริโภค
ส่ วนเบี่ยงเบน อันดับที่
ค่ าเฉลีย่
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
มาตรฐาน
ด้านจานวน
4.34
0.573
4
ด้านยีห่ อ้
4.33
0.573
5
ด้านรู ปลักษณ์
4.38
0.566
3
ด้านประสิ ทธิภาพ
4.40
0.592
2
ด้านชื่อเสี ยง
4.47
0.639
1
จากตารางที่ 4.11 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความสาคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่ องออก
กาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครมากที่สุด เรี ยงตามค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อยดังนี้
อันดับที่ 1 ด้านชื่ อเสี ยง ( X = 4.47) อันดับที่ 2 ด้านประสิ ทธิ ภาพ ( X = 4.40) อันดับที่ 3 ด้าน
รู ปลักษณ์ ( X = 4.38) อันดับที่ 4 ด้านจานวน ( X = 4.34) และอันดับที่ 5 ด้านยี่ห้อ ( X = 4.33)
ตามลาดับ
4.1.3 การตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์ ออกกาลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 4.12 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามประเภทของการสมัคร
สมาชิก
ประเภทของการสมัครสมาชิก
จานวน
ร้ อยละ
รายครั้ง
33
8.25
รายเดือน
220
55.00
รายครึ่ งปี
17
4.25
รายปี
130
32.50
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4.12 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามประเภท
ของการสมัครสมาชิก พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิกศูนย์ออกกาลังกายแบบราย
เดือน จานวน 220 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.00 รองลงมาคือ แบบรายปี จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ
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32.50 แบบรายครั้ง จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.25 และแบบรายครึ่ งปี จานวน 17 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 4.25 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.13 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเหตุผลสาคัญในการ
สมัครสมาชิก
เหตุผลสาคัญในการสมัครสมาชิ ก
จานวน
ร้ อยละ
ศูนย์ออกกาลังกายมีเครื่ องออกกาลังกายหลาย
200
50.00
หลายประเภท
ศูนย์ออกกาลังกายมีชื่อเสี ยงและเครื่ องออก
122
30.50
กาลังกายได้มาตรฐาน
ศูนย์ออกกาลังกายใช้เครื่ องออกกาลังกายที่มี
28
7.00
ชื่อเสี ยงและมีราคาแพง
ศูนย์ออกกาลังกายมีการรับรองคุณภาพของ
50
12.50
เครื่ องออกกาลังกาย
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4.13 แสดงจานวนและร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเหตุผล
สาคัญในการสมัครสมาชิก พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีเหตุผลสาคัญในการสมัครสมาชิก
คือ ศูนย์ออกกาลังกายมี เครื่ องออกกาลังกายหลายหลายประเภท จานวน 200 คน คิดเป็ นร้ อยละ
50.00 รองลงมาคือ ศูนย์ออกกาลังกายมีชื่อเสี ยงและเครื่ องออกกาลังกายได้มาตรฐาน จานวน 122
คน คิดเป็ นร้อยละ 30.50 ศูนย์ออกกาลังกายมีการรับรองคุณภาพของเครื่ องออกกาลังกาย จานวน 50
คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50 และศูนย์ออกกาลังกายใช้เครื่ องออกกาลังกายที่มีชื่อเสี ยงและมีราคาแพง
จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.14 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามช่ วงเวลาที่เลื อกสมัคร
สมาชิก
ช่ วงเวลาทีเ่ ลือกสมัครสมาชิก
จานวน
ร้ อยละ
09.00 – 12.00 น.
42
10.50
12.01 – 15.00 น.
206
51.50
15.01 – 18.00 น.
63
15.75
18.01 – 21.00 น.
89
22.25
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4.14 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามช่วงเวลาที่
เลือกสมัครสมาชิก พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีช่วงเวลาที่เลือกสมัครสมาชิก คือ ระหว่าง
12.01 – 15.00 น. จานวน 206 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.50 รองลงมาคือ ระหว่าง 18.01 – 21.00 น.
จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.25 ระหว่างเวลา 15.01 – 18.00 น. จานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ
15.75 และระหว่าง 09.00 – 12.00 น. จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.50 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.15 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการสมัคร
สมาชิก
ค่ าใช้ จ่ายในการสมัครสมาชิก
จานวน
ร้ อยละ
น้อยกว่า 5,000 บาท/ครั้ง
177
44.25
5,001 – 10,000 บาท/ครั้ง
145
36.25
10,001 – 15,000 บาท/ครั้ง
28
7.00
มากกว่า 15,001 บาท/ครั้งขึ้นไป
50
12.50
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4.15 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายใน
การสมัครสมาชิ ก พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิ กน้อยกว่า
5,000 บาท/ครั้ง จานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.25 รองลงมาคือ ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท/
ครั้ง จานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.25 มากกว่า 15,001 บาท/ครั้งขึ้นไป จานวน 50 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 12.50 และระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท/ครั้ง จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.16 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจ
บุคคลทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจ
จานวน
ร้ อยละ
ตนเอง
184
46.00
ครอบครัว
56
14.00
เพื่อน
17
4.25
ดารา/นักแสดง
95
23.75
เทรนเนอร์
48
12.00
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4.16 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามบุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการตัดสิ นใจด้วยตนเอง จานวน 184
คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 46.00 รองลงมาคื อ ดารา/นัก แสดง จ านวน 95 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 23.75
ครอบครัว จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.00 เทรนเนอร์ จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00 และ
เพื่อน จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.25 ตามลาดับ
4.2 ส่ วนที่ 2 สถิติเชิ งอนุมาน
4.2.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบความ
แตกต่างของตัวแปรเพศที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร, สถิติ F-Test (One Way ANOVA) ในการทดสอบความแตกต่างของตัวแปร อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ ก
ศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และสถิติไคสแควร์ (Chi – Square) ในการ
ทดสอบความความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายกับการตัดสิ นใจสมัคร
สมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิกศูนย์ออก
กาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
โดยใช้ t-test และ F–test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ใน
การทดสอบ จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์ออกกาลังกาย
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันในแต่ละด้าน ได้ผลการทดสอบสมมติฐานดังนี้
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สมมติฐานย่อยที่ 1.1
H0 : ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์ออก
กาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 : ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์ออก
กาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.17 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์ออกกาลัง
กายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
การตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศู นย์ ออกกาลังกายของผู้บริโภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ประเภทของการสมัครสมาชิก
เพศ
N
S.D.
t
Sig.
X
2.50
1.024
242
- ชาย
-2.568
0.233
2.77
1.015
158
- หญิง
เหตุผลสาคัญในการสมัครสมาชิก
เพศ
N
S.D.
t
Sig.
X
1.85
1.133
242
- ชาย
0.657
0.000*
1.78
.819
158
- 0หญิง
ช่วงเวลาที่เลือกสมัครสมาชิก
เพศ
N
S.D.
t
Sig.
X
2.39
.868
242
- ชาย
-2.749
0.000*
2.66
1.051
158
- หญิง
หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง คือ ค่า Sig.* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.17 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์ออกกาลัง
กายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล (ต่อ)
การตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศู นย์ ออกกาลังกายของผู้บริโภคในเขต
ปัจจัยส่ วนบุคคล
กรุ งเทพมหานคร
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก
เพศ
N
S.D.
t
Sig.
X
1.99
1.051
242
- ชาย
2.853
0.978
1.70
.892
158
- หญิง
บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เพศ
N
S.D.
t
Sig.
X
2.39
1.532
242
- ชาย
-0.468
0.391
2.46
1.550
158
- หญิง
จากตารางที่ 4.17 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศส่ งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิกศูนย์
ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในด้านเหตุผลสาคัญในการสมัครสมาชิก และ
ช่วงเวลาที่เลือกสมัครสมาชิก แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ยกเว้นปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศส่ งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์ออกกาลังกายของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในด้านประเภทของสมัครสมาชิ ก ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิ ก
และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 1.2
H0 : ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์ออก
กาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 : ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์ออก
กาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน

43

ตารางที่ 4.18 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจสมัครสมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ประเภทของ
การสมัคร
สมาชิก

ระหว่างกลุ่ม

15.771

3

5.257

5.135

0.002*

ภายในกลุ่ม

405.389

396

1.024

รวม

421.160

399

เหตุผลสาคัญ
ในการสมัคร
สมาชิก

ระหว่างกลุ่ม

3.925

3

1.308

1.260

0.288

ภายในกลุ่ม

411.115

396

1.038

รวม

415.040

399

ช่วงเวลาที่
เลือกสมัคร
สมาชิก

ระหว่างกลุ่ม

3.136

3

1.045

1.153

0.327

ภายในกลุ่ม

358.862

396

0.906

รวม

361.998

399

ค่าใช้จ่ายใน
การสมัคร
สมาชิก

ระหว่างกลุ่ม

15.955

3

5.318

5.498

0.001*

ภายในกลุ่ม

383.042

396

0.967

รวม

398.998

399

บุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจ

ระหว่างกลุ่ม

26.494

3

8.831

3.815

0.010*

ภายในกลุ่ม

916.784

396

2.315

รวม
943.277
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

399

จากตารางที่ 4.18 ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ ที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศู นย์ออกก าลัง กายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล
ด้ า นอายุ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจสมั ค รสมาชิ กศู น ย์ อ อกก าลั ง กายของผู ้ บ ริ โภคในเขต

44

กรุ งเทพมหานครในด้านประเภทของการสมัครสมาชิก ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิ ก และบุคคลที่
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ ด้านช่วงเวลาที่เลือกสมัครสมาชิก และเหตุผลสาคัญในการ
สมัครสมาชิก ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 1.3
H0 : ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นระดับ การศึ ก ษาที่ แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจสมัค ร
สมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 : ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นระดับ การศึ ก ษาที่ แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจสมัค ร
สมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.19 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา ที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ประเภทของ
การสมัคร
สมาชิก

ระหว่างกลุ่ม

36.249

2

18.124

18.694

0.000*

ภายในกลุ่ม

384.911

397

0.970

รวม

421.160

399

เหตุผลสาคัญ
ในการสมัคร
สมาชิก

ระหว่างกลุ่ม

12.645

2

6.323

6.238

0.002*

ภายในกลุ่ม

402.395

397

1.014

รวม

415.040

399

ช่วงเวลาที่
เลือกสมัคร
สมาชิก

ระหว่างกลุ่ม

11.056

2

5.528

6.253

0.002*

ภายในกลุ่ม

350.942

397

0.884

รวม
361.998
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

399
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ตารางที่ 4.19 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา ที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (ต่อ)
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ค่าใช้จ่ายใน
การสมัคร
สมาชิก

ระหว่างกลุ่ม

12.023

2

6.012

6.167

0.002*

ภายในกลุ่ม

386.974

397

0.975

รวม

398.998

399

บุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจ

ระหว่างกลุ่ม

17.209

2

8.605

3.689

0.026*

ภายในกลุ่ม

926.068

397

2.333

รวม
943.277
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 4.19 ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา ที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า ปั จจัยส่ วน
บุคคล ด้านระดับการศึกษา ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครในด้านประเภทของการสมัครสมาชิก ช่วงเวลาที่เลือกสมัครสมาชิ ก ค่าใช้จ่าย
ในการสมัค รสมาชิ ก เหตุ ผลส าคัญในการสมัครสมาชิ ก และบุ ค คลที่ มี อิท ธิ พลต่ อการตัดสิ นใจ
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานย่อยที่ 1.4
H0 : ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลด้า นสถานภาพสมรสที่ แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจสมัคร
สมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 : ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลด้า นสถานภาพสมรสที่ แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจสมัคร
สมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.20 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านสถานภาพสมรส ที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ประเภทของ
การสมัคร
สมาชิก

ระหว่างกลุ่ม

24.322

1

24.322

24.393

0.000*

ภายในกลุ่ม

396.838

398

0.997

รวม

421.160

399

เหตุผลสาคัญ
ในการสมัคร
สมาชิก

ระหว่างกลุ่ม

5.554

1

5.554

5.398

0.021*

ภายในกลุ่ม

409.486

398

1.029

รวม

415.040

399

ช่วงเวลาที่
เลือกสมัคร
สมาชิก

ระหว่างกลุ่ม

16.563

1

16.563

19.083

0.000*

ภายในกลุ่ม

345.435

398

0.868

รวม

361.998

399

ค่าใช้จ่ายใน
การสมัคร
สมาชิก

ระหว่างกลุ่ม

4.906

1

4.906

4.954

0.027*

ภายในกลุ่ม

394.092

398

0.990

รวม

398.998

399

บุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจ

ระหว่างกลุ่ม

18.014

1

18.014

7.749

0.006*

ภายในกลุ่ม

925.263

398

2.325

รวม
943.277
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

399

จากตารางที่ 4.20 ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านสถานภาพสมรส
ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า ปั จจัยส่ วน
บุคคล ด้านสถานภาพสมรส ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครในด้านประเภทของการสมัครสมาชิก ช่วงเวลาที่เลือกสมัครสมาชิ ก ค่าใช้จ่าย
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ในการสมัค รสมาชิ ก เหตุ ผลส าคัญในการสมัครสมาชิ ก และบุ ค คลที่ มี อิท ธิ พลต่ อการตัดสิ นใจ
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานย่อยที่ 1.5
H0 : ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจสมัคร
สมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 : ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจสมัคร
สมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.21 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ประเภทของ
การสมัคร
สมาชิก

ระหว่างกลุ่ม

10.548

3

3.516

3.391

0.018*

ภายในกลุ่ม

410.612

396

1.037

รวม

421.160

399

เหตุผลสาคัญ
ในการสมัคร
สมาชิก

ระหว่างกลุ่ม

5.724

3

1.908

1.846

0.138

ภายในกลุ่ม

409.316

396

1.034

รวม

415.040

399

ช่วงเวลาที่
เลือกสมัคร
สมาชิก

ระหว่างกลุ่ม

1.243

3

0.414

0.455

0.714

ภายในกลุ่ม

360.755

396

0.911

รวม

361.998

399
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ตารางที่ 4.21 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (ต่อ)
แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ค่าใช้จ่ายใน
การสมัคร
สมาชิก

ระหว่างกลุ่ม

20.959

3

6.986

7.318

0.000*

ภายในกลุ่ม

378.039

396

0.955

รวม

398.998

399

บุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจ

ระหว่างกลุ่ม

3.366

3

1.122

0.473

0.701

ภายในกลุ่ม

939.911

396

2.374

รวม
943.277
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

399

จากตารางที่ 4.21 ผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือน ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า ปั จจัย
ส่ วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์ออกกาลังกายของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในด้านประเภทของการสมัครสมาชิ ก และค่าใช้จ่ายในการสมัคร
สมาชิก แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์
ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านช่วงเวลาที่เลือกสมัครสมาชิ ก เหตุผลสาคัญ
ในการสมัครสมาชิก และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.22 สรุ ปผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจสมัครสมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
การตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศู นย์ ออกกาลังกายของผู้บริโภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ค่ า Sig.
ปัจจัยส่ วนบุคคล

การ
ทดสอบ

ประเภท เหตุผล ช่วงเวลา ค่าใช้จา่ ย บุคคลที่มี
ของการ สาคัญใน ที่เลือก
ในการ อิทธิพล
สมัคร การสมัคร สมัคร
สมัคร
ต่อการ
สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก ตัดสิ นใจ
เพศ
T-test
0.233
0.000*
0.000*
0.987
0.391
อายุ
F-test
0.002*
0.288
0.327
0.001*
0.010*
ระดับการศึกษา
F-test
0.000*
0.002*
0.002*
0.002*
0.026*
สถานภาพสมรส
F-test
0.000*
0.021*
0.000*
0.027*
0.006*
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-test
0.018*
0.138
0.714
0.000*
0.701
หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง คือ ค่า Sig. *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า โดยรวมแล้วปั จจัยส่ วนบุคคล ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
สมัครสมาชิ กศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4.22
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
สมัครสมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐาน
H0 : ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์เครื่ องออกก าลังกายไม่ มีความสัม พันธ์ กบั การตัดสิ นใจสมัคร
สมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
H1 : ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจสมัครสมาชิก
ศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายกับ
การตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยวิธีค่าไค สแควร์ (Chi – Square)
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เครื่องออกกาลังกาย
การตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศู นย์ ออก
ด้าน
กาลังกายของผู้บริโภคในเขต
ด้าน
ด้าน
ด้าน
ด้านยีห่ อ้
ประสิ ทธิ
จานวน
รู ปลักษณ์
ชื่อเสี ยง
กรุ งเทพมหานคร
ภาพ
ประเภทของการสมัครสมาชิก

0.000*

0.000*

0.001*

0.000*

0.000*

เหตุผลสาคัญในการสมัครสมาชิก

0.000*

0.000*

0.001*

0.000*

0.000*

ช่วงเวลาที่เลือกสมัครสมาชิก

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก

0.018*

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง คือ ค่า Sig. *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า โดยรวมแล้วปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกาย
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ การตั ด สิ นใจสมั ค รสมาชิ ก ศู น ย์ อ อกก าลั ง กายของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 แสดงผลดังตารางที่ 4.23

บทที่ 5

สรุปและอภิปรายผล

5.1 สรุ ปผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 60.50 และร้อย
ละ 39.50 ตามลาดับ มี อายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 56.50 รองลงมาคื อ อายุระหว่า ง
31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 24.00 การศึกษาปริ ญญาตรี เป็ นส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 76.75 รองลงมา
คื อ สู ง กว่า ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ นร้ อยละ 15.50 ส่ ว นใหญ่ มี ส ถานภาพโสด คิ ดเป็ นร้ อยละ 70.00
รองลงมาคือ สมรส คิดเป็ นร้อยละ 30.00 โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท
เป็ นส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 68.00 รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป คิด
เป็ นร้อยละ 14.50 ตามลาดับ ดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 จานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
มากกว่า 41 ปี ขึ้นไป

จานวน

ร้ อยละ

242
158

60.50
39.50

24
226
96
54

6.00
56.50
24.00
13.50
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ปัจจัยส่ วนบุคคล
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
4. สถานะภาพสมรส
โสด
สมรส
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป

จานวน

ร้ อยละ

31
307
62

7.75
76.75
15.50

280
120

70.00
30.00

21
272
49
58

5.25
68.00
12.25
14.50

5.2 การวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เครื่องออกกาลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สาหรั บ ปั จจัยด้า นผลิ ตภัณฑ์เครื่ องออกก าลัง กายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความสาคัญเกี่ยวกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครมากที่สุด เรี ยงตามค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ อันดับที่ 1 ด้านชื่ อเสี ยง
( X = 4.47) อันดับ ที่ 2 ด้านประสิ ทธิ ภาพ ( X = 4.40) อันดับที่ 3 ด้านรู ปลัก ษณ์ ( X = 4.38)
อันดับที่ 4 ด้านจานวน ( X = 4.34) และอันดับที่ 5 ด้านยีห่ อ้ ( X = 4.33) ตามลาดับ ดังตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 เปรี ยบเทียบการจัดอันดับ ระดับความความสาคัญเกี่ ยวกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่ อง
ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นรายด้าน
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เครื่องออกกาลังกายของผู้บริโภค
ส่ วนเบี่ยงเบน
ค่ าเฉลีย่
อันดับที่
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
มาตรฐาน
ด้านจานวน
4.34
0.573
4
ด้านยีห่ อ้
4.33
0.573
5
ด้านรู ปลักษณ์
4.38
0.566
3
ด้านประสิ ทธิภาพ
4.40
0.592
2
ด้านชื่อเสี ยง
4.47
0.639
1
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5.3 การวิเคราะห์ การตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์ ออกกาลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
การตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิกศูนย์ออกกาลังกายแบบรายเดือน คิดเป็ นร้อยละ 55.00 รองลงมาคือ แบบรายปี
คิดเป็ นร้อยละ 32.50 มีเหตุผลสาคัญในการสมัครสมาชิก คือ ศูนย์ออกกาลังกายมีเครื่ องออกกาลัง
กายหลายหลายประเภท คิดเป็ นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ศูนย์ออกกาลังกายมีชื่อเสี ยงและเครื่ อง
ออกกาลังกายได้มาตรฐาน คิดเป็ นร้ อยละ 30.50 และช่ วงเวลาที่ เลื อกสมัครสมาชิ ก คื อ ระหว่าง
12.01 – 15.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 51.50 รองลงมาคือ ระหว่าง 18.01 – 21.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 22.25
มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกน้อยกว่า 5,000 บาท/ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 44.25 รองลงมาคือ ระหว่าง
5,001 – 10,000 บาท/ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 36.25 และส่ วนใหญ่มีการตัดสิ นใจด้วยตนเอง คิดเป็ นร้อย
ละ 46.00 รองลงมาคือ ดารา/นักแสดง คิดเป็ นร้อยละ 23.75
5.4 การทดสอบสมติฐาน
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ต้ งั สมมติฐานไว้ 2 สมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิกศูนย์ออก
กาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า โดยรวมแล้วปั จจัยส่ วนบุคคล ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
สมัครสมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 5.3
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ตารางที่ 5.3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มี ผลต่อการ
ตัดสิ นใจสมัครสมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
การตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศู นย์ ออกกาลังกายของผู้บริโภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ค่ า Sig.
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ประเภท เหตุผล ช่วงเวลา ค่าใช้จ่าย บุคคลที่มี
การ
ของการ สาคัญใน ที่เลือก
ในการ อิทธิพล
ทดสอบ
สมัคร การสมัคร สมัคร
สมัคร
ต่อการ
สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก ตัดสิ นใจ
เพศ
T-test
0.233
0.000*
0.000*
0.987
0.391
อายุ
F-test
0.002*
0.288
0.327
0.001*
0.010*
ระดับการศึกษา
F-test
0.000*
0.002*
0.002*
0.002*
0.026*
สถานภาพสมรส
F-test
0.000*
0.021*
0.000*
0.027*
0.006*
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-test
0.018*
0.138
0.714
0.000*
0.701
หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง คือ ค่า Sig. *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
สมัครสมาชิกศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า โดยรวมแล้วปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกาย
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ การตั ด สิ นใจสมั ค รสมาชิ ก ศู น ย์ อ อกก าลั ง กายของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 แสดงผลดังตารางที่ 5.4
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ตารางที่ 5.4 ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายกับ
การตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยวิธีค่าไค สแควร์ (Chi – Square)
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เครื่องออกกาลังกาย
การตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศู นย์ ออก
ด้าน
กาลังกายของผู้บริโภคในเขต
ด้าน
ด้าน
ด้าน
ประ
ด้าน
กรุ งเทพมหานคร
จานวน ยีห่ อ้
รู ปลักษณ์ สิ ทธิ ชื่อเสี ยง
ภาพ
ประเภทของการสมัครสมาชิก
0.000* 0.000* 0.001* 0.000* 0.000*
เหตุผลสาคัญในการสมัครสมาชิก
0.000* 0.000* 0.001* 0.000* 0.000*
ช่วงเวลาที่เลือกสมัครสมาชิก
0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000*
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก
0.018* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000*
บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000*
หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง คือ ค่า Sig. *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.5 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 21 – 30 ปี การศึกษาปริ ญญาตรี สถานภาพโสด มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000
บาท สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธนัฏฐา แพเล็ต (2553) เรื่ อง ความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทาง
การตลาดกับการ ตัดสิ นใจใช้บริ การสถานออกกาลังกาย ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ อ ยู่ใ นช่ ว ง 28 – 37 ปี การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
15,001 – 25,000 บาทต่อเดือน
สาหรับการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิ กศู นย์ออกกาลังกายแบบรายเดื อน รองลงมาคื อ แบบรายปี มี เหตุผล
สาคัญในการสมัครสมาชิ ก คือ ศูนย์ออกกาลังกายมีเครื่ องออกกาลังกายหลายหลายประเภท และ
ช่วงเวลาที่เลือกสมัครสมาชิ ก คือ ระหว่าง 12.01 – 15.00 น. มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิ กน้อย
กว่า 5,000 บาท/ครั้ง และส่ วนใหญ่มีการตัดสิ นใจด้วยตนเอง สอดคล้องกับ ภัทรยุทธ บุญสนอง
(2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจสมัครสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตบางแค พบว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ พบว่า ส่ วน
ใหญ่สมัครสมาชิ กฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ ที่ศูนย์บริ การฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ โดยสมัครสมาชิ กเป็ นรายปี มี
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เหตุผลในการสมัค รสมาชิ ก เพื่อการดู แลสุ ขภาพ โดยโอกาสในการสมัครสมาชิ ก เนื่ องจากการ
ชักชวนของเพื่อน/คนร่ วมงาน มีช่วงเวลาในการสมัครในช่วง 16.01 – 20.00 น. และในการสมัคร
สมาชิกจะมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท ส่ วนความถี่ในการสมัครคือ 1 ปี /ครั้งเป็ นส่ วน
ใหญ่ รองลงมาคือ นานๆ ครั้ง โดยผูบ้ ริ โภครับรู ้ข่าวสารการสมัครฟิ ตเนสจากใบปลิว/โบว์ชวั ร์ /ป้ าย
โฆษณา และพนักงานขาย
สาหรั บ ปั จจัยด้า นผลิ ตภัณฑ์เครื่ องออกก าลัง กายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความสาคัญเกี่ยวกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครมากที่สุด สอดคล้องกับ ภัทรยุทธ บุญสนอง (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตบางแค พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ของบริ โภคใน
เขตบางแค พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากในปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า โดยรวมแล้วปั จจัยส่ วนบุ ค คล ส่ ง ผลต่อการตัดสิ นใจ
สมัครสมาชิ กศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกใช้บ ริ การศู นย์ออกก าลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตหนองแขม จัง หวัดกรุ ง เทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุ และระดับ การศึกษาที่ แตกต่างกัน มี
ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารศู นย์อ อกกาลัง กายของผูบ้ ริ โ ภคในเขตหนองแขม จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีระดับนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
ส่ ว นปั จจัย ด้า นผลิ ตภัณฑ์ เ ครื่ องออกก าลัง กาย มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัดสิ น ใจสมัค ร
สมาชิ กศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
0.05 สอดคล้องกับภัทรยุทธ บุญสนอง (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กฟิ ตเนสเซ็ นเตอร์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตบางแค พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตบางแคใน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
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5.6 ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้
1. การดึ ง ดู ด ให้ ผูบ้ ริ โ ภคตัด สิ น ใจที่ จ ะเป็ นสมาชิ ก ของศู น ย์อ อกก าลัง กายนั้น การ
เลือกใช้เครื่ องออกกาลังกายที่มีคุณภาพและมีชื่อเสี ยงจะช่ วยให้ผบู ้ ริ โภคมัน่ ใจและตัดสิ นใจสมัคร
สมาชิกได้ง่ายขึ้น
2. ควรมีการนาเสนอผลิตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้และช่วยกระตุน้
ให้ผบู ้ ริ โภคกล้าตัดสิ นใจและมีความเชื่อมัน่ ในการออกกาลังกายและสมัครสมาชิ กกับทางศูนย์ออก
กาลังกาย
5.7 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. อาจทาการเพิ่มพื้นที่การศึกษาให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้ผลการศึกษา
ที่มีความครอบคลุ มประชากรในทุ กๆ พื้นที่ ที่มีความแตกต่างกันทางกายภาพที่อาจส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจต่างกัน
2. อาจทาการศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านอื่ นๆ โดยเฉพาะและเจาะลึ ก
เช่น ด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่อาจส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถามเพือ่ การวิจยั
เรื่อง ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เครื่องออกกาลังกายทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิก
ศู นย์ ออกกาลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
...........................................................
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่ องออกกาลัง
กายที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์ออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาโท หลั ก สู ต รการบริ หารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยสยาม และจะนาข้อมูลที่ได้ไปประกอบการจัดทาการค้นคว้าอิสระให้มีความเที่ยงตรง
ดังนั้นข้อมูลของท่านจึงเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการศึกษาครั้งนี้
ทางผูศ้ ึกษาจึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อและตรง
ตามความคิดเห็นของท่าน ประกอบไปด้วย 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่ องออกกาลังกายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที่ 3 ก าร ตั ด สิ นใ จส มั ค ร ส ม าชิ ก ศู น ย์ อ อก ก าลั ง ก า ย ข องผู้ บ ริ โภค ใน เข ต
กรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่นๆ
ขอขอบพระคุณท่านที่กรุ ณาเสี ยสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

นาย ยลวรณัฏฐ์ จีรัชตกรณ์
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย
ลงไปในช่ อง เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
1. เพศ
[ ] 1. ชาย

[ ] 2. หญิง

2. อายุ
[ ] 2. 21 – 30 ปี
[ ] 1. ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
[ ] 3. 31 – 40 ปี
[ ] 4. มากกว่า 41 ปี ขึ้นไป
3.ระดับการศึกษา
[ ] 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
[ ] 2. ปริ ญญาตรี
[ ] 3. สู งกว่าปริ ญญาตรี
4.สถานภาพสมรส
[ ] 1. โสด
[ ] 2. สมรส
[ ] 3. อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
[ ] 1. น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
[ ] 2. 10,001 – 20,000 บาท
[ ] 4. มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป
[ ] 3. 20,001 – 30,000 บาท

ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ย วกับ ปั จ จั ย ด้ า นผลิต ภั ณฑ์ เ ครื่ อ งออกกาลังกายของผู้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
คาชี้แจงโปรดใส่ เครื่องหมาย
ลงในช่ องที่ท่านคิดว่าตรงกับความพึงพอใจของท่ านมากทีส่ ุ ด
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เครื่องออกกาลังกายของผู้บริโภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร

ระดับความสาคัญ
มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

ด้ านจานวน
1. เครื่ องออกกาลังกายมีจานวนมากเพียงพอต่อจานวน
สมาชิก
2. มีเครื่ องออกกาลังกายแต่ละประเภทจานวนหลายชิ้น
3. จานวนเครื่ องออกกาลังกายของศูนย์ออกกาลังมีการปรับ
เพิม่ ให้เพียงพอต่อสมาชิกเสมอ
4. อัตราส่ วนเครื่ องออกกาลังกายมีมากกว่าจานวนสมากชิก
ศูนย์ออกกาลังกาย
ด้ านยีห่ ้ อ
5. ศูนย์ออกกาลังกายใช้เครื่ องออกกาลังกายยีห่ อ้ ที่มีความ
น่าเชื่อถือ
6. เครื่ องออกกาลังกายภายในศูนย์ฯ เป็ นที่นิยมและเป็ นที่
รู ้จกั เป็ นอย่างดีของผูช้ ื่นชอบออกกาลังกาย
7. เครื่ องออกกาลังกายภายในศูนย์ฯ เป็ นยีห่ ้อที่มีชื่อเสี ยง มี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)

ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เครื่องออกกาลังกายของผู้บริโภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร

ระดับความสาคัญ
มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

ด้ านรู ปลักษณ์
8. เครื่ องออกกาลังกายมีรูปลักษณ์ที่น่าใช้งาน และดู
ปลอดภัย
9. รู ปลักษณ์ของเครื่ องออกกาลังกายดูทนั สมัย สี สันน่า
ดึงดูดในการใช้งาน
10. สภาพของเครื่ องออกกาลังกายมีความแข็งแรง พร้อมใช้
งานทุกชิ้น
ด้ านประสิ ทธิภาพ
11. เครื่ องออกกาลังกายภายในศูนย์ได้รับการรับรอง
ประสิ ทธิภาพและความปลอดภัย
12. เครื่ องออกกาลังกายในศูนย์ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และ
เห็นผลได้ในการออกกาลังกาย
13. เครื่ องออกกาลังกายที่ศูนย์ฯ ให้บริ การได้รับการ
ทดสอบประสิ ทธิภาพและรับรองผลการใช้งาน
14. มีการแสดงรายละเอียดผลของการใช้เครื่ องออกกาลัง
กายแต่ละชิ้นให้สมาชิกทราบและเล่นได้อย่างถูกต้องตาม
ความต้องการ

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)

ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เครื่องออกกาลังกายของผู้บริโภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร

ระดับความสาคัญ
มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)

ด้ านชื่อเสี ยง
15. เครื่ องออกกาลังกายที่ให้บริ การเป็ นที่รู้จกั และมีชื่อเสี ยง
16. เครื่ องออกกาลังกายที่ศูนย์ใช้เป็ นยีห่ อ้ ชั้นนาในตลาด
เครื่ องออกกาลังกาย
17. ชื่อเสี ยงของเครื่ องออกกาลังกายเป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศู นย์ ออกกาลังกายของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
คาชี้แจง โปรดใส่ เครื่องหมาย
ลงไปในช่ อง เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
1. ประเภทของการสมัครสมาชิก
[ ] 1. รายครั้ง
[ ] 2. รายเดือน
[ ] 3. รายครึ่ งปี
[ ] 4. รายปี
2. เหตุผลสาคัญในการสมัครสมาชิก
[ ] 1. ศูนย์ออกกาลังกายมีเครื่ องออกกาลังกายหลายหลายประเภท
[ ] 2. ศูนย์ออกกาลังกายมีชื่อเสี ยงและเครื่ องออกกาลังกายได้มาตรฐาน
[ ] 3. ศูนย์ออกกาลังกายใช้เครื่ องออกกาลังกายที่มีชื่อเสี ยงและมีราคาแพง
[ ] 4. ศูนย์ออกกาลังกายมีการรับรองคุณภาพของเครื่ องออกกาลังกาย
3. ช่วงเวลาที่เลือกสมัครสมาชิก
[ ] 2. 12.01 – 15.00 น.
[ ] 1. 09.00 – 12.00 น.
[ ] 3. 15.01 – 18.00 น.
[ ] 4. 18.01 – 21.00 น.

4. ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก

[ ] 1. น้อยกว่า 5,000 บาท/ครั้ง
[ ] 3. 10,001 – 15,000 บาท/ครั้ง
5. บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
[ ] 1. ตนเอง
[ ] 3. เพื่อน
[ ] 5. เทรนเนอร์

[ ] 2. 5,001 – 10,000 บาท/ครั้ง
[ ] 4. มากกว่า 15,001 บาท/ครั้งขึ้นไป
[ ] 2. ครอบครัว
[ ] 4. ดารา/นักแสดง

ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นอืน่ ๆ โปรดระบุ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

*** ขอบพระคุณที่ท่านกรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ***

