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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มีวตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาขอ้มลูปจัจยัส่วนบุคคล ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดและ
ปจัจยัอื่น ๆ และการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารศูนยอ์อกก าลงักายของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร กลุ่ม
ตวัอยา่ง คอืผูท้ีใ่ชบ้รกิารศูนยอ์อกก าลงักายในเขตกรงุเทพมหานคร จ านวน 400 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยั คอืแบบสอบถาม และวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนา ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าความ
เบีย่งเบนมาตรฐาน พรอ้มกบัทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติเิชงิอนุมาน t-test  และ F-Test (One-Way 
Analysis of Variance) 

ผลการวจิยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศ   มอีายรุะหว่าง 20 – 30 ปี  ประกอบอาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน รายได ้10,001-20,000 บาท  การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี  สถานภาพโสด ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เลอืกอุปกรณ์อยูใ่นสภาพทีด่ ีมคีวามปลอดภยั ราคาเหมาะสมเมือ่เทยีบกบัคุณภาพ
การบรกิาร ท าเลทีต่ ัง้ทีด่ ีเดนิทางสะดวก พนกังานใหค้ าแนะน าตามหา้งสรรพสนิคา้ พนกังานมทีกัษะและให้
ความรูใ้นการบรกิาร สถานทีอ่อกก าลงักายกวา้งขวาง สะดวกสบาย และความสะดวกรวดเรว็ในการขอรบั
บรกิาร  ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นอาชพีและสถานภาพ มอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารศูนยอ์อกก าลงักายของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญั
ทีร่ะดบั 0.05 และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารศูนยอ์อกก าลงักายของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบั 
0.05 และปจัจยัอื่น ๆ ดา้นภาพลกัษณ์และควา มไวว้างใจ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารศูนยอ์อก
ก าลงักายของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร ไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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Abstract 
 This study aims to study personal factors, Marketing Mix factors and another factors and 
the decision to use the fitness center services of consumers in Bangkok. The samples are 400 
consumers who use the service of fitness center. The data was collected from the questionnaire. 
Data analysis was performed using descriptive statistics and inferential statistics. The statistics 
used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and One-Way Analysis of 
variance. 
 The result of  study showed that most of respondents were female at the age between 20-
30 years old, worked as employees in private companies, Undergraduate education and Single 
status. Most of them who visit fitness center will choose the equipment in good condition. Safe 
affordable Price by compared to service quality, It should be in good location, Easy to travel, The 
staffs skill and knowledge should be in the good and fast service. The fitness facility is spacious, 
comfortable and convenient to get service. The result of hypothesis testing showed that personal , 
occupational and status factors. Influence of decision making on fitness center of consumers in 
Bangkok. Significant at the 0.05 level and marketing channel mix factor. Influence decision making 
on the use of fitness center services among consumers in Bangkok. Significant at the 0.05 level 
and other factors of image and trust. Influence the decision to use the fitness center of consumers 
in Bangkok. not different statistically significant at the 0.05 level. 
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