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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัเรื่องกลยุทธธุ์รกจิและกลยุทธก์ารตลาดของธุรกจิออกกําลงักาย กรณีศกึษา 
บรษิทั ABC Fitness Center มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปญัหา และสภาพแวดลอ้มทางการ
แขง่ขนั และศกึษากลยุทธร์ะดบัองคก์ร ระดบัธุรกจิ ระดบัหน้าที ่และกลยุทธท์างดา้นการตลาด
ของบรษิทั ABC Fitness Center เพือ่นําเสนอเป็นกลยุทธข์องสถานออกกําลงักาย ซึง่เป็นการ
วจิยัเชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ 
 จากผลการศกึษาพบว่า สภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้กบับรษิทัเป็นผลมาจาก ปจัจยัภายนอก 
อนัเกดิจากสภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนัในธุรกจิออกกําลงักายทีรุ่นแรงมากขึน้ ผูป้ระกอบการ
ในธุรกจิสถานออกกาํลงักายตอ้งการปรบักลยทุธใ์นการแขง่ขนัทีรุ่นแรงเพิม่มากขึน้ เช่น การลด
ราคาโปรแกรมการออกกําลงักาย หรอืลดอตัราค่าสมคัรสมาชกิแรกเขา้ และปจัจยัภายใน ซึ่ง
เกดิจากกระบวนการบรหิารจดัการภายในทีย่งัขาดประสทิธภิาพ ซึ่งจากการเกบ็แบบสอบถาม
จากผูใ้ชบ้รกิารของบรษิทั ABC Fitness Center ลูกคา้มกัพบปญัหาในการใชบ้รกิารฟิตเนส 3 
อันดับแรก คือ ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ คือ เครื่องออกกําลังกายไม่เพียงพอกับผู้ใช้บริการ 
รองลงมา ปจัจยัดา้นราคา คอืไม่มกีารลดราคาในการสมคัรสมาชกิ และ ปจัจยัดา้นกระบวนการ 
คอื ไม่มกีารสอนใหใ้ชง้านเครื่องออกกําลงักาย นอกจากนัน้ ลูกคา้ยงัพบปญัหาดา้นอื่น ๆ อกี 
เชน่ สถานทีจ่อดรถไม่เพยีงพอ ไม่มกีารจดักจิกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัสมาชกิ ครผููส้อนมจีาํนวนไม่
เพยีงพอ ไม่มคีวามปลอดภยัในการเกบ็ทรพัยส์นิ รวมทัง้ไม่ไดร้บับรกิารตามทีฟิ่ตเนสสญัญาไว ้
เป็นตน้  
 



 

จ 

 ดงันัน้ ผูศ้กึษาจงึเสนอกลยทุธข์องสถานออกกาํลงักาย คอื 
กลยุทธ์ระดบัองคก์ร (Corporate Strategy) ใชก้ลยุทธก์ารเจรญิเตบิโตทีมุ่่งเน้นดา้น

ความเชีย่วชาญ (Concentration Growth Strategy) ทางดา้นการใหบ้รกิารดา้นธุรกจิทีเ่กีย่วกบั
สถานออกกาํลงักาย ฟิตเนส โดยเน้นกลยทุธก์ารเจรญิเตบิโตตามแนวนอน (Horizontal Growth 
Strategy) มกีารทําการตลาดอย่างต่อเน่ือง และมกีารขยายตลาดไปยงักลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ 
รวมทัง้ยงัมกีารสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะ ให้มคีุณภาพและมาตรฐานในสนิคา้และบรกิาร ที่
แตกต่างจากสถานออกกาํลงักายแหง่อื่น เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายที่
มอีํานาจในการใชจ้่ายมากขึน้ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ โดยคํานึงถงึความพงึพอใจในการรบับรกิารของ
ลกูคา้เป็นหลกั 

 กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ (Business Strategy) เลอืกกลยุทธก์ารมุ่งทีค่วามแตกต่าง  (Focus 
Differentiation Strategy) คอื มุง่ทีค่วามตอ้งการของลกูคา้ในตลาดยอ่ย โดยการสรา้งผลติภณัฑ ์
และบรกิารที่มคีวามเฉพาะเจาะจงมคีวามแตกต่างมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดเฉพาะได ้ซึ่งการสรา้งความแตกต่างนี้จะเป็นการสรา้งความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ของ
ลูกค้าในตลาดย่อย และสามารถสร้างผลกําไรสูงให้แก่บริษทัฯ ทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว 
เน่ืองจากบรษิทัฯ จะไดร้บัความเชือ่ถอื และความพงึพอใจในการใชบ้รกิารจากลกูคา้  
 กลยทุธร์ะดบัหน้าที ่(Functional Strategy) เลอืกกลยุทธก์ารมุ่งเน้นการสรา้งผลติภณัฑ ์
และบรกิาร โดยการใหค้วามสาํคญักบัการพฒันา และปรบัปรุงประสทิธภิาพการดําเนินงาน ทัง้
ดา้นการพฒันาโปรแกรมการออกกาํลงักาย และดา้นการบรกิาร ทีจ่ะตอบสนองตอ่ความตอ้งการ
ของลกูคา้ในปจัจุบนั และอนาคต เพือ่ใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสดุในระยะยาวต่อไป 



กิตติกรรมประกาศ 
 

การศกึษาค้นคว้าดว้ยตนเองฉบบัน้ี สําเรจ็ไดด้้วยความกรุณาจากท่าน อาจารย์ยุพนิ  
พทิยาวฒันชยั อาจารยท์ี่ปรกึษา รวมถงึคณะอาจารยห์ลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขา
การตลาด ทุกท่าน ทีใ่หค้วามกรุณาแนะนํา ตรวจตราแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนใหก้ําลงัใจในการทาํ
สารนิพนธ ์รวมทัง้ อาจารย ์ดร.ประเสรฐิ ศริเิสรวีรรณ และ อาจารย ์ดร.พรีพงษ์ ฟูศริ ิทีก่รุณา
รบัเป็นประธานกรรมการและกรรมการในการสอบรายงานการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองน้ีและ
คอยให้ความช่วยเหลอื แนะนําทุกอย่างดว้ยดเีสมอมา ดงันัน้ทางผูจ้ดัทําขอขอบพระคุณท่าน
ต่างๆ เหล่านี้เป็นอยา่งสงู 
 ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ-คุณแม่ ทีใ่หก้ารสนับสนุนในการมาศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท
และขอบคุณเพื่อนๆ รวมถงึพี่ๆ  น้องๆ ในชัน้เรยีนทุกคนของขา้พเจา้ และคุณสราวุธ ชยัวชิติ 
และคุณอดเิทพ ปทัมดลิก ทีไ่ดใ้หก้ําลงัใจเสมอมา ตลอดระยะเวลาในการทําการศกึษาคน้ควา้
ดว้ยตนเองฉบบัน้ี 
 ขอขอบพระคุณผูท้ีไ่ดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่าในการตอบแบบสอบถามทําใหไ้ดข้อ้มูลมาใช้
ในการวเิคราะห ์
 สุดท้ายนี้ ทางผูจ้ดัทําหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบบัน้ีจะเป็น
ประโยชน์สาํหรบัท่านทีส่นใจเพือ่นําไปใชใ้นการประกอบความรูใ้นอนาคต 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

องคก์ร และลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 
 
 บรษิทั ABC Fitness Center ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารศนูยอ์อกกําลงักาย หรอืฟิตเนส 
เซน็เตอร ์ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ บรษิทั ABC Fitness Center จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจาํกดั
เมื่อวนัที ่25 กรกฎาคม 2543 ดว้ยทุนจดทะเบยีน และเรยีกชาํระแลว้จํานวน 6 ลา้นบาท โดยมี
วตัถุประสงค์หลกัเพื่อการประกอบธุรกจิประเภทการให้บรกิารฟิตเนส เซ็นเตอร์ ภายใต้การ
บรหิารของ นายแอรคิ มารค์ เลอวนี ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามชาํนาญและมปีระสบการณ์มากกวา่ 30 ปี
ในธุรกจิฟิตเนสระดบัสากล อกีทัง้เป็นแกนนําในการดาํเนินธุรกจิ และเป็นผูท้ีม่ชีื่อเสยีง และเป็น
ที่ยอมรบัในวงการฟิตเนสทัว่โลก ดว้ยการเปิดใหบ้รกิารฟิตเนส เซ็นเตอร์ แห่งแรกที่อาคารลิ
เบอรต์ี ้สแควร ์บนถนนสลีม  เลขที ่191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 20 ยนิูต 3-5 D D1 และ 
D2 C และ C1 B และ B1 ถนนสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 ซึง่มเีน้ือทีใ่หบ้รกิาร
รวมทัง้สิน้ 4,238 ตารางเมตร 
 
 ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทั 
 ใหบ้รกิารหอ้งออกกําลงักายทัว่ไปทีเ่ตม็ไปดว้ยอุปกรณ์ทีท่นัสมยัทีสุ่ด แบ่งออกเป็น 3 
ประเภทหลกัคอื อุปกรณ์เคลื่อนไหว (Cardiovascular) อุปกรณ์อยูก่บัที ่(Resistance) อุปกรณ์
ยกน้ําหนกั (Free Weights) ในบรรยากาศทีเ่ตม็ไปดว้ยแสง ส ีเสยีง ทีส่นุกสนานเรา้ใจ  
 นอกจากนี้ยงัใหบ้รกิารห้องออกกําลงักายที่เป็นกลุ่ม เช่น โยคะ (Yoga), แอโรบคิ 
(Aerobic), บอดี ้คอมแบท (Body Combat), สปินนิง (Spinning), และมบีรกิารผูฝึ้กสอนสว่น
บุคคล (Personal Training) สาํหรบัสมาชกิทีต่อ้งการคาํแนะนําในการออกกําลงักายเป็นพเิศษ 
นอกจากจะให้บรกิารฟิตเนส เซ็นเตอร์แล้ว บรษิทัฯ ยงัเป็นผู้ให้บริการฝึกสอนโยคะ คกิฟิต
และพลิาเทส ์(Pilates) อกีดว้ย  
 นอกจากบรกิารทีก่ล่าวแลว้บรษิทัฯ ยงัมสีิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น หอ้งอาบน้ํา 
ผา้เชด็ตวั ตูเ้กบ็ของ ทีจ่อดรถ สระวา่ยน้ําและสปาในบางสาขาไวบ้รกิาร 
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 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 บรษิทั ABC Fitness Center ใหบ้รกิารฟิตเนส เซ็นเตอร์ ดว้ยผลติภณัฑห์ลกั 4 
ประเภทตามลกัษณะของการใหบ้รกิารคอื  
 1.  หอ้งออกกาํลงักาย  
 2.  ผูฝึ้กสอนสว่นบุคคล   
 3.  บรกิารฝึกสอนโยคะ  
 4.  บรกิารฝึกสอนพลิาเทส ์ 
 ซึ่งบรกิารผูฝึ้กสอนสว่นบุคคล บรกิารฝึกสอนโยคะและพลิาเทส ์มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ
ต่างหากจากคา่บรกิารสมาชกิทีม่าใชบ้รกิารหอ้งออกกาํลงักาย  
 
 กลุ่มเป้าหมาย (Targeting) 
 กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบรษิทัฯ คอื ลูกคา้ทีส่นใจกบัการออกกําลงักายเพื่อสุขภาพที่
แขง็แรง ทุกเพศ ทุกวยั ทุกสาขาอาชพี บรษิทัฯ ไดเ้น้นเป้าหมายไปทีก่ลุ่มลูกคา้ทีม่อีายุระหว่าง 
21 ถงึ 40 ปี ซึง่เป็นกลุ่มวยัทาํงานทีต่อ้งการเวลาออกกาํลงักายหลงัเลกิงาน  
 
 อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 ในอุตสาหกรรมของการใหบ้รกิารการออกกําลงักายในประเทศสามารถจาํแนกออกเป็น 
4 ประเภท ตามลกัษณะการใหบ้รกิาร คอื  
 -  สโมสร (Mega Club) ซึ่งเป็นศูนย์ออกกําลงักายที่มบีริเวณขนาดใหญ่ มกีีฬา
ครอบคลุมเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นกีฬากลางแจ้งหรอืในอาคาร รวมทัง้สิง่อํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องอาหารและห้องเสริมสวยไว้บริการ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ
คา่ธรรมเนียมรายเดอืนสงู อาทเิชน่ ราชกรฑีาสโมสร สปอรต์ คลบั  และสโมสรราชพฤกษ์  
 -  ศนูยก์ฬีา (Multi-Sports Center) เป็นศนูยอ์อกกาํลงักายขนาดปานกลางโดยมากจะ
อยู่ในโรงแรม หรอือาคารสํานักงานขนาดใหญ่ มกีฬีากลางแจ้งและในอาคารบางประเภทไว้
บรกิาร โดยมคีา่ธรรมเนียมแรกเขา้ และรายเดอืนคอ่นขา้งสงู อาทเิชน่ สปอรต์ ซติี ้ 
 -  ฟิตเนส เซน็เตอร ์ (Fitness Center) เป็นศนูยอ์อกกาํลงักายทีม่ขีนาดเลก็ เน้นการ
ออกกาํลงักายเฉพาะ และใหค้วามสาํคญักบัความสะดวกสบาย และคา่บรกิารเป็นหลกั มทีีต่ ัง้อยู่
ในแหล่งชุมชนต่างๆ อาทเิช่น ABC Fitness Center ฟิตเนส เฟิรสท ์ คลาก แฮช  และ ทร ูฟิต
เนส  
 -  ศนูยบ์รกิารเฉพาะ (Niche Club) เป็นศนูยบ์รกิารทีร่วมการออกกําลงักายเฉพาะและ
การควบคุมน้ําหนกัซึง่จะมกีลุ่มลกูคา้เฉพาะทีช่ดัเจน  อาทเิช่น บอดี ้เชป (Body Shape) ฟิลลปิ 
เวน (Philip Wein) มาร ีแฟรนซ ์บอดี ้ไลน์ (Marie France Body Line) 
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 สภาพการแข่งขนั และคู่แข่งขององคก์ร 
 
 สภาพการแข่งขนั 
 จากกระแสความสนใจในการดแูลรกัษาสขุภาพทีเ่พิม่ขึน้ของคนไทยในช่วง 2-3 ปีทีผ่า่น
มา ทําให้ธุรกจิฟิตเนสเซ็นเตอร์ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดจีากประชาชน โดยเฉพาะในเขต
พืน้ทีก่รุงเทพฯ ทําให ้ศูนยว์จิยักสกิรไทย คาดว่า ในปี 2552 ธุรกจิฟิตเนสเซ็นเตอร์จะมมีูลค่า
ตลาดรวมประมาณ 7.3 พนัลา้นบาท ขยายตวัเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 9 จากปี 2551 เน่ืองจาก
มกีารขยายตวัของทัง้ฟิตเนสเซ็นเตอรข์นาดใหญ่และขนาดเลก็ รวมทัง้การลดอตัราค่าบรกิารที่
เรยีกเกบ็ลงค่อนขา้งมากของผู้ให้บรกิารฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อจูงใจให้ลูกค้าเขา้ใช้
บรกิารมากขึน้  
 อย่างไรก็ตาม  คาดว่าในระยะ 2-3 ปี น้ี  ความเข้มข้นของการแข่งข ันในธุรกิจ            
ฟิตเนสเซน็เตอร ์โดยเฉพาะในกลุ่มของธุรกจิฟิตเนสเซน็เตอรข์นาดใหญ่นัน้ น่าจะมคีวามรุนแรง
เพิม่มากขึน้ โดยคาดว่าในปี 2552 ธุรกจิฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ จะมมีูลค่าตลาดขยายตวั
เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 13  ขณะทีใ่นปีน้ีภาวะเศรษฐกจิของประเทศชะลอตวัลง ทําใหผู้บ้รโิภค
ตอ้งระมดัระวงัการใชจ้่าย ประกอบกบัการมทีางเลอืกในการออกกําลงักายทีห่ลากหลายมากขึน้ 
จงึทําใหผู้ป้ระกอบการในธุรกจิฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่นัน้จําเป็นตอ้งเพิม่กลยุทธ์ทางการ
แข่งขนัมากขึ้น ทัง้การลดราคา และการขยายบริการเสริมอื่นๆ เพื่อจูงใจลูกค้าให้เข้ามาใช้
บรกิาร  
 ในส่วนของการขยายสาขาของฟิตเนสเซน็เตอรข์นาดใหญ่นัน้ ศนูยว์จิยักสกิรไทย มอง
วา่ ในอนาคตอาจมโีอกาสไดเ้หน็การขยายสาขาของธุรกจิฟิตเนสเซน็เตอรข์นาดใหญ่ในลกัษณะ
เครอืข่ายใยแมงมุมมากขึน้ เน่ืองจากการขยายสาขาของธุรกจิในปจัจุบนัที่อาศยัทําเลที่ตัง้บน
หา้งสรรพสนิคา้ อาจไดร้บัผลกระทบจาก พรบ. การประกอบธุรกจิคา้ปลกีหรอืคา้สง่ โดยเฉพาะ
การขยายสาขาไปยงัหา้งสรรพสนิคา้ในตา่งจงัหวดั (ศนูยว์จิยักสกิรไทย, 2552.) 
 เพือ่สรา้งความแตกต่างใหช้ดัเจน ศนูยอ์อกกําลงักายหลายแห่งขยายธุรกจิดว้ยรปูแบบ
ทีไ่ม่เหมอืนใครภายใตแ้นวคดิ “Entertainments” ใหค้รอบคุลมพืน้ทีใ่หม้ากยิง่ขึน้ นอกจากการ
ขยายสาขาในเขตกรุงเทพมหานครแลว้ เริม่มกีารขยายสาขาไปสูต่ลาดตา่งจงัหวดัเพือ่ขยายฐาน
ลูกคา้ใหม้ขีนาดใหญ่ยิง่ขึน้ และยงัคงเร่งสรา้งผลประโยชน์สงูสดุใหก้บัสมาชกิเดมิ สถานทีต่ ัง้
เป็นปจัจยัทีท่าํใหป้ระสบความสาํเรจ็ทีส่าํคญัทีส่ดุในอุตสาหกรรมศนูยอ์อกกาํลงักาย ในเบือ้งตน้
แต่ละศนูยเ์ริม่เปิดใหบ้รกิารในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในอาคารสาํนกังาน 
และศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ เน่ืองจากรูปแบบการดําเนินชวีติของคนในกรุงเทพมรีูปแบบที่
เปลีย่นแปลงไปโดยหนัมาใหค้วามสนใจในการดูแลสุขภาพมากขึน้ ประกอบกบัคนกรุงเทพมี
กําลงัซื้อสงูขึน้ อนัเป็นผลจากการมรีายไดท้ีส่งูขึน้ ทําใหค้วามตอ้งการฟิตเนส เซ็นเตอรท์ี่มี
รปูแบบทนัสมยั มรีาคาทีเ่หมาะสม และสามารถเขา้ถงึไดง้า่ยเพิม่มากขึน้อยา่งต่อเน่ือง ต่อมา
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เมื่อการแข่งขนัเพิ่มมากขึ้นผู้ให้บริการแต่ละรายจะมุ่งเน้นการขยายสาขาไม่เพยีงแต่ในเขต
กรุงเทพและปรมิณฑลเท่านัน้ แต่จะขยายสาขาใหค้รอบคลุมพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพสงูทัว่ประเทศ 
เน่ืองจากกระแสความสนใจในการรกัษาสุขภาพและการออกกําลังกายที่เรี่มกระจายไปสู่
ประชาชนตามต่างจงัหวดัมากยิง่ขึน้ ทําใหผู้ใ้หบ้รกิารแต่ละรายเริม่แผนการขยายสาขาไปสู่
จงัหวดัใหญ่ๆ เพื่อรองรบักบัความตอ้งการดงักล่าว ทัง้น้ี ปจัจยัสาํคญัทีสุ่ดปจัจยัหน่ึงในการ
พจิารณาเลอืกสถานทีน่ัน้ ไดแ้ก่ การมพีืน้ทีเ่ขา้ออกหรอืพืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการแนะนําบรกิารและการ
ขายในบรเิวณพืน้ทีช่ ัน้ 1 ของอาคาร เพือ่ใหลู้กคา้สามารถเขา้ออกคลบัหรอืเป็นจุดเด่นต่อผูพ้บ
เห็นได้อย่างชดัเจน ซึ่งเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจมากยิง่ขึ้น (เขา้ถงึได้จาก 
http://cms.sme.go.th, 2010) 
 
 คู่แข่งขนัขององคก์ร 
 จากการมีรูปแบบการให้บริการ  และกลุ่มลูกค้า เ ป้าหมายที่แตกต่างกันของ
ผูป้ระกอบการแต่ละราย ทําใหโ้อกาสในการขยายธุรกจิยงัคงมอียู่อกีค่อนขา้งสงูมาก เมื่อ
เปรยีบเทยีบศนูยอ์อกกําลงักายแต่ละแห่ง จากตารางที ่1 เปรยีบเทยีบศนูยอ์อกกําลงักายพบว่า
มคีวามแตกต่างกนัในรูปแบบของบรกิารทีเ่สนอใหก้บัลูกคา้ โดยฟิตเนส เฟิรสท์ และบรษิทั 
ABC Fitness Center เป็นคูแ่ขง่ทีส่าํคญัในอุตสาหกรรม  
 ดงันัน้คู่แขง่โดยตรงของบรษิทั ABC Fitness Center คอื ผูป้ระกอบการฟิตเนส เซ็น
เตอร ์ รายอื่นๆ แต่บรษิทัฯ พจิารณาฟิตเนส เฟิรสท์ เพยีงรายเดยีวที่เป็นคู่แข่งโดยตรงของ
บรษิทัฯ  ในขณะนี้ 
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ตารางที ่1  เปรยีบเทยีบศนูยอ์อกกําลงักาย 
ผูป้ระกอบการ  จาํนวนสาขา สถานท่ี จดุเด่น 

ฟิตเนส เฟิรสท ์ 
(Fitness First) 

15 โรงแรม 
ศนูยก์ารคา้และ
อาคารสาํนกังาน 

มอุีปกรณ์ออกกําลงักายทัว่ไป และการออก
กาํลงักายแบบกลุม่ เชน่ Aqua Aerobic, Body 
Combat, Body Jam, Body Pump, Gym 
Ball, Body Balance, Step, Pilates, Yoga 

บรษิทั ABC 
Fitness Center  

11  โรงแรม 
ศนูยก์ารคา้และ
อาคารสาํนกังาน 

มอุีปกรณ์ออกกําลงักายทัว่ไป และการออก
กาํลงักายแบบกลุม่ เชน่ Aqua Aerobic, Body 
Combat, Body Jam, Body Pump, Gym 
Ball, Body Balance, Step, Pilates, Yoga 

คลาก แฮช 
(Clark Hatch) 

12  โรงแรม
สาํนกังาน 

หมูบ่า้นจดัสรร 

มอุีปกรณ์ออกกําลงักายทัว่ไป มคีลาสแอโร
บกิหลายแบบและมสีระวา่ยน้ําไวบ้รกิารบาง
สาขา  

โอลมิปิคคลบั  
(Olympic Club)  

1 โรงแรม มอุีปกรณ์ออกกําลงักายทัว่ไป มคีลาสแอโร
บกิหลายแบบและมสีระวา่ยน้ํา 

ทร ูฟิตเนส 
(True Fitness) 

1 อาคารสาํนกังาน มอุีปกรณ์ออกกําลงักายทัว่ไป และการออก
กาํลงักายแบบกลุม่ เชน่ Body Combat, 
Body Pump, Step, Cycling, Pilates, Yoga  

ทีม่า: Website ของศนูยอ์อกกาํลงักาย, 2010 
 
 ส่วนแบง่การตลาด 
 ปจัจุบนัธุรกิจสถานออกกําลังกาย มีเจ้าใหญ่เกิดขึ้นเรื่อยๆ เช่น “ฟิตเนส เฟิร์สท์” 
(Fitness First) “คลาก แฮช” (Clark Hatch) และ “ทร ูฟิตเนส” (True Fitness) ประกอบกบั
สถานการณ์ทางการเมอืง และเศรษฐกจิทีไ่ม่สดใส ไม่ไดส้ง่ผลกระทบต่อธุรกจิฟิตเนส ตรงกนั
ขา้มกลบัส่งผลดดีว้ยซํ้า เพราะเมื่อคนยิง่เครยีดกจ็ะหนัมาออกกําลงักายมากขึน้ เพื่อลมืความ
ทุกข ์สาํหรบักลยุทธธุ์รกจิในการเรยีกลูกคา้ บรษิทั ABC Fitness Center จะนําเสนออุปกรณ์
ออกกาํลงักาย และการออกกาํลงักายรปูแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะในแบบทีต่า่งประเทศนิยมเล่นกนั 
เพือ่เอาใจคนรกัสขุภาพทีช่อบความทนัสมยั  
 ดงันัน้ การทีม่ผีูเ้ล่นหน้าใหม่ขยายสาขาแขง่กบั บรษิทั ABC Fitness Center มากขึน้ 
จะไม่ส่งผลกระทบกบับริษัทฯ แน่นอน เน่ืองจากปจัจุบนั บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็น
อนัดบั 1 สงูถงึ 60% และเป็นศนูยก์ารออกกาํลงักาย หรอืฟิตเนส เซน็เตอร ์(Fitness Center) ที่
ครบวงจรทีส่ดุ (เขา้ถงึไดจ้าก  
http://www.taladhoon.com/taladhoon/board/index.php?topic=8393.170;wap2, 2010) 
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ปัญหา และความสาํคญัของปัญหา 
 
 ปจัจุบนัแนวความคดิเรือ่งการใสใ่จสขุภาพ และการออกกาํลงักายเป็นทีไ่ดร้บัความนิยม
ในกลุ่มคนรุ่นใหม่อยา่งมากในสงัคมเนื่องดว้ยการดาํรงชวีติทีเ่ป็นไปอย่างรบีเร่ง การแขง่ขนักนั
ในเรือ่งหน้าทีก่ารงานทีเ่พิม่ขึน้ ทําใหช้วีติประจาํวนันัน้เตม็ไปดว้ยความเครยีด ซึง่สง่ผลกระทบ
ทัง้ต่อจติใจและร่างกายดงันัน้จงึทําให้คนเริม่หนัมาใส่ใจในสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
โภชนาการ หรอืการออกกําลงักายเพื่อเป็นการยกระดบัคุณภาพชวีติใหด้ขี ึน้ ทําใหใ้นปจัจุบนั
กระแสของธุรกจิฟิตเนส เซน็เตอร ์ไดเ้ขา้มามบีทบาทต่อชวีติประจาํวนัของคนในสงัคมมากขึน้ 
เทยีบไดจ้ากยอดสมาชกิและจํานวนสาขาต่างๆ ในย่านกรุงเทพฯและปรมิณฑลทีม่อีตัราการ
เตบิโตรอ้ยละ 30 ต่อปี ต่อเน่ืองมาตลอดในช่วง 2-3 ปีทีผ่า่นมา (กรุงเทพธุรกจิออนไลน์, 2549) 
เน่ืองจากศนูยฟิ์ตเนสสามารถตอบสนองความตอ้งการของคนในสงัคมทีไ่ม่สะดวกในเรื่องต่างๆ 
เช่น มเีวลาทีจ่าํกดั ไม่มสีถานทีส่าธารณะสาํหรบัการออกกําลงักายทีเ่พยีงพอ ไม่มอุีปกรณ์ที่
เหมาะสม ซึ่งในอดตีศนูยฟิ์ตเนสสว่นใหญ่ จะเป็นธุรกจิทีถู่กจาํกดัอยูใ่นกลุ่มคนทีม่รีายไดส้งูใน
รปูแบบของสปอรต์คลบั หรอืในโรงแรมหา้ดาว ทีต่อ้งจ่ายค่าสมาชกิเป็นแบบระยะยาว แต่
ในชว่ง 2-3 ปีทีผ่า่นมา ผูใ้หบ้รกิารศนูยฟิ์ตเนสรายใหม่ๆ ไดนํ้าจุดเด่นเรื่องของราคาค่าบรกิารที่
ถูกลงเขา้มาเป็นจุดขายทีส่าํคญั และสรา้งเอกลกัษณ์ของตนเองเพื่อดงึใหก้ารออกกําลงักาย
รปูแบบนี้เขา้มาใกลต้วัมากขึน้ ในขณะทีร่าคาสามารถจบัตอ้งไดจ้รงิ (กรุงเทพธุรกจิออนไลน์, 
2549) 

ถงึแมว้า่ฟิตเนสแต่ละแหง่จะมจุีดเดน่ทีแ่ตกต่างกนั อยา่งไรปญัหาทีทุ่กฟิตเนส ก่อใหก้บั
ผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ชบ้รกิารคอื พนักงานส่วนหน่ึงไรจ้รรยาบรรณ และสรา้งความรําคาญใหก้บั
สมาชกิ มวีธิกีารเขา้ถงึทีไ่มเ่หมาะสม เป็นสิง่ทีท่ ัง้ผูใ้ชบ้รกิาร และบุคคลภายนอกรบัรูก้นัทัง้แบบ
ปากต่อปาก และสมัผสัจากประสบการณ์ตรง หากแต่สิง่เหล่านี้ผูใ้หบ้รกิารถอืว่าเป็นเพยีงกล
ยุทธห์ลกัในการทําธุรกจิเพื่อผลกัดนัในเรื่องของยอดขาย ทําใหข้ณะนี้ฟิตเนสเซน็เตอรต์่างๆ
กาํลงัไดร้บัการรอ้งเรยีนจากผูใ้ชบ้รกิารเป็นจาํนวนมาก 

นายนพปฏล เมฆเมฆา ผูอ้ํานวยการกองคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นโฆษณา สาํนักงาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) เปิดเผยว่าตัง้แต่ตน้ปี 2549 เป็นตน้มา  ทางสาํนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผูบ้รโิภค (สคบ.) ได้รบัการร้องเรยีนจากประชาชนเรื่องสถาน
ประกอบการการออกกําลงักาย (ฟิตเนส) เดอืนละประมาณ 10 กว่าราย โดยสว่นใหญ่เป็น
ปญัหาจาก การทีพ่นกังานขายแพค็เกจบรกิารตอ้งการขายสนิคา้ใหไ้ดป้รมิาณมากๆ และบอก
รายละเอยีดการใหบ้รกิารไม่หมด ประกอบกบัผูบ้รโิภคไม่ไดศ้กึษารายละเอยีด เงือ่นไขการใช้
บรกิารก่อนการเซน็สญัญา หรอืปญัหาพนกังานขายเสนอขายเป็นแบบแพค็เกจ แต่พอลูกคา้ซื้อ
ไปแลว้กลบัไม่ไดต้ามแพค็เกจทีก่าํหนด ซึง่ถอืเป็นการโฆษณาเกนิจรงิ (กรุงเทพธุรกจิออนไลน์ 
, 2553) 
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 ซึง่สภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้กบับรษิทัในลกัษณะน้ี เป็นผลมาจากปจัจยัภายนอกและปจัจยั
ภายในทีเ่กดิขึน้ภายในบรษิทัฯ อนัเกดิจากสภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนัในธุรกจิออกกําลงักาย
ทีรุ่นแรงมากขึน้ ผูป้ระกอบการในธุรกจิสถานออกกําลงักายตอ้งการปรบักลยุทธใ์นการแขง่ขนัที่
รุนแรงเพิม่มากขึน้ เช่น การลดราคาโปรแกรมการออกกําลงักาย หรอืลดอตัราค่าสมคัรสมาชกิ
แรกเขา้เป็นตน้ สว่นปจัจยัภายในของบรษิทั ABC Fitness Center เกดิจากกระบวนการบรหิาร
จดัการภายในที่ยงัขาดประสิทธิภาพ เช่น การที่พนักงานไม่สามารถให้บริการลูกค้าหรือ
ผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างทีม่กีารคาดหวงัไว ้ทําใหเ้กดิความไม่พงึพอใจในการใชบ้รกิาร ซึ่งตรงจุดนี้
ถอืเป็นผลเสยีทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั ฯ ทําใหผู้ใ้ชบ้รกิารขาดความเชื่อมัน่ ในสนิคา้และบรกิาร
ของบรษิทัฯ รวมทัง้ทําใหเ้กดิภาพลกัษณ์ที่ไม่ดใีนใจลูกคา้ ซึ่งส่งผลใหก้บัธุรกจิในการเพิม่ขดี
ความสามารถทางการแขง่ขนัในระยะยาวอกีดว้ย  
 ซึง่ในช่วงปีทีผ่า่นมา ในสว่นของบรษิทั ABC Fitness Center ไดม้กีารทําตลาด และมุ่ง
เพิม่สมาชกิอย่างเตม็ที ่ภายใตส้ภาพเศรษฐกจิทีไ่ม่ค่อยด ี แต่พบว่ามปีญัหาตามมาค่อนขา้งสงู 
คอื สว่นหน่ึงของทมีการขาย จะมุ่งเรื่องการขายแพค็เกจการใหบ้รกิารเกนิจรงิ สง่ผลใหลู้กคา้
อาจจะไม่ไดร้บับรกิารตามทีก่ล่าวไว ้ซึ่งทําใหเ้กดิปญัหาตามมา  รวมไปถงึปญัหาเรื่องของหาย
จากตูล้อกเกอร ์ถอืเป็นอกีปญัหาทีม่กีารรอ้งเรยีนเขา้มาคอ่นขา้งเยอะ ซึง่ทางบรษิทักไ็ดเ้ขม้งวด
เรือ่งความปลอดภยัดงักล่าวใหม้ากยิง่ขึน้  
 แต่อยา่งไรกต็ามทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดได ้เพราะสถานทีต่รงนี้ ถอื
เป็นสทิธสิ่วนบุคคล ซึ่งอาจจะไปละเมดิสทิธขิองลูกคา้บางรายได ้ “การที ่ ทมีฝา่ยขายมุ่งขาย
แพค็เกจออกกาํลงักายครัง้น้ี อาจจะทําใหไ้ดฐ้านลูกคา้ทีก่วา้งมากขึน้ ดงันัน้สมาชกิทีเ่ขา้บรกิาร
จงึมหีลากหลายตัง้แต่ระดบักลางจนถงึระดบับน จงึทาํใหอ้าจจะมปีญัหาเรือ่งของหายบา้ง” 
 อยา่งไรกต็าม ปี 2553 น้ี ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารปรบักลยุทธก์ารตลาดใหม่ จากเดมิทีรุ่ก
หนกัในสว่นของการขายแพค็เกจแบบระยะยาว ซึง่ดแูลว้ผลตอบรบั หรอืรายไดท้ีก่ลบัมาไม่ค่อย
ด ีปีน้ีจะมุ่งการขายแบบระยะสัน้ เพราะเหน็ถงึกาํไรทีด่กีว่า รวมถงึกลบัมาเน้นในเรื่องของการ
ใหบ้รกิารลูกคา้เป็นหลกัมากยิง่ขึน้ ขณะทีก่ารลงทุนขยายสาขานัน้ จะไม่เน้น ขอทําใหส้าขาทีม่ี
อยูม่คีวามแขง็แกรง่มากขึน้กวา่นี้ก่อน (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2553)  
 
 ความสาํคญัของปัญหา 
 ธุรกจิสถานออกกาํลงักายในอดตีเป็นธุรกจิทีม่กีารแขง่ขนัทีไ่มส่งู ประกอบกบัมจีาํนวนผู้
ทีส่นใจทีจ่ะออกกําลงักายไม่มากนักมผีูป้ระกอบการค่อนขา้งน้อยราย โดยมากจะเป็นลกัษณะ
สโมสรหรอืศูนยก์ฬีาในโรงแรม ซึง่มคี่าธรรมเนียมแรกเขา้ และค่าธรรมเนียมรายเดอืนค่อนขา้ง
สูง ต่อมาเมื่อพฤติกรรมการออกกําลงักายและการดูแลสุขภาพเริ่มเปลี่ยนไป นโยบายของ
รฐับาลมกีารรณรงคใ์หป้ระชาชนหนัมาใสใ่จในการออกกาํลงักาย การดแูลสขูภาพตนเองมากขึน้ 
ส่งผลใหค้นไทยมคีวามตอ้งการบรกิารฟิตเนส เซน็เตอรม์ากขึน้ ทําใหม้ผีูป้ระกอบการเพิม่ขึน้ 
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และการแขง่ขนัทีม่คีวามรุนแรงมากขึน้ ทัง้ในรูปแบบการขยายสาขา การปรบัปรุงรูปแบบของ
สถานที่ การเพิม่เตมิอุปกรณ์หรือกิจกรรมการออกกําลงักายให้มคีวามทนัสมยัมากขึ้น การ
แขง่ขนัดา้นราคา ทีส่าํคญัทีสุ่ดคอืความปลอดภยั ความสะอาดและคุณภาพบุคลากรทีใ่หบ้รกิาร 
ซึ่งมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของลูกคา้ และอาจแสดงผลกระทบต่อผลประกอบการของ
บรษิทั และความสามารถในการแขง่ขนั การเตบิโต ความยัง่ยนืของบรษิทัในระยะยาว 
 ซึง่สามารถสรุปปญัหาทีเ่กดิขึน้กบับรษิทัฯ ไดค้อื 
 1.  ปญัหาด้านการตลาด คอื ทีมขายมุ่งขายแพ็คเกจการให้บริการเกินจริงส่งผลให้
ลกูคา้ไมไ่ดร้บัการบรกิารตามทีค่าดหวงั  
 2.  ปญัหาดา้นการบรกิาร เช่น เครื่องออกกําลงักายไม่เพยีงพอกบัผูร้บับรกิาร เครื่อง
เล่นบางอย่างชาํรุด พนักงานใหบ้รกิารไม่ด ีการใหข้อ้มลูหรอืคาํแนะนําของพนักงานในการออก
กําลงักายแก่ผูร้บับรกิาร ไม่ชดัเจน รวมทัง้การแสดงท่าทาง หรอืสหีน้าของพนักงานทีไ่ม่เตม็ใจ
ในการใหบ้รกิาร เป็นตน้  
 3.  ปญัหาเรื่องความปลอดภยัของทรพัย์สนิของผูม้ารบับรกิาร เกดิของสญูหายจากตู้
ลอกเกอร ์ 
 ซึง่ปญัหาทีเ่กดิขึน้กบับรษิทัฯ น้ีจะมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของลูกคา้ และอาจ
แสดงถงึผลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทั และความสามารถในการแข่งขนั การเตบิโต 
ความยัง่ยนืของบรษิทัในระยะยาวได ้
 ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัองคก์ร 
 ผลกระทบทีเ่กดิกบัองคก์ร สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ทาํใหล้กูคา้เกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้และบรกิาร เกดิการรอ้งเรยีน และมคีวาม 
ตอ้งการจะยกเลกิสญัญากบับรษิทัฯ สง่ผลใหบ้รษิทัสญูเสยีลกูคา้  

2. เกดิการบอกตอ่ของผูใ้ชบ้รกิาร เป็นขา่วปากต่อปาก (Word of mouth) ทาํใหเ้ป็น 
อุปสรรคในการหาลกูคา้รายใหม ่และการรกัษาลูกคา้เกา่ใหค้งอยู ่
 3.  จากปญัหาดงักล่าว จะทําให้ส่งผลเสยีกบัภาพลกัษณ์ขององค์กรในสายตาของ
ผูบ้รโิภค เพราะผูบ้รโิภคเกดิความไม่มัน่ใจในสนิคา้และบรกิารของบรษิทั กลวัว่าจะถูกหลอก 
และไมไ่ดร้บับรกิารตามทีบ่รษิทัฯ สญัญาไว ้ 
 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 
 1.  เพื่อศกึษาปญัหา และสภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนัของธุรกจิสถานออกกําลงักาย
บรษิทั ABC Fitness Center 
 2.  เพื่อศึกษากลยุทธ์ระดบัองค์กร ธุรกิจ หน้าที่ และกลยุทธ์ทางด้านการตลาดของ
บรษิทั ABC Fitness Center 
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นิยามศพัท์เฉพาะ 
 
 สมาชิก หรือผูใ้ช้บริการ หมายถงึ บุคคลทีส่มคัรเป็นสมาชกิของสถานออกกําลงักาย 
ABC Fitness Center ตามระเบยีบการรบัสมคัรเป็นสมาชกิของสถานออกกําลงักาย ABC 
Fitness Center 
 สถานออกกาํลงักาย ABC Fitness Center หมายถงึ สถานทีท่ีด่ําเนินการใหก้าร
บรกิารการออกกําลงักาย ซึ่งมพีืน้ที ่ อุปกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวกในการออกกําลงักาย 
โดยผูท้ีม่าใชบ้รกิารจะตอ้งทาํการสมคัรเป็นสมาชกิ โดยสามารถเลอืกกจิกรรมการออกกาํลงักาย
ต่างๆไดต้ามประเภทของการเป็นสมาชกิของตนเอง 

พนักงาน หมายถงึ ทรพัยากรทีม่คีุณคา่ของกจิการ โดยทัว่ไปลูกคา้มกัมองวา่พนกังาน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่พนักงานสว่นหน้า (Frontstage Personal) เป็นตวัแทนของกจิการ และเป็น
สว่นหนึ่งของการบรกิารดว้ย (Woodruff, 1995) จงึหมายถงึ ลูกจา้งของสถานออกกาํลงักาย 
ABC Fitness Center ทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รกิารแก่สมาชกิ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถงึ เครื่องมอืทางการตลาดทีใ่ชส้าํหรบัธุรกจิ
บรกิาร เพือ่ทําใหเ้กดิการบรหิารคุณภาพรวม (Total Quality Management: TQM) ทีส่รา้ง
คุณค่าใหก้บัลูกคา้ โดยคํานึงถงึความพงึพอใจของลูกคา้เป็นสําคญั ซึ่งประกอบไปดว้ย 
ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การสง่เสรมิการตลาด บุคคล กระบวนการ และ
รปูลกัษณ์ทางกายภาพ (Kotler, 2000) 

ผลิตภณัฑ ์หมายถงึ คอืสิง่ใด ๆ ทีต่อ้งการนําเสนอต่อตลาดเพือ่สนองความจาํเป็นหรอื
ความตอ้งการผลติภณัฑ ์ ประกอบดว้ยสนิคา้ทีเ่ป็นรูปธรรม (Physical Goods) บรกิาร 
(Services) ประสบการณ์ (Experiences) เหตุการณ์ (Events) บุคคล (Persons) สถานที ่
(Places) ทรพัยส์นิ(Properties) องคก์ร (Organizations) สารสนเทศ (Information) และ
ความคดิ (Ideas) (Kotler,2003) 

ราคา หมายถงึ จาํนวนของเงนิทีถู่กเรยีกเกบ็เป็นคา่สนิคา้หรอืบรกิาร หรอืผลรวมของ
มลูค่าทีผู่บ้รโิภคทําการแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชน์จากการม ีหรอืการใชผ้ลติภณัฑ์
หรอืบรกิารนัน้ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2546) 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย  หมายถงึ กลุ่มขององคก์ารซึง่เกีย่วขอ้งกบัขัน้ตอนทีท่ําให้
ผลติภณัฑห์รอืบรกิารเป็นที่หาง่ายสําหรบัการใช้หรอืบรโิภค และเป็นเสน้ทางที่ผลติภณัฑ์
เคลื่อนยา้ยจากผูผ้ลติไปยงัลูกคา้ ซึง่อาจผ่านคนกลางหรอืไม่ผ่านกไ็ด ้ และในช่องทางการจดั
จาํหน่ายประกอบดว้ยผูผ้ลติ ผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม หรอืลูกคา้ทางอุตสาหกรรม 
และคนกลาง (Kotler, 2003) 
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การส่งเสริมการตลาด หมายถงึ การสือ่สารเพือ่โฆษณา สนิคา้ ผลติภณัฑข์องบรษิทั
โดยสามารถทําไดใ้นทุกรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา หรอื การประชาสมัพนัธ ์ การใหข้า่ว 
การลด แลก แจก แถม การตลาดทางตรงผา่นสือ่ต่าง ๆ (Kotler, 2003) 

บุคคล หมายถงึ ปจัจยัทีเ่กีย่วกบับุคคลทัง้หมดทีม่สี่วนร่วมในการนําเสนอบรกิาร
(ใหก้บัลูกคา้) ซึ่งมอีทิธพิลต่อการรบัรูข้องลูกคา้ บุคคลในทีน้ี่จะรวมถงึพนักงานของกจิการ 
ลกูคา้ (ทีม่าใชบ้รกิาร) และลูกคา้คนอื่น ๆ ทีร่ว่มอยูใ่นสิง่แวดลอ้มของการบรกิารนัน้ดว้ย (ธรีกติ ิ
นวรตัน ณ อยธุยา, 2547 อา้งองิจาก Zeithaml & Bitner, 2000) 

การสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ หมายถงึ ลกัษณะของรา้นคา้ หรอื
บรษิทัทีป่รากฏแก่สาธารณะชน ซึง่จะชว่ยสือ่ใหผู้บ้รโิภครบัรูถ้งึภาพลกัษณ์และคุณภาพของการ
บรกิาร เช่น ความสะอาด ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร หรอืประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัอื่น ๆ ลกัษณะ
ทางกายภาพ อาจจะไดแ้ก่ โครงสรา้ง สถาปตัยกรรม การตกแต่งภายใน การวางผงัรา้น วสัดุ
ตกแต่ง และเฟอรนิ์เจอรต่์างๆ เป็นตน้ (Kotler, 2003) 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 
 ระยะสัน้ 
 -  เพื่อนําขอ้มูลที่ไดม้าปรบัปรุงระบบการทํางานของบรษิทั ฯ ใหด้ขี ึน้เพื่อรองรบัการ
แขง่ขนัทีม่สีงูขึน้ในปจัจุบนั 
 
 ระยะกลาง 
 -  เพื่อเพิม่ยอดขาย และความสามารถในการแขง่ขนัในการขยายส่วนแบ่งตลาดทีม่าก
ขึน้ 
 
 ระยะยาว 
 -  เพือ่เพิม่ความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้หรอืผูร้บับรกิาร ใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในตวับรษิทั ฯ
และเป็นลกูคา้ทีด่ใีนระยะยาว 
 -  เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัระยะยาวของบรษิทั 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเรื่อง “กลยุทธธุ์รกจิ และกลยุทธก์ารตลาดของธุรกจิออก
กําลงักาย : กรณีศกึษา บรษิทั ABC Fitness Center” ประกอบดว้ยแนวคดิและทฤษฎทีี่
เกีย่วขอ้งดงัน้ี 
 2.1  แนวคดิการจดัการเชงิกลยทุธ ์ 
  2.1.1  การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก PEST Analysis  
  2.1.2  การวเิคราะห ์Five Forces Analysis Model 
  2.1.3  การวเิคราะห ์SWOT 
  2.1.4  แมททรกิซ ์อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-จุดแขง็ TOWS Matrix 
  2.1.5  การกาํหนดกลยทุธ ์Strategic Formulation 
  2.1.6  การวเิคราะห ์BCG Matrix 
  2.1.7  การนํากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิStrategic Implementation 
  2.1.8  การประเมนิผลและการควบคุมผลการดาํเนินงาน Evaluation and    
                         Control 
 2.2  แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการกลยทุธก์ารตลาด 
  2.2.1  การวเิคราะห ์STP 
  2.2.2  กลยทุธส์ว่นประสมทางการตลาดของธุรกจิบรกิาร 7Ps 
  2.2.3  แนวคดิเกีย่วกบัคุณภาพการใหบ้รกิาร Service Quality 
 
2.1  แนวคิดการจดัการเชิงกลยทุธ ์
 
 2.1.1  การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก PEST Analysis 
  คาํว่า PEST เป็นตวัย่อปจัจยั 4 ตวัทีเ่ป็นการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มในระดบั
มหพัภาค หรอืภาพรวมใหญ่ ทําใหส้ามารถทําความเขา้ใจว่าตลาดกําลงัเตบิโต หรอืกําลงัหดตวั 
สถานภาพ แนวโน้ม และทศิทางในธุรกจิเป็นอยา่งไร ประกอบดว้ย 
  P = Political – Legal Factor ปัจจยัทางการเมืองและกฎหมาย 
  เป็นปจัจยัที่ทําให้เกิดแรงผลักดนัทางการเมือง และการออกกฎหมายและ
ข้อกําหนดต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบให้กบัการดําเนินธุรกิจสถานออกกําลงักายของบริษัท 
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ABC Fitness Center ทัง้ในแง่บวกและแง่ลบ แรงผลกัดนัน้ีมพีลงัค่อนขา้งสงู เช่น ระบบการ
ปกครอง สถานการณ์ทางการเมอืง นโยบายของรฐั การก่อการรา้ย เป็นตน้ 
  E = Economic Factors ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
  เป็นปจัจยัที่จะต้องดูเกี่ยวกบัเศรษฐกจิทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ ทัง้มหพัภาคและจุลภาค ที่จะส่งผลกระทบให้กับการดําเนินธุรกิจสถาน      
ออกกําลงักายของบรษิทั ABC Fitness Center เช่น สถานการณ์ทางการคา้ สถานการณ์ทาง
เศรษฐกจิ การเงนิ คา่ครองชพี เป็นตน้ 
  S = Sociocultural Factors ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม 
  เป็นปจัจยัทีต่อ้งดเูกีย่วกบั วฒันธรรม ความเชือ่ ศาสนา ภาษา  ทศันคตเิกีย่วกบั
สนิคา้และบรกิาร ทีจ่ะส่งผลกระทบใหก้บัการดําเนินธุรกจิสถานออกกําลงักายของบรษิทั ABC 
Fitness Center เป็นตน้ 
  T = Technological Factors ปัจจยัทางเทคโนโลยี 
  เทคโนโลยีเป็นส่วนสําคญัที่ทําให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการ
แขง่ขนั และเป็นปจัจยัสาํคญัของความเป็นโลกาภวิฒัน์ ซึ่งถา้คู่แขง่ขนัม ีแต่ ABC Fitness 
Center ไมม่ ีเทคโนโลยเีหล่าน้ีจะกลายเป็นภยัคุกคามของบรษิทัฯ ได ้เช่น เครื่องออกกําลงักาย
ใหม่ๆ  นวตักรรมใหม ่ๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการใชใ้นสถานออกกาํลงักาย เป็นตน้ 
 
 2.1.2  การวิเคราะห ์Five Forces Analysis Model  
  เป็นการวเิคราะหป์จัจยัหรอืสภาพการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม ซึง่เป็นแนวคดิของ 
Michael E. Porter (1998) ซึง่ในทีน้ี่จะเป็นการวเิคราะหอุ์ตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานออก
กาํลงักายฟิตเนส เพือ่วดัความน่าดงึดดูใจในการทาํกาํไรทีแ่ทจ้รงิในระยะยาวของตลาดหรอืสว่น
แบ่งตลาด รวมทัง้จะทําใหท้ราบถงึทีม่าของความรุนแรงในการแขง่ขนั และอทิธพิลอนัเกดิจาก
ภาวะการแขง่ขนัของธุรกจิสถานออกกําลงักาย  ความเขม้แขง็ของปจัจยัทัง้ 5 ประการนี้ บ่ง
บอกถงึโอกาสในการไดก้าํไรของธุรกจิสถานออกกําลงักายในอุตสาหกรรมนัน้ๆ ยิง่ปจัจยัเหล่านี้
มีความเข้มแขง็มากเท่าใดย่อมส่งผลเสยีต่อการขึ้นราคาซึ่งนําไปสู่การได้กําไรของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมนัน้ๆ ซึง่ถอืเป็นขอ้จาํกดัของธุรกจิ ในขณะเดยีวกนัถา้ปจัจยันัน้ๆ มคีวามอ่อนแอ
ยอ่มเป็นโอกาสอนัดต่ีอธุรกจิในอุตสาหกรรมนัน้ๆ เน่ืองจากธุรกจิสามารถไดก้าํไรไดม้ากขึน้ 
  การวเิคราะหน้ี์จะมแีนวคดิว่ามปีจัจยัสาํคญั 5 ประการทีส่่งผลต่อสภาวะในการ
แขง่ขนัของอุตสาหกรรมหรอืทีเ่ราเรยีกกนัว่า Five-Forces Model ซึง่ประกอบดว้ย 
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ภาพที ่1  การแขง่ขนัของอุตสาหกรรม (Five-Forces Model) 
ทีม่า : http://www.theadvisoryfirm.com, 2553 
 
  1)  ภยัคกุคามจากคู่แข่งขนัภายในธรุกิจเดียวกนั (Threat of intense 
segment rivalry) 
  ตลาดสว่นนี้ไมน่่าดงึดดูใจถา้มคีูแ่ขง่ขนัจาํนวนมาก และยิง่ไมน่่าดงึดดูใจถา้ธุรกจิ
กําลงัถดถอย ตน้ทุนคงทีเ่กดิขึน้สงู การออกจากอุตสาหกรรมทําไดย้าก หรอืคู่แขง่ขนัมสี่วนได้
เสยีมาก เงื่อนไขเหล่าน้ีก่อใหเ้กดิสงครามราคา มกีารต่อสูก้นัโฆษณา และแข่งขนักนัแนะนํา
ผลติภณัฑใ์หม ่ซึง่ทาํใหต้น้ทุนการแขง่ขนัสงูขึน้ 
  2)  ภยัคกุคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of new entrants) 
  ความน่าดงึดูดใจขึน้อยู่กบัความยากง่ายของการเขา้-ออกจากอุตสาหกรรม เมื่อ
อุปสรรคในการเขา้ออกจากอุตสาหกรรมมสีงู ศกัยภาพในการทาํกาํไรกจ็ะสงูดว้ย แต่กจิการกจ็ะ
เผชญิกบัความเสีย่งมากขึน้ แต่ถา้อุปสรรคในการเขา้ออกจากอุตสาหกรรมมน้ีอย สามารถเขา้
ออกไดง้า่ยกจ็ะใหผ้ลตอบแทนทีม่ ัน่คงในระดบัตํ่า 
  3)  ภยัคกุคามจากสินค้าทดแทน (Threat of substitute products) 
  อุตสาหกรรมจะไม่น่าดึงดูดถ้ามีสินค้าทดแทนที่มีศักยภาพ สินค้าทดแทน
ก่อให้เกิดขอ้จํากดัทางด้านราคา และผลกําไร บริษทัต้องตรวจสอบแนวโน้มของราคาอย่าง
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ใกลช้ดิ ถา้มคีวามกา้วหน้าทางเทคโนโลยเีกดิขึน้ในสนิคา้ทดแทน จะทําใหร้าคาและผลกําไรยิง่
ตกตํ่าลงไปอกี 
  4)  ภยัคกุคามจากการเพ่ิมอาํนาจต่อรองของผู้ซ้ือ (Threat of buyers 
growing bargaining power) 
  อุตสาหกรรมนัน้ไม่น่าดงึดูดใจถ้าผูซ้ื้อมอีํานาจต่อรองสูง ผูซ้ื้อมอีํานาจต่อรอง
เพิม่ขึน้เมื่อ 1) ผูซ้ื้อรวมตวักนั 2) ไม่มคีวามแตกต่างในสนิคา้ 3) ตน้ทุนการเปลีย่นแปลงของผู้
ซื้อตํ่า 4) ผูซ้ื้อมคีวามไวต่อราคา และ 5) เมื่อผูซ้ื้อสามารถจดัการทําสนิคา้นัน้ไดเ้อง เพื่อเป็น
การป้องกนัตนเอง ผูข้ายควรเลอืกผูซ้ื้อที่มอีํานาจต่อรองน้อยที่สุดหรอืเปลี่ยนแปลงผูซ้ื้อ การ
ป้องกนัทีด่กีวา่คอืมอบขอ้เสนอ ทีด่กีว่าใหผู้ซ้ือ้จนผูซ้ื้อ มอิาจปฎเิสธได ้
  5)  ภยัคุกคามจากการเพ่ิมอาํนาจต่อรองของ Suppliers (Threat of 
suppliers growing bargaining Power) 
  อุตสาหกรรมนัน้ไม่น่าดงึดูดใจถา้ Suppliers สามารถขึน้ราคาสนิคา้หรอืลด
คุณภาพสนิคา้ Suppliers มกัมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่อํานาจต่อรองเมื่อกลุ่มของ Suppliers รวมตวั
กนัได ้เมื่อสนิคา้ทดแทนมน้ีอย เมื่อสนิคา้นัน้เป็นสนิคา้จําเป็น เมื่อตน้ทุนในการเปลี่ยนแปลง 
Suppliers เกดิขึน้สูง และเมื่อ Suppliers สามารถขยายตวัในแนวดิง่ การป้องกนัทีด่ทีีสุ่ดคอื
สรา้งความสมัพนัธแ์บบชนะ-ชนะ (Win-Win Relations) 
 
 2.1.3  การวิเคราะห ์SWOT  
  การวเิคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมอืในการประเมนิ
สถานการณ์ ซึ่งช่วยผูบ้รหิารกําหนดจุดแขง็ และจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบทีม่ศีกัยภาพจากปจัจยัเหล่านี้ต่อการ
ทาํงานขององคก์ร SWOT มาจากตวัยอ่ภาษาองักฤษ 4 ตวั ไดแ้ก่ 
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ภาพที ่2  การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) 
ทีม่า : http://www.theadvisoryfirm.com, 2553 
 
   S  มาจาก Strengths หมายถงึ จุดเด่นหรอืจุดแขง็ ซึ่งเป็นผลมาจากปจัจยั
ภายใน เป็นขอ้ดทีีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายในของบรษิทั ABC Fitness Center เช่น จุดแขง็
ดา้นส่วนประสมการตลาด จุดแขง็ดา้นการเงนิ จุดแขง็ดา้นทรพัยากรบุคคล บรษิทัฯ จะตอ้งใช้
ประโยชน์จากจุดแขง็ในการกาํหนดกลยทุธก์ารตลาด 
   W  มาจาก Weaknesses หมายถงึ จุดดอ้ย หรอืจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจาก
ปจัจยัภายในของบรษิทั ABC Fitness Center เป็นปญัหา หรอืขอ้บกพร่องที่เกดิจาก
สภาพแวดลอ้มภายในต่างๆ ของบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ จะตอ้งหาวธิใีนการแกป้ญัหานัน้ 
   O  มาจาก Opportunities หมายถงึ โอกาส ซึ่งเกดิจากปจัจยัภายนอก เป็นผล
จากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบรษิัทเอื้อประโยชน์ หรือส่งเสริมการดําเนินงานของ
บรษิทั ABC Fitness Center   
   T  มาจาก Threats หมายถงึ อุปสรรค ซึง่เกดิจากปจัจยัภายนอก เป็นขอ้จาํกดั
ทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ซึ่งบรษิทั ABC Fitness Center จําเป็นตอ้งปรบักลยุทธ์
การตลาดใหส้อดคลอ้ง และพยายามขจดัอุปสรรคตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ 
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 2.1.4  แมททริกซ ์อปุสรรค-โอกาส-จดุอ่อน-จดุแขง็ (TOWS Matrix) 
  หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของบรษิทั ABC Fitness Center แลว้กจ็ะนําขอ้มูลทัง้หมดมา
วเิคราะหใ์นรปูแบบความสมัพนัธแ์บบแมททรกิซ์โดยใชต้าราง TOWS Matrix ซึง่เป็นตารางการ
วเิคราะหท์ีนํ่าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหจุ์ดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาวเิคราะหเ์พื่อ
กาํหนดออกมาเป็นยทุธศาสตรห์รอืกลยทุธป์ระเภทต่าง ๆ  
  ในการนําเทคนิค TOWS Matrix มาใชใ้นการวเิคราะหเ์พือ่กําหนดยุทธศาสตร์
และกลยุทธน์ัน้ จะมขี ัน้ตอนการดาํเนินการทีส่าํคญั 2 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
  1.  การระบุจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยการประเมนิสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่ป็นการระบุใหเ้หน็ถงึจุดแขง็และจุดอ่อน จะเป็นการประเมนิภายในบรษิทั ABC Fitness 
Center ส่วนการประเมนิสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นโอกาสและอุปสรรค จะเป็นการประเมนิภายนอก
บรษิทัฯ  
  2.  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างจุดแขง็กบัโอกาส จุดแขง็กบัอุปสรรค 
จุดอ่อนกบัโอกาส และจุดอ่อนกบัอุปสรรค ซึง่ผลของการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์นขอ้มลูแต่ละคู่
ดงักล่าว ทาํใหเ้กดิยทุธศาสตรห์รอืกลยทุธส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คอื 
 

 

 
 
ภาพที ่3  แมททรกิซ ์อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-จุดแขง็ (TOWS Matrix) 
ทีม่า: Michael E. Porter (1990)  
 
   1)  กลยุทธเ์ชงิรุก (SO Strategy) ไดม้าจากการนําขอ้มูลการประเมนิ
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็น
ยทุธศาสตรห์รอืกลยุทธใ์นเชงิรุกของบรษิทั ABC Fitness Center 
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   2)  กลยุทธเ์ชงิป้องกนั (ST Strategy) ไดม้าจากการนําขอ้มลูการประเมนิ
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็น
ยุทธศาสตรห์รอืกลยุทธใ์นเชงิป้องกนั ของบรษิทั ABC Fitness Center ทัง้น้ีเน่ืองจากบรษิทัฯ 
มจุีดแขง็ ขณะเดยีวกนับรษิทัฯ กเ็จอกบัสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคจากภายนอกที่ควบคุม
ไมไ่ด ้แตส่ามารถใชจุ้ดแขง็ทีม่อียูใ่นการป้องกนัอุปสรรคทีม่าจากภายนอกได ้
   3)  กลยุทธเ์ชงิแกไ้ข (WO Strategy) ไดม้าจากการนําขอ้มลูการประเมนิ
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็น
ยุทธศาสตรห์รอืกลยุทธใ์นเชงิแกไ้ข ของบรษิทั ABC Fitness Center ทัง้น้ีเน่ืองจากบรษิทัฯ มี
โอกาสทีจ่ะนําแนวคดิหรอืวธิใีหม ่ๆ มาใชใ้นการแกไ้ขจุดอ่อนทีบ่รษิทัฯ มอียูไ่ด ้
   4)  กลยุทธเ์ชงิรบั (WT Strategy) ไดม้าจากการนําขอ้มูลการประเมนิ
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจุดอ่อนและอุปสรรคมาพจิารณาร่วมกนั เพือ่นํามากําหนดเป็นยุทธศาสตร์
หรอืกลยุทธใ์นเชงิรบั ของบรษิทั ABC Fitness Center ทัง้น้ีเน่ืองจากบรษิทัฯ เผชญิกบัทัง้
จุดอ่อนและอุปสรรคภายนอกทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้ 
 
 2.1.5  การกาํหนดกลยทุธ ์(Strategic Formulation)  
  เลสลี ่และลอยด ์(Leslie W.Rue and Lloyd L. Byar, 2000, p. 151) กล่าวว่า 
“กลยุทธเ์ป็นแผนของแนวทางการจดัการพืน้ฐานทีจ่ะทําใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์หรอืการวางแผน
ทีจ่ะจดัการใหบ้รรลุเจตจํานงของวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ใจไว”้ กลยุทธใ์นแต่ละระดบัสามารถทีจ่ะ
กาํหนดทศิทางของแต่ละองคก์รในอนาคตได ้ 
  การวเิคราะหท์ัง้สิง่แวดล้อมภายใน (Internal Environment) และสิง่แวดล้อม
ภายนอก (External Environment) รว่มไปดว้ยกนัจะสามารถทาํใหเ้หน็ภาพแนวโน้มการปรบักล
ยุทธข์องผูป้ระกอบการทีพ่ยายาม จะเพิม่ขดีความสามารถและมคีวามพรอ้มทีจ่ะแขง่ขนัซึ่งจะ
นําไปสูก่ารวางแผนกลยทุธ ์(Strategic Planning) ตามทศิทางขององคก์รได ้ 
  โดยทัง้ผลกระทบสิง่แวดล้อมจากภายนอก และสิง่แวดล้อมจากภายใน องค์กร
สามารถทีจ่ะนํามากําหนดเป็นกลยุทธห์รอืแผนสาํหรบัดําเนินธุรกจิขององคก์รได ้ซึ่งรูปแบบกล
ยทุธส์ามารถทีจ่ะกาํหนดและแบ่งออกไดต้ามลาํดบัขององคก์รดงัน้ี  
 
  1)  กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy)  
   หมายถึง ทิศทางรวมของธุรกิจสถานออกกําลงักาย ซึ่งเป็นทิศทางที่ใช้
อธบิายแนวทางรว่มกนัในการพฒันาธุรกจิสถานออกกาํลงักาย บนพืน้ฐานความหลากหลายของ
สายผลติภณัฑแ์ละอุตสาหกรรม หรอืเป็นการกําหนดทศิทางที่เป็นเอกภาพของธุรกจิโดยรวม
ขององคก์ร ซึ่งในทีน้ี่จะเป็นการกําหนดว่า บรษิทั ABC Fitness Center จะมกีารแขง่ขนัที่
ดําเนินไปในทศิทางใด เป็นวสิยัทศัน์ (Vision) ทีผู่บ้รหิารใชใ้นการกําหนดทศิทางขององคก์ร 
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อาจจะมีการกําหนดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรที่เป็นทางการหรือไม่ก็ได้ แต่สามารถสื่อ
วสิยัทศัน์ ไปในแนวทางขององคก์รทีใ่หบุ้คลากรภายในและบุคลากรภายนอกสามารถรบัรูไ้ด ้ 
   กลยุทธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธร์วมขององคก์รที่
แสดงถงึแนวทางการดาํเนินธุรกจิทุกอย่างในอนาคตของบรษิทั ABC Fitness Center ได ้และ
สามารถแยกแนวทางตามลกัษณะของการดาํเนินธุรกจิ ดงัน้ี 
   1.1)  กลยุทธก์ารเจรญิเตบิโต (Growth Strategy) เป็นการดําเนินงานเพื่อ
สรา้งการเจรญิเตบิโตให้ธุรกจิ  เช่น การเพิม่ยอดขาย  การเพิม่ส่วนแบ่งตลาด การลดต้นทุน 
เป็นตน้  โดยกลยทุธก์ารเจรญิเตบิโตจะมอียู ่2 ลกัษณะหลกั ดงัต่อไปน้ี 
    (1)  กลยุทธ์การเจรญิเตบิโตที่มุ่งดา้นความเชีย่วชาญ (Concentration 
Growth Strategy) โดยใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินงานทีต่นชาํนาญ และทุ่มเททรพัยากรทาง
ธุรกจิไปในการดาํเนินงานในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเพยีงอยา่งเดยีว  สามารถจาํแนก
เป็น 2 กลยทุธ ์ดงัต่อไปนี้ 
     (1.1)  กลยุทธก์ารเจรญิเตบิโตตามแนวนอน (Horizontal Growth 
Strategy) เป็นการขยายธุรกจิในอตุสาหกรรมเดมิโดยการขยายสู่ตลาดใหม่ ขยายสาขาไปยงั
พืน้ทีอ่ื่น  การซื้อกจิการอื่นในอตุสาหกรรมเดยีวกนั หรอืการรวมกจิการกบัธุรกจิอื่น 
     (1.2)  กลยุทธ์การเจรญิเตบิโตตามแนวดิง่ (Vertical Growth 
Strategy) เป็นการขยายธุรกจิโดยการจดัหาวตัถุดบิเอง เรยีกว่า “กลยุทธก์ารรวมธุรกจิไปขา้ง
หลงั (Backward Integration Strategy)”   หรอืการขยายธุรกจิไปสูก่ารจดัจาํหน่ายผลติภณัฑ์
ใหแ้ก่ลกูคา้เอง  เรยีกวา่ “กลยทุธก์ารรวมธุรกจิไปขา้งหน้า (Forward Integration Strategy)” 
    (2)  กลยทุธก์ารเจรญิเตบิโตทีมุ่่งดา้นการกระจายธุรกจิ (Diversification 
Growth Strategy) เป็นการกระจายการลงทุนไปในหลายธุรกจิ โดยอาจเกีย่วพนัหรอืไม่เกีย่วพนั
กบัผลติภณัฑเ์ดมิขององคก์รกไ็ด ้ สามารถจาํแนกเป็น 2 กลยทุธด์งัต่อไปน้ี 
     (2.1)  กลยุทธ์การกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุ่ม  (Concentric 
Diversification) เป็นการขยายธุรกจิไปสู่ผลติภณัฑอ์ื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑเ์ดมิเหมาะ
สาํหรบัองคก์รทีม่ตีาํแหน่งทางการแขง่ขนัทีเ่ขม้แขง็ 
     (2.2)  กลยุทธก์ารกระจายธุรกจิแบบไม่เกาะกลุ่ม (Conglomerate 
Diversification Strategy)  เป็นการขยายธุรกจิไปสู่ธุรกจิอื่นทีไ่ม่มสีว่นเกีย่วเน่ืองกบัผลติภณัฑ์
ในธุรกิจเดมิ  เหมาะกบัธุรกิจเดมิที่มีแนวโน้มของการเจริญเติบโตลดลงหรอืมียอดขายตาม
ฤดกูาลจงึตอ้งสรา้งยอดขายจากธุรกจิอื่นเพิม่เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัผลติภณัฑเ์ดมิ 
 
   1.2)  กลยุทธ์การรกัษาเสถยีรภาพ (Stability Strategy) เหมาะสาํหรบั
องคก์รทีม่กีารเจรญิเตบิโตระดบัปานกลางอยู่ในอุตสาหกรรมทีม่กีารเจรญิเตบิโตปานกลางและ
สภาพแวดลอ้มมกีารเปลีย่นแปลงน้อย แบ่งออกเป็น 3 กลยทุธด์งัน้ี 
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    (1)  กลยุทธก์ารยบัยัง้หรอืการดําเนินการดว้ยความระมดัระวงั (Pause 
or Proceed with Caution Strategy) หลงัจากองคก์รใชก้ลยุทธก์ารเจรญิเตบิโตจนอาจทําให้
องค์กรขาดทรพัยากรและอาจเกดิการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่กระทบต่อการดาํเนินงาน
ขององคก์รเช่น สภาพเศรษฐกจิตกตํ่า การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภค การเปลี่ยนแปลง
กฎหมายหรอืนโยบายรฐับาล เป็นตน้  องคก์รจงึควรใชก้ลยุทธก์ารยบัยัง้การเจรญิเตบิโตหรอื
การดาํเนินการดว้ยความระมดัระวงั 
    (2)  กลยุทธก์ารไม่เปลีย่นแปลง (No Change Strategy) เน่ืองจาก   
กลยทุธเ์ดมิทีว่างแผนไวป้ระสบความสาํเรจ็ดว้ยด ีและสภาพแวดลอ้มขององคก์รไมเ่ปลีย่นแปลง 
    (3)  กลยุทธก์ารทํากําไร (Profit Strategy) เป็นกลยุทธท์ีอ่งคก์รทําการ
ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลงทัง้ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพฒันา ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์และ
คา่ใชจ้า่ยในการบรกิารลกูคา้  ทาํใหม้กีาํไรสงูขึน้  แต่การเตบิโตระยะยาวจะหยุดชะงกั 
 
   1.3)  กลยุทธก์ารตดัทอน (Retrenchment Strategy) สาํหรบัธุรกจิทีเ่ขา้สู่
ช่วงตกตํ่าของวงจรธุรกิจ ดังนัน้จึงเป็นทางเลือกสุดท้ายขององค์กร แบ่งเป็น 4 กลยุทธ์
ดงัต่อไปนี้ 
    (1)  กลยุทธก์ารฟ้ืนฟู (Turnaround Strategy) มุ่งปรบัการดําเนินงาน
ให้กลบัสู่สภาพปกต ิ การลดค่าใชจ้่าย  การปรบัโครงสร้างองค์กร (Reengineering) และการ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพการดาํเนินงานเหมาะกบัอุตสาหกรรมทีม่คีวามดงึดดู น่าสนใจ 
    (2)  กลยุทธบ์รษิทัเชลย (Captive Company Strategy) การทีอ่งคก์ร
จําหน่ายผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ให้กบัลูกค้าเพียงรายเดยีว  ดงันัน้สถานภาพขององค์กรขึ้นกบั
ความเขม้แขง็ของลกูคา้ 
    (3)  กลยุทธ์การขายทิ้งหรือการถอนการลงทุน (Sell-out or 
Divestment Strategy) เป็นการแกป้ญัหาขององคก์รทีธุ่รกจิมคีวามอ่อนแอหรอืทรพัยากรไม่
เพยีงพอและมธุีรกจิทีไ่มส่อดคลอ้งกบัองคก์รโดยรวม  จงึถอนการลงทุนหรอืขายธุรกจิทิง้ไป 
    (4)  กลยุทธ์การล้มละลายหรือการเลิกกิจการ (Bankruptcy or 
Liquidation Strategy) เป็นวธิสีดุทา้ยขององคก์รทีป่ระสบความลม้เหลวในการดาํเนินงานทีท่ํา
ใหธุ้รกจิขาดทุนน้อยที่สุด เหมาะกบัองคก์รทีอ่ยู่ในตําแหน่งทางการแขง่ขนัทีอ่่อนแอและอยู่ใน
อุตสาหกรรมทีไ่มม่คีวามดงึดดู 
 
  2)  กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategy) 
   กลยุทธร์ะดบัธุรกจิหรอื “กลยุทธก์ารแขง่ขนั (Competitive Strategy)”  ใชใ้น
การปรบัปรุงฐานะการแข่งขนัของผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารของแต่ละองคก์รในอุตสาหกรรมหรอื
สว่นของตลาดทีอ่งคก์รมสีว่นรว่ม  แบ่งออกเป็น 2 กลยทุธ ์ดงัต่อไปน้ี 



 

20 

   2.1)  กลยุทธต์น้ทุนตํ่า (Low Cost Strategy) เป็นการใชค้วามสามารถดา้น
การมตีน้ทุนตํ่ามาเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 
   2.2)  กลยุทธ์สรา้งความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เป็นการใช้
ความสามารถดา้นการสรา้งมลูคา่ทีเ่หนือกวา่ในการตอบสนองความตอ้งการของตลาดมาเป็นขอ้
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั   
   Michael E. Porter  ไดแ้บ่งกลยุทธก์ารแขง่ขนัออกตามขอบเขตการแขง่ขนั
ที่เป็นเป้าหมายกว้าง (Board Target) หรอืการมตีลาดเป้าหมายเป็นตลาดมวลชน (Mass 
Market) และเป้าหมายแคบ (Narrow Target) หรอืการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (Niche Market) 
สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลยทุธ ์ดงัต่อไปน้ี 
   1)  การเป็นผูนํ้าดา้นตน้ทุน (Cost Leadership) เป็นกลยุทธก์ารแขง่ขนัของ
องค์กรที่มตีลาดเป้าหมายกวา้งโดยการสรา้งประสทิธภิาพในการดําเนินงานในขณะทีค่วบคุม
ตน้ทุนตํ่าสดุ  ทาํใหอ้งคก์รมกีาํไรสงูขึน้ และเป็นการกดีกนัการเขา้สูอุ่ตสาหกรรมของผูเ้ขา้ตลาด
รายใหมไ่ดอ้กีดว้ย 
   2)  การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) เป็นกลยุทธ์การแข่งขนัของ
องค์กรที่มุ่งตลาดเป้าหมายกว้างโดยการสร้างมูลค่าต่าง ๆ ให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งขนั เช่น 
คุณภาพมาตรฐานตราผลติภณัฑ ์เทคโนโลยหีรอืการบรกิาร 
   3)  การมุง่ทีต่น้ทุน (Cost Focus)  เป็นการใชค้วามสามารถในการลดตน้ทุน 
ณ ระดบัการผลติหนึ่งขององคก์ร ทีมุ่ง่ตลาดสว่นแคบดว้ยคุณภาพมาตรฐานในราคาถกูกวา่ 
   4)  การมุ่งทีค่วามแตกต่าง (Focused Differentiation) เป็นการมุ่งทีค่วาม
ตอ้งการของลูกคา้ในตลาดย่อย  การสรา้งผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีม่คีวามแตกต่างและสามารถ
สนองความตอ้งการของตลาดเฉพาะได ้
 

 
 
ภาพที ่4  Porter’s Generic Competitive Strategies 
ทีม่า: Michael E. Porter (1990)  
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  3)  กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Strategy)  
   เป็นกลยุทธข์องแต่ละหน้าทีท่างธุรกจิ  ซึ่งสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 6 ประเภท 
ดงัน้ี  การจดัหาวตัถุดบิ เทคโนโลย ีการผลิต การตลาด การเงนิ และการบริหารทรพัยากร
มนุษย์ (กิ่งพร  ทองใบ, 2549)  ซึ่งการดําเนินหน้าที่ดงักล่าวมีความสมัพนัธ์กนัและเป็น
กระบวนการสรา้งคุณคา่เพิม่ของธุรกจิ 
   ซึ่งในการศกึษาครัง้นี้จะหมายถงึแนวนโยบายตามสายการแบ่งงาน  การนํา
กลยุทธ์มาใชใ้นระดบัปฏบิตักิาร เพื่อใหบ้รรลุได ้ซึ่งวตัถุประสงค ์(Objective) ขององคก์รที่
สามารถประเมนิค่าออกมาไดอ้ย่างชดัเจน และจะเป็นกลยุทธท์ีค่รอบคลุมทุกหน่วยงานภายใน
บรษิทั ABC Fitness Center ใหม้กีารสอดประสานกนั เพือ่ความสาํเรจ็ของกลยุทธร์ะดบัธุรกจิ
และระดบัองคก์ร โดยมุ่งเน้นไปทีห่น่วยปฏบิตังิานของบรษิทั ABC Fitness Center เช่น 
การตลาด การเงนิ การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์การวจิยัและการพฒันา เป็นตน้ 
 
 2.1.6  การวิเคราะห ์BCG Matrix 
  แมททรกิซ์ BCG (BCG Matrix) หมายถงึ แมททรกิซ์ทีแ่สดงฐานะของหน่วย
ธุรกจิในเชงิเปรยีบเทยีบกบัตลาดสนิคา้ทีห่น่วยธุรกจินัน้มผีลติภณัฑอ์ยู่ โดยการเปรยีบเทยีบจะ
ใชเ้กณฑห์ลกั ๆ 2 ดา้น แมทรกิซ์ BCG จะแสดงฐานะหรอืความแขง็แกร่งของบรษิทัเมื่อเทยีบ
กบัตลาดสนิคา้นัน้ๆ (Kotler, 1997) โดยใชเ้กณฑใ์นการพจิารณา 2 เกณฑ ์คอื  
  1)  ส่วนแบง่ตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) เป็นการ
เปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่ว่าส่วนแบ่งตลาดของผลติภณัฑข์องบรษิทัเป็นกีเ่ท่าเมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ที่
สาํคญั ถา้ ผลติภณัฑข์องบรษิทัเป็นผูนํ้าตลาดกเ็ปรยีบเทยีบกบัอนัดบัรองลงมา คอืทีส่องของ
ตลาด ถา้ผลติภณัฑข์องบรษิทัเป็นผูต้ามกเ็ปรยีบเทยีบกบัผูนํ้า  
  2)  ความน่าสนใจของตลาด (Market Attractiveness) หรอื อตัราการเตบิโต
ของตลาดสนิคา้ (Market Growth Rate) คอื อตัราการขยายตวัของตลาดสนิคา้ทัง้ตลาด ไม่ใช่
ของบรษิทั เพราะเกณฑท์ีใ่ชน้ี้เพื่อตอ้งการดูว่าตลาดสนิคา้นัน้ๆ มคีวามน่าสนใจมากน้อย
เพยีงใด  
  เมือ่พจิารณาเกณฑใ์นการแบ่งเรยีบรอ้ยแลว้กส็ามารถนํามาสรา้งเป็นแมททรกิซ ์
แบ่งออกเป็น 4 ผลติภณัฑท์ีแ่ตกตา่งกนั ประกอบดว้ย  
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ภาพที ่5  BCG Matrix 
ทีม่า : http://www.theadvisoryfirm.com, 2553 
 
  1)  ผลิตภณัฑ์ท่ีน่าสงสยั (Question Mark) คอื ผลติภณัฑท์ีอ่ยูใ่นธุรกจิที่
น่าสนใจเพราะมอีตัราการขยายตวัของตลาดสงู แต่น่าสงสยั กค็อื ส่วนแบ่งการตลาดเชงิ
เปรยีบเทยีบอยูใ่นระดบัตํ่า อาจจะเป็นเพราะว่าธุรกจิหรอืผลติภณัฑน้ี์มผีูนํ้าตลาดอยู่แลว้ และ
บรษิทัเพิง่เขา้สูต่ลาดไมน่าน  
  2)  ผลิตภณัฑท่ี์เป็นดาวเด่น (Star) ผลติภณัฑท์ีอ่ยูใ่นสว่นนี้มกัจะกา้วมาจาก
สว่นทีเ่ป็นผลติภณัฑท์ีน่่าสงสยั ถา้สามารถพฒันาไดป้ระสบความสาํเรจ็เพราะสามารถแยง่สว่น
แบ่งตลาดมาเป็นผูนํ้าตลาดได ้ กลยุทธข์องบรษิทัในช่วงน้ีกค็อืการทําการตลาดเพือ่รกัษาความ
เป็นเจา้ตลาดและป้องกนัคูแ่ขง่ใหไ้ดน้านทีส่ดุ  
  3)  ผลิตภณัฑท่ี์เป็นววันม (Cash Cows) เป็นผลติภณัฑท์ีเ่ป็นผูนํ้าตลาด มี
สว่นแบ่งตลาดเชงิเปรยีบเทยีบสงู มากกว่าคู่แขง่อนัดบัรองลงมา แต่อตัราการเจรญิเตบิโตของ
ตลาดตํ่า อาจจะเกดิจากการเขา้สูต่ลาดนานแลว้ มกีารผลติทีป่ระหยดัจากการผลติ (Economy 
of Scale) ผลติภณัฑน้ี์จะเป็นสว่นทีส่รา้งรายไดห้รอืสรา้งกระแสเงนิสดเขา้มาในกจิการ จงึถูก
เรยีกว่าววันม Cash Cows ผูบ้รหิารจะตอ้งคาํนึงว่าถา้ผลติภณัฑน้ี์มสีว่นแบ่งตลาดเชงิ
เปรยีบเทยีบลดลงเมื่อใด จะตอ้งจดัสรรทรพัยากรมาดแูลผลติภณัฑน้ี์อยา่งต่อเน่ือง มฉิะนัน้ จะ
ทาํใหผ้ลติภณัฑก์ลายเป็นปญัหา  
  4)  ผลิตภณัฑท่ี์เป็นสนัุขหรือผลิตภณัฑท่ี์เป็นปัญหา (Dogs) คอื ผลติภณัฑ์
ทีม่จุีดอ่อนในตลาด มสีว่นแบ่งตลาดเชงิเปรยีบเทยีบตํ่า และตลาดกม็คีวามน่าสนใจน้อยเพราะ
อตัราการขยายตวัของตลาดตํ่า ถา้บรษิทัมผีลติภณัฑอ์ยู่ในส่วนนี้ ผูบ้รหิารควรจะคํานึงว่าถา้
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ตอ้งการรกัษาผลติภณัฑน้ี์ใหอ้ยูใ่นตลาดกต็อ้งมเีหตุผลทีส่าํคญัในการเกบ็เอาไว ้เชน่ อาจจะเป็น
ประโยชน์ในการผลติสนิคา้อื่นทีเ่ป็น Cash Cows หรอื Star อยู ่แต่ถา้ไม่บรษิทัควรจะออกจาก
ตลาดในผลติภณัฑน้ี์  
 
 2.1.7  การนํากลยทุธไ์ปปฏิบติั (Strategic Implementation) 
  นํากลยุทธท์ีไ่ดไ้ปปฏบิตังิาน โดยตอ้งจดัใหโ้ครงสรา้งองคก์ร วฒันธรรมองคก์ร 
และบุคลากรใหม้คีวามสอดคลอ้งกบักลยุทธน์ัน้ๆ มกีารกาํหนดผูร้บัผดิชอบ แผนการดาํเนินงาน
งบประมาณ และเวลาทีช่ดัเจน 
 
 2.1.8 การประเมินผล และการควบคมุผลการดาํเนินงาน (Evaluation and 
Control) 
  การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการดําเนินงานว่า กลยุทธท์ีนํ่าไปปฏบิตั ิ
เพื่อใหผ้ลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทีว่างแผนไว ้และนําผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิมา
แกไ้ขปรบัปรุงแผนงาน เพือ่สามารถปฏบิตัไิดใ้นสถานการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ 
 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการกลยทุธก์ารตลาด 
 
 2.2.1  การวิเคราะห ์STP 
  STP นัน้ยอ่มาจากคาํว่า Segmentation –Targeting -Positioning เป็นขัน้ตอน
หน่ึงของการวเิคราะหส์ถานการณ์ทางการตลาด ซึ่งในทีน้ี่จะเป็นการวเิคราะหส์ถานการณ์ทาง
การตลาดของธุรกจิสถานออกกําลงักาย ในช่วงของการกําหนดตลาดเป้าหมาย เน่ืองจากตลาด
ในทางการตลาดนัน้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นประเภทใหญ่ คอื ตลาดผูบ้รโิภค ตลาดอุตสาหกรรม 
ตลาดรฐับาล และตลาดระหว่างประเทศ ฉะนัน้บรษิทั ไม่สามารถที่จะทําการตอบสนองความ
ตอ้งการของทุกๆ ตลาดได ้เน่ืองจากความจาํกดัทางดา้นทรพัยากรต่างๆ ของบรษิทั ฉะนัน้การ
ทํา STP จะทําใหบ้รษิทั ABC Fitness Center สามารถทราบไดว้่า “ใครคอืลูกคา้ของตนเอง” 
เพื่อที่จะไดส้ร้างความพงึพอใจใหแ้ก่พวกเขาไดอ้ย่างถูกต้องและสรา้งผลตอบแทนแก่บรษิทัฯ 
ไดด้ว้ย โดยดาํเนินการตาม 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
  ขัน้ตอนท่ี 1 การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) เป็นการแบ่ง  
ตลาด ๆ หน่ึงของธุรกิจสถานออกกําลงักายเป็นกลุ่มผู้ซื้อให้เล็กลงมา โดยแบ่งตามความ
ต้องการ ตามลกัษณะตลาดหรอืตามพฤติกรรมของคนที่มคีวามต้องการผลิตภณัฑ์หรอืส่วน
ประสมทางการตลาดทีต่่างกนัไปโดยบรษิทั ABC Fitness Center จะระบุแนวทางทีแ่ตกต่างกนั
ในการแบ่งสว่นตลาดและบรรยายโฉมหน้าของสว่นตลาดนัน้ 
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  ขัน้ตอนท่ี 2 การกาํหนดลกูค้าเป้าหมายทางการตลาด (Market Targeting) 
เป็นการประเมนิแต่ละส่วนตลาดของธุรกจิสถานออกกําลงักายทีน่่าดงึดูดใจ จากนัน้เลอืกเพยีง
หน่ึงสว่นตลาดหรอืหลายสว่นตลาดของธุรกจิสถานออกกําลงักายทีบ่รษิทั ABC Fitness Center 
จะเขา้ไป 
  ขัน้ตอนท่ี 3 การวางตาํแหน่งทางการตลาด (Marketing Positioning) เป็น
การจดัวางตําแหน่งผลิตภณัฑ์ สร้างการรบัรู้ในความคิดของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภณัฑ์ของ 
บรษิทั ABC Fitness Center เมื่อเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่งขนั มวีตัถุประสงค์เพื่อสรา้งความ
แตกต่างใหก้บัผลติภณัฑแ์ละตรายีห่อ้ และนําไปใชก้าํหนดกลยุทธส์ว่นประสมทางการตลาด 
 
 2.2.2  กลยทุธส่์วนประสมทางการตลาดของธรุกิจบริการ 7Ps 
  ศริวิรรณ  เสรรีตัน์ และคณะ (2541: 212-213) ไดก้ล่าวถงึ ธุรกจิบรกิารจะใช้
สว่นประสมการตลาด หรอืเครือ่งมอืทางการตลาดทีส่าํคญัคอื 7Ps ไดแ้ก่  
  1.  ผลิตภณัฑ์ (product) การพจิารณาเกีย่วกบัผลติภณัฑบ์รกิาร จะตอ้ง
พจิารณาถงึขอบเขตของบรกิาร คุณภาพของบรกิาร ระดบัชัน้ของบรกิาร ตราสนิคา้ สายการ
บรกิาร การรบัประกนัและการบรกิารหลงัการขาย เช่น ธุรกจิการบรกิารดา้นธุรกจิสถานออก
กําลงักาย ควรจะพจิารณาเกีย่วกบั คุณภาพของเครื่องออกกําลงักาย คุณสมบตัขิองเครื่องออก
กาํลงักาย ความทนัสมยั ความเป็นมาตรฐาน ฯลฯ  
  2.  ราคา (price) การพจิารณาดา้นราคา จะตอ้งรวมถงึระดบัราคา เน่ืองจาก
ราคามสีว่นในการทาํใหบ้รกิารต่าง ๆ มคีวามแตกต่างกนั และมผีลต่อผูบ้รโิภคในการรบัรูถ้งึคุณ
ค่าทีไ่ดร้บัจากการบรกิาร โดยเทยีบระหว่างราคา และคุณภาพของบรกิาร เช่น ราคาของ
โปรแกรมการออกกาํลงักาย ราคาคา่ครฝึูกกจิกรรมการออกกาํลงักายพเิศษตา่ง ๆ ฯลฯ  
  3.  การจดัจาํหน่าย (place) ทีต่ ัง้ของผูใ้หบ้รกิาร และความยากง่ายในการ
เขา้ถงึ เป็นอกีปจัจยัทีส่าํคญัของการตลาดบรกิาร ทัง้น้ีความยากงา่ยในการเขา้ถงึบรกิารนัน้มใิช่
แต่เฉพาะการเน้นทางกายภาพเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึการตดิต่อสื่อสาร ดงันัน้ประเภทของช่อง
ทางการจดัจําหน่าย และความครอบคลุมจะเป็นปจัจยัสําคญัต่อการเขา้ถงึบรกิารอกีดว้ย เช่น 
ความหลากหลายของวธิทีีใ่ชใ้นการตดิต่อสื่อสารกบับรษิทัฯ  ความสะดวกในการเดนิทางมายงั
สถานทีต่ ัง้หรอืสถานทีร่บับรกิารของสถานออกกาํลงักาย ฯลฯ 
  4.  การส่งเสริมการตลาด (promotion) การสง่เสรมิการตลาดรวบรวมวธิกีาร
ที่หลากหลายของการสื่อสารกบัตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะผ่านการโฆษณา กิจกรรมการขายโดย
บุคคล กจิกรรมสง่เสรมิการขาย และรูปแบบอื่น ทัง้ทางตรงสู่สาธารณะ และทางออ้มผ่านสื่อ 
เช่น ความทัว่ถงึของการประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัโปรแกรมต่าง ๆ ของธุรกจิสถานออกกําลงักาย 
ฯลฯ  
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  5.  บุคคล (people) บทบาทของบุคลากร สาํหรบัธุรกจิบรกิาร ผูใ้หบ้รกิาร
นอกจากจะทําหน้าทีผ่ลติบรกิารแลว้ ยงัตอ้งทําหน้าทีข่ายผลติภณัฑบ์รกิารไปพรอ้ม ๆ กนัดว้ย 
การสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้มสี่วนจาํเป็นอย่างมาก เช่น การใหบ้รกิารแก่ผูม้าตดิต่อธุรกจิ
สถานออกกําลงักาย ดว้ยความรวดเรว็ มคีวามถกูตอ้ง และทนัเวลา ตรงตามความตอ้งการของ
ผูร้บับรกิาร เป็นตน้ 
  6.  ลกัษณะทางกายภาพ (physical evidence) เป็นการนําลกัษณะทาง
กายภาพเขา้มาใชใ้นการกาํหนด กลยทุธก์ารตลาด ซึง่ลกัษณะทางกายภาพจะเป็นสว่นประกอบ
ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของลูกคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิาร เช่น ดา้นอุปกรณ์ในการอํานวยความสะดวกใน
การใหบ้รกิารของสถานออกกําลงักาย การตกแต่งของสถานที ่ความสะอาด สสีนั ความสะดวก
รวดเรว็ เป็นตน้ 
  7.  กระบวนการ (process) ในกลุ่มธุรกจิบรกิาร กระบวนการในการส่งมอบ
บรกิารมคีวามสาํคญัเช่นเดยีวกบัเรื่องทรพัยากรบุคคล แมว้่าผูใ้หบ้รกิารจะมคีวามสนใจดูแล
ลกูคา้อยา่งดกีไ็มส่ามารถแกป้ญัหาลูกคา้ไดท้ัง้หมด เชน่ การเขา้แถวรอเล่นเครือ่งออกกาํลงักาย 
ระบบการสง่มอบบรกิารต่าง ๆ ในการออกกาํลงักาย บรษิทัควรเลอืกกระบวนการการสง่มอบที่
มคีวามแตกต่างกนั ทีจ่ะช่วยสนับสนุนธุรกจิของสถานออกกําลงักายใหลู้กคา้มคีวามภกัดต่ีอผู้
ใหบ้รกิาร ซึง่จะครอบคลุมถงึนโยบายและกระบวนการทีนํ่ามาใช ้ 
 
 2.2.3  แนวคิดเก่ียวกบัคณุภาพการให้บริการ (Service Quality) 
  ปจัจัยกําหนดคุณภาพการบริการ   คือ ด้านการรับรู้ และการคาดหวัง 
(Parasuraman et al., 1985) มรีายละเอยีดดงัน้ี 
  1.  ลูกคา้เขา้ถงึการบรกิาร (Access) การบรกิารทีม่อบแก่ลูกคา้ต้องอํานวย
ความสะดวกในด้าน เวลา สถานที่ ไม่ให้ลูกค้าต้องคอยนาน ทําเลต้องมีความเหมาะสมที่
สะดวกสบายในการเดนิทาง 
  2.  การตดิต่อสือ่สาร (Communication) ความสามารถอธบิายลูกคา้ใหเ้ขา้ใจ
อยา่งถกูตอ้ง โดยภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ย 
  3.  ความสามารถของผูใ้หบ้รกิาร (Competence) พนักงานทีใ่หบ้รกิารลูกคา้ตอ้ง
มคีวามรู ้ความชาํนาญ และความสามารถในงานทีใ่หบ้รกิาร 
  4.  ความมอีธัยาศยั (Courtesy) พนักงานทีใ่หบ้รกิารลูกคา้ตอ้งมอีธัยาศยัไมตร ี
และมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี
  5.  ความน่าเชื่อถอื (Credibility) องคก์รและพนกังานตอ้งสรา้งความเชื่อถอื และ
ความไวว้างใจใหเ้กดิขึน้ในการใหบ้รกิาร โดยเสนอ บรกิารทีด่ทีีส่ดุใหแ้ก่ลกูคา้ 
  6.  ความไวว้างใจ (Reliability) การบรกิารทีใ่หแ้ก่ลูกคา้ตอ้งมคีวามเหมาะสม
และสมํ่าเสมอ 
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  7.  การตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) พนักงานจะตอ้งใหบ้รกิารและ
แกป้ญัหาของลกูคา้อยา่งรวดเรว็ตามความตอ้งการของลกูคา้ 
  8.  ความปลอดภยั (Security) การบรกิารทีส่ง่มอบแก่ลูกคา้ไม่มอีนัตราย ความ
เสีย่ง และปญัหาต่าง ๆ  
  9.  ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร (Tangibles) ลูกคา้ไดร้บับรกิารทีส่ามารถ
ประเมนิถงึคุณภาพการบรกิาร 
  10. การเขา้ใจและการรูจ้กัลูกคา้ (Understanding / Knowing Customer) 
พนกังานตอ้งเขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้ และใหค้วามสนใจตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว 
 
2.3  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 2.3.1  งานวิจยัในประเทศ 
 
  เพชรรตัน์ หริญัชาต ิ(2530) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ความตอ้งการการจดับรกิารดา้น
การออกกําลงักายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพของบุคลากรในหน่วยงานเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร มคีวามตอ้งการการจดับรกิารดา้นการออกกําลงักาย เพือ่ส่งเสรมิสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกายด้านต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 1) ด้านผู้ให้บริการออกกําลงักาย ได้แก่ ความ
ตอ้งการบุคลากรทีม่มีนุษยสมัพนัธ์ที่ดทุีกฝา่ย ความตอ้งการบุคลากรที่มมีารยาทเรยีบรอ้ย มี
น้ําใจนักกฬีา มศีลีธรรมจรรยาบรรณสูง อารมณ์มัน่คง และประพฤตดิ ีความตอ้งการบุคลากร
เป็นผูม้บุีคลกิภาพที่ด ีมสีุขภาพร่างกายแขง็แรงทัง้ร่างกายและจติใจ 2) ดา้นสถานที ่อุปกรณ์
และสิง่อํานวยความสะดวก ไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้นสถานที ่สาํหรบัหอ้งเปลีย่นเครื่องแต่งกาย 
หอ้งทําความสะอาดร่างกายอย่างเพยีงพอ และต้องการสถานทีอ่อกกําลงักายแยกเป็นสดัส่วน 
3) ด้านการทดสอบสมรรถภาพ ได้แก่ ความต้องการตรวจดว้ยการเอก็ซ์เรย ์เป็นประจําทุกปี   
4) ดา้นวชิาการ ไดแ้ก่ ความตอ้งการความรูด้า้นโภชนาการ หลกัการพยาบาล ความปลอดภยั 
และความตอ้งการความรูเ้กีย่วกบัเทคนิค และทกัษะการออกกําลงักาย 5) ดา้นกจิกรรมการออก
กําลงักาย ได้แก่ ว่ายน้ํา แบดมนิตนั ศลิปะป้องกนัตวั 6) ด้านช่วงเวลาในการออกกําลงักาย 
ไดแ้ก่ ความตอ้งการออกกําลงักายวนัเสาร-์อาทติย ์และตอ้งการออกกําลงักายช่วงเวลา 16.00-
18.00 น. และ 18.00-20-00 น.ของทุกวนั   การเปรยีบเทยีบความตอ้งการการจดับรกิารดา้น
การออกกําลงักายเพื่อส่งเสรมิสุขภาพ และสมรรถภาพทางกายระหว่างบุคลากรชายและหญิง 
ปรากฎว่าไม่แตกต่างกนั ยกเว้นความแตกต้องการด้านกิจกรรมการออกกําลงักายพบว่า
แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนปรากฎว่า 
บุคลากรของหน่วยงานเอกชนในกรุงเทพมหานคร มคีวามตอ้งการการบรกิารดา้นการออกกําลงั
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กาย เพื่อส่งเสรมิสุขภาพ และสมรรถภาพทางกายทัง้ 6 ดา้นไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
  บรษิทั ศนูยว์จิยักสกิรไทย จาํกดั(2541) ไดท้ําการศกึษาวจิยัเรื่อง “คนกรุงเทพฯ 
กบัการออกกําลงักาย” ความรุนแรงของพษิเศรษฐกิจ ทําให้เกดิปญัหาต่อเน่ืองในระบบ
เศรษฐกจิจนทําใหเ้กดิปญัหาทีส่าํคญัของประเทศ คอื ประชาชนทีฆ่่าตวัตายเพื่อหนีปญัหาโดย
สาเหตุจากความเครยีดจากการประกอบอาชพีในชว่งเศรษฐกจิตกตํ่ามจีาํนวนเพิม่มากขึน้  จาก
การสํารวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ เกี่ยวกบัสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชนเมอืงหลวง และการผอ่นคลายความเครยีดดว้ยการออกกาํลงักาย จาํนวน
ตวัอยา่ง 438 คน (ชาย รอ้ยละ 46.9 และหญงิ รอ้ยละ 53.1) พบว่าชาวกรุงเทพฯ กว่ารอ้ยละ 
80 เหน็ว่าเศรษฐกจิซบเซาในปี 2540 มผีลต่อการดํารงชวีติของตนในระดบัปานกลางจนถงึขัน้
กระทบมาก ผูท้ี่ไม่เดอืดรอ้นมสีดัส่วนราวรอ้ยละ 18 กลยุทธ์หน่ึงในการขจดัความเครยีดของ
ชาวกรุงเทพฯ ไดแ้ก ่การออกกาํลงักาย คนกรุงเทพฯ กวา่รอ้ยละ 90 เหน็วา่การออกกําลงักายมี
ส่วนช่วยบรรเทาความเครียดได้เป็นอย่างดี มีเพียงส่วนน้อยร้อยละ 4.3 ที่ไม่ค่อยเห็น
ความสาํคญัของการออกกําลงักายเพื่อช่วยขจดัความเครยีด  ทัง้น้ี จากการสาํรวจความคดิเหน็
ของคนกรุงเทพฯ ในหวัขอ้เรื่องเกี่ยวกบั “ความเครยีด”ปรากฏผลสอดคล้องกนั คอื ชาวเมอืง
หลวงมคีวามเหน็วา่ การออกกาํลงักายและการเล่นกฬีา เป็นวธิผีอ่นคลายความเครยีดยอดนิยม
อนัดบั 1 สดัส่วนรอ้ยละ 23.7 รองลงมา ไดแ้ก่การฟงัวทิยุ และการท่องเทีย่ว การพกัผอ่นนอน
หลบั และการดูโทรทศัน์ เป็นตน้ อย่างไรกต็าม ชาวเมอืงหลวงทีใ่ส่ใจการออกกําลงักายกลบัให้
เหตุผลหลกัว่า เป็นเพราะตอ้งการเสรมิสรา้งสุขภาพร่างกายใหส้มบูรณ์ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
53 เหตุผลอนัดบัสอง คอื ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ร้อยละ 16 ขณะที่มุ่งการออก
กําลงักายเพื่อคลายความเครยีด เป็นเหตุผลอนัดบัที่ 3 สดัส่วนรอ้ยละ 12.7 ส่วนเหตุผลอื่นๆ 
ไดแ้ก่ ช่วยบรรเทาอาการเจบ็ป่วยและโรคประจําตวั รอ้ยละ 10.4 และรอ้ยละ 5 เหน็ว่าเป็นการ
ไดพ้บปะเพื่อนฝงู และไดเ้พื่อนใหม่ๆ ดว้ย  ชาวกรุงเทพฯ ทีนิ่ยมการออกกําลงักายราวรอ้ยละ 
29 จดัเป็นกลุ่มทีแ่บ่งเวลาใหก้บัการออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอทุกวนัซึง่สว่นใหญ่เป็นช่วงเยน็
หลงัเสรจ็ภาระกจิการงาน สว่นอกีกลุ่มหน่ึงสนใจการออกกาํลงักายแต่ภารกจิยุง่เหยงิในแตล่ะวนั 
จะเจยีดเวลาสาํหรบัการออกกาํลงักายสปัดาหล์ะ 2 วนั รอ้ยละ 23 และสปัดาหล์ะครัง้ รอ้ยละ 18 
ซึง่สว่นใหญ่ใชเ้วลาในวนัหยุดสุดสปัดาห ์การใชเ้วลาในการออกกําลงักายเฉลีย่ครัง้ละ 1 ชัว่โมง 
รอ้ยละ 36.1 ครัง้ละประมาณ 2 ชัว่โมง รอ้ยละ 23.6 สาํหรบัผูท้ีอ่อกกําลงักายเพยีงครึง่ชัว่โมงมี
ถงึรอ้ยละ 20.2 ผูท้ีอ่อกกําลงัถงึครัง้ละ 3 ชัว่โมงมเีพยีงรอ้ยละ 6.4 เมื่อเปรยีบเทยีบเวลาในการ
ออกกําลงักายเฉลีย่ของเพศหญงิประมาณครัง้ละ 1 ชัว่โมง 15 นาท ีเมื่อเทยีบกบัเพศชายการ
ออกกาํลงักายเฉลีย่ครัง้ละประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี สบืเนื่องจากสภาพการดาํรงชพีในเมอืง
หลวงที่ค่อนขา้งเร่งรบี ส่งผลให้คนกรุงเทพฯ มกัพึง่พาตนเองในการปฏิบตัิภารกจิต่างๆ ซึ่ง
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รวมถงึการออกกําลงักายดว้ย คนกรุงเทพฯ ทีส่นใจออกกําลงักายราวรอ้ยละ 39 นิยมออกกําลงั
กายเพยีงลําพงัคนเดยีว อกีร้อยละ 35 ไปออกกําลงักายกบัเพื่อน ส่วนผู้ชายมพีฤตกิรรมติด
เพือ่นมากกวา่ผูห้ญงิ อตัราการออกกาํลงักายกบัเพือ่นๆ จงึมสีดัสว่นสงูเป็นรอ้ยละ 39 เทยีบกบั
หญิงอยู่ที่ร้อยละ 31 สถานที่ออกกําลงักายที่ชาวกรุงเทพฯ นิยมส่วนใหญ่เป็นที่บ้านคดิเป็น
สดัส่วนร้อยละ 24 ส่วนการออกกําลงักายในสถานที่ที่ให้บริการเกี่ยวกบัการออกกําลงักาย
โดยเฉพาะ เช่น Fitness Center และสถานเสรมิสขุภาพต่างๆ ยงัไม่ค่อยไดร้บัความนิยมมาก
นกั ในสภาพเศรษฐกจิแบบนี้ ชาวกรุงเทพฯ จะระมดัระวงัค่าใชจ้่ายและตดัส่วนทีไ่ม่จําเป็นออก 
ส่งผลใหช้าวกรุงเทพฯ ทัง้ชายและหญงิทีเ่ลอืกใชบ้รกิารจากสถานทีอ่อกกําลงักายมสีดัส่วนไม่
สูงนัก คือ ผู้หญิง ร้อยละ 13.6 และผู้ชายร้อยละ 12.6 เน่ืองจากการใช้บริการต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม และมคี่าใชจ้่ายในส่วนอื่นๆ ค่อนขา้งสงู ผูท้ีอ่อกกําลงักายทีไ่ม่เสยีค่าใชจ้่ายคดิ
เป็นรอ้ยละ 82.2 โดยนิยมออกกาํลงักายแบบงา่ยๆ เช่น การวิง่ การเดนิ การบรหิาร สาํหรบัผูท้ี่
นิยมออกกําลงักายยงัสถานบรหิารร่างกาย เช่น Fitness Center, Health Club รวมทัง้สโมสร
กฬีาต่างๆ ปรากฏวา่รอ้ยละ 77 ไม่เคยเป็นสมาชกิสถานบรหิารร่างกายดงักล่าว สาํหรบัผูท้ีเ่ป็น
สมาชกิมเีพยีง รอ้ยละ 9.6 และผูท้ีเ่คยเป็นสมาชกิอกีรอ้ยละ 13 โดยผูท้ีอ่อกกําลงักายทีส่ถาน
บรหิารรา่งกายโดยทีไ่มนิ่ยมเป็นสมาชกิ สว่นใหญ่รอ้ยละ 73 ใหเ้หตุผลว่าไม่เหน็ความจาํเป็นใน
การเป็นสมาชกิ และมคีา่ธรรมเนียมสมาชกิพรอ้มคา่ใชจ้่ายอื่นๆ คอ่นขา้งแพงและไม่มแีนวโน้ม
ว่าจะสมคัรสมาชกิ และอกีร้อยละ 27 ยงัคงสนใจสมคัรสมาชกิถ้ามเีงื่อนไขการจูงใจที่ด ีเช่น 
ทําเลทีต่ ัง้ใกลบ้า้นหรอืใกลท้ีท่ํางาน มเีครื่องมอือุปกรณ์สาํหรบับรหิารร่างกายหลายประเภท มี
บรกิารเสรมิสุขภาพครบวงจร และมผีู้ฝึกสอนเกี่ยวกบัการออกกําลงักายอย่างถูกวธิ ีเป็นต้น  
ผลการวจิยัครัง้น้ี ทําใหท้ราบว่า แมป้ระชากรทัว่ไปจะนิยมออกกําลงักาย แต่กไ็ม่นิยมใชบ้รกิาร
สถานบรหิารร่างกายเนื่องจากมองว่า ค่าใชบ้รกิารแพงไม่เหมาะสมกบัยุคสมยั อกีทัง้ยงัมคีู่แข่ง
ทางออ้ม อาท ิพวกอุปกรณ์เครื่องมอืออกกําลงักายทีส่ามารถใชไ้ดโ้ดยสะดวกทีบ่า้น โดยลงทุน
ในครัง้แรกแต่ให้ประโยชน์คุ้มค่าในระยะยาว ทัง้นี้ขึน้กบัว่าบุคคลนัน้ออกกําลงักายเพยีงเพื่อ
สุขภาพทีด่ ีหรอืเพื่อการพบปะสมาคมสงัสรรค ์คลายเครยีดในหมู่เพื่อนฝงู ซึ่งเป็นอกีประเดน็
หน่ึงทีน่่าศกึษา 
 
  ธานี ตะกรุดทอง (2546) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจของสมาชกิต่อการจดั
กจิกรรมทางการตลาดของศนูยอ์อกกําลงักาย ผลการวจิยัพบว่า 1) ความพงึพอใจในดา้นสนิคา้ 
และบรกิารอยู่ในเกณฑ์ระดบัปานกลาง 2) ความพงึพอใจในด้านราคาค่าสมาชกิอยู่ในเกณฑ์
ระดบัปานกลาง 3) ความพงึพอใจในดา้นสถานทีอ่ยู่ในเกณฑร์ะดบัปานกลาง 4) ความพงึพอใจ
ในด้านส่งเสริมการขายอยู่ในเกณฑ์ระดบัปานกลาง 5) ความพึงพอใจในด้านกิจกรรมทาง
การตลาดอยู่ในเกณฑร์ะดบัปานกลาง  จากการศกึษาพบว่า ความพงึพอใจของสมาชกิอยู่ใน
เกณฑร์ะดบัปานกลางทุกดา้น แต่ในดา้นกจิกรรมต่าง ๆ นัน้ จะน้อยทีส่ดุ เน่ืองจากความชอบใน
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การออกกําลงักายของสมาชกิมคีวามต่างกนัมาก จงึทําให้ยากที่จะจดักิจกรรมด้านนี้ให้เกิด
ความพงึพอใจมากทีส่ดุ 
 
  พนิดา  พนิตธาํรง (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอ
สถานออกกําลงักาย Clark Hatch Fitness Center ใน 5 ดา้น ประกอบดว้ยดา้นสถานที ่
อุปกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวก ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย 
และดา้นการสง่เสรมิการตลาด และเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสถานออกกําลงั
กาย Clark Hatch Fitness Center กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารสถานออกกําลงักาย 
Clark Hatch Fitness Center จาํนวน 405 คน ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 1) ผูบ้รโิภคมคีวาม
คดิเหน็ต่อสถานออกกาํลงักาย Clark Hatch Fitness Center โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก 
เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่าดา้นสถานที ่ อุปกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวก ดา้นบุคลากรผู้
ใหบ้รกิาร ดา้นราคา และดา้นการจดัจาํหน่ายในระดบัมาก และดา้นการสง่เสรมิการตลาดอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 2) ผูบ้รโิภคทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อสถานออกกําลงักาย Clark Hatch 
Fitness Center ดา้นสถานที ่อุปกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวก และดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ3) ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต่างกนั มคีวามคดิเหน็
ต่อสถานออกกําลงักาย Clark Hatch Fitness Center ทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติ ิ4) ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อสถานออกกําลงักาย Clark Hatch 
Fitness Center ทุกดา้นแตกต่างกนั อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ5) ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อสถานออกกําลงักาย Clark Hatch Fitness Center ดา้นบุคลากร
ผูใ้หบ้รกิาร ดา้นราคา ดา้นการจดัจําหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด แตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ 6) ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อสถานออกกําลงักาย Clark 
Hatch Fitness Center ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร และดา้นการจดัจําหน่าย แตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ
 
  ศริาวรรณ  เจรญิชยัวาณิชย ์(2548 : บทคดัย่อ) ศกึษาความพงึพอใจของ
ผูบ้รโิภคที่มผีลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มการใช้บรกิารสถานออกกําลงักาย ฟิตเนส เฟิรส์ท 
ประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่งคอื สมาชกิและผูม้าใชบ้รกิารสถานออกกาํลงักาย ฟิตเนส เฟิรสท์ ใน
ประเทศไทยทัง้ 8 สาขา ซึ่งตัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 394 คน ผลการวจิยัพบว่า 1) 
กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้รกิารสถานออกกาํลงักาย ฟิตเนส เฟิรสท์ สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 30-39 
ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
มากกว่า 40,000 บาทขึน้ไป 2) กลุ่มตวัอยา่งมคีวามพงึพอใจต่อปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นคุณภาพและการเพิม่ผลผลติโดยรวมในระดบัมาก และมคีวาม
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พงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาในระดบัปานกลาง 3) กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ออกกําลงักายเพื่อตอ้งการมสีุขภาพทีแ่ขง็แรงมากทีสุ่ด รองลงมาคอืตอ้งการลดความอว้น 
และนิยมใชเ้ครื่องบรหิารกลา้มเน้ือ ไปสถานออกกําลงักายเฉลี่ยสปัดาหล์ะ 3.21 ครัง้ และใช้
เวลาในการออกกําลงักายครัง้ละ 2.26 ชัว่โมง สว่นใหญ่เลอืกใชบ้รกิารสถานออกกําลงักาย ฟิต
เนส เฟิรส์ท เพราะใกล้บ้าน มากที่สุด รองลงมาเพราะใกล้ที่ทํางาน และเพราะมีกิจกรรมที่
หลากหลาย  
 
  สายนัต ์กุฏาคาร, 2538 (อา้งถงึใน ชยนัต ์ พงษ์เจรญิ, 2548 :26-27) ไดศ้กึษา
เรื่อง “ความตอ้งการในการใชบ้รกิารออกกาํลงักายของผูม้าใชบ้รกิารศูนยฝึ์กกฬีา การกฬีาแห่ง
ประเทศไทย” ผลการศกึษาพบว่าประชาชนผูม้าใชบ้รกิารออกกําลงักาย ณ ศูนยฝึ์กกฬีา ของ
การกฬีาแห่งประเทศไทยมคีวามตอ้งการบรกิารการออกกําลงักาย 4 ดา้นคอื 1) ความตอ้งการ
ดา้นช่วงระยะเวลาการออกกําลงักาย ช่วงเวลาทีป่ระชาชนมาใชบ้รกิารออกกําลงักายทีศ่นูยฝึ์ก
กฬีา การกฬีาแห่งประเทศไทย ตอ้งการมากคอื ช่วงเวลา 16.00-19.00 น. 2) ความตอ้งการ
ดา้นสถานที ่อุปกรณ์อาํนวยความสะดวก พบว่าผูม้าใชบ้รกิารตอ้งการใหม้แีสงสว่างเพยีงพอ ใน
สถานที่ออกกําลงักาย ส่วนความต้องการเรื่องอื่น ๆ อยู่ในเกณฑป์านกลาง 3) ความต้องการ
ด้านผูฝึ้กสอน พบว่า ผู้มาใช้บรกิารมีความต้องการด้านผูฝึ้กสอนมาก ในด้านการแต่งกายที่
เหมาะสมของผูฝึ้กสอน ความสามารถในการตดัสนิกฬีา ความสามารถในการสอน และแนะนํา
แนวทางในการฝึก 4) ความตอ้งการดา้นการจดัการ พบว่า ผูม้าใชบ้รกิารมคีวามต้องการดา้น
การจดัการในระดบัปานกลาง เช่น ตอ้งการใหม้เีจา้หน้าทีใ่นการใหบ้รกิาร และใหค้าํแนะนําให้
เพียงพอ ต้องการให้มีระบบเสยีงตามสายที่เหมาะสม และการเรียกเก็บค่าบํารุงในอตัราที่
เหมาะสม 
 
  วาสนา  บุตรโพธิ ์(2549) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง ความคาดหวงั การรบัรูแ้ละความพงึ
พอใจในกลยุทธด์า้นสว่นประสมการตลาดบรกิารของผูร้บับรกิารในสถานบรหิารร่างกายจงัหวดั
ชลบุร ีผลการวจิยัพบว่า 1) กลยุทธด์า้นส่วนประสมการตลาดบรกิารของผูร้บับรกิารโดยรวมมี
ความคาดหวงัอยู่ในระดบัปานกลาง การรบัรูอ้ยู่ในระดบัมาก และความพงึพอใจอยู่ในระดบัที่
ประทบัใจ 2) การเปรียบเทียบปจัจยัส่วนบุคคลกบัความคาดหวงัในกลยุทธ์ด้านส่วนประสม
การตลาดบรกิารของผูร้บับรกิารพบว่า ดา้นอาย ุอาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามคาดหวงั
แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ยกเวน้ดา้นเพศ และระดบัการศกึษา 3) การ
เปรียบเทียบปจัจยัส่วนบุคคลกับการรบัรู้ในกลยุทธ์ด้านส่วนประสมการตลาดบริการของ
ผูร้บับรกิารพบว่า ดา้นการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนมกีารรบัรูแ้ตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ยกเวน้ดา้นเพศ และอายุ 4) การเปรยีบเทยีบปจัจยัส่วนบุคคล
กบัความพงึพอใจในกลยุทธ์ด้านส่วนประสมการตลาดบรกิารของผูร้บับรกิารพบว่า ด้านเพศ 
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อาย ุการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืนมคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถตืทิีร่ะดบั 0.05 
 
  อุษา  อศัวอารกัษ์ (2550 : บทคดัยอ่) ไดท้ําการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานออกกําลงักาย จเีอม็เอม็ ฟิตเนส กลุ่มตวัอย่างที่
ใชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยออกกาํลงักาย และผูท้ีส่นใจออกกาํลงักายจาํนวน 400 คน โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล คอื 
คา่เฉลีย่ รอ้ยละ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
ในกรณีพบความแตกต่างอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติจิะใชก้ารทดสอบรายคู่ดว้ย แอล เอส ดแีละ
การวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีรสนั  ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อาย ุ20 – 27 ปี สถานภาพโสดระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
มรีายไดโ้ดยเฉลีย่ต่อเดอืน 10,000 – 20,000 บาท มรีูปร่างพอด ีไม่มโีรคประจาํตวัและไม่ได้
เป็นพนักงานบรษิทัในเครอืแกรมมี ่ ทศันคตสิว่นประสมการตลาดของผูบ้รโิภคทีเ่คยออกกําลงั
กาย และผูท้ีส่นใจออกกําลงักายโดยรวมมทีศันคตริะดบัปานกลางต่อส่วนประสมการตลาดเมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร มรีะดบัทศันคตทิี่ด ีส่วนในดา้นราคา 
ด้านสถานที่ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ และด้านคุณภาพบริการมี
ทศันคตริะดบัปานกลาง  ผูบ้รโิภคทีเ่คยออกกาํลงักาย และผูท้ีส่นใจออกกาํลงักายมคี่านิยม และ
รูปแบบการดําเนินชวีิตในการออกกําลงักาย โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  พฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคทีเ่คยออกกําลงักาย และผูท้ีส่นใจออกกําลงักาย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้
บรกิารสถานออกกําลงักาย โดยส่วนใหญ่ใชบ้รกิารตามความนิยม โดยเฉลีย่ 3 ครัง้ต่อสปัดาห ์ 
แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารในสถานออกกําลงักาย ของผูบ้รโิภคทีเ่คยออกกําลงั
กาย และผูท้ี่สนใจออกกําลงักาย พบว่าด้านการสมคัรเป็นสมาชกิด้านการแนะนํา/บอกต่อให้
ผูอ้ื่นมาใช ้และดา้นการมาใชบ้รกิารสถานออกกําลงักาย จเีอม็เอม็ ฟิตเนส มแีนวโน้มตดัสนิใจ
ในการสมคัรต่อ/แนะนําต่อระดบัปานกลาง  ผู้บริโภคที่มีอายุ การเป็นพนักงานหรือไม่เป็น
พนักงานบริษัทในเครือแกรมมี่ ผู้บริโภคที่มีโรคประจําตวั ที่แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจในด้านสมคัรเป็นสมาชกิ ดา้นแนะนํา/บอกต่อใหผู้อ้ื่นและด้านแนวโน้มการใช้บรกิาร
แตกต่างกนั ส่วนผู้บริโภคที่มีลกัษณะรูปร่าง มีตําแหน่งงานอยู่ในบริษัทในเครือแกรมมี่ ที่
แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมในการตัดสินใจในด้านสมัครเป็นสมาชิกแตกต่างกัน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืนของครอบครวัความถีโ่ดยเฉลีย่ในการออกกําลงักายแตกต่างกนั จะมพีฤตกิรรรมการ
ตดัสนิใจในดา้นสมคัรเป็นสมาชกิ, ดา้นแนะนํา/บอกต่อใหผู้อ้ื่น และดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิาร
ไม่แตกต่างกนั สว่นผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะรูปร่าง มตีําแหน่งงานในบรษิทัเครอืแกรมมี ่ทีแ่ตกต่าง
กนั จะมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจ ดา้นแนะนํา/บอกต่อใหผู้อ้ื่น และดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารไม่
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แตกต่างกนั  ทศันคติทางด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กายภาพ และดา้นคุณภาพบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัดา้นสมคัรเป็นสมาชกิ ดา้นแนะนํา/บอกต่อ
ให้ผูอ้ื่น ดา้นแนวโน้มการใช้บรกิารเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสูงอย่างมนีัยสําคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01ทศันคตทิางดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัดา้นสมคัรเป็นสมาชกิ 
ด้านแนะนํา/บอกต่อให้ผูอ้ื่น ด้านแนวโน้มการใช้บรกิารเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  คา่นิยม และรปูแบบการดาํรงชวีติ มคีวามสมัพนัธก์บัดา้น
สมคัรเป็นสมาชกิ ด้านแนะนํา/บอกต่อให้ผูอ้ื่น ด้านแนวโน้มการใช้บรกิาร เป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนัในระดบัสงูมาก อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่เคย
ออกกาํลงักาย หรอืไม่เคยออกกําลงักาย จะมแีนวโน้มในการตดัสนิใจใชบ้รกิารสถานออกกําลงั
กาย จเีอม็เอม็ ฟิตเนส ในดา้นสมคัรเป็นสมาชกิ ดา้นแนะนํา/บอกต่อใหผู้อ้ื่น แตกต่างกนั อยา่ง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
  ชยกร  แก่นสน (2551: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาพฤตกิรรมการเลอืกใชส้ถานออก
กําลงักาย กรณีศกึษา บรษิทั แคลฟิอรเ์นีย วา้วฯ กลุ่มตวัอย่างจํานวน 200 คน เป็นเพศชาย
และเพศหญิงจํานวนเท่ากนัคอื 100 คน ผลการศกึษาพบว่าปจัจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการ
เลอืกใชม้ากทีสุ่ด คอืปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ส่วนอายุ อาชพี และระดบัการศกึษามผีลต่อจํานวน
ครัง้ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน และรูปแบบการออกกาํลงักาย สาํหรบัเหตุผลในการเลอืกใชส้ถาน
ออกกาํลงักายนัน้ทุก ๆ ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งมคีวามสมัพนัธต์่อเหตุผลในการเลอืกใชส้ถาน
ออกกาํลงักาย สว่นความสมัพนัธข์องปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเลอืกใชส้ถานออกกาํลงักายนัน้ มเีพยีง
อายุ อาชพี และรายไดท้ี่มผีลต่อทุก ๆ ปจัจยั ดา้นสถานภาพมผีลต่อปจัจยัดา้นราคาและดา้น
สถานที ่สาํหรบัรถยนตม์ผีลต่อปจัจยัดา้นสง่เสรมิการขาย จะเหน็ไดว้า่ปจัจยัดา้นสถานทีม่ผีลต่อ
ผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด ดงันัน้ ผูป้ระกอบกจิการดา้นสถานออกกําลงัควรมองถงึสถานทีต่ ัง้ทีเ่ดนิทาง
สะดวก สะอาด ทนัสมยั ปลอดภยั และความเป็นสดัสว่นของสถานทีท่ีล่งตวัเพื่อเป็นการดงึดูด
ผูบ้รโิภคใหม้คีวามสนใจเพิม่มากขึน้ 
 
  พนิดา อภชิาต, อรพนิทร ์ เยาวรตัน์ และอญัชล ี พงคเ์จรญิพทิย ์(2552: 
บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่ผีลในการเลอืกใชบ้รกิารสถานออกกําลงักาย (Fitness) ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสาํรวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารสถานออกกําลงักาย
จาํนวน 400 คน ผลการศกึษาพบว่า 1) เหตุผลทีเ่ลอืกใชบ้รกิารสถานออกกาํลงักาย เพราะใกล้
ทีพ่กัเดนิทางสะดวกรอ้ยละ 67.5 รองลงมาคอื ราคาไม่แพงรอ้ยละ 46.3 มบีรกิารทีด่รีอ้ยละ 
39.3 และความทนัสมยัของสถานทีแ่ละอุปกรณ์รอ้ยละ 37.8 2) ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจ
สถานออกกําลงักายดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นค่าใชจ้่ายในการรบับรกิาร ดา้นอาคาร
สถานที ่ และดา้นการสง่เสรมิการขายในระดบัมาก โดยมคีวามพงึพอใจดา้นอาคารสถานทีม่าก



 

33 

ทีส่ดุ รองลงมาคอืดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการรบับรกิาร และดา้นการสง่เสรมิ
การขาย ตามลําดบั  3) เพศ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส และสถานทีอ่อกกําลงักายของผู้
ออกกําลงักาย ไม่มผีลต่อระดบัความพงึพอใจของผู้ออกกําลงักายที่ระดบันัยสําคญัทางสถติ ิ
0.05 สว่นอายุ อาชพี รายได ้และความถีใ่นการเขา้ใชบ้รกิาร มผีลต่อระดบัความพงึพอใจของผู้
ออกกาํลงักายทีแ่ตกตา่งกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 
 
 2.3.2   งานวิจยัต่างประเทศ 
 
  โอกานาระ และยามากูช ิ(Oganara & Yamaguchi, 1998) ไดศ้กึษาถงึ สาเหตุ
ของการออกจากการเป็นสมาชกิออกกําลงักาย กรณีจากการศกึษาการจดัการพบว่า จํานวน
ศนูยอ์อกกาํลงักายในประเทศญีปุ่น่มจีาํนวนเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ในเวลา 5 ปี ทีผ่า่นมาเนื่องจาก
ความตื่นตวัทางสุขภาพ แต่อย่างไรกต็ามจํานวนการออกจากการเป็นสมาชกิกลายเป็นปญัหา
สําคัญสําหรับศูนย์ออกกําลังกาย ดังนั ้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาจึงต้องการเพื่อหา
ความสมัพนัธร์ะหว่างความถีข่องการเขา้เป็นสมาชกิของศนูยอ์อกกําลงักายกบัการออกจากการ
เป็นสมาชกิของศนูยอ์อกกาํลงักาย โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามความถีข่องการ
ใชบ้รกิารในช่วงสองเดอืนแรก กลุ่มที ่1 กลุ่มผูใ้ชร้ะดบัน้อย (0-1 ครัง้) กลุ่มที ่2 กลุ่มผูใ้ชร้ะดบั
ปานกลาง (2-5 ครัง้) และกลุ่มที ่3 ผูใ้ชร้ะดบัมาก (6-31 ครัง้) ค่าเฉลีย่ของระดบัการออกจาก
การเป็นสมาชกิของแต่ละกลุ่มในช่วง 6 เดอืนต่อมา มสีถติเิพิม่ขึน้ สาเหตุของการออกจากการ
เป็นสมาชกิ พบว่าระดบัการออกจากการเป็นสมาชกิของกลุ่มผูใ้ช้บรกิารน้อยจะสูงที่สุดใน 3 
กลุ่ม ส่วนความถี่ของผูใ้ช้บรกิารระดบัมาก แสดงให้เหน็ระดบัความคงที่อย่างต่อเน่ือง ทําให้
พจิารณาไดว้่า ความถีใ่นการใชบ้รกิารระหว่าง 2 เดอืนแรกเป็นสว่นหนึ่งทีนํ่าไปสูก่ารตดัสนิใจ
ออกจากการเป็นสมาชกิในศนูยอ์อกกาํลงักาย โดยไดศ้กึษาเกีย่วกบัการเขา้รว่มเป็นสมาชกิศนูย์
ออกกําลงักายตามการรบัรู้ของผูใ้ช้บรกิาร พบว่าการมสี่วนร่วมในกจิกรรมกฬีาและการออก
กําลังกายจะเพิ่มมากขึ้นแต่ความตัง้ใจที่จะเข้าร่วมกบัโปรแกรมยงัมีน้อย วตัถุประสงค์ใน
การศกึษาครัง้น้ีเพื่อตรวจสอบปจัจยัในการเขา้ร่วมเป็นสมาชกิของศูนยอ์อกกําลงักายตามการ
รบัรูข้องผูใ้ชบ้รกิารโดยมปีจัจยัต่างๆ ดงัน้ี 1) ความพงึพอใจ ในอุปกรณ์ อาคาร สถานที ่และสิง่
อํานวยความสะดวก 2) ความพงึพอใจที่มตี่อเจา้หน้าที่ 3) ความพงึพอใจในกจิกรรมการออก
กําลงักาย ซึง่ขอ้มูลเหล่าน้ีไดม้าจากสมาชกิ 186 คนของศนูยอ์อกกําลงักายเอกชน 5 สาขา ใน
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยการหาความสมัพนัธ์ระหว่างต้วแปรอิสระ กับตวัแปรตาม 
ทดสอบสมมตฐิานเพือ่อธบิายปจัจยัทีม่ผีลต่อการเขา้ร่วมเป็นสมาชกิของศนูยอ์อกกําลงักาย คอื 
ความพงึพอใจในกจิกรรมการออกกําลงักาย พบว่าประมาณ รอ้ยละ 23 ของการเขา้ร่วมเป็น
สมาชกิของศนูยอ์อกกาํลงักายสว่นใหญ่พจิารณาจากการจดัการทีด่ขีองศนูยอ์อกกาํลงักาย 
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  หย,ู ชาง และเหลยีง (Yu, Chang, & Liang, 2006, pp. 126-132)  ไดศ้กึษา
เรือ่งคุณภาพการบรกิารกบัความพงึพอใจ และความภกัดใีนอุตสาหกรรมนนัทนาการของชาวใต้
หวนั วตัถุประสงคก์ารวจิยัครัง้น้ีคอื การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพการบรกิารกบั
ความพงึพอใจ และความภกัดขีองอุตสาหกรรมนันทนาการ โดยใชแ้บบสอบถามทีเ่กบ็จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 200 ชุด และไดร้บักลบัคนืมา 182 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 91 จากประชากร โดยมคีา่ความ
เชื่อมัน่จากแบบสอบถามคดิเป็น ดา้นคุณภาพบรกิาร 0.92 ดา้นความพงึพอใจ 0.88 และดา้น
ความภกัด ี0.70 โดยวเิคราะหผ์ลสรุปไดด้งัน้ี 1) ดา้นประชากรพบว่า มคีวามแตกต่างระหว่าง
ด้านประชากรศาสตร์กบัคุณภาพการบรกิาร ความพงึพอใจและความภกัด ี2) ด้านความพงึ
พอใจ  ต่อคุณภาพของการบริการ โดยรวมอยู่ในระดบัตํ่า ซึ่งต้องการปรบัปรุงและพฒันา
คุณภาพการบรกิารเพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจ 3) มคีวามสมัพนัธก์นัทุกมติ ิระหว่างคุณภาพการ
บรกิารกบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารและความภกัดอีย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ซึ่งการบริหารจดัการศูนย์ฟิตเนส ควรขึ้นอยู่กบับุคลากรที่มีคุณภาพ สถานที่สะดวกสบาย 
อุปกรณ์ และสิง่อํานวยความสะดวกทีเ่พยีงพอเหมาะสม มกีารบรหิารจดัการทีด่ ีจงึจะสามารถ
สนองตอบความตอ้งการของผูม้ารบับรกิารไดเ้ป็นอย่างด ีโดยต้องคํานึงถงึความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารเป็นสาํคญั 



บทท่ี 3 
ระเบยีบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

 
 ในการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเรื่อง “กลยุทธธุ์รกจิและกลยุทธก์ารตลาดของธุรกจิออก
กําลงักาย : กรณีศกึษา บรษิทั ABC Fitness Center” ผูศ้กึษา มรีะเบยีบวธีกีารดําเนิน
การศกึษา ดงัรายละเอยีดดงัน้ี 

3.1 ระเบยีบวธิกีารศกึษา 
     3.1.1 การออกแบบงานวจิยั (Research Design) 

                3.1.2 การเกบ็ขอ้มลู (Data Collcetion) 
       - ขอ้มลูปฐมภมู ิ
       - ขอ้มลูทุตยิภูม ิ
 3.2  ผลการศกึษา 

- ขอ้มลูปฐมภมู ิ
  - ขอ้มลูทุตยิภูม ิ
 3.3  การสรุปผลตามกระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ ์
  - การวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธ ์(Strategic Analysis) 
  - การกาํหนดกลยทุธ ์(Strategic Formulation) 
 

3.1  ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

 3.1.1  การออกแบบงานวิจยั (Research Design) 
 
   การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาขอ้มูลทีเ่ป็นการผสมผสานระหว่าง การศกึษา
เชงิคุณภาพ (Qualitative Research) และ การศกึษาเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ซึง่
เป็นการศกึษาในเรื่องของกระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ์ทางธุรกจิ ปจัจยัทางการตลาด และ
ปญัหาในการใชบ้รกิาร ของผูร้บับรกิารธุรกจิสถานออกกําลงักาย ของบรษิทั ABC Fitness 
Center 
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      ประชากรในการศกึษาครัง้น้ี คอื ประชากรที่เป็นลูกคา้/สมาชกิ/ผูใ้ช้บรกิาร 
ของสถานออกกําลงักายบรษิทั ABC Fitness Center สาขาเมเจอร ์รชัโยธนิ จาํนวน 100 ราย 
ซี่งทําการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling)  
 
 3.1.2  การเกบ็ข้อมลู (Data Collcetion) 
 

1) ข้อมลูและแหล่งข้อมลู 
 

   1.1)  ข้อมลูปฐมภมิู (Primary Data)  
   -  เกบ็ขอ้มลูจากตวัแทนกลุ่มลกูคา้ หรอืผูร้บับรกิารของบรษิทั ABC Fitness 
Center สาขาเมเจอร ์รชัโยธนิ โดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใหท้ราบถงึ
ปจัจยัทางการตลาด และสภาพปญัหาในการใชบ้รกิารของสถานออกกาํลงักาย จาํนวน 100 ชุด 
   -  เกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้จากการสมัภาษณ์ คุณเมษยน เดน่เกรยีงไกร ผูจ้ดัการ
แผนกทรพัยากรบุคคล สาํนักงานใหญ่สลีม บรษิทั ABC Fitness Center โดยใชแ้บบสมัภาษณ์
แบบมโีครงสรา้งเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เพื่อใหท้ราบขอ้มูลเชงิลกึ (In depth 
Interview) เกี่ยวกบั แนวโน้มตลาด สภาวะการแข่งขนั อตัราการเติบโต รวมถึงปญัหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบกบัธุรกจิสถานออกกําลงักายของ บรษิทั ABC Fitness 
Center  จาํนวน 1 ท่าน  
 
   1.2)  ข้อมูลทุติยภมิู (Secondary Data) โดยคน้ควา้จากแหล่งต่างๆ ทัง้ใน
ส่วนของขอ้มูลบรษิทั ข่าวสารขอ้มูล สภาพแวดลอ้มภายนอก เศรษฐกจิ การเมอืง เทคโนโลย ี
คู่แข่ง ลูกค้า  และเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจสถานออกกําลงักาย (Fitness 
Center) 
 

3.2  ผลการศึกษา 
 
 ในการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเรื่อง “กลยุทธธุ์รกจิและกลยุทธก์ารตลาดของธุรกจิออก
กําลงักาย: กรณีศกึษา บรษิทั ABC Fitness Center มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปญัหา และ
สภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนั และกลยุทธร์ะดบัองคก์ร ธุรกจิ หน้าที ่และกลยุทธก์ารตลาดของ
สถานออกกําลงักาย ผูศ้ึกษาได้ทําการวเิคราะห์ข้อมูล และประเมินปญัหารวมทัง้เสนอแนว
ทางแกไ้ข ซึ่งจากการวเิคราะหข์อ้มูล ผูศ้กึษาขอนําเสนอผลการศกึษาโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
ดงัน้ี  
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ส่วนท่ี 1  ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง  อาย ุ 
20-30 ปี ระดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท 
 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสของ
ลกูค้า 
 
 ปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารฟิตเนสของลูกค้า
แบ่งเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย/ สถานที ่ดา้นการสง่เสรมิ
การตลาด ด้านคน/ บุคลากร ด้านสิ่งนําเสนอทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ผู้ศึกษา
วเิคราะหข์อ้มูลโดยการหาค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ (arithmetic mean: ) และค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่  
 1.  ปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑเ์กอืบทุกขอ้ มผีลต่อการตดัสนิใจ
ใชบ้รกิารฟิตเนสของลกูคา้ในระดบัมาก ยกเวน้ เรื่องการมสีระว่ายน้ํา จะมผีลต่อการตดัสนิใจใน
ระดบัปานกลาง และเรือ่งมบีรกิารเสรมิสวยทาํผม มผีลต่อการตดัสนิใจในระดบัน้อย  
 2.  ปจัจยัส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคาเกือบทุกข้อมผีลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารฟิตเนสของลูกคา้ในระดบัมาก ยกเวน้ เรื่องสามารถชาํระคา่บรกิารดว้ยเชค็และดร๊าฟ จะ
มผีลต่อการตดัสนิใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3.  ปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นการจดัจําหน่าย/ สถานทีทุ่กขอ้ มผีลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสของลกูคา้ในระดบัมาก 

4.  ปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นการสง่เสรมิการตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารฟิตเนสของลูกคา้ดงันี้ การแจกของแถม การแจกคูปองทดลองใชบ้รกิารฟร ีการใชป้้าย
โฆษณาในห้างสรรพสนิค้า หรอืในสถานบรกิารฟิตเนส การจดักิจกรรมต่าง ๆ ให้กบัสมาชกิ 
และการโฆษณาผา่นเวบ็ไซต ์มผีลต่อการตดัสนิใจในระดบัมาก สว่นการโฆษณาในนิตยสารหรอื
วารสาร การแจกใบปลวิ แผน่พบั และการโฆษณาโดยใชป้้ายโฆษณาภายนอกสถานที ่มผีลต่อ
การตดัสนิใจในระดบัปานกลาง 

5.  ปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นคน/ บุคลากร ดา้นสิง่นําเสนอทางกายภาพ 
และดา้นกระบวนการทุกขอ้ มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสของลกูคา้ในระดบัมาก  
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ส่วนท่ี 3 ปัญหาท่ีพบในการใช้บริการฟิตเนสของลกูค้า 
 
 ปญัหาที่พบในการใช้บรกิารฟิตเนสของลูกค้าแบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นการจดัจําหน่าย/ สถานที ่ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นคน/ บุคลากร ดา้นสิง่
นําเสนอทางกายภาพและดา้นกระบวนการ ผูศ้กึษาวเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่าความถี ่ค่ารอ้ย
ละ คา่เฉลีย่ และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ลูกคา้พบปญัหาในการ
ใชบ้รกิารฟิตเนสทุกดา้น และทุกขอ้ในระดบัปานกลาง นอกจากนี้ ลูกคา้ยงัพบปญัหาอื่น ๆ ใน
การใชบ้รกิารฟิตเนสไดแ้ก่ หอ้งน้ําไม่สะอาด เครื่องออกกําลงักายสกปรก ทรพัยส์นิของลูกคา้
หายซึง่เกดิจากการทีพ่นกังานดแูลไมท่ัว่ถงึ ระยะเวลาทีก่ําหนดการเป็นสมาชกิน้อยเกนิไป ควร
เพิม่ระยะเวลาการเป็นสมาชกิ เพื่อใหส้มาชกิทีต่อ้งทํางานและไม่ค่อยมเีวลามากนักมโีอกาสใช้
บรกิารไดใ้นระยะเวลาทีเ่พิม่ขึน้ และการถกูหลอกจากการใหบ้รกิารทางดา้นการเงนิ  
 
ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 
 

ในการทดสอบสมมตฐิานจะทําโดยการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่กลุ่ม โดยใช้การ
ทดสอบคา่ท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดยีว (one-way ANOVA หรอื F-test) 
โดยกําหนดระดบันัยสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 กล่าวคอื ถา้ค่า Sig. ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มูล
มากกว่าระดบันัยสาํคญัทางสถติทิีก่ําหนดคอื .05 จะยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ซึ่งหมายถงึ
ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิาร
ไม่แตกต่างกนั ในทางตรงกนัขา้มถ้าค่า Sig. ที่ได้จากการวเิคราะห์ขอ้มูลน้อยกว่าระดบั
นัยสาํคญัทางสถติทิีก่ําหนดคอื 0.05 จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H1) ซึ่งหมายถงึลกัษณะทาง
ประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารแตกต่างกนั 
 
 4.1  ทดสอบสมมติฐานท่ีว่า ลกูค้าท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตรท่ี์แตกต่างกนั 
ให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการแตกต่างกนัหรือไม่ 
  ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่  
  1.  ลูกคา้ที่เพศต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้น
การสง่เสรมิการตลาด และดา้นกระบวนการ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
  2.  ลูกคา้ทีอ่ายุแตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิาร
ดา้นผลติภณัฑ ์แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
  3.  ลูกคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัส่วนประสม
การตลาดบรกิารดา้นการจดัจาํหน่าย/ สถานที ่ดา้นคน/ บุคลากร และดา้นกระบวนการแตกต่าง
กนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  



 

39 

  4.  ลูกค้าที่มีอาชีพแตกต่างกนั ให้ความสําคญัต่อปจัจยัส่วนประสมการตลาด
บรกิารดา้นราคาแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
  5.  ลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั ให้ความสําคญัต่อปจัจยัส่วนประสม
การตลาดบริการด้านการจัดจําหน่าย/ สถานที่ ด้านสิ่งนําเสนอทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 
 4.2  ทดสอบสมมติฐานท่ีว่า ลกูค้าท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตรท่ี์แตกต่างกนั 
พบปัญหาในการใช้บริการฟิตเนสแตกต่างกนัหรือไม่ 
  ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 
  1.  ลูกค้าที่มเีพศแตกต่างกนั พบปญัหาในการใช้บรกิารฟิตเนสด้านผลิตภณัฑ ์
ดา้นสิง่นําเสนอทางกายภาพ และดา้นกระบวนการแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 
  2.  ลูกคา้ทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนั พบปญัหาในการใชบ้รกิารฟิตเนสทุกดา้น ยกเวน้ 
ดา้นสิง่นําเสนอทางกายภาพแตกตา่งกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
  3.  ลูกคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั พบปญัหาในการใชบ้รกิารฟิตเนสดา้น
ผลติภณัฑแ์ตกตา่งกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  4.  ลูกค้าที่มอีาชพีที่แตกต่างกนั พบปญัหาในการใช้บรกิารฟิตเนสด้านการจดั
จาํหน่าย/ สถานทีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
  5.  ลูกคา้ทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั พบปญัหาในการใชบ้รกิารฟิตเนสทุกดา้น 
ยกเวน้ดา้นราคา แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 
ส่วนท่ี 5 ผลการสมัภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัแนวโน้มตลาด สภาวะการแข่งขนั อตัราการ
เติบโต ปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลกระทบกบัธรุกิจสถานออกกาํลงักายของบริษทั ABC 
Fitness Center 
 
 จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ คุณเมษยน  เด่นเกรยีงไกร ผูจ้ดัการแผนกทรพัยากรบุคคล 
บรษิทั ABC Fitness Center ในประเดน็เกีย่วกบัแนวโน้มตลาดสภาวะการแขง่ขนั อตัราการ
เตบิโต รวมถงึปญัหาและอุปสรรคตา่งๆ ทีส่ง่ผลกระทบต่อธุรกจิสถานออกกําลงักายของบรษิทัฯ 
ผูศ้กึษาสรุปผลไดด้งัน้ี 
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 5.1  ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั และสภาพแวดล้อมโดยทัว่ไป และปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง
ในการดาํเนินธรุกิจ และสภาพการแข่งขนั 
 
  ธุรกิจของบริษทัเป็นธุรกิจที่ทําแบบครบวงจร ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาใช้บริการจะมี
หลากหลายกลุ่มอาชพี และหลายวยั เชน่ กลุ่มนกัเรยีน-นกัศกึษา  กลุ่มแม่บา้น กลุ่มวยักลางคน 
แต่กลุ่มทีเ่ป็นลูกคา้สว่นใหญ่จะเป็นคนในกลุ่มวยัทํางาน และมฐีานะด ีเริม่ตัง้แต่อายุ 18-75 ปี 
กจิการมแีนวทางในการวางตําแหน่งสนิคา้ และบรกิารเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่งคอื เป็นผูนํ้า 
(Leader) ทางดา้นการออกกําลงักาย ซึ่งจะแตกต่างจากคู่แขง่ขนั โดยจะมกีารกระตุน้การออก
กาํลงักายดว้ยการใชเ้สยีงเพลง มกีารนําโปรแกรม หรอืรปูแบบการออกกําลงักายใหม่ ๆ เขา้มา 
เช่น การออกกําลงักายในรปูแบบของการเตน้ หรอืทีเ่รยีกว่า Prodance การออกกําลงักายแบบ
ชกมวย การออกกาํลงักายแบบลลีาศ เป็นตน้ 
  นโยบายของภาครฐับาล มกีารสง่เสรมิใหป้ระชาชนหนัมาใหค้วามสาํคญักบัการออก
กาํลงักายเพือ่สขุภาพทีด่ขี ึน้ แต่ยงัชว่ยในการดาํเนินธุรกจิไมไ่ดม้ากน่าจะไมเ่กนิ 10% เน่ืองจาก
รฐับาลไมเ่ขา้ใจการออกกาํลงักายทีแ่ทจ้รงิ  
  ปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิส่วนใหญ่จะกระทบกบัการหาลูกคา้กลุ่มใหม่ ๆ เพิม่ แต่ถา้
กลุ่มลกูคา้เดมิทีเ่ป็นสมาชกิ (Member) อยูแ่ลว้ มผีลกระทบน้อยมาก  
  ปจัจยัทางด้านสงัคม พฤติกรรมการบริโภคถ้าเป็นการหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ จะมี
ผลกระทบคอ่นขา้งมากเนื่องจากพฤตกิรรมในการบรโิภคหรอืการจบัจา่ยใชส้อยต่างๆ ของลกูคา้
กลุ่มใหม่ทีม่คีวามระมดัระวงัเพิม่มากขึน้ แต่ถา้เป็นลูกคา้หรอืสมาชกิกลุ่มเดมิ ซึ่งค่อนขา้งมอียู่
จาํนวนมากนัน้ แทบจะไมก่ระทบเลย  
  ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ีบรษิทัฯ เน้นไปในเรื่องของเครื่องออกกําลงักายที่มคีวาม
เป็นมาตรฐาน และมคีวามทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา   
  ดา้นคู่แข่งขนัที่ถอืเป็นคู่แข่งหลกั ๆ จะต้องมฐีานธุรกจิที่ใหญ่พอ ๆ กนักบั ABC 
Fitness Center คอื Fitness first  
 
 5.2  ข้อมูลกระบวนการทํางาน แผนงาน หน้าท่ีของแต่ละฝ่ายและกิจกรรม 
ปัญหาจากการดาํเนินธรุกิจในปัจจบุนั   
 
  โครงสรา้งการดาํเนินงานของบรษิทั ABC Fitness Center มกีารแบ่งหน้าทีต่ามสาย
งานอย่างชดัเจน แยกเป็นฝา่ย เป็นแผนก รบัผดิชอบในหน่วยงานของตนเอง การดําเนินงาน
สามารถทําการตรวจสอบได ้บรษิทัฯ มกีระบวนการในการรกัษามาตรฐานการปฏบิตังิานดา้น
พนักงาน และมนีโยบายพฒันาบุคลากร โดยเริม่จากการสรรหาพนักงาน จะสรรหาพนกังานทีม่ี
คุณสมบตัติามทีต่อ้งการ โดยตอ้งมใีจรกัทางดา้นกฬีา และการบรกิารเป็นสาํคญั นอกจากน้ียงัมี



 

41 

การอบรมใหแ้ก่พนกังานอยา่งต่อเน่ือง มกีารพฒันาโปรแกรมการออกกาํลงักายรปูแบบต่างๆ ที่
มคีวามหลากหลาย และมคีลาสใหส้มาชกิไดเ้ขา้ร่วมเป็นจํานวนมาก  มสีิง่อํานวยความสะดวก
อื่นๆ ครบครนั  ปจัจุบนัสนิคา้และบรกิารหลกัของบรษิทั ABC Fitness Center คอื หอ้งออก
กาํลงักาย ผูฝึ้กสอนสว่นบุคคล  บรกิารฝึกสอนโยคะ บรกิารฝึกสอนพลิาเทส ์และบรกิารสปา ซึง่
บรษิทัฯ มกีารกําหนดราคาของสนิคา้ และบรกิารแต่ละประเภทโดยคาํนึงถงึราคาการใหบ้รกิาร
เป็นสาํคญั ดงันัน้ราคาของค่าสมาชกิ และค่าบรกิารไดถู้กออกแบบเพื่อสนองความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภคใหม้คีวามหลากหลาย เชน่ ค่าสมาชกิแบบรายเดอืน (Due Member), ค่าสมาชกิแบบ
จ่ายล่วงหน้า (Term Member), ค่าบรกิารสาํหรบับรกิารเพิม่เตมิ และในแต่ละสาขาจะมลีกัษณะ
ทางกายภาพทีม่คีวามเป็นมาตรฐานเดยีวกนั คอื ตอ้งการใหส้มาชกิใชเ้วลาในการออกกําลงักาย
มากที่สุด และการมเีสยีงเพลงที่ตื่นเต้นเร้าใจกระตุ้นให้เกิดการออกกําลงักาย มกีารส่งเสรมิ
การตลาดเพือ่เขา้ถงึกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เช่น การทาํการตลาดร่วมกบัพนัธมติรทางการคา้ โดย
มกีาร Co-Promotion กบับตัรเครดติของธนาคารต่าง ๆ ในการใหส้ทิธพิเิศษในการสมคัรสมาชกิ
ของสถานออกกําลงักายของบรษิทัฯ  และร้านอาหารในเครอื Major รวมทัง้มกีารเขา้ถงึ
ผู้บรโิภคโดยการจดักจิกรรมพเิศษต่าง ๆ (Event) ให้ผู้บรโิภคได้เขา้มามีส่วนร่วมในการทํา
กจิกรรม อกีทัง้ยงัมกีารจดักจิกรรมพเิศษสาํหรบั สมาชกิ (Member) โดยเฉพาะ เป็นตน้ 
  ทางดา้นปญัหา และอุปสรรคสาํคญัในการดาํเนินธุรกจิทีพ่บในปจัจุบนัมกัเกดิจาก 2 
ประเดน็ใหญ่ ๆ ดว้ยกนัคอื 1)  ความไม่เขา้ใจในสนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภค และ 2)  
พนักงานขายบางคนพยายามขายโปรแกรม (Package) ที่มากเกินจริง ซึ่งจากปญัหา และ
อุปสรรคที่เกดิขึน้นี้ทางบรษิทัมวีธิกีารแก้ไขโดยการปรบัเปลี่ยนรูปแบบของสญัญาใหต้รงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้เพิม่มากขึน้ และมกีารเน้นยํ้าพนักงานขายของบรษิทัฯ ใหม้รีะบบการ
ทาํงานทีม่ขี ัน้ตอนเพิม่มากขึน้โดยเพิม่การตอกยํ้าความเขา้ใจ อธบิายรายละเอยีดสทิธปิระโยชน์
ต่าง ๆ และทบทวนสญัญาใหก้บัลูกคา้ใหม้คีวามเขา้ใจที่ตรงกนัทัง้ 2 ฝา่ยเพิม่ขึน้ รวมทัง้มี
บรกิาร Call Center คอยตอบคาํถาม ใหค้าํปรกึษา และแนะนําในสว่นทีลู่กคา้ไม่เขา้ใจเพิม่เตมิ
ไดอ้กีทางหนึ่ง 
 
 5.3  ข้อมูลสาํหรบัการกาํหนดทิศทาง วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ 
เป้าหมายขององคก์ร 
 
  ในปจัจุบนับรษิทั ABC Fitness Center ไม่มกีารขยายสาขาเพิม่เตมิ เพราะ
กําหนดแผนระยะสัน้ไว้ว่าตอ้งกลบัมาศกึษาสาขาทีม่อียู่ในปจัจุบนั โดยจะมกีารปรบัปรุงระบบ
การทํางานภายในร่วมกบัการควบคุมทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อตอ้งการสรา้งการสื่อสารใหเ้กดิ
ความเขา้ใจที่ตรงกนักบัผูบ้รโิภค รวมทัง้จะใช้ประโยชน์จากสาขาที่มอียู่ให้ได้อรรถประโยชน์
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เตม็ที ่เพือ่สนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดต้ามทีต่อ้งการ ซึง่กาํหนดแผนในการพฒันานี้จะ
ใชเ้วลาประมาณ 2 ปี 
   สว่นแผนระยะกลาง และระยะยาว จะเน้นเรื่องของขยายสาขาเพืม่เตมิ รวมทัง้
การขยายตลาด พรอ้มทัง้มกีารปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพิม่สทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ใหม้ากขึน้ เพื่อดงึ
ฐานลูกคา้ทีม่รีะดบัเพิม่มากขึน้ ซึง่ในอกี 5 ปีขา้งหน้ามองว่าคนจะพดูถงึการออกกําลงักายตอ้ง
พดูถงึการออกกําลงักายกบับรษิทั ABC Fitness Center เช่น มโีปรแกรมออกกําลงักาย
หลากหลายน่าสนใจ ครูผูฝึ้กสอนเก่ง สว่นปจัจยัทีท่ําใหอ้งคก์รสามารถบรรลุสู่ความสาํเรจ็ไดม้ี
อยู่ 4 ปจัจยัหลกัคอื 1) การเหน็ภาพจรงิของสุขภาพทีด่ขี ึน้ 2) การพฒันาคน  3) การพฒันา
ระบบ และ 4) การพัฒนาการบริการให้ตรงตามความต้องการลูกค้า และมีการสร้าง
ความสมัพนัธท์ีด่กีบัสมาชกิ (Member) เชน่ 
   -  การสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ กรณีลูกคา้สมคัรสมาชกิเกนิ 1 ปี มกีารลด
คา่บรกิารให ้หรอืเพิม่สทิธปิระโยชน์ให ้
   -  การสรา้งการปฎสิมัพนัธข์องพนกังานกบัผูบ้รโิภค โดยการสรา้งเครอืขา่ย
ชุมชนออนไลน์ Community ต่าง ๆ เชน่ Facebook, twitter  
   -  มกีารจดัโปรแกรมพเิศษตามวาระต่าง ๆ เช่น ปีใหม่, ฉลองครบรอบ 10 ปี
บรษิทั ABC Fitness Center เป็นตน้ 

 
3.3  การสรปุผลตามกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ ์
 
การวิเคราะหเ์ชิงกลยทุธ ์(Strategic Analysis) 
 

1) การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก (PEST Analysis) 
 

  การวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก (PEST Analysis) เป็นสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมธุรกจิสถานออกกําลงักาย (Fitness) ซึ่งประกอบด้วย
ปจัจยัสําคญั 4 ประการ อนัไดแ้ก่ (1) กฎหมายและการเมอืง (Political and Legal) (2) 
เศรษฐกิจ (Economic) (3) สงัคมและวฒันธรรม (Social Cultural)  (4) เทคโนโลย ี
(Technology) สามารถอธบิายไดด้งัน้ี  
 
  1.1)  กฎหมายและการเมือง (Political and Legal) 
   ทัง้ที่ทราบกนัดวี่าการจะมสีุขภาพด ีแขง็แรง ปลอดจากโรคภยัต่าง ๆ นัน้ 
การออกกาํลงักายเพือ่เปิดโอกาสใหร้า่งกายไดข้ยบักลา้มเนื้อมากกวา่เพยีงการเดนิ ยนื นัง่ หรอื
นอนซึ่งเป็นกิจวตัรประจําวนั เป็นหนทางที่ดทีี่สุดเหนือกว่ายาขนานใด ๆ ทว่าสถติิการออก
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กําลังกายของ คนไทยยงัคงตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานถึงร้อยละ 70 ตลอดเวลา 7 วนัในหน่ึง
สปัดาห์มคีนจํานวนหนึ่งเท่านัน้ที่ออกกําลงักายมากกว่า 3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ ภาครฐัจงึมกีาร
กําหนดนโยบายในการส่งเสรมิ และสนับสนุนใหป้ระชาชนทุกเพศ ทุกวยัไดอ้อกกําลงักาย และ
เล่นกฬีาอย่างต่อเน่ือง โดยถอืเป็นนโยบายการส่งเสรมิสุขภาพของประชาชนเป็นสาํคญัในการ
พฒันาคุณภาพชวีติ เพื่อใหป้ระชาชนเปลีย่นพฤตกิรรมใหก้ารออกกําลงักายเป็นส่วนหน่ึงของ
ชวีติประจําวนัให้ได้  ดงันัน้ จงึมีนโยบายส่งเสรมิสุขภาพ และรณรงค์ให้ประชาชนหนัมาให้
ความสาํคญักบัการออกกาํลงักาย (เขา้ถงึไดจ้าก 
http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/featured/13004, 2010) 
   ซึ่งการทีภ่าครฐัเขา้มามบีทบาทในการกําหนดนโยบายการส่งเสรมิสุขภาพนี้ 
จงึเป็นประโยชน์ต่อการทําธุรกจิเพื่อสุขภาพ เช่น ธุรกจิสถานออกกาํลงักายใหม้กีารเตบิโตมาก
ขึน้ตามไปดว้ยเชน่กนั 
 
  1.2)  เศรษฐกิจ (Economic) 
   เน่ืองจากในปจัจุบนัเกดิสภาพเศรษฐกจิตกตํ่า ซึ่งไดร้บัผลกระทบจากวกิฤติ
เศรษฐกิจทัว่โลก ทําให้ส่งผลกระทบกบัธุรกจิทุกภาคอุตสาหกรรม จากการศกึษาข้อมูลของ
ศนูยว์จิยักสกิรไทย พบวา่ประเทศไทยยงัตอ้งเผชญิกบัปจัจยัเสีย่งทางเศรษฐกจิจากปญัหาราคา
น้ํามนั ภาวะเงนิเฟ้อ แนวโน้มการชะลอตวัของการสง่ออก การแขง็ตวัของคา่เงนิบาท รวมทัง้
การอ่อนค่าของเงนิดอลล่าร์สหรฐั ซึ่งจะส่งผลใหร้าคาสนิคา้หลายรายการมแีนวโน้มปรบัตวั
สงูขึน้ ผูบ้รโิภคจะลดค่าใชจ้่ายทีไ่ม่จาํเป็น รวมทัง้ธุรกจิสถานออกกาํลงักายฟิตเนส เซน็เตอร ์ที่
ตอ้งมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ยในการสมคัรสมาชกิเพือ่เขา้ไปใชบ้รกิาร ซึ่งตรงจุดน้ีเองสง่ผลใหผู้บ้รโิภค
มกีารระมดัระวงัในการจบัจ่ายใชส้อยในการใชเ้งนิมากขึน้ และมทีางเลอืกอื่น ๆ มากมายทีจ่ะ
ออกกาํลงักายไดโ้ดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย เชน่ การไปใชบ้รกิารออกกาํลงักายตามสวนสาธารณะ 
ต่าง ๆ เป็นตน้  แต่อยา่งไรกต็ามผูบ้รโิภคยงัคงแสวงหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพือ่สขุภาพ ดงันัน้
ธุรกจิทีเ่กีย่วกบัการใหบ้รกิารดา้นสุขภาพอย่างเช่น ฟิตเนสเซ็นเตอร ์ยงัคงเป็นธุรกจิทีม่คีวาม
น่าสนใจ 
 
  1.3)  สงัคมและวฒันธรรม (Social Cultural) 
   ในปจัจุบนัจากสภาพแวดลอ้ม ภาวะเศรษฐกจิ ปจัจยัและปญัหาต่าง ๆ ทีบ่บี
คัน้รวมถงึสภาพการดําเนินชวีติที่ต้องเร่งรบี ประชาชนต้องทํางานหนัก และแข่งขนักนั
ตลอดเวลาเพื่อความอยู่รอด ทําใหผู้บ้รโิภคมลีกัษณะการดําเนินชวีติทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เกดิ
ความเครยีดในการดาํรงชวีติ ซึง่อาจเป็นสาเหตุทีนํ่าไปสูโ่รครา้ยต่าง ๆ จากผลงานวจิยัระบุว่า
ประชากรวยัทํางาน 1 ใน 5 คน มกัจะมอีาการปวดเรือ้รงั โดยเฉพาะคนทีอ่ยูใ่นสงัคมเมอืง มวีถิี
ชวีติทีเ่รง่รบี มคีวามเครยีดสงู เกดิปญัหาทางกาย จติใจ ซึง่สง่ผลต่อคุณภาพชวีติของประชาชน
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เป็นอย่างมาก และยงัรวมไปถงึความสญูเสยีทางเศรษฐกจิ ซึ่งไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายทางการแพทย ์
การหยุดงาน และค่าชดเชยสาํหรบัคนตกงาน ทําใหห้น่วยงานทัง้ภาครฐั และเอกชนมกีาร
รณรงคส์่งเสรมิใหผู้ค้นหนัมาดูแลรกัษาสุขภาพโดยการออกกําลงักายกนัมากขึน้ ประกอบกบั
การทีส่งัคมเป็นสงัคมทีม่คีวามรูม้ากขึน้ ทาํใหป้ระชาชนหนัมาใสใ่จกบัการดแูลสขุภาพ พยายาม
หาวธิดีแูลตวัเอง เพื่อใหผ้อ่นคลายจากความเคร่งเครยีดต่าง ๆ ทีต่อ้งเผชญิปญัหา คนสว่นใหญ่
จงึเริม่ใหค้วามสาํคญักบัการออกกาํลงักายมากขึน้ เพราะการออกกําลงักายเป็นเสมอืนยาวเิศษ
ทีช่ว่ยใหค้นเรามสีขุภาพรา่งกายแขง็แรงจติใจแจม่ใสเพิม่ภูมติา้นทานโรคไดเ้ป็นอยา่งด ีและเกดิ
กระแสการดูแลรกัษาสุขภาพเชงิป้องกนั ซึ่งสง่ผลใหธุ้รกจิดา้นสถานออกกําลงักาย (ฟิตเน
สเซ็นเตอร์) ที่ให้บริการด้านการออกกําลังกายได้รบัความสนใจมากขึ้นอย่างแพร่หลายใน
ปจัจุบนั 
 
  1.4)  เทคโนโลยี (Technology) 
   การพฒันาของเทคโนโลยใีนปจัจุบนั ทาํใหป้จัจยัทางดา้นเทคโนโลยมีบีทบาท
ในการดําเนินธุรกจิมากขึน้ การมเีทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ ๆ สาํหรบัธุรกจิสถานออกกําลงั
กาย หรอืฟิตเนส เซน็เตอร ์ไม่ว่าจะเป็นการมโีปรแกรมการออกกําลงักายในรปูแบบใหม่ ๆ เช่น 
โยคะ บอดีค้อมแบค ฯลฯ ทีแ่ตกตา่งไปจากการออกกาํลงักายในลกัษณะเดมิๆ รวมทัง้มอุีปกรณ์
เครื่องเล่นสาํหรบัการออกกําลงักายในฟิตเนสทีม่คีวามทนัสมยั โดดเด่น โดยการใชเ้ทคโนโลยี
เป็นตวัดงึดดูใจใหค้นทีส่นใจมาใชบ้รกิารออกกําลงักาย โดยเน้นความสนุกสนาน ตื่นเตน้ เรา้ใจ 
ไม่น่าเบื่อมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใหค้วามเอน็เตอรเ์ทนทัง้หลาย, เครื่องมอนิเตอรต์รวจวดั
อตัราการเตน้ของหวัใจ, วดัระดบัไขมนั และวดัปรมิาณการเผาผลาญของแคลอร ี ทําใหค้น
สามารถออกกําลงักายไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวมทัง้ยงัใหผ้ลลพัธใ์นการออกกําลงักายทีน่่าพงึพอใจ 
และทีส่าํคญัคอื รูส้กึผ่อนคลาย หลงัจากไดอ้อกกําลงักาย ซึ่งตรงจุดน้ีถอืว่าเป็นโอกาสทีบ่รษิทั 
ABC Fitness Center สามารถนํามาใชใ้นการกาํหนดกลยุทธส์าํหรบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 
ต่อไปได้ว่าควรมีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ หรือปรับปรุงในการ
ดาํเนินงานอยา่งไร ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุในระยะยาวตอ่ไป 
 
 2)  การวิเคราะห์สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรม ( Five Forces Analysis 
Model) 
 
  การวเิคราะห์สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมธุรกจิสถานออกกําลงักายสามารถ
อธบิายไดด้งัน้ี 
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ภาพที ่6  การวเิคราะห ์Five-Forces Analysis ของบรษิทั ABC Fitness Center  
ทีม่า: Michael E. Porter (1990) 
 
  2.1)  ภยัคกุคามจากคู่แข่งขนัภายในธรุกิจเดียวกนั (Threat of intense 
segment Rivalry) 
   จากสภาวะเศรษฐกจิตกต่ําตัง้แต่ปี 2549  และพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพของ
คนไทยที่มีมากขึ้น ส่งผลให้มีคู่แข่งหลายรายเข้ามาลงทุนในธุรกิจฟิตเนส เซ็นเตอร์ตาม
ศนูยก์ารคา้และอาคารสาํนกังาน ซึ่งเปิดสาขาเพิม่ขึน้จํานวนมากในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา โดยมี
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายใกล้เคยีงกบักลุ่มลูกคา้ของบรษิทัฯ การแข่งขนัที่รุนแรงเพิม่ขึน้อาจส่งผล
กระทบในเชงิลบต่อส่วนแบ่งตลาด และอตัราการทํากําไรของบริษทัฯ โดยทัว่ไปจะเน้นการ
แข่งขนัการขายกนัด้วยราคา และมอบขอ้เสนอสทิธพิเิศษต่าง ๆ เป็นสิง่จูงใจลูกค้าให้เขา้มา
สมคัรเป็นสมาชกิ ของสถานออกกําลงักายฟิตเนสนัน้ ๆ ความเขม้ขน้ของการแขง่ขนัในธุรกจิ
ฟิตเนสเซน็เตอร ์ โดยเฉพาะในกลุ่มของธุรกจิ ฟิตเนสเซน็เตอรข์นาดใหญ่นัน้ จะมคีวามรุนแรง
เพิม่มากขึน้ ทัง้จากการแข่งขนัของผูป้ระกอบการภายในกลุ่มธุรกจิฟิตเนสเซน็เตอรข์นาดใหญ่
ดว้ยกนัเอง และผลกระทบทางออ้มจากการขยายตวัของธุรกจิฟิตเนสเซน็เตอรข์นาดกลาง และ
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ขนาดเลก็ที่มกีารเปิดดําเนินการเพิม่มากขึ้น เพื่อช่วงชงิโอกาสในการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคทีม่อียูห่ลากหลาย 
   ความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัของ บรษิทั ABC Fitness Center ใน
อุตสาหกรรมการออกกําลงักายน้ีได้แก่ เป็นบรษิทัที่มชีื่อเสยีง เปิดมานาน เป็นที่รู้จกัทัว่โลก 
ธุรกิจมีขนาดใหญ่ และมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ครบวงจร  ไม่ว่าจะเป็น
ความสามารถในเรื่องการแขง่ขนัทัง้ทางดา้นราคาทีม่กีารยดืหยุ่นใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ
ของแต่ละบุคคล การมโีปรแกรมการออกกําลงักายทีม่คีวามหลากหลายใหเ้ลอืก แล้วแต่ความ
เหมาะสมของแต่ละบุคคล  พรอ้มทัง้มบุีคลากรผูฝึ้กสอนทีม่คีวามชาํนาญดา้นการออกกําลงัคอย
ให้คําปรกึษา แนะนําทางดา้นการออกกําลงักายโดยเฉพาะ รวมทัง้การควบคุมต้นทุนในการ
ดาํเนินงานต่าง ๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกีารทําตลาด และมฐีานลูกคา้เป็น
จํานวนมากบรษิทัฯ จงึมองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจเพื่อรองรบัความต้องการของตลาด
ธุรกจิสถานออกกําลงักายที่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัการที่เป็นสถานออก
กาํลงักายขนาดใหญ่ ครบวงจร มโีปรแกรมการออกกาํลงักายใหม ่ๆ เป็นทีแ่รกเสมอ จงึสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดม้ากกวา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัธุรกจิสถานออกกําลงักายที่
มขีนาดเดยีวกนั  
   อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่าสามารถใหบ้รกิารที่แตกต่างจากคู่แข่งราย
อื่นๆ โดยบรษิทัฯ มศีกัยภาพในการเลอืกทําเลที่ตัง้สาขา ความพร้อมในการเลอืกเครื่องออก
กําลงักายทีเ่หมาะสม และทนัสมยัตอบรบักบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค การตกแต่งสถานทีใ่ห้
สะอาด และสวยงาม รวมทัง้การออกแบบ แสง สี เสียง จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ของสมาชิกให้รู้ส ึก สนุก ตื่นเต้น เร้าใจ จากการออกกําลงักายที่บริษัท ABC 
Fitness Center นอกจากนี้ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ของทมีผูบ้รหิารทีเ่คยบรหิารกจิการฟิต
เนสให้ประสบความสําเร็จมาแล้วในหลายประเทศ และความแข็งแกร่งของผู้ถือหุ้นใหญ่คือ 
บรษิทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากดั (มหาชน) ในด้านการตลาด และการเลอืกทําเลที่ตัง้จะ
ช่วยส่งเสริมให้ศักยภาพการแข่งข ันของบริษัทฯ สูงขึ้น และสามารถรักษาความเป็น
ผูป้ระกอบการฟิตเนสเซน็เตอรร์ะดบัแนวหน้าในประเทศไทยได ้
 
  2.2)  ภยัคกุคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of new entrants) 
   เน่ืองจาก บรษิทั ABC Fitness Center เป็นธุรกจิสถานออกกําลงักายทีม่ี
ขนาดใหญ่และครบวงจร คู่แข่งขนัรายใหม่ๆ สามารถเข้ามาสู่ธุรกิจน้ีได้ค่อนข้างยาก และ
ผูป้ระกอบการรายใหมท่ีจ่ะเขา้มาลงทุนจะตอ้งเผชญิกบัอุปสรรค 3 ดา้นดว้ยกนัคอื  
   (1)  อุปสรรคดา้นตน้ทุน เน่ืองจากฟิตเนสเซน็เตอร ์ของบรษิทั ABC Fitness 
Center มปีระสบการณ์ในการทาํธุรกจิฟิตเนสเซน็เตอรใ์นประเทศสหรฐัอเมรกิามากอ่น จะทราบ
ถงึปญัหา และขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของการประกอบธุรกจิฟิตเนสเซน็เตอรข์นาดใหญ่มาแลว้ จงึ
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ทําใหท้ราบวธิทีีจ่ะแกไ้ขปญัหาไดถู้กตอ้งตรงจุด รวมถงึสามารถควบคุมการรัว่ไหลทางการเงนิ 
และควบคนุตน้ทุนไดด้กีวา่ผูป้ระกอบการรายใหม ่
   (2)  อุปสรรคดา้นภาพพจน์ และความภกัดขีองลูกคา้ บรษิทั ABC Fitness 
Center เปิดดาํเนินการมาตัง้แต่ปี 2543 จนถงึปจัจุบนัเป็นระยะวลา 11 ปี ลูกคา้มกีารใชบ้รกิาร
อยา่งต่อเน่ืองจนเกดิความคุน้เคยในการใชบ้รกิาร รวมถงึบางแหง่มกีารทําการสง่เสรมิการตลาด
กบัลกูคา้เก่าอยา่งต่อเน่ือง เช่น การต่ออายุสมาชกิในปีต่อไปไดร้บัสว่นลด 30% ทําใหลู้กคา้เริม่
มคีวามจงรกัภกัดต่ีอฟิตเนสเซน็เตอรแ์ห่งเดมิ ดงันัน้ผูป้ระกอบการรายใหม่ทีจ่ะเขา้มาในตลาด
ตอ้งมคีวามสามารถในการทําใหฟิ้ตเนสเซ็นเตอร์ของตนเอง มคีวามแตกต่างจากฟิตเนส เซ็น
เตอรร์ายเดมิ (Product Differentiation) อยา่งเหน็ไดช้ดัเจน จงึจะสามารถเขา้สูต่ลาดได ้
   (3)  อุปสรรคดา้นเงนิลงทุน เน่ืองจากบรษิทั ABC Fitness Center เป็นธุรกจิ
ฟิตเนสเซน็เตอรท์ีม่ขีนาดใหญ่ ซึง่ตอ้งใชเ้งนิลงทุนสงูไม่ตํ่ากว่า 140 ลา้นบาทต่อสาขา ซึง่ถอื
เป็นการลงทุนทีส่งูพอสมควรกบัการเริม่ตน้ทาํธุรกจิประเภทนี้  
  
  2.3)  ภยัคกุคามจากสินค้าทดแทน (Threat of substitute products) 
   ในปจัจุบนัความสนใจดา้นสุขภาพ และการออกกาํลงักายเริม่มมีากขึน้ มกีาร
คดิคน้วธิตี่างๆ มากมายในการดแูลสขุภาพ สง่ผลทาํใหม้ผีูส้นใจในธุรกจิเกีย่วกบัสขุภาพมากขึน้
ตามมา ประกอบกบัสภาพเศรษฐกจิทีต่กตํ่า จงึทําใหผู้บ้รโิภคมทีางเลอืกในการใชบ้รกิารหรอื
ผลิตภณัฑ์ที่เป็นสนิค้าทดแทนมากขึ้น เช่น ถ้าต้องการออกกําลงักาย อาจไม่จําเป็นต้องเขา้
สถานออกกําลงักายที่เป็นฟิตเนสที่มกีารเสยีค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชกิที่มรีาคาค่อนขา้งสูง 
ผูบ้รโิภคอาจหนัไปใชบ้รกิารสถานออกกําลงักายตามสวนสาธารณะ หรอื สถานออกกําลงักาย
ของภาครฐั ทีม่กีารเกบ็ค่าสมาชกิในราคาถูก  หรอือาจเลอืกการดแูลสุขภาพในรปูแบบอื่น เช่น 
สปา หรอืเขา้สถาบนัทีม่กีารบอกคุณสมบตักิารดแูลรปูร่างใหด้ดู ีกระชบัได ้โดยไม่ตอ้งใชว้ธิกีาร
ออกกําลงักาย เป็นตน้ ซึ่งสนิคา้ทดแทนอย่างหลงัน้ีคาดว่าจะส่งผลกระทบกบัการเจรญิเตบิโต
ของยอดขาย และสว่นแบ่งทางการตลาดของบรษิทัฯ ได ้ 
 
  2.4)  ภยัคกุคามจากการเพ่ิมอาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อ (Threat of buyers 
growing bargaining power) 
   จากจํานวนผูป้ระกอบการฟิตเนส เซ็นเตอร ์ทีเ่พิม่มากขึน้ในระยะเวลาทีผ่่าน
มา สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการนํากลยุทธก์ารแขง่ขนัดา้นราคามาใชค้่อนขา้งมาก ซึง่อาจสง่ผลต่อผล
การดาํเนินงานของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มคีวามมัน่ใจในคุณภาพของบรกิารทีม่คีวาม
แตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอื่นๆ  จงึไม่มนีโยบายทีจ่ะแขง่ขนัดว้ยกลยุทธก์ารลดราคาหรอื
กลยุทธ์ราคาตํ่า แต่บรษิทัฯ ดําเนินนโยบายทางการตลาดดว้ยการส่งเสรมิการขายในลกัษณะ
ให้บรกิารที่มกีารคดิค่าบรกิารเพิม่เตมิรวมอยู่ในค่าสมาชกิแรกเขา้ เช่น ผูฝึ้กสอนส่วนบุคคล 
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โยคะ และพลิาเทส์ เพื่อให้สมาชกิใหม่ทดลองใช้บรกิาร และรู้สกึพงึพอใจกบัความคุ้มค่ากบั
บรกิารของบรษิทัฯ   
   นอกจากนี้ กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นผูท้ีม่คีวามตอ้งการ
และเลอืกใชบ้รกิารทีม่คีุณภาพ และเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทีใ่หค้วามสาํคญักบัราคาปานกลาง 
ประกอบกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคยงัคงมสีงูกว่าศกัยภาพการใหบ้รกิารของผูป้ระกอบการ
ฟิตเนส เซ็นเตอร์ในปจัจุบนั  บรษิทัฯ จงึเชื่อมัน่ว่าบรษิทัฯ จะไดร้บัผลกระทบจากการแขง่ขนั
ดา้นราคาน้อย 
 
  2.5)  ภยัคุกคามจากการเพ่ิมอาํนาจต่อรองของ Suppliers (Threat of 
suppliers growing bargaining Power) 
   อาํนาจการต่องรองจากผูข้ายของอุตสาหกรรมธุรกจิสถานออกกาํลงักายอยู่ใน
ระดับตํ่า เน่ืองจากผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์การออกกําลังกายนัน้มีอยู่เป็นจํานวนมาก 
หลากหลายตราสนิคา้ ทําให้บรษิทัฯ มทีางเลอืกในการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิคา้และบรกิารที่มี
ความคุม้คา่ อกีทัง้บรษิทั ABC Fitness Center ยงัเป็นผูป้ระกอบการฟิตเนส เซน็เตอร ์ชัน้นํา
ในประเทศซึ่งเป็นทีย่อมรบัสาํหรบักลุ่มลูกคา้เป็นอย่างด ีมฐีานลูกคา้เป็นจํานวนมาก และพืน้ที่
ประกอบธุรกจิแต่ละสาขาค่อนขา้งใหญ่ มจีํานวนสาขาหลายแห่ง ดงันัน้ในการซื้อสนิค้า หรอื
ผลติภณัฑท์ี่เกีย่วขอ้งกบัการออกกําลงักายจงึมกีารจดัซื้อในปรมิาณมาก จงึทําใหบ้รษิทั ABC 
Fitness Center มอีํานาจในการต่อรองในการซื้อสนิคา้ค่อนขา้งสงู ซึ่งบรษิทัฯ จะไดร้บัสทิธิ
พเิศษตา่งๆ สว่นลดทางการคา้ และระดบัราคาทีต่ํ่ากว่า ในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั สง่ผลใหต้น้ทุนใน
การดาํเนินกจิการของ บรษิทัฯ ตํ่าลง  
 
 3)  การวิเคราะห ์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรคของธรุกิจ (SWOT 
Analysis) 
 
  3.1)  จดุแขง็ (Strength) 
 
   (1)  บรษิทั ABC Fitness Center เป็นบรษิทัทีม่ชีื่อเสยีง มตีราสนิคา้ (Brand 
name) เป็นทีรู่จ้กั และเป็นธุรกจิทีม่ปีระสบการณ์ดา้นธุรกจิออกกาํลงักายซึง่มสีาขาอยูท่ ัว่โลก  
   (2)  มบุีคลากร และครผููฝึ้กสอนทีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้นการออกกาํลงักาย  
   (3)  มสีถานที ่(Location) ทีส่ามารถเดนิทางไปไดอ้ย่างสะดวก และมกีาร
ตกแต่งทีส่วยงาม และเหมาะแกก่ารออกกาํลงักาย 
   (4)  มคีวามหลากหลายในสนิคา้และบรกิาร รวมทัง้มอุีปกรณ์เครื่องเล่นที่
ทนัสมยั  
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  3.2)  จดุอ่อน (Weakness) 
 
   (1)  มลีกัษณะการบรหิารแบบรวมศนูย ์ 
   (2)  ธุรกจิสามารถเลยีนแบบไดง้า่ย  
   (3)  พนักงานสว่นใหญ่มุ่งเรื่องการขายแพกเกจการใหบ้รกิารเกนิจรงิ สง่ผล
ใหล้กูคา้อาจจะไมไ่ดร้บับรกิารตามทีก่ล่าวไว ้ 
   (4)  ฐานลูกคา้ทีก่วา้ง ทําใหเ้กดิปญัหาเรื่องความปลอดภยัของทรพัยส์นิ ซึ่ง
หายจากตูล้อ็กเกอรบ่์อย 
 
  3.3)  โอกาส (Opportunity) 
 
   (1)  ปจัจุบนัประชาชนหนัมาใสใ่จในการดแูลสขุภาพมากขึน้  
   (2)  รฐับาลมกีารรณรงคส์ง่เสรมิใหค้นหนัมาออกกาํลงักายมากขึน้ 
   (3)  เน่ืองจากเป็นธุรกจิทีต่อ้งใชเ้งนิลงทุนสงูจงึทาํใหคู้แ่ขง่ขนัมน้ีอยราย  
   (4)  ปจัจุบนัมเีทคโนโลยเีกี่ยวกบัเครื่องออกกําลงักายรูปแบบใหม่ ๆ ทําให้
คนสามารถออกกาํลงักายไดง้า่ยมากขึน้ 
 
  3.4)  อปุสรรค (Threat) 
 
   (1)  ในปจัจุบนัสภาพเศรษฐกจิชะลอตวั มผีลทําใหผู้บ้รโิภคระมดัระวงัในการ
จบัจา่ยใชส้อยมากขึน้ 
   (2)  สถานการณ์ทางการเมอืงทีไ่มแ่น่นอน 
   (3)  มสีนิคา้ทดแทน เช่น สปา โยคะ ศนูยก์ฬีาต่างๆ ใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกใช้
บรกิารเป็นจาํนวนมาก 
   (4)  เกดิคู่แข่งรายใหม่ๆ เขา้สู่ตลาด เช่น สถาบนัลดน้ําหนักต่าง ๆ ที่อ้าง
คุณสมบตัวิ่าลดน้ําหนกัได ้โดยไมต่อ้งออกกาํลงักาย 
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  แมททริกซ ์อปุสรรค –  โอกาส – จดุอ่อน – จดุแขง็ (TOWS Matrix) 
 
ตารางที ่2  การวเิคราะห ์TOWS Matrix ของบรษิทั ABC Fitness Center 
 
 
 

จดุแขง็ (Strengths) 
1.  บริษัทมีชื่อ เสียง  มีตราสินค้า 
( Brand name)  เ ป็ น ที่ รู้ จ ั ก  มี
ประสบการณ์ด้านธุรกิจออกกําลัง
กายซึง่มสีาขาอยูท่ ัว่โลก  
2.  มีบุคลากร และครูผู้ฝึกสอนที่มี
ความเชีย่วชาญ  
3.  มสีถานที่(Location) เดินทางไป
ใชบ้รกิารไดอ้ย่างสะดวก และมกีาร
ตกแต่งทีส่วยงาม เหมาะแก่การออก
กาํลงักาย 
4.  มคีวามหลากหลายในสนิคา้และ
บรกิาร รวมทัง้มอุีปกรณ์เครื่องเล่นที่
ทนัสมยั  

จดุอ่อน (Weakness) 
1.  มลีกัษณะการบรหิารแบบรวม
ศนูย ์ 
2.  ธุรกจิสามารถเลยีนแบบไดง้า่ย  
3.  พนักงานส่วนใหญ่มุ่งเรื่องการ
ขายแพกเกจการใหบ้รกิารเกนิจรงิ  
4. ฐานลกูคา้ทีก่วา้ง ทาํใหเ้กดิปญัหา
เรือ่งความปลอดภยัของทรพัยส์นิ  

โอกาส (Opportunities) 
1. ปจัจุบนัประชาชนหนัมาใส่ใจใน
การดแูลสขุภาพมากขึน้  
2.  รฐับาลรณรงค์ส่งเสริมให้คนหนั
มาออกกาํลงักายมากขึน้ 
3.  เป็นธุรกจิทีต่อ้งใชเ้งนิลงทุนสงูจงึ
ทาํใหคู้แ่ขง่ขนัมน้ีอยราย  
4  มเีทคโนโลยเีครื่องออกกําลงักาย
รูปแบบใหม่ ๆ ทําให้สามารถออก
กาํลงักายไดง้า่ยมากขึน้ 

แนวทางเลือกท่ี 1 
(SO Strategy) 

กลยุทธก์ารเจรญิเตบิโตตาม
แนวนอน 

(Horizontal Growth Strategy) 
 

 

อปุสรรค (Threats) 
1.  สภาพเศรษฐกจิชะลอตวั มผีลทาํ
ใหผู้บ้รโิภคระมดัระวงัในการจบัจ่าย
ใช ้ สอยมากขึน้ 
2. สถานการณ์ทางการเมอืงที่ไม่
แน่นอน 
3.  มสีนิคา้ทดแทน เช่น สปา  ศูนย์
กฬีาต่างๆ ใหผู้บ้รโิภคได้เลอืกใช้
บรกิารออกกาํลงักายเป็นจาํนวนมาก 
4. เกดิคู่แขง่รายใหม่ๆ  เช่น สถาบนั 
ทีอ่า้งคุณสมบตัวิ่าลดน้ําหนักได ้โดย
ไมต่อ้งออกกาํลงักาย 

แนวทางเลือกท่ี 2 
(ST Strategy) 
กลยุทธก์ารคงตวั 

(Stability Strategy) 

 

 ปัจจัยภายใน 

 ปัจจัยภายนอก 
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การกาํหนดกลยทุธ ์(Strategic Formulation)  
 
 1)  กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) 
 
  แนวทางเลือกท่ี 1  กลยทุธก์ารเจริญเติบโต (Growth Strategy)  
  เป็นการกําหนดกลยุทธโ์ดยการ ใชค้วามเขม้แขง็ภายในของบรษิทั ABC Fitness 
Center แสวงประโยชน์จากโอกาสจากภายนอก (SO Strategies)  จากการวเิคราะหพ์บว่า
บริษทัฯ มีศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจด้านการให้บริการสถานออกกําลงักาย (ฟิตเนส) สูง 
เน่ืองจากผูบ้รหิารมปีระสบการณ์ และความเชีย่วชาญในธุรกจิเป็นอย่างด ี อกีทัง้ยงัมสีมัพนัธ์
ภาพที่ดกีบับุคลากรและเครอืข่ายของธุรกจิที่มคีวามเกี่ยวเนื่องกนั ประกอบกบับรษิทัมคีวาม
ไดเ้ปรยีบทัง้ทางดา้นชื่อเสยีง (Brand name) เป็นทีรู่จ้กั มสีาขาอยู่ท ัว่โลก มบุีคลากร และครผูู้
ฝึกสอนทีม่คีวามเชีย่วชาญ มสีถานที ่(Location) สามารถเดนิทางไปใชบ้รกิารไดอ้ย่างสะดวก มี
ความหลากหลายในสนิคา้และบรกิาร รวมทัง้อุปกรณ์เครือ่งเล่นทีท่นัสมยั  
  ซึ่งในธุรกิจสถานออกกําลงักายนี้ บรษิทั ฯ ยงัมโีอกาสในการทําการตลาดที่เพิม่
มากขึน้ไดอ้กี อนัเนื่องมาจากการทีร่ฐับาลมสี่วนช่วยรณรงค์ ส่งเสรมิให้ประชาชนหนัมาสนใจ
การออกกําลงักาย และกระแสการรกัษาสุขภาพร่างกายกําลงัเป็นทีนิ่ยมในปจัจุบนั ประกอบกบั
คูแ่ขง่ขนัทีอ่ยูใ่นระดบัเดยีวกนักม็น้ีอยราย จงึเป็นโอกาสใหบ้รษิทั ฯ สามารถขยายกจิการโดยใช้
พืน้ฐานความเขม้แขง็ทีม่อียูเ่พือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั ใหส้ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายได ้ 
  โดยบรษิทั ABC Fitness Center จะดาํเนินงานเพือ่การเจรญิเตบิโตของธุรกจิ โดย
การเพิม่ยอดขาย  และส่วนแบ่งทางการตลาดควบคู่ไปกบัการลดต้นทุน โดยเน้นกลยุทธ์การ
เจรญิเตบิโตตามแนวนอน (Horizontal Growth Strategy) มกีารทําการตลาดอยา่งต่อเน่ือง และ
มกีารขยายตลาดไปยงักลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ เช่น กลุ่มสตรทีีก่ําลงัตัง้ครรภ์ มกีารจดัตัง้ทมีขาย 
โปรแกรมการออกกําลงักายทีม่คีวามหลากหลายตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และบุคลากร
ในการฝึกสอนและการบรกิารทีม่คีวามชํานาญในเรื่องการออกกาํลงักายคอยแนะนําการบรกิาร
ต่าง ๆ ใหก้บัลูกคา้ โดยใหส้อดคลอ้งกบัการเจรญิเตบิโตของตลาดอุตสาหกรรมฟิตเนส รวมทัง้
ยงัมกีารสรา้งเอกลกัษณ์เฉพาะ ใหม้คีุณภาพและมาตรฐานในสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างจาก
สถานออกกําลงักายแห่งอื่น เพือ่สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทีม่ี
อํานาจในการใชจ้่ายมากขึน้ไดอ้ย่างแทจ้รงิ รวมถงึพฒันาระบบการบรหิารจดัการโครงสรา้ง
ภายในองคก์รใหม้กีารบรหิารจดัการในเรื่องกระบวนการดําเนินงานทางดา้นการบรกิารต่าง ๆ 
ใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ โดยคาํนึงถงึความพงึพอใจในการรบับรกิารของลกูคา้เป็นหลกั 
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  ข้อดี 
  (1)  สามารถเพิม่ยอดขายไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเรว็ 
  (2)  มสีว่นแบ่งทางการตลาด และฐานลกูคา้เพิม่มากขึน้ 
  (3)  สามารถเพิม่ความพงึพอใจของลูกคา้ในการใชบ้รกิารสถานออกกําลงักายได้
เพิม่มากขึน้ในระยะยาว 
 
  ข้อเสีย 
  (1)  ใชเ้งนิลงทุนสงูในการจดัตัง้ทมีงานขาย และ บุคลากรในการดาํเนินงานสงู 
  (2)  มคีวามเสีย่งในดา้นการขาย และมจุีดคุม้ทุนคอ่นขา้งสงู 
 
  แนวทางเลือกท่ี 2  กลยทุธค์งตวั (Stability Strategy) 
  เป็นการกําหนดกลยุทธ์โดยการใช้ความเขม้แขง็ภายในบรษิทั ABC Fitness 
Center หลกีเลีย่งสิง่กดีขวางทีเ่ป็นอุปสรรคจากภายนอก (ST Strategies) เน่ืองจากในปจัจุบนั
สภาพเศรษฐกจิเกดิการชะลอตวั สถานการณ์ทางการเมอืงที่ไม่แน่นอน มผีลทําใหผู้บ้รโิภค
ระมดัระวงัในการจบัจ่ายใช ้ สอยมากขึน้ จงึทําใหผู้ป้ระกอบการในธุรกจิสถานบรกิารออกกําลงั
กายขนาดใหญ่มกีารแขง่ขนัทีค่่อนขา้งรุนแรง โดยมกีารนําเสนอผลติภณัฑ ์ และบรกิารใน
รูปแบบที่คล้ายคลึงกนัให้กบัลูกค้ากลุ่มเดยีวกนั ทําให้เป็นขอ้จํากดั ในการเพิม่ราคาการ
ใหบ้รกิาร  
  นอกจากนี้ จากแนวโน้มทีผู่บ้รโิภคต่างหนัมาใหค้วามสาํคญักบัการดแูลสขุภาพกนั
มากขึน้ ทําใหม้กีารเปิดใหบ้รกิารดา้นการดแูลสุขภาพหลากหลายรปูแบบ ดงันัน้ บรษิทัฯ อาจ
เลอืกใช้กลยุทธ์การคงตวั โดยการใช้ความเขม้แขง็จากประสบการณ์ ชื่อเสยีง และความ
เชีย่วชาญในการดาํเนินธุรกจิของผูบ้รหิาร ปรบัปรุงกระบวนการบรหิารจดัการในเรื่องผลติภณัฑ ์
และการบรกิาร ภายในองคก์รใหม้คีวามเขม้แขง็มากขึน้ โดยไม่ตอ้งมกีารลงทุนเพิม่เตมิในเรื่อง
การขยายสว่นตลาดหรอืการขยายสาขา ซึง่วธิน้ีีจะเน้นการพฒันาระบบภายในใหม้ปีระสทิธภิาพ
สูงขึ้น และพยายามรกัษาฐานลูกคา้เดมิที่มอียู่บนพื้นฐานการให้บรกิารที่มคีุณภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความพงึพอใจเป็นสําคญั เพื่อเป็นการสร้างความ
ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัทีเ่หนือกวา่คูแ่ขง่ขนัรายอื่น 
 
  ข้อดี 
  (1)  ไมม่คีวามเสีย่งในการดาํเนินธุรกจิ เน่ืองจากไมม่กีารลงทุนเพิม่   
  (2)  การปรับปรุงระบบการทํางานภายใน ส่งผลให้กระบวนการทํางานมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ สามารถลดขัน้ตอนความยุง่ยาก ซบัซอ้นในการดาํเนินงานได ้
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  (3)  สามารถเพิม่ความพงึพอใจของลูกคา้ในการใชบ้รกิารสถานออกกําลงักายได้
เพิม่มากขึน้ในระยะยาว 
 
  ข้อเสีย 
  (1)  ทําใหเ้สยีโอกาสในการเพิม่สว่นแบ่งการตลาด และขยายฐานไปยงักลุ่มลูกคา้
ใหม ่ๆ 
  (2)  ขาดโอกาสในการเจรญิเตบิโต 
 
  การตดัสินใจเลือกกลยทุธร์ะดบัองคก์ร 
  ในการเลือกกลยุทธ์นัน้ ไม่จําเป็นเสมอไปที่จะต้องเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุด (Best 
Strategy) แต่ตอ้งเลอืกกลยทุธท์ีเ่หมาะสมทีส่ดุ (Optimal Strategy) เน่ืองจากตอ้งดคูวามเป็นไป
ไดข้องกลยทุธแ์ละความสอดคลอ้งกบัเงือ่นไขขององคก์รเอง 
  จากการศกึษาสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกของบรษิทั ABC Fitness 
Center ทัง้ทีเ่ป็นสภาพแวดลอ้มทัว่ไป และสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินงานต่างๆ ดงัไดก้ล่าวไว้
ขา้งตน้นัน้ ผูศ้กึษาพบว่ากลยุทธร์ะดบัองคก์ร ทีเ่หมาะสมกบับรษิทั ABC Fitness Center ใน
การทีจ่ะไดม้าซึง่สิง่ทีเ่หมาะสมและจาํเป็นในการนํามาปรบัใชภ้ายใตส้ภาวการณ์แขง่ขนัทีรุ่นแรง
ในปจัจุบนั คอื 
  แนวทางเลือกท่ี 1  กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) มุ่งเน้นด้าน
ความเช่ียวชาญ (Concentration Growth Strategy) ทางดา้นการใหบ้รกิารดา้นธุรกจิที่
เกีย่วกบัสถานออกกาํลงักาย ฟิตเนส โดย บรษิทั ฯ จะดาํเนินงานเพือ่การเจรญิเตบิโตของธุรกจิ 
โดยการเพิม่ยอดขาย และสว่นแบ่งทางการตลาดควบคู่ไปกบัการลดตน้ทุน โดยเน้นกลยุทธก์าร
เจรญิเตบิโตตามแนวนอน (Horizontal Growth Strategy) มกีารทําการตลาดอยา่งต่อเน่ือง และ
มกีารขยายตลาดไปยงักลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ เช่น กลุ่มสตรทีีก่ําลงัตัง้ครรภ์ มกีารจดัตัง้ทมีขาย 
โปรแกรมการออกกําลงักายทีม่คีวามหลากหลายตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และบุคลากร
ในการฝึกสอนและการบรกิารทีม่คีวามชํานาญในเรื่องการออกกาํลงักายคอยแนะนําการบรกิาร
ต่าง ๆ ใหก้บัลูกคา้ โดยใหส้อดคลอ้งกบัการเจรญิเตบิโตของตลาดอุตสาหกรรมฟิตเนส รวมทัง้
ยงัมกีารสรา้งเอกลกัษณ์เฉพาะ ใหม้คีุณภาพ และมาตรฐานในสนิคา้และบรกิาร ทีแ่ตกต่างจาก
สถานออกกําลงักายแห่งอื่น เพือ่สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทีม่ี
อํานาจในการใชจ้่ายมากขึน้ไดอ้ย่างแทจ้รงิ รวมถงึพฒันาระบบการบรหิารจดัการโครงสรา้ง
ภายในองคก์รใหม้กีารบรหิารจดัการในเรื่องกระบวนการดําเนินงานทางดา้นการบรกิารต่าง ๆ 
ใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ โดยคาํนึงถงึความพงึพอใจในการรบับรกิารของลกูคา้เป็นหลกั 
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 2)  กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategy) 
 
  แนวทางเลือกท่ี 1  กลยทุธก์ารสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) 
  เป็นกลยุทธก์ารแขง่ขนัทีบ่รษิทัฯ มุง่ตลาดเป้าหมายกวา้ง โดยการสรา้งมลูค่าต่าง ๆ 
ใหม้คีวามโดดเดน่เหนือคูแ่ขง่ขนั เช่น คุณภาพ ตราผลติภณัฑ ์โปรแกรมการออกกาํลงักายใหม ่
ๆ เทคโนโลยใีหม ่ๆ รวมทัง้การบรกิารทีแ่ตกต่างเหนือความคาดหวงัใหก้บัลูกคา้ เป็นตน้ การมี
ความแตกต่างทีโ่ดดเด่นของบรษิทัฯ น้ี จะช่วยสรา้งความภกัดใีหก้บัลูกคา้ต่อตราผลติภณัฑ ์ซึ่ง
จะลดความไวตอ่ราคาของลกูคา้เอง และบรษิทักส็ามารถสรา้งผลกาํไรทีส่งู และป้องกนัการเขา้สู่
อุตสาหกรรมของผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ  ได ้
 
  แนวทางเลือกท่ี 2  กลยทุธก์ารมุ่งท่ีความแตกต่าง ( Focus Differentiation 
Strategy) 
  เป็นกลยุทธ์การแข่งขนัที่บริษทัฯ มุ่งที่ความต้องการของลูกค้าในตลาดย่อยที่มี
ความแตกต่างจากตลาดรวมเป็นหลกั โดยการสรา้งผลติภณัฑ ์และบรกิารที่มเีฉพาะเจาะจงมี
ความแตกต่างมากขึน้ เพื่อสามารถสนองตอบความตอ้งการของตลาดเฉพาะได ้เช่น การเจาะ
ตลาดกลุ่มคนวยัทาํงานทีร่กัสขุภาพ การสรา้งความแตกตา่งน้ีจะเป็นการสรา้งความจงรกัภกัดใีน
ตราสนิคา้ของลกูคา้ในตลาดยอ่ยได ้และจะสามารถสรา้งผลกําไรสงูใหแ้ก่บรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้ 
และระยะยาว เน่ืองจากบรษิทัฯ จะไดร้บัความเชื่อถอื และความพงึพอใจในการใชบ้รกิารจาก
ลกูคา้ เป็นตน้ 
 
  การตดัสินใจเลือกกลยทุธร์ะดบัธรุกิจ 
  ผูศ้กึษาพบว่ากลยุทธร์ะดบัธุรกจิ ทีเ่หมาะสมกบับรษิทั ABC Fitness Center ใน
การทีจ่ะไดม้าซึง่สิง่ทีเ่หมาะสมและจาํเป็นในการนํามาปรบัใชภ้ายใตส้ภาวการณ์แขง่ขนัทีรุ่นแรง
ในปจัจุบนั คอื 
  แนวทางเลือกท่ี 2  กลยทุธก์ารมุ่งท่ีความแตกต่าง ( Focus Differentiation 
Strategy) คอื มุ่งที่ความต้องการของลูกค้าในตลาดย่อยที่มคีวามแตกต่างจากตลาดรวมเป็น
หลกั โดยการสรา้งผลติภณัฑ ์และบรกิารทีม่เีฉพาะเจาะจงมคีวามแตกต่างมากขึน้ เพือ่สามารถ
สนองตอบความตอ้งการของตลาดเฉพาะได ้เช่น การเจาะตลาดกลุ่มคนวยัทํางานทีร่กัสุขภาพ 
การสรา้งความแตกต่างน้ีจะเป็นการสรา้งความจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ของลูกคา้ในตลาดยอ่ยได ้
และจะสามารถสรา้งผลกําไรสงูใหแ้ก่บรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว เน่ืองจากบรษิทัฯ จะ
ไดร้บัความเชือ่ถอื และความพงึพอใจในการใชบ้รกิารจากลกูคา้  
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 3)  กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Strategy)  
 
  ให้ความสําคญักบัการบรรลุเป้าหมายทางธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยเน้นการปรบัปรุงประสทิธภิาพการดําเนินงาน ทัง้ดา้นการพฒันาโปรแกรมการออกกําลงั
กาย และดา้นการบรกิาร ทีจ่ะตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ในปจัจุบนั และอนาคต การ
ดาํเนินกจิกรรมทางการตลาดต่าง ๆ เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัได ้โดยสามารถกําหนด
แนวทางเลอืกไดด้งัน้ี 
 
  แนวทางเลือกท่ี 1 การมุ่งเน้นการสร้างผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
  เพื่อตอบสนองกลุ่มตลาดเป้าหมายให้มีความชดัเจน คือ การจําแนกกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย แลว้สรา้งผลติภณัฑ ์และบรกิารตอบสนองลูกคา้เฉพาะกลุ่มเพิม่ขึน้ 
 
  แนวทางเลือกท่ี 2 การขยายตลาด และการเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่าย  
  การใชบ้รกิารสถานออกกาํลงักาย ใหม้คีวามครอบคลุม เชน่ การขยายสาขา ไปตาม
จงัหวดัทีเ่ป็นหวัเมอืงใหญ่ ๆ เพิม่มากขึน้  
 
  การตดัสินใจเลือกกลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี 
  ผูศ้กึษาพบว่ากลยุทธร์ะดบัหน้าที ่ทีเ่หมาะสมกบับรษิทั ABC Fitness Center ใน
การทีจ่ะไดม้าซึง่สิง่ทีเ่หมาะสมและจาํเป็นในการนํามาปรบัใชภ้ายใตส้ภาวการณ์แขง่ขนัทีรุ่นแรง
ในปจัจุบนั คอื 
  แนวทางเลือกท่ี 1 การมุ่งเน้นการสร้างผลิตภณัฑ์และบริการ เพื่อตอบสนอง
กลุ่มตลาดเป้าหมายใหม้คีวามชดัเจน คอื การจําแนกกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย แลว้สรา้งผลติภณัฑ ์
และบริการตอบสนองลูกค้าเฉพาะกลุ่มเพิ่มขึ้น โดยการให้ความสําคญักบัการพฒันาและ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพการดําเนินงาน ทัง้ดา้นการพฒันาโปรแกรมการออกกําลงักาย และดา้น
การบรกิาร ทีจ่ะตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ในปจัจุบนั และอนาคต เพื่อใหเ้กดิความ
พงึพอใจสงูสดุทัง้ในปจัจุบนั และในอนาคตต่อไป 
 

การวิเคราะห ์BCG ของบริษทั 
 
 จากการวเิคราะห ์บรษิทั ABC Fitness Center จะอยูใ่นช่วงทีเ่ป็น Cash Cow ซึง่ถอืว่า
เป็นธุรกจิทีม่สี่วนแบ่งตลาดสงู อตัราการเจรญิเตบิโตตํ่า ธุรกจิไดก้ําไรสงู ทัง้น้ีเพราะในปี 2553 
ไมม่กีารเปิดสาขาใหม ่รวมทัง้การเปลีย่นแปลงรปูแบบทางธุรกจิโดยเพิม่จาํนวนสมาชกิประเภท
รายเดอืน และการเสนอปรบัโครงสร้างหน้ีต่อสถาบนัการเงนิและเจ้าของพื้นที่ผูใ้ห้เช่า ซึ่งจะ
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ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจากการดําเนินงานเพิม่ขึน้ นอกจากนี้บรษิทั ABC Fitness 
Center ยงัไดด้าํเนินการปรบัลดคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองซึง่จะช่วยใหก้ระแสเงนิ
สดจากการดาํเนินงานปรบัตวัดขีึน้  
 

 
 
ภาพทึ ่7  การวเิคราะห ์BCG Model ของบรษิทั ABC Fitness Center, 2553 
ทีม่า : http://www.theadvisoryfirm.com, 2553 
 

การจดัการกลยทุธก์ารตลาด  
 
 1)  การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) ทางบรษิทั ABC Fitness Center แบ่งสว่น
ตลาดเป็น 3 กลุ่ม คอื 
  (1)  แบ่งตามประชากรศาตร ์(Demographic): เป็นประชาชนไทย ทีม่อีายุระหว่าง 
21-40  ปี 
  (2)  แบ่งตามภูมศิาสตร ์(Geographic): ประชาชนทีอ่าศยัในหวัเมอืงใหญ่ ๆ เช่น 
กรุงเทพฯ เชยีงใหม ่ภูเกต็ เป็นตน้ 
  (3)  แบ่งตามจติวทิยา (Psychology) : บุคคลทีร่กัสขุภาพ ตอ้งการดแูลเกีย่วกบั
สขุภาพ 
 
 2)  กลุ่มเป้าหมาย (Targeting) กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบรษิทัฯ คอื ลูกคา้ทีส่นใจกบั
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ บริษัทฯ ได้เน้น
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เป้าหมายไปทีก่ลุ่มลูกคา้ทีม่อีายุระหว่าง 21 ถงึ 40 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวยัทาํงานทีต่อ้งการเวลาออก
กาํลงักายหลงัเลกิงาน  
 
 3)  ตาํแหน่งของผลิตภณัฑ์ (Positioning) มโีปรแกรมการออกกําลงักายทีเ่หมาะสม
กบัทุกวยัเป็นจาํนวนมาก และราคามคีวามยดืหยุน่สงู 
 
 4)  กลยทุธส่์วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) กลยุทธส์ว่นผสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) เป็นปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิาร ทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารฟิตเนส 
ของผูบ้รโิภค ซึง่ประกอบดว้ยปจัจยั 7 ดา้น คอื 1) ดา้นผลติภณัฑ ์2) ดา้นราคา 3) ดา้นสถานที่
หรอืการจดัจําหน่าย 4) ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 5) ดา้นคนหรอืบุคลากร 6) ดา้นสิง่นําเสนอ
กายภาพ และ 7) ดา้นกระบวนการ ซึ่งผูป้ระกอบการควรใหค้วามสนใจนําขอ้มูลเหล่านี้ มา
วางแผนการตลาดเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการแขง่ขนัดา้นตลาดบรกิาร และสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของสงูสดุของผูบ้รโิภค ซึง่ผูศ้กึษาไดเ้สนอการทาํกลยทุธใ์นดา้นตา่ง ๆ ดงัน้ี 
 
  4.1)  ด้านผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการควรวางแผนการตลาด ดงัน้ี 
   (1)  ผูป้ระกอบการควรเลอืกเครื่องออกกําลงักายทีม่คีุณภาพและมคีวาม
ปลอดภยั โดยเลอืกเครื่องออกกําลงักายทีไ่ดม้าตรฐานอุตสาหกรรม และควรมรีะบบการตรวจ
ซ่อมบํารุงทุกเดอืนเพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความมัน่ใจต่อคณุภาพ และความปลอดภยั 
   (2)  ผูป้ระกอบการควรจดัหาเครื่องออกกําลงักายใหค้รบครนัเพยีงพอกบั
ผูใ้ชบ้รกิาร หรอืจํากดัเวลา สาํหรบัเครื่องออกกําลงักายทีผู่ใ้ชบ้รกิารนิยมใชบ้รกิารมากทีสุ่ด 
เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถใชบ้รกิารไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 
   (3)  ผูป้ระกอบการควรมบีรกิารสิง่อํานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ลอ็กเกอร ์
หอ้งน้ํา และหอ้งอาบน้ํา โดยจดัพนักงานทําความสะอาดหอ้งน้ําทุกวนั และใหบ้รกิารกุญแจลอ็ก
เกอร ์หรอืใหผู้ใ้ชบ้รกิารนํากุญแจลอ็กเกอรม์าเอง เพือ่ความปลอดภยัของทรพัยส์นิในลอ็กเกอร ์
และควรจดัพนกังานรกัษาความปลอดภยัประจาํหน้าลอ็กเกอรเ์พือ่ป้องกนัทรพัยส์นิสญูหาย 
 
  4.2)  ด้านราคา ในการสมคัรสมาชกิ ผูป้ระกอบการควรวางแผนการตลาด ดงัน้ี 
   (1)  ผูป้ระกอบการควรมนีโยบายการตลาดในการลดราคาสาํหรบัสมาชกิเก่า
ทีต่อ้งการต่ออายสุมาชกิ เพือ่รกัษาฐานลูกคา้เดมิ ซึง่เป็นการลงทุนทีม่คี่าใชจ้่ายน้อยกว่าการหา
ฐานลกูคา้ใหม่ 
   (2)  ผูป้ระกอบการควรมกีารลดราคาค่าสมคัรสมาชกิ เมื่อสมคัรผูใ้ชบ้รกิาร
สมาชกิเป็นกลุ่ม 
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   (3)  ผูป้ระกอบการควรมกีารลดราคาค่าสมคัรสมาชกิแรกเขา้ หรอืฟรคี่า
สมาชกิแรกเขา้ 
   (4)  ผูป้ระกอบการควรกาํหนดราคาทีเ่หมาะสมสาํหรบัลกูคา้แต่ละประเภทคอื 
ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารฟิตเนสประเภทรายวนั สมาชกิประเภทราย 1 เดอืน สมาชกิประเภทราย 3 
เดอืน สมคัรสมาชกิประเภทราย 6 เดอืน และสมาชกิประเภทราย 1 ปี ใหม้คีวามเหมาะสม และ
สามารถยดืหยุน่ไดต้ามความตอ้งการของลกูคา้ 
 
  4.3)  ด้านสถานท่ีหรือการจดัจาํหน่าย ผูป้ระกอบการควรวางแผนการตลาด ดงัน้ี 
   (1)  ก่อนทีจ่ะเปิดใหบ้รกิาร ผูป้ระกอบการควรเลอืกทีต่ ัง้ของสถานบรกิารฟิต
เนสใหอ้ยู่ในทําเลที่ต ัง้แหล่งชุมชน ควรเลอืกทําเลที่ใกล้บ้าน/ที่พกั ในหา้งสรรพสนิคา้/
ศนูยก์ารคา้ และบรเิวณทีต่ ัง้ใกลท้ีท่าํงานของกลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร 
   (2)  ผูป้ระกอบการควรจดัใหม้ทีีจ่อดรถเพยีงพอกบัผูใ้ชบ้รกิาร และทีจ่อดรถ
ควรอยูใ่กลบ้รเิวณสถานบรกิารฟิตเนส (กรณีไมไ่ดม้ทีีต่ ัง้อยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้)เพือ่ความสะดวก 
และควรจดัใหม้เีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั เพื่อความปลอดภยัของรถ และทรพัยส์นิของ
ผูใ้ชบ้รกิารหรอือาจจะเช่าทีจ่อดรถ และมเีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัตลอดเวลา ทัง้นี้ตอ้ง
คาํนึงถงึตน้ทุนคา่ใชจ้า่ยกอ่นการตดัสนิใจเลอืกทาํเลทีต่ ัง้ดว้ย 
   (3)  ผูป้ระกอบการควรเลอืกทําเลทีต่ ัง้ทีอ่ยูบ่นถนนทีม่กีารคมนาคมสะดวก 
เพือ่ใหล้กูคา้สามารถเดนิทางมาใชบ้รกิารไดอ้ยา่งสะดวก 
 
  4.4)  ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการควรวางแผนการตลาด ดงัน้ี 
   (1)  ผูป้ระกอบการควรใหพ้นกังานแจกคูปองใหท้ดลองใชบ้รกิารฟร ี ตาม
สถานทีชุ่มชนตา่งๆ ทีม่กีลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
   (2)  แจกของแถม เชน่ กระเป๋าเดนิทาง ใหก้บัผูท้ีส่มคัรสมาชกิใหม ่ 
   (3)  ผูป้ระกอบการควรใหพ้นกังานแจกใบปลวิ แผน่พบั ตามสถานทีชุ่มชน
ต่างๆ เชน่หา้งสรรพสนิคา้ โรงเรยีน โรงแรม เป็นตน้ 
   (4)  ผูป้ระกอบการควรจดักจิกรรมต่างๆ ร่วมกบัสมาชกิ เช่น การจดังาน
ปารต์ี ้การจดัการประกวดเตน้แอโรบคิ โดยเน้นใหส้มาชกิมสีว่นรว่มในกจิกรรมทีบ่รษิทัจดัขึน้ 
 
  4.5)  ด้านคนหรือบคุลากร ผูป้ระกอบการควรวางแผนการตลาด ดงัน้ี 
   (1)  ผูป้ระกอบการควรคดัเลอืกพนกังานทีม่มีนุษยส์มัพนัธด์ ีและมใีจรกังาน
บรกิาร ควรมกีารอบรมวธิกีารทํางานแก่พนกังาน เช่น วธิกีารตอ้นรบัลูกคา้ การดแูลลูกคา้ และ
การใชง้านเครื่องออกกําลงักายใหก้บัพนักงานทุกคนก่อนการปฏบิตังิานจรงิ และควรมกีาร
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ประเมนิการทํางานของพนักงาน อาทเิช่น การแจกแบบสอบถามใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร หรอืการ
ประเมนิโดยเพือ่นรว่มงาน อยา่งต่อเน่ือง 
   (2)  ผูป้ระกอบการควรสรา้งแรงจูงใจใหก้บัพนักงาน โดยการใหร้างวลักบั
พนกังานทีม่ผีลงานดเีดน่ เพือ่ใหพ้นกังานมคีวามกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร 
   (3)  ผูป้ระกอบการควรมกีารคดัเลอืก อบรมและประเมนิ ครผููส้อนใหม้คีวาม
ชาํนาญสามารถแนะนําวธิกีารออกกาํลงักาย และวธิกีารใชเ้ครือ่งออกกาํลงัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
   (4)  ผูป้ระกอบการควรจดัครผููส้อนใหพ้อเพยีงต่อผูใ้ชบ้รกิาร โดยใหค้รผููส้อน
หน่ึงคนดแูลผูใ้ชบ้รกิารสามคน เป็นตน้ เพือ่จะไดด้แูลผูใ้ชบ้รกิารอยา่งทัว่ถงึ 
 
  4.6)  ปัจจยัด้านส่ิงนําเสนอทางกายภาพ ผูป้ระกอบการควรวางแผนการตลาด
ดงัน้ี 
   (1)  ผูป้ระกอบการควรมเีครือ่งแบบสาํหรบัพนกังานทุกคน โดยจดัเครื่องแบบ
ทีเ่หมาะสมกบัการออกกาํลงักาย และสภุาพ เรยีบรอ้ย 
   (2)  ผูป้ระกอบการควรใหแ้ม่บา้นทําความสะอาดสถานที ่ หอ้งน้ํา และหอ้ง
อาบน้ําใหส้ะอาดอยูเ่สมอ โดยตรวจตดิตามอยา่งต่อเน่ือง 
   (3)  เปิดดนตรใีหฟ้งัเบา ๆ ภายในสถานบรกิารฟิตเนส เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารได้
ผอ่นคลายขณะออกกาํลงักาย 
   (4)  ผูป้ระกอบการควรจดัใหม้มีุมพกัผอ่น หรอืมุมอ่านหนงัสอื 
 
  4.7)  ปัจจยัด้านกระบวนการ ผูป้ระกอบการควรวางแผนการตลาด ดงัน้ี 
   (1)  มกีารคดัเลอืกครผููส้อนทีม่คีวามรู ้ และมปีระสบการณ์เกีย่วกบัการออก
กําลงักายทีถ่กูตอ้ง และควรจดัอบรมการใชเ้ครื่องออกกําลงักายใหก้บัครผููส้อน เพือ่จะไดม้ ัน่ใจ
วา่กระบวนการสอนมคีวามปลอดภยัไมม่อีนัตรายต่อผูใ้ชบ้รกิาร 
   (2)  มกีารสอนการใชง้านอุปกรณ์เครือ่งออกกําลงักายใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารทุกคน 
เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถใชเ้ครือ่งออกกาํลงักายทุกอยา่งไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
   (3)  จดัอบรมวธิกีารตอ้นรบัของพนกังาน โดยใหพ้นกังานตอ้งทกัทายตอ้นรบั
ผูใ้ชบ้รกิารเสมอ  



บทท่ี 4 
สรปุผลการศึกษา  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง “กลยุทธ์ธุรกจิและกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ

ออกกาํลงักาย กรณีศกึษา บรษิทั ABC Fitness Center”  เป็นการศกึษาผสมผสานระหว่างเชงิ
คุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ตามกรอบแนวทางของ
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาด  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผูป้ระกอบการ  และทาํการเกบ็แบบสอบถามกบัผูใ้ชบ้รกิารของสถานออกกาํลงักาย ร่วมกบัการ
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกของบรษิทัฯ โดยสามารถสรุปประเดน็ต่างๆของ
การศกึษา ดงัน้ี 

 
 4.1  สรุปผลการศกึษา  
 4.2  อภปิรายผลการศกึษา 
 4.3  ขอ้จาํกดัของการศกึษา 
 4.4  ขอ้เสนอแนะ 
 

4.1  สรปุผลการศึกษา 
 

 ผลการวเิคราะหป์จัจยัภายในและภายนอกของ บรษิทั ABC Fitness Center เริม่จาก
การวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภูมโิดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาพรวมเศรษฐกจิ  แนวโน้มอุตสาหกรรม
ของธุรกจิ รวมทัง้การเกบ็ขอ้มลูปฐมภูมโิดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ และการเกบ็แบบสอบถามจาก
ผูใ้ชบ้รกิารของสถานออกกําลงักาย เพื่อนํามาวเิคราะห์ปญัหาและกําหนดกลยุทธ์ทีเ่หมาะสม
สาํหรบัองคก์ร สามารถสรุปผลการศกึษาไดด้งัน้ี 
 โครงสรา้งตลาดอุตสาหกรรมธุรกจิออกกําลงักายในปจัจุบนั ประชาชนใหค้วามสนใจใน
การดูแลรกัษาสุขภาพเพิม่ขึน้โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ทําใหธุ้รกจิฟิตเนสเซ็นเตอร์
ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดจีากประชาชน โดยเฉพาะในเขตพืน้ทีก่รุงเทพฯ มกีารขยายตวัของ
ทัง้ฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมทัง้การลดอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บลง
ค่อนขา้งมากของผูใ้หบ้รกิารฟิตเนสเซน็เตอรข์นาดใหญ่ เพื่อจูงใจใหลู้กคา้เขา้ใชบ้รกิารมากขึน้ 
ซึ่งในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตวัลงประกอบกบัสถานการณ์ทางการเมือง
ภายในประเทศ ทําใหผู้บ้รโิภคตอ้งระมดัระวงัการใชจ้่าย ประกอบกบัการมทีางเลอืกในการออก
กาํลงักายทีห่ลากหลายมากขึน้  จงึทาํใหผู้ป้ระกอบการในธุรกจิฟิตเนสเซน็เตอรข์นาดใหญ่ ตอ้ง
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เพิม่กลยุทธ์ทางการแข่งขนัมากขึน้ ทัง้การลดราคาและการขยายบรกิารเสรมิอื่นๆ เพื่อจูงใจ
ลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร  
 ปจัจยัที่ส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจนัน้มหีลายประการด้วยกนั เช่น ความต้องการของ
ผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกัน  โปรแกรมการออกกําลังกาย และความหลากหลายของ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ทีจ่ะสามารถสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้รวมถงึ
ประสทิธภิาพด้านต่างๆ ขององค์กร เช่น ระบบการบรหิารจดัการภายในของบรษิทัฯ ความรู้
ความสามารถของบุคลากร กจิกรรมทางการตลาด เป็นตน้ 
 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารลูกคา้ จากผลการศกึษาพบว่า
ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชผ้ลติภณัฑ ์และบรกิารของลูกคา้มากที่สุด 3 อนัดบัคอื 
ปจัจยัดา้นคน/บุคลากร ซึ่งจะเกีย่วขอ้งกบัพนักงานตอ้งมมีนุษยส์มัพนัธ ์กระตอืรอืรน้ และมี
ความรูน่้าเชื่อถอื ในการใหบ้รกิาร รองลงมาคอื ปจัจยัดา้นสถานที ่ลูกคา้จะใหค้วามสําคญักบั
สถานทีต่ ัง้ทีอ่ยูบ่นถนนทีม่กีารคมนาคมสะดวก ใกลบ้า้นหรอืทีท่ํางาน รวมทัง้มทีีจ่อดรถสะดวก
และปลอดภยั และ ปจัจยัด้านกระบวนการ คอื ต้องมีกระบวนการในการสอนที่ปลอดภยั มี
มาตรฐาน     
 ปญัหาที่พบในการใชบ้รกิารฟิตเนสของลูกคา้ จากผลการศกึษาพบว่า สภาพปญัหาที่
เกดิขึน้กบับรษิทัเป็นผลมาจาก ปจัจยัภายนอก และปจัจยัภายในที่เกดิขึน้ภายในบรษิทัฯ อนั
เกดิจากสภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนัในธุรกจิออกกําลงักายทีรุ่นแรงมากขึน้ ผูป้ระกอบการใน
ธุรกจิสถานออกกําลงักายตอ้งการปรบักลยุทธใ์นการแข่งขนัทีรุ่นแรงเพิม่มากขึน้ เช่น การลด
ราคาโปรแกรมการออกกําลงักาย หรือลดอตัราค่าสมคัรสมาชิกแรกเข้าเป็นต้น ส่วนปจัจยั
ภายในของบรษิทัฯ เกดิจากกระบวนการบรหิารจดัการภายในทีย่งัขาดประสทิธภิาพ ซึ่งจากการ
เกบ็แบบสอบถามจากผูใ้ชบ้รกิารของบรษิทั ABC Fitness Center ลูกคา้มกัพบปญัหาในการใช้
บรกิารฟิตเนส 3 อนัดบัแรก คอื ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์คอื เครื่องออกกําลงักายไม่เพยีงพอกบั
ผูใ้ชบ้รกิาร รองลงมา ปจัจยัดา้นราคา คอืไม่มกีารลดราคาในการสมคัรสมาชกิ และ ปจัจยัดา้น
กระบวนการ คอื ไม่มกีารสอนใหใ้ชง้านเครื่องออกกําลงักาย นอกจากนัน้ ลูกคา้ยงัพบปญัหา
ด้านอื่น ๆ อีก เช่น สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ ไม่มีการจดักิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัสมาชิก 
ครูผูส้อนมจีํานวนไม่เพยีงพอ ไม่มคีวามปลอดภยัในการเกบ็ทรพัยส์นิ รวมทัง้ไม่ไดร้บับรกิาร
ตามทีพ่ติเนสสญัญาไว ้เป็นตน้  
 ซึ่งตรงจุดน้ีถอืเป็นผลเสยีทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั ฯ ทําใหผู้ใ้ชบ้รกิารขาดความเชื่อมัน่ 
ในสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ ซึง่สง่ผลใหก้บัธุรกจิในการเพิม่ขดีความสามารถทางการแขง่ขนั
ในระยะยาว 
  
 ดงันัน้จากการศกึษาผลการวเิคราะห์ที่ได้กล่าวมาแล้วทัง้หมดในขา้งต้นนัน้ ทัง้ปจัจยั
ภายใน และภายนอกของ บรษิทั ABC Fitness Center  การวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภูมโิดยการเกบ็
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รวบรวมขอ้มลูภาพรวมเศรษฐกจิ  แนวโน้มอุตสาหกรรมของธุรกจิ รวมทัง้การเกบ็ขอ้มลูปฐมภมูิ
โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ และการเกบ็แบบสอบถาม เพือ่นําขอ้มลูมาวเิคราะหป์ญัหาและกําหนด
กลยุทธ์ที่เหมาะสมสาํหรบัองคก์ร ผูศ้กึษาจงึขอสรุปแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ของบรษิทั 
ABC Fitness Center ไดด้งัต่อไปน้ี   
 

กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy)  ใชก้ลยทุธก์ารเจรญิเตบิโตที ่
มุง่เน้นดา้นความเชีย่วชาญ (Concentration Growth Strategy) ทางดา้นการใหบ้รกิารดา้นธุรกจิ
ที่เกีย่วกบัสถานออกกําลงักาย ฟิตเนส โดย บรษิทั ฯ จะดําเนินงานเพื่อการเจรญิเตบิโตของ
ธุรกิจ โดยการเพิม่ยอดขาย  และส่วนแบ่งทางการตลาดควบคู่ไปกบัการลดต้นทุน โดยเน้น   
กลยุทธก์ารเจรญิเตบิโตตามแนวนอน (Horizontal Growth Strategy) มกีารทําการตลาดอยา่ง
ต่อเน่ือง และมกีารขยายตลาดไปยงักลุ่มเป้าหมายใหม ่ๆ รวมทัง้ยงัมกีารสรา้งเอกลกัษณ์เฉพาะ 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในสินค้าและบริการ ที่แตกต่างจากสถานออกกําลังกายแห่งอื่น    
เพือ่สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทีม่อีํานาจในการใชจ้่ายมากขึน้ได้
อย่างแท้จรงิ รวมถงึพฒันาระบบการบรหิารจดัการโครงสรา้งภายในองค์กรใหม้กีารบรหิาร
จดัการในเรื่องกระบวนการดําเนินงานทางดา้นการบรกิารต่าง ๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ 
โดยคาํนึงถงึความพงึพอใจในการรบับรกิารของลูกคา้เป็นหลกั 
 
   กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategy) ใชก้ลยุทธก์ารมุ่งทีค่วามแตกต่าง  
(Focus Differentiation Strategy) คอื มุ่งทีค่วามต้องการของลูกคา้ในตลาดย่อยทีม่คีวาม
แตกต่างจากตลาดรวมเป็นหลกั โดยการสรา้งผลติภณัฑ ์และบรกิารทีม่เีฉพาะเจาะจงมคีวาม
แตกต่างมากขึน้ เพื่อสามารถสนองตอบความต้องการของตลาดเฉพาะได้ ซึ่งการสร้างความ
แตกต่างน้ี จะเป็นการสร้างความจงรกัภกัดีในตราสินค้าของลูกค้าในตลาดย่อยได้ และจะ
สามารถสรา้งผลกําไรสงูใหแ้ก่บรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว เน่ืองจากบรษิทัฯ จะไดร้บั
ความเชือ่ถอื และความพงึพอใจในการใชบ้รกิารจากลกูคา้  
 
   กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Strategy) มุ่งเน้นการสรา้งผลติภณัฑ ์และ
บรกิาร เพือ่ตอบสนองกลุ่มตลาดเป้าหมายใหม้คีวามชดัเจน คอื การจาํแนกกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
แลว้สรา้งผลติภณัฑ ์และบรกิารตอบสนองลูกคา้เฉพาะกลุ่มเพิม่ขึน้ โดยการใหค้วามสาํคญักบั
การพฒันา และปรบัปรุงประสทิธภิาพการดาํเนินงาน ทัง้ดา้นการพฒันาโปรแกรมการออกกําลงั
กาย และด้านการบริการ ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในปจัจุบนั และอนาคต 
เพือ่ใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสดุทัง้ในปจัจุบนั และในอนาคตต่อไป 
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4.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 
 จากผลการศึกษา เรื่องกลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจออกกําลงักาย 
สามารถอภปิรายผลการศกึษาไดด้งัน้ี 

จากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัว่ไปโดยใช ้PEST Analysis Model และการวเิคราะห์
สภาพการแขง่ขนั โดยใชต้วัแบบแรงดนั 5 ประการ หรอื Five Forces Analysis Model ทําให้
เหน็สภาพแวดลอ้มภายนอกและปจัจยัแรงกดดนัต่าง ๆ ทีส่ง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงาน ทําให้
เหน็ทศิทางสภาพแวดลอ้ม การแขง่ขนัในธุรกจิ และมองเหน็ถงึโอกาส และอุปสรรคในการ
ดําเนินธุรกจิ ของบรษิทัฯ ซึ่งผลจากการวเิคราะห์ ขา้งตน้ สามารถนํามาวเิคราะหจุ์ดแขง็ 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการดาํเนินธุรกจิ โดยการใช ้SWOT Analysis Model ซึง่ทําให้
เหน็ถงึจุดแขง็ จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรคในการดําเนินธุรกจิทีส่าํคญั และสามารถนํามา
กําหนดทางเลอืกกลยุทธข์องธุรกจิ โดยใช ้TOWS Matrix และ BCG Matrix เพือ่นํามากําหนด
เป็นกลยุทธร์ะดบัองคก์ร ระดบัธุรกจิ และระดบัหน้าที ่ของบรษิทั ABC Fitness Center ซึง่เป็น
การวางแนวทางการดําเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ โดยการใช้ศกัยภาพ และ
ความสามารถในการดาํเนินงาน และการอาศยัโอกาสทีเ่กือ้หนุนในการดําเนินธุรกจิ เพื่อสรา้ง
ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ในขณะเดยีวกนักส็ามารถลดจุดอ่อนภายใน และหลกีเลีย่ง
อุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มและการแขง่ขนัทีรุ่นแรงต่าง ๆ ได ้ รวมทัง้การศกึษาขอ้มลูปฐมภูม ิ
จากการสมัภาษณ์เชงิลึกจากผู้ประกอบการ และการเก็บแบบสอบถามจากผู้ใช้บรกิาร ABC 
Fitness Center ซึง่จากการศกึษาครัง้น้ีพบว่า ลูกคา้ทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่าง
กนั จะให้ความสําคญัต่อปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร
สถานออกกําลงักายทีแ่ตกต่างกนั คอื เพศ แตกต่างกนัจะใหค้วามสาํคญั ดา้นการส่งเสรมิการ
ขาย และด้านกระบวนการแตกต่างกนั, อายุ แตกต่างกนัจะให้ความสําคญั ด้านผลิตภณัฑ ์
แตกต่างกนั,การศึกษา แตกต่างกนัจะให้ความสําคญั ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร และด้าน
กระบวนการแตกต่างกนั, อาชพี แตกต่างกนัจะใหค้วามสาํคญั ดา้น ราคา แตกต่างกนั, รายได้
ต่อเดือนแตกต่างกนั จะให้ความสําคญั ด้านสถานที่ ด้านลกัษณะทางกายภาพ และ ด้าน
กระบวนการแตกตา่งกนั  
 ซึ่งจากผลการศกึษาครัง้น้ีสอดคลอ้งกบัการศกึษาของพนิดา  พนิตธํารง (2547: 
บทคดัยอ่) พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อสถานออกกําลงักาย Clark Hatch 
Fitness Center ดา้นสถานที ่อุปกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวก และดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั, ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ และการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อสถานออก
กําลงักาย Clark Hatch Fitness Center ทุกดา้นแตกต่างกนั , ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
ต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อสถานออกกําลงักาย Clark Hatch Fitness Center ดา้นบุคลากรผู้
ใหบ้รกิาร ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด แตกต่างกนั และ
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ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อสถานออกกําลงักาย Clark Hatch Fitness Center 
ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร และดา้นการจดัจาํหน่าย แตกต่างกนั 
 และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ศริาวรรณ  เจรญิชยัวาณิชย ์(2548: บทคดัยอ่) ที่
พบว่ากลุ่มตวัอย่างเลอืกใชบ้รกิารสถานออกกําลงักายทีใ่กล้บา้น ใกลท้ีท่ํางาน และมกีจิกรรมที่
หลากหลาย และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ พนิดา อภชิาต, อรพนิทร ์เยาวรตัน์ และอญัชล ี
พงคเ์จรญิพทิย ์(2552: บทคดัย่อ) ทีพ่บว่ากลุ่มตวัอย่างเลอืกใชบ้รกิารสถานออกกําลงักาย
เพราะใกลท้ีพ่กัเดนิทางสะดวก 
 และจากการศกึษา ทีไ่ดก้ล่าวมาแล้วทัง้หมดในขา้งต้น ผูศ้กึษาจงึสรุปแนวทางในการ
กาํหนดกลยทุธข์องบรษิทั ABC Fitness Center  ไดค้อื 

กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy)  ใชก้ลยุทธก์ารเจรญิเตบิโตทีมุ่่งเน้นดา้น
ความเชีย่วชาญ (Concentration Growth Strategy) ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวความคดิของเลสลี ่
และลอยด ์(Leslie W.Rue and Lloyd L. Byar, 2000) ไดก้ล่าวไวว้่า กลยุทธร์ะดบัองคก์รเป็น
การกาํหนดทศิทางรวมของธุรกจิสถานออกกาํลงักาย ซึง่เป็นทศิทางทีใ่ชอ้ธบิายแนวทางร่วมกนั
ในการพฒันาธุรกิจสถานออกกําลงักาย บนพื้นฐานความหลากหลายของสายผลิตภณัฑ์และ
อุตสาหกรรม หรอืเป็นการกาํหนดทศิทางทีเ่ป็นเอกภาพของธุรกจิโดยรวมขององคก์ร 

ดงันัน้ บรษิทั ABC Fitness Center  ควรทีจ่ะมกีารกาํหนดกลยุทธโ์ดยใชก้ลยุทธก์าร
เจรญิเตบิโต (Growth Strategy) ในการดาํเนินงานเพือ่สรา้งการเจรญิเตบิโตใหธุ้รกจิ  เช่น การ
เพิม่ยอดขาย  การเพิม่ส่วนแบ่งตลาด การลดตน้ทุน โดยเน้นไปทีก่ลยุทธก์ารเจรญิเตบิโตทีมุ่่ง
ดา้นความเชีย่วชาญ (Concentration Growth Strategy) คอืการใหค้วามสําคญักบัการ
ดําเนินงานทีต่นชํานาญ และทุ่มเททรพัยากรทางธุรกจิไปในการดําเนินงานในอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหน่ึงเพยีงอย่างเดยีว เช่น การเป็นผูเ้ชีย่วชาญการใหบ้รกิารดา้นธุรกจิที่เกีย่วกบั
สถานออกกาํลงักาย ฟิตเนส เซน็เตอร ์แบบครบวงจร เป็นตน้ 
 กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategy) ใชก้ลยุทธก์ารมุ่งทีค่วามแตกต่าง  (Focus 
Differentiation Strategy) ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ Michael E. Porter (1985) คอื 
การมุ่งทีค่วามตอ้งการของลูกคา้ในตลาดย่อยทีม่คีวามแตกต่างจากตลาดรวมเป็นหลกั บรษิทัฯ 
ควรมกีารกาํหนดกลุ่มเป้าหมายใหม้คีวามชดัเจน เพือ่จะไดส้รา้งผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีม่คีวาม
เฉพาะเจาะจงไดต้รงกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึน้ เพื่อเป็นการสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั
ในระยะยาว 
 กลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี (Functional Strategy) มุ่งเน้นการสรา้งผลติภณัฑ ์และบรกิาร 
เพื่อตอบสนองกลุ่มตลาดเป้าหมายให้มคีวามชดัเจน ซึ่งสอดคล้องกบัแนวความคดิของเลสลี ่
และลอยด ์(Leslie W.Rue and Lloyd L. Byar, 2000) ไดก้ล่าวไว ้การดาํเนินหน้าทีด่งักล่าวมี
ความสมัพนัธก์นั และเป็นกระบวนการสรา้งคุณค่าเพิม่ของธุรกจิ ซึ่งการนํากลยุทธร์ะดบัหน้าที ่
มาใชใ้นระดบัปฏบิตักิารน้ี กเ็พื่อใหบ้รรลุไดซ้ึง่วตัถุประสงค ์(Objective) ขององคก์รทีส่ามารถ
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ประเมนิค่าออกมาไดอ้ย่างชดัเจน และจะเป็นกลยุทธท์ีค่รอบคลุมทุกหน่วยงานภายในบรษิทัฯ 
ใหม้กีารสอดประสานกนั เพือ่ความสาํเรจ็ของกลยทุธร์ะดบัธุรกจิและระดบัองคก์ร  
 ดงันัน้ บรษิทั ABC Fitness Center  ควรมุง่เน้นไปทีห่น่วยปฏบิตังิานภายในของบรษิทั  
ใหม้กีารบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้เพื่อรองรบัความตอ้งการ และความพงึพอใจ
ของลกูคา้ของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ที ่ดงัจะเหน็ไดจ้ากผลการศกึษาขา้งตน้ทีว่่าลูกคา้ทีม่ลีกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั จะให้ความสําคญัต่อปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารที่
ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารสถานออกกําลงักายที่แตกต่างกนั และลูกค้าที่มีลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั จะมปีญัหาในการใช้บรกิารสถานออกกําลงักายที่แตกต่างกนั
เช่นกนั บรษิทัฯ จงึควรมกีารทําวจิยัทางดา้นนี้อย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพื่อทีจ่ะไดนํ้าขอ้มูล
มาวเิคราะห ์พฒันาปรบัปรุงกระบวนการในการทํางาน และพฒันากลยุทธ ์ใหม้คีวามเหมาะสม
กบัสถานการณ์ปจัจุบนัอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะทําใหบ้รษิทัฯ สามารถใชเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรยีบทางการ
แข่งขนัทางธุรกิจได้ เช่น การพฒันาโปรแกรมการตลาดใหม่ ๆ ที่มีความน่าสนใจกบัลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง, การวจิยัและการพฒันาโปรแกรมในการออกกําลงักายใหม้คีวาม
หลากหลาย และเหมาะสมกบัความต้องการของลูกค้าได้เพิม่มากขึ้น รวมทัง้การพฒันาด้าน
ทรพัยากรมนุษยห์รอืบุคลากร ซึง่เป็นสว่นหนึ่งในการสรา้งความพงึพอใจในการบรกิารกบัลูกคา้
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  เป็นตน้ 
 

4.3  ข้อจาํกดัของการศึกษา 
 
 4.3.1 ขอ้จํากดัในบางขอ้มูลที่เป็นความลบัของบรษิทัฯ ทําให้ขอ้มูลที่ได้อาจไม่
ครอบคลุมในบางประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 4.3.2  การศกึษาเรือ่งการวางแผนเชงิกลยุทธ ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวโน้มของตลาด สภาวะ
การแข่งขนั อตัราการเติบโต รวมถึงปญัหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
สถานออกกําลงักายของบรษิทั ABC Fitness Center ประกอบกบัการศกึษาคน้ควา้จากขอ้มูล  
ทุตยิภูมจิากแหล่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น หนังสอื วารสาร นิตยสาร และอนิเทอรเ์น็ต โดยการ
วเิคราะหข์อ้มลูเป็นการวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพ จากความคดิเหน็และประสบการณ์ของผูศ้กึษา ซึง่
อาจส่งผลให้ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมีความคลาดเคลื่อนบ้าง และเนื่องจากบุคลากรที่ให้
สมัภาษณ์ อาจมปีระสบการณ์ และขอ้คดิเหน็ในแต่ละปจัจยัทีแ่ตกต่างกนั 
 4.3.3  การเกบ็ขอ้มลูลกูคา้ทีเ่ป็นผูใ้ชบ้รกิารของบรษิทัฯ ทําไดย้าก เน่ืองจากทางบรษิทั
ไม่อนุญาตใหเ้กบ็แบบสอบถามลูกคา้ทีก่ําลงัใชบ้รกิารสถานออกกําลงักายของบรษิทัอยู่ ทางผู้
ศกึษาจงึตอ้งรอใหผู้ใ้ชบ้รกิารออกมาจากสถานออกกาํลงักายก่อน จงึจะเขา้ไปเกบ็แบบสอบถาม
ได ้ซึง่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเกบ็แบบสอบถามเป็นเวลานาน 
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4.4  ข้อเสนอแนะ 
  
 4.4.1  ข้อเสนอแนะสาํหรบัธรุกิจ 
 

จากการศกึษาสถานออกกาํลงักาย บรษิทั ABC Fitness Center มปีจัจยัต่าง ๆ  
ทีไ่ดเ้ปรยีบคู่แขง่ขนั และมโีอกาสทางการตลาดอกีมาก ดงันัน้ กจิการควรมกีารวางแผนกลยุทธ์
ระดบัธุรกจิ และแผนกลยุทธร์ะดบัปฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบักลยุทธร์ะดบัองคก์รเพิม่เตมิ ซึง่จะ
สง่ผลใหก้จิการมขีดีความสามารถในการแขง่ขนัทีม่ากขึน้ นอกจากนี้ การเพิม่คุณภาพ และ
มาตรฐานในการให้บรกิารในแต่ละขัน้ตอน การทําการตลาดเขา้ถงึลูกคา้กลุ่มเป้าหมายจะ
สามารถทําใหก้จิการสามารถรกัษาลูกคา้เดมิ และเพิม่ลูกคา้ใหม ่สง่ผลใหก้จิการสามารถมสีว่น
แบ่งตลาด สรา้งรายไดแ้ละกําไรทีม่ากขึน้ และเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินธุรกจิมกีาร
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา ไมว่า่จะเป็นปจัจยัดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลย ีสภาพการ
แขง่ขนั และการดําเนินงานภายในกจิการ ซึ่งลว้นเป็นปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ของกจิการทัง้สิน้ ผูบ้รหิารควรวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดําเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อวางแผนทีจ่ะรองรบัการเปลีย่นแปลงทีม่แีนวโน้มว่าจะเกดิขึน้ไดใ้นอนาคตใหม้ี
ความชดัเจน เพือ่ใหอ้งคก์รสามารถอยูร่อดไดอ้ยา่งยัง่ยนื  

ดงันัน้ ผูศ้กึษาจงึเสนอแนะความคดิเหน็ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน 
ปรบัปรุงพฒันาการดําเนินธุรกจิของสถานออกกําลงักาย ให้มปีระสทิธภิาพในการตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ใหม้ากทีส่ดุ และใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธท์างการตลาดของ
สถานออกกาํลงักายเพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัดงัน้ี 

1) ผูป้ระกอบการฟิตเนสควรดาํเนินธุรกจิดว้ยความโปรง่ใส ตรงไปตรงมาโดย 
การอบรมพนักงานที่มหีน้าที่ในการขายและให้ขอ้มูล ข่าวสาร ให้มกีารอธบิายรายละเอียดที่
ชดัเจนในการสมคัรสมาชกิแก่ลูกคา้ โดยเน้นการสื่อสารตอ้งใหม้คีวามเขา้ใจในรายละเอยีดของ
สญัญากนัทัง้ 2 ฝา่ย ก่อนเซ็นสญัญา เพื่อป้องกนัการเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อน ไม่ตรงกนั อนัจะ
สง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายตอ่การดาํเนินธุรกจิ และภาพลกัษณ์ของกจิการในระยะยาวได ้
    2)  ผูป้ระกอบการฟิตเนสควรใหค้วามสาํคญัในเรื่องคุณภาพ และความทนัสมยั
ของอุปกรณ์/ เครื่องออกกําลงักาย มโีปรแกรมการออกกําลงักายหลายรูปแบบใหเ้หมาะสมกบั
ความต้องการ และคุณภาพของบุคลากรในการสอนการออกกําลงักายเพิม่ขึ้น โดยคํานึงถึง
สขุภาพ ความปลอดภยั และความพงึพอใจของลกูคา้เป็นสาํคญั 
    3)  ผูป้ระกอบการฟิตเนสควรกําหนดมาตรฐานของราคาใหม้คีวามยดืหยุ่น 
เหมาะสมและคุม้ค่ากบัผลประโยชน์ที่ลูกคา้จะไดร้บัจากการมาใชบ้รกิารฟิตเนส และปรบัปรุง
ช่องทางในการชําระค่าสมาชกิใหม้คีวามหลากหลาย สะดวกมากยิง่ขึน้ นอกจากชําระผ่านบตัร
เครดติแลว้อาจจะตดิต่อเพือ่ชาํระผา่นทางธนาคารไดทุ้กธนาคารดว้ย 
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    4)  ปจัจยัดา้นทําเลทีต่ ัง้เป็นปจัจยัหน่ึงทีม่คีวามสาํคญั ดงันัน้ ผูป้ระกอบฟิต
เนสควรใหค้วามสําคญักบัทําเลที่ต ัง้ของฟิตเนส โดยฟิตเนสควรอยู่ในที่ชุมชน ลูกคา้สามารถ
เดนิทางไดส้ะดวก อกีทัง้ควรจดัสถานทีภ่ายในฟิตเนสใหเ้ป็นสดัสว่นทีเ่หมาะสม ใหม้มีุมพกัผอ่น
หลงัจากออกกําลงักายเรยีบร้อยแล้วเพิม่มากขึน้ รวมทัง้เรื่องความสวยงามของพื้นที่ ความ
สะอาด และความปลอดภยัใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา 

5)  ผูป้ระกอบการฟิตเนสควรจดัใหม้กีารใหส้ทิธปิระโยชน์พเิศษแก่ลกูคา้ใหม้ ี
ความหลากหลายรูปแบบเหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละคน ซึ่งสทิธพิเิศษที่ลูกคา้จะไดร้บัตอ้งทําให้
ลูกค้ารู้สกึถงึความคุม้ค่าพอที่จะดงึดูดความสนใจของลูกค้า มสี่วนลดจากการแนะนําสมาชกิ
ต่อๆ กนั มกีารบรกิารแบบครบวงจร เชน่ มนิิมารท์ รา้นอาหาร หอ้งบรกิารอนิเทอรเ์น็ต หอ้งพกั
ผอ่นทีม่คีวามสะดวกสบาย มคีวามบนัเทงิ โดยแยกเป็นสดัสว่น สะอาด สวยงาม เป็นกนัเองกบั
ลกูคา้ เพือ่ดงึดดูใหล้กูคา้มาใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ 
 

4.4.2  ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 

1)  ควรศกึษาเรือ่งความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิารสถานออกกาํลงักายในดา้น 
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิการบรกิาร เปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่ขนั เพื่อนําขอ้มลูทีไ่ดม้าเตรยีมการ
สนองตอบความตอ้งการของผูบ้รโิภค เพือ่ใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในเชงิการแขง่ขนั 

2)  ควรศกึษาเรือ่งกลยทุธก์ารสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated  
Marketing Communication : IMC) ซึง่เป็นการประสมประสานรปูแบบการสือ่สารธุรกจิหลาย ๆ 
ชนิด วา่สือ่ชนิดใดมคีวามสาํคญัและมปีระสทิธภิาพ ในการชว่ยตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารของ
ผูบ้รโิภค ทัง้น้ีเพื่อนํามาปรบัใช้ในการเลอืกเครื่องมอืการสื่อสารทางการตลาดที่เหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมายของบรษิทัฯ ต่อไป 

3)  ควรศกึษาเรือ่งวธิกีารสรา้งความพนัธท์ีด่ต่ีอลูกคา้ (Customer-  
Relationship Management : CRM) เพือ่นําแนวทางทีไ่ดม้ากาํหนดกลยทุธใ์นการรกัษาฐาน
ลกูคา้ของบรษิทัใหค้งอยูแ่ละมคีวามจงรกัภกัดตี่อสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯอยา่งยัง่ยนืต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 

 
เร่ือง กลยุทธธ์ุรกจิ และกลยุทธก์ารตลาดของธุรกจิออกกาํลงักาย: กรณศีกึษา บรษิทั ABC Fitness Center 

 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 1.  เพื่อศกึษาการดําเนินงานของธุรกจิสถานออกกําลงักาย โดยแบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหน่ึงของ วชิาการคน้ควา้
แบบอสิระ ของนกัศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูร CEO MBA คณะบรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย โดย
ขอ้มูลที่ได้จะนําไปใช้ประโยชน์เชงิวชิาการ ซึ่งจะไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อการดําเนินงานขององค์กรของท่าน โดยผูศ้กึษาจะ
ปกปิดถอืเป็นความลบัไมนํ่าไปเผยแพร ่และขอขอบคุณทุกทา่นมา ณ โอกาสนี้ 
 2.  แบบสอบถามนี้จะแบง่เป็น 3 สว่น ประกอบดว้ย 

  สว่นที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทางประชากรศาสตร ์
  สว่นที ่2 ปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสของผูต้อบ 
  สว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัปญัหาทีพ่บในการใชบ้รกิารฟิตเนสของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทางประชากรศาสตร ์
คาํช้ีแจง: โปรดทาํเครือ่งหมาย / ในขอ้ทีต่รงกบัความคดิเหน็ของทา่น 
 
1. เพศ 

( ) ชาย     ( ) หญงิ 
 

2. อายุ 
( ) 20 – 30 ปี   ( ) 31 – 40 ปี 
( ) 41 – 50 ปี    ( ) 51 – 60 ปี 
( ) มากกวา่ 61 ปีขึน้ไป 

 

3. ระดบัการศกึษา 
( ) ประถมศกึษา    ( ) มธัยมศกึษา 
( ) อนุปรญิญา    ( ) ปรญิญาตร ี
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ............... 

 

4. อาชพี 
( ) ขา้ราชการ    ( ) เจา้ของกจิการ 
( ) รฐัวสิาหกจิ    ( ) พนกังานบรษิทัเอกชน 
( ) นกัเรยีน/นกัศกึษา   ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ............... 

 

5. รายได ้
( ) ตํ่ากวา่ 10,000 บาท   ( ) 10,001 – 20,000 บาท 
( ) 20,001 – 30,000 บาท   ( ) 30,001 – 40,000 บาท 
( ) มากกวา่ 40,001 บาท 
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ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง: โปรดทาํเครือ่งหมายถกู [√] ในชอ่งระดบัความสาํคญัตามทีท่า่นเหน็วา่มผีลในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารฟิตเนส 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ 
การตดัสินใจใช้บริการฟิตเนส 

มาก 
ท่ีสดุ 

5 

มาก 
 

4 

ปาน 
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ท่ีสดุ 

1 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์
1. มเีครือ่งออกกาํลงักายทีท่นัสมยั 

     

2. มเีครือ่งออกกาํลงักายครบครนัเพยีงพอกบัผูใ้ชบ้รกิาร      
3. มเีครือ่งออกกาํลงักายทีม่คีุณภาพและมคีวามปลอดภยั      
4. มกีารแบง่หอ้งสาํหรบัออกกาํลงักายแต่ละประเภทอยา่งเป็น
สดัสว่น เชน่ หอ้งแอโรบคิ หอ้งโยคะ หอ้งออกกาํลงักาย เป็นตน้ 

     

5. มบีรกิารสิง่อาํนวยความสะดวกอื่นๆ เชน่ ลอ็กเกอรห์อ้งน้ํา และ
หอ้งอาบน้ํา 

     

6. มบีรกิารหอ้งซาวน่า, หอ้งอบไอน้ํา      
7. มสีระวา่ยน้ํา      
8. ภายในฟิตเนส ตดิเครือ่งปรบัอากาศ      
9. มโีปรแกรมการออกกาํลงักายทีห่ลากหลาย เชน่ โยคะ แอโรบคิ  
ฟิตบอล แด๊นซ ์เป็นตน้ 

     

10. มโีปรแกรมการออกกาํลงักายเฉพาะบุคคล เชน่ โปรแกรมลด
น้ําหนกั โปรแกรมป้องกนัและบาํบดัโรค เป็นตน้ 

     

11. มกีารตรวจสขุภาพก่อนเขา้โปรแกรมการออกกาํลงักาย      
12. เป็นฟิตเนสทีม่ชีือ่เสยีง      
13. มรีะบบความบนัเทงิขณะออกกาํลงักายเฉพาะบุคคล เชน่ 
โทรทศัน์ วทิยุและเพลง 

     

14. มบีรกิารเสรมิสวย ทาํผม      
15. อื่นๆ (โปรดระบุ……………………………)      
ปัจจยัด้านราคา 
1. สามารถผอ่นชาํระไดด้ว้ยบตัรเครดติ 

     

2. มกีารลดราคาสาํหรบัคา่สมคัรสมาชกิแรกเขา้      
3. มกีารลดราคาสาํหรบัสมาชกิเก่าทีต่อ้งการต่ออายุสมาชกิ      
4. มกีารลดราคา เมือ่สมคัรสมาชกิเป็นกลุ่ม      
5. สามารถชาํระค่าบรกิารดว้ยเชค็และดรา๊ฟ      
6. ราคาของอาหารและเครือ่งดืม่      
7. อื่นๆ (โปรดระบุ…………………………)      
ปัจจยัด้านการจดัจาํหน่าย/สถานท่ี 
1. ทีต่ ัง้ของสถานบรกิารฟิตเนสอยูใ่กลก้บัสถานทีท่าํงาน บา้น หรอื
โรงเรยีน 

     

2. ทีต่ ัง้อยูบ่นถนนทีม่กีารคมนาคมสะดวก      
3. ทีต่ ัง้อยูภ่ายในหา้งสรรพสนิคา้      
4. ทีต่ ัง้มทีีจ่อดรถสะดวก ปลอดภยั และเพยีงพอ      
5. อื่นๆ (โปรดระบุ………………………………)      
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ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ 
การตดัสินใจใช้บริการฟิตเนส 

มาก 
ท่ีสดุ 

5 

มาก 
 

4 

ปาน 
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ท่ีสดุ 

1 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. มกีารโฆษณาในนิตยสารหรอืวารสาร 

     

2. มกีารแจกใบปลวิ แผน่พบั      
3. มกีารโฆษณาโดยใชป้้ายโฆษณาในหา้งสรรพสนิคา้ หรอืใน
สถานบรกิารฟิตเนส 

     

4. มกีารโฆษณาโดยใชป้้ายโฆษณาภายนอกสถานที ่เชน่ บรเิวณสี่
แยกไฟแดง หรอืป้ ายตดิขา้งอาคารพาณชิย ์

     

5. มกีารโฆษณาผา่นเวบไซต ์      
6. มกีารจดักจิกรรมต่างๆ ใหก้บัสมาชกิ เชน่ การแขง่ขนักฬีา  
การประกวดเตน้แอโรบคิ การจดังานปารต์ี ้

     

7. มกีารแจกของแถม เชน่ กระเป๋าเดนิทาง ใหก้บัผูท้ ีส่มคัรสมาชกิ
ใหม ่

     

8. มกีารแจกคปูองใหท้ดลองใชบ้รกิารฟร ี      
9. อื่นๆ (โปรดระบุ………………………………)      
ปัจจยัด้านคนหรือบคุลากร 
1. พนกังานมคีวามรู ้น่าเชือ่ถอื 

     

2. พนกังานมมีนุษยส์มัพนัธด์มีใีจรกังานบรกิาร      
3. พนกังานมคีวามกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร      
4. พนกังานสามารถดแูลผูใ้ชบ้รกิารไดท้ัว่ถงึ      
5. ครผููส้อนจบการศกึษาจากวทิยาลยัพลศกึษา      
6. ครผููส้อนตอ้งมคีวามชาํนาญสามารถแนะนําวธิกีารออกกาํลงักาย 
และวธิกีารใชเ้ครือ่งออกกาํลงักายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

     

7. ครผููส้อนมจีาํนวนเพยีงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร      
8. อื่นๆ (โปรดระบุ…………………………      
ปัจจยัด้านส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 
1. มมีุมอ่านหนงัสอืหรอืมมุพกัผอ่น 

     

2. มหีอ้งและของเล่นสาํหรบัเดก็ระหวา่งรอผูป้กครอง      
3. มกีารตกแต่งสถานทีใ่หด้ทูนัสมยั หรหูรา      
4. มกีารเปิดดนตรใีหฟ้งัเบาๆ ภายในสถานบรกิารฟิตเนส      
5. มบีรกิารโทรทศัน์ เพือ่ความบนัเทงิ      
6. มอีนิเตอรเ์นตใหบ้รกิาร      
7. มบีรกิารจาํหน่ายเครือ่งดืม่และขนม      
8. พนกังานแต่งกายเหมาะสม สภุาพ      
9. สถานที ่หอ้งน้ํา และหอ้งอาบน้ําสะอาด      
10. อื่นๆ (โปรดระบุ…………………………)      
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ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ 
การตดัสินใจใช้บริการฟิตเนส 

มาก 
ท่ีสดุ 

5 

มาก 
 

4 

ปาน 
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ท่ีสดุ 

1 

ปัจจยัด้านกระบวนการ 
1. พนกังานมกีารทกัทายตอ้นรบัเสมอ 

     

2. มกีารสอนการใชง้านอุปกรณ์เครือ่งออกกาํลงักาย      
3. มกีระบวนการสอนอยา่งเป็นระบบ มมีาตรฐาน      
4. กระบวนการสอนมคีวามปลอดภยัไมม่อีนัตราย      
5. มกีารสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร      
6. มกีารใหบ้รกิารทีร่วดเรว็      
7. อื่นๆ (โปรดระบุ…………………………)      
 
ส่วนท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบในการใช้บริการฟิตเนสของผูต้อบแบบสอบถาม 
คาํช้ีแจง: โปรดทาํเครือ่งหมาย / ในขอ้ทีต่รงกบัความคดิเหน็ของทา่น 
 

ปัญหาท่ีพบในการใช้บริการฟิตเนส มาก 
ท่ีสดุ 

5 

มาก 
 

4 

ปาน 
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ท่ีสดุ 

1 

ด้านผลิตภณัฑ ์
1. เครือ่งออกกาํลงักายลา้สมยั ชาํรดุ 

     

2. เครือ่งออกกาํลงักายไมเ่พยีงพอกบัผูใ้ชบ้รกิาร      
3. ไมม่บีรกิารสิง่อาํนวยความสะดวกอื่นๆ เชน่ ลอ็กเกอร ์ผา้เชด็ตวั 
หอ้งอาบน้ํา 

     

ด้านราคา 
1. ไมม่กีารลดราคา ในการสมคัรสมาชกิ 

     

ด้านจดัจาํหน่าย/สถานท่ี 
1. สถานทีจ่อดรถไมเ่พยีงพอ 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. ไมม่กีารจดักจิกรรมต่างๆรว่มกบัสมาชกิ เชน่  การจดังานปารต์ี ้
การจดัการประกวดเตน้แอโรบคิ เป็นตน้ 

     

ด้านคน/บคุลากร 
1. ครผููส้อนขาดความรูค้วามชาํนาญ ในเรือ่งวธิกีารออกกําลงักายที่
ถกูตอ้ง หรอืวธิกีารใชเ้ครือ่งออกกาํลงักาย 

     

2. ครผููส้อนมจีาํนวนไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร      
ด้านส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 
1. สถานที ่หอ้งน้ําและหอ้งอาบน้ําไมส่ะอาด 

     

2. ไมม่มีมุสาํหรบัพกัผอ่น หรอืมมุอ่านหนงัสอื      
3. ไมม่คีวามปลอดภยัในการเกบ็ทรพัยส์นิสว่นตวัทีฟิ่ตเนสจดัให ้      
ด้านกระบวนการ 
1. บุคลากรของฟิตเนสไมม่มีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี

     

2. บุคลากรของฟิตเนสดแูลผูใ้ชบ้รกิารไมท่ัว่ถงึ      
3. ไมม่กีารสอนใหใ้ชง้านเครือ่งออกกาํลงักาย      
4. ไมไ่ดร้บับรกิารตามทีฟิ่ตเนสสญัญาไว ้      
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ปัญหาท่ีพบในการใช้บริการฟิตเนส มาก 
ท่ีสดุ 

5 

มาก 
 

4 

ปาน 
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ท่ีสดุ 

1 

ปัญหาอ่ืนๆ 
โปรดระบุ...................................................................................... 
.....................................................................................................
..................................................................................................... 

     

 
---------------ทางผูศ้กึษาขอขอบพระคุณสาํหรบัการอนุเคราะหข์อ้มลูเป็นอยา่งสงู--------------- 
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ภาคผนวก ข 
แบบสมัภาษณ์เพ่ือการวิจยั 

 
แนวทางคาํถามสาํหรบัการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร/ผูจ้ดัการ  

 
เร่ือง กลยุทธธ์ุรกจิ และกลยุทธก์ารตลาดของธุรกจิออกกาํลงักาย: กรณศีกึษา บรษิทั ABC Fitness Center 

 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา  

เพือ่ศกึษาการดาํเนินงานของธุรกจิสถานออกกําลงักาย โดยแบบสมัภาษณ์น้ี เป็นสว่นหน่ึงของ วชิาการคน้ควา้แบบ
อสิระ ของนกัศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูร CEO MBA คณะบรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ซึง่แนว
คาํถามจะประกอบดว้ย 3 สว่น คอื 

สว่นที ่1. ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทั และสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป และปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในการดําเนินธุรกจิ และสภาพ
การแขง่ขนั   

ส่วนที่ 2. ขอ้มูลกระบวนการทํางาน แผนงาน หน้าที่ของแต่ละฝ่ายและกิจกรรม ปญัหาจากการดําเนินธุรกิจใน
ปจัจบุนั 

 สว่นที ่3. ขอ้มลูสาํหรบัการกาํหนดทศิทาง วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ปจัจยัแหง่ความสาํเรจ็ เป้าหมายขององคก์ร 
 โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้ะนําไปใชป้ระโยชน์เชงิวชิาการ ซึง่จะไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อการดําเนินงานขององคก์รของท่าน โดยผู้

ศกึษาจะปกปิดถอืเป็นความลบัไมนํ่าไปเผยแพร ่และขอขอบคุณทุกทา่นมา ณ โอกาสนี้ 
 

 
ส่วนท่ี 1: ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั และสภาพแวดล้อมโดยทัว่ไป และปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในการดาํเนินธุรกิจ และสภาพ
การแข่งขนั 

 
1. ลกัษณะของกลุ่มลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารในอุตสาหกรรมธุรกจิสถานออกกาํลงักายมลีกัษณะเป็นอยา่งไร 
 
 
2. กจิการมกีารกาํหนดกลุ่มลกูคา้เป้าหมายอยา่งไร 
 
 
3. กจิการมแีนวทางในการวางตาํแหน่งสนิคา้ และบรกิารเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่อยา่งไร 
 
 
4. นโยบายของภาครฐับาลที่เกี่ยวกบั การส่งเสรมิใหป้ระชาชนหนัมาใหค้วามสําคญักบัการออกกําลงักายเพื่อสุขภาพทีด่ขี ึน้ 
ชว่ยสนบัสนุนสง่เสรมิการดาํเนินธุรกจิอยา่งไร 
 
 
5. ปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิในปจัจบุนัมผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิอยา่งไร 
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6. ปจัจยัทางดา้นสงัคม พฤตกิรรมการบรโิภค มผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิ อยา่งไร 
 
 
7. ทา่นไดใ้ชเ้ทคโนโลยใีดในการดาํเนินงานในอุตสาหกรรมหรอืไม ่อยา่งไร 
 
 
8. คูแ่ขง่หลกัในการดาํเนินธุรกจิมกีีร่าย ไดแ้ก่ ธุรกจิสถานออกกาํลงักายแหง่ใดบา้ง 
 
 
9. ทา่นคดิวา่กจิการของทา่นมคีวามไดเ้ปรยีบเหนือกวา่คูแ่ขง่ หรอืดอ้ยกวา่คูแ่ขง่อยา่งไร 
 
 
10. สถานออกกาํลงักายทีเ่ป็นคูแ่ขง่ขนัหลกัของทา่น มกีลยุทธใ์นการแขง่ขนัอยา่งไร 
 
 
11. การเพิม่ขึน้ของสถานออกกาํลงักายในจงัหวดักรงุเทพมหานคร ทาํใหม้ผีลกระทบต่อกจิการของทา่นอยา่งไรบา้ง 
 
 
 
12. ทา่นไดม้กีารปรบัตวัจากผลกระทบจากการทีม่กีจิการเพิม่ขึน้อยา่งไรบา้ง 
 
 
 

ส่วนท่ี 2: ข้อมลูกระบวนการทาํงาน แผนงาน หน้าท่ีของแต่ละฝ่ายและกิจกรรม ปัญหาจากการดาํเนินธรุกิจ
ในปัจจบุนั 

 
13. สนิคา้ และบรกิารหลกัของกจิการ มอีะไรบา้ง 
 
 
14. กจิการกาํหนดราคาของสนิคา้ และบรกิารแต่ละประเภทอยา่งไร 
 
 
15. สถานทีใ่หบ้รกิาร และสิง่อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ของกจิการมจีดุเดน่อยา่งไร 
 
 
16. กจิการมกีารสง่เสรมิการตลาด เพือ่เขา้ถงึกลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งไร 
 
 
17. รปูแบบและกระบวนการ ในการใหบ้รกิารเป็นอยา่งไร 
 
 
18. บรษิทัมโีครงสรา้งการดาํเนินงานอยา่งไร 
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19. บุคลากรในแต่ละตาํแหน่งมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบอยา่งไร 
 
 
20. ทา่นมวีธิกีารในการรกัษามาตรฐานการปฏบิตังิานดา้นพนกังาน และมนีโยบายพฒันาบุคลากรอยา่งไร 
 
 
21. ปญัหา และอุปสรรคสาํคญัในการดาํเนินธุรกจิของทา่น มากทีส่ดุคอือะไร 
 
 
22. จากปญัหา และอุปสรรคทีท่า่นประสบ ทา่นมวีธิกีารแกไ้ขอยา่งไร 
 
 
 
ส่วนท่ี 3: ข้อมลูสาํหรบัการกาํหนดทิศทาง วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ เป้าหมายขององคก์ร 

 
23. ในอกี 5 ปีขา้งหน้า ทา่นตัง้เป้าหมายในการดาํเนินกจิการ และอยากเหน็ภาพของกจิการเป็นอยา่งไร 
 
 
24. ทา่นวางแนวทางทีจ่ะการดาํเนินงานเพือ่สามารถบรรลุสูเ่ป้าหมายอยา่งไร 
 
 
25. ในความเหน็ของทา่น ปจัจยัใดทีท่าํใหอ้งคก์รสามารถบรรลุสูค่วามสาํเรจ็ได ้
 
 
 

---------------ทางผูศ้กึษาขอขอบพระคุณสาํหรบัการอนุเคราะหข์อ้มลูเป็นอยา่งสงู--------------- 
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ภาคผนวก ค 
ผลการศึกษาเพ่ิมเติม 

 
ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืน ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแสดงดงัตารางที ่3 
 
ตารางที ่3  ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ จาํนวน ร้อยละ 

1.  เพศ   

ชาย   34   34.0 
หญงิ   66   66.0 

รวม 100 100.0 

2.  อาย ุ   
20-30 ปี   57   57.0 
31-40 ปี   24   24.0 
41-50 ปี   12   12.0 
มากกวา่ 50 ปี     7     7.0 

รวม 100 100.0 

3.  ระดบัการศึกษา   
มธัยมศกึษา    7     7.0 
อนุปรญิญา    6     6.0 
ปรญิญาตร ี   76   76.0 
ปรญิญาโท   11   11.0 

รวม 100 100.0 

4.  อาชีพ   
ขา้ราชการ   16   16.0 
เจา้ของกจิการ     7     7.0 
พนกังานรฐัวสิาหกจิ     6     6.0 
พนกังานบรษิทัเอกชน   37   37.0 
นกัเรยีน/ นกัศกึษา   18   18.0 
พนกังานหน่วยงานราชการ   16   16.0 

รวม 100 100.0 

5.  รายได้เฉล่ียต่อเดือน   
ตํ่ากวา่ 10,000 บาท   22   22.0 
10,001-20,000 บาท   36   36.0 
20,001-30,000 บาท   17   17.0 
30,001-40,000 บาท   10   10.0 
มากกวา่ 40,000 บาท   15   15.0 

รวม 100 100.0 
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ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิตเนสของลกูค้า 
 
 ปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารฟิตเนสของลูกค้าแบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย/ สถานที ่ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นคน/ บุคลากร ดา้นสิง่นําเสนอทางกายภาพ 
และดา้นกระบวนการ ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแสดงดงัตารางที ่4 ถงึตารางที ่10 
 
ตารางที ่4  ปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสของลกูคา้ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
ด้านผลิตภณัฑ ์

ความสาํคญั  S.D. ระดบั 
ความสาํคญั ร้อยละ 

5 4 3 2 1 

1.  มเีครือ่งออกกาํลงักายทีท่นัสมยั 32.0 59.0 9.0 0.0 0.0 4.23 0.60 มาก 
2.  มเีครือ่งออกกาํลงักายครบครนัเพยีงพอกบั

ผูใ้ชบ้รกิาร 41.0 50.0 7.0 2.0 0.0 4.30 0.69 มาก 
3.  มเีครือ่งออกกาํลงักายทีม่คีุณภาพและมี

ความปลอดภยั 42.0 53.0 5.0 0.0 0.0 4.37 0.58 มาก 
4.  มกีารแบง่หอ้งสาํหรบัออกกาํลงักายแต่ละ

ประเภทอยา่งเป็นสดัสว่น เชน่ หอ้งแอโรบคิ 
หอ้งโยคะ หอ้งออกกาํลงักาย  48.0 46.0 6.0 0.0 0.0 4.42 0.61 มาก 

5.  มบีรกิารสิง่อาํนวยความสะดวกอื่น ๆ เชน่ 
ลอ็กเกอร ์หอ้งน้ํา และหอ้งอาบน้ํา 53.0 47.0 0.0 0.0 0.0 4.53 0.50 มาก 

6.  มบีรกิารหอ้งซาวน่า หอ้งอบไอน้ํา 25.0 54.0 19.0 2.0 0.0 4.02 0.72 มาก 
7.  มสีระวา่ยน้ํา 14.0 37.0 21.0 12.0 16.0 3.21 1.29 ปานกลาง 
8.  ภายในฟิตเนสตดิเครือ่งปรบัอากาศ 44.0 44.0 11.0 1.0 0.0 4.31 0.71 มาก 
9.  มโีปรแกรมการออกกาํลงักายทีห่ลากหลาย 

เชน่ โยคะ แอโรบคิ ฟิตบอล แด๊นซ ์ 38.0 49.0 13.0 0.0 0.0 4.25 0.67 มาก 
10.  มโีปรแกรมการออกกาํลงักายเฉพาะบุคคล 

เชน่ โปรแกรมลดน้ําหนกั โปรแกรม
ป้องกนัและบาํบดัโรค 26.0 41.0 26.0 7.0 0.0 3.86 0.89 มาก 

11.  มกีารตรวจสุขภาพก่อนเขา้โปรแกรมการ
ออกกาํลงักาย 17.0 34.0 45.0 3.0 1.0 3.63 0.84 มาก 

12.  เป็นฟิตเนสทีม่ชีือ่เสยีง 12.0 30.0 56.0 2.0 0.0 3.50 0.78 มาก 
13.  มรีะบบความบนัเทงิขณะออกกาํลงักาย

เฉพาะบุคคล เชน่ โทรทศัน์ วทิยุและเพลง 11.0 51.0 36.0 2.0 0.0 3.71 0.69 มาก 
14.  มบีรกิารเสรมิสวย ทาํผม 4.0 12.0 43.0 22.0 19.0 2.60 1.05 น้อย 

รวม      3.92 0.39 มาก 
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ตารางที ่5  ปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นราคาทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสของลกูคา้ 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 

ด้านราคา 
ความสาํคญั  S.D. ระดบั

ความสาํคญั ร้อยละ 

5 4 3 2 1 

1.  สามารถผอ่นชาํระไดด้ว้ยบตัรเครดติ 23.0 37.0 38.0 2.0 0.0 3.81 0.81 มาก 
2.  มกีารลดราคาสาํหรบัคา่สมคัรสมาชกิแรกเขา้ 40.0 39.0 19.0 2.0 0.0 4.17 0.80 มาก 
3.  มกีารลดราคาสาํหรบัสมาชกิเก่าทีต่อ้งการต่อ

อายุสมาชกิ 42.0 43.0 13.0 2.0 0.0 4.25 0.76 มาก 
4.  มกีารลดราคาเมือ่สมคัรสมาชกิเป็นกลุ่ม 31.0 35.0 32.0 2.0 0.0 3.95 0.85 มาก 
5.  สามารถชาํระคา่บรกิารดว้ยเชค็และดรา๊ฟ 14.0 22.0 41.0 15.0 8.0 3.19 1.11 ปานกลาง 
6.  ราคาของอาหารและเครือ่งดืม่ 22.0 25.0 44.0 7.0 2.0 3.58 0.98 มาก 

รวม      3.83 0.64 มาก 

 
ตารางที ่6  ปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นการจดัจาํหน่าย/ สถานทีท่ีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสของลกูคา้ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
ด้านการจดัจาํหน่าย/ สถานท่ี 

ความสาํคญั  S.D. ระดบั 
ความสาํคญั ร้อยละ 

5 4 3 2 1 

1.  ทีต่ ัง้ของสถานบรกิารฟิตเนสอยูใ่กลก้บัสถานที่
ทาํงาน บา้นหรอืโรงเรยีน 47.0 34.0 18.0 1.0 0.0 4.27 0.79 มาก 

2.  ทีต่ ัง้อยูบ่นถนนทีม่กีารคมนาคมสะดวก 48.0 43.0 9.0 0.0 0.0 4.39 0.65 มาก 
3.  ทีต่ ัง้อยูภ่ายในหา้งสรรพสนิคา้ 36.0 47.0 17.0 0.0 0.0 4.19 0.71 มาก 
4.  ทีต่ ัง้มทีีจ่อดรถสะดวก ปลอดภยัและเพยีงพอ 43.0 39.0 18.0 0.0 0.0 4.25 0.74 มาก 

รวม      4.28 0.57 มาก 

 
ตารางที ่7  ปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นการสง่เสรมิการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสของลกูคา้ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ความสาํคญั  S.D. ระดบั 
ความสาํคญั ร้อยละ 

5 4 3 2 1 

1.  มกีารโฆษณาในนิตยสารหรอืวารสาร 8.0 30.0 51.0 11.0 0.0 3.35 0.78 ปานกลาง 
2.  มกีารแจกใบปลวิ แผน่พบั 9.0 24.0 54.0 11.0 2.0 3.27 0.85 ปานกลาง 
3.  มกีารโฆษณาโดยใชป้้ายโฆษณาใน

หา้งสรรพสนิคา้ หรอืในสถานบรกิารฟิตเนส 13.0 42.0 35.0 10.0 0.0 3.58 0.84 มาก 
4.  มกีารโฆษณาโดยใชป้้ายโฆษณาภายนอก

สถานที ่เชน่ บรเิวณสีแ่ยกไฟแดง หรอืป้ายตดิ
ขา้งอาคารพาณชิย ์ 2.0 28.0 54.0 13.0 3.0 3.13 0.77 ปานกลาง 

5.  มกีารโฆษณาผา่นเวบ็ไซต ์ 13.0 33.0 39.0 15.0 0.0 3.44 0.90 มาก 
6.  มกีารจดักจิกรรมต่าง ๆ ใหก้บัสมาชกิ เชน่  

การแขง่ขนักฬีา การประกวดเตน้แอโรบคิ  
การจดังานปารต์ี ้ 14.0 44.0 27.0 13.0 2.0 3.55 0.96 มาก 

7.  มกีารแจกของแถม เชน่ กระเป๋าเดนิทาง ใหก้บั
ผูท้ ีส่มคัรสมาชกิใหม ่ 37.0 34.0 24.0 5.0 0.0 4.03 0.90 มาก 

8.  มกีารแจกคปูองใหท้ดลองใชบ้รกิารฟร ี 37.0 33.0 25.0 5.0 0.0 4.02 0.91 มาก 
รวม      3.55 0.58 มาก 
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ตารางที ่8  ปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นคน/ บุคลากรทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสของลกูคา้ 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 

ด้านคน/ บคุลากร 
ความสาํคญั  S.D. ระดบั 

ความสาํคญั ร้อยละ 

5 4 3 2 1 

1.  พนกังานมคีวามรู ้น่าเชือ่ถอื 50.0 38.0 12.0 0.0 0.0 4.38 0.69 มาก 
2.  พนกังานมมีนุษยส์มัพนัธด์ ีมใีจรกังานบรกิาร 54.0 40.0 6.0 0.0 0.0 4.48 0.61 มาก 
3.  พนกังานมคีวามกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร 53.0 38.0 9.0 0.0 0.0 4.44 0.66 มาก 
4.  พนกังานสามารถดแูลผูใ้ชบ้รกิารไดท้ัว่ถงึ 46.0 42.0 12.0 0.0 0.0 4.34 0.68 มาก 
5.  ครผููส้อนจบการศกึษาจากวทิยาลยัพลศกึษา 29.0 43.0 22.0 4.0 2.0 3.93 0.92 มาก 
6.  ครผููส้อนตอ้งมคีวามชาํนาญ สามารถแนะนํา

วธิกีารออกกาํลงักาย และวธิกีารใชเ้ครือ่งออก
กาํลงักายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 49.0 43.0 8.0 0.0 0.0 4.41 0.64 มาก 

7.  ครผููส้อนมจีาํนวนเพยีงพอต่อความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้รกิาร 45.0 41.0 14.0 0.0 0.0 4.31 0.71 มาก 

รวม      4.33 0.58 มาก 

 
ตารางที ่9  ปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นสิง่นําเสนอทางกายภาพทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสของลกูคา้ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
ด้านส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 

ความสาํคญั  S.D. ระดบั 
ความสาํคญั ร้อยละ 

5 4 3 2 1 

1.  มมีมุอ่านหนงัสอืหรอืมมุพกัผอ่น 26.0 41.0 31.0 2.0 0.0 3.91 0.81 มาก 
2.  มหีอ้งและของเล่นสาํหรบัเดก็ระหวา่งรอ

ผูป้กครอง 22.0 26.0 44.0 5.0 3.0 3.59 0.99 มาก 
3.  มกีารตกแต่งสถานทีใ่หด้ทูนัสมยั หรหูรา 21.0 57.0 19.0 3.0 0.0 3.96 0.72 มาก 
4.  มกีารเปิดดนตรใีหฟ้งัเบาๆ ภายในสถาน

บรกิารฟิตเนส 26.0 46.0 25.0 3.0 0.0 3.95 0.80 มาก 
5.  มบีรกิารโทรทศัน์เพือ่ความบนัเทงิ 2.0 18.0 54.0 26.0 0.0 4.04 0.72 มาก 
6.  มอีนิเตอรเ์น็ตใหบ้รกิาร 30.0 43.0 18.0 8.0 1.0 3.93 0.95 มาก 
7.  มบีรกิารจาํหน่ายเครือ่งดืม่และขนม 22.0 37.0 34.0 7.0 0.0 3.74 0.88 มาก 
8.  พนกังานแต่งกายเหมาะสม สภุาพ 26.0 57.0 17.0 0.0 0.0 4.09 0.65 มาก 
9.  สถานที ่หอ้งน้ําและหอ้งอาบน้ําสะอาด 49.0 39.0 10.0 2.0 0.0 4.35 0.74 มาก 

รวม      3.95 0.64 มาก 
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ตารางที ่10  ปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารฟิตเนสของลูกคา้ 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 

ด้านกระบวนการ 
ความสาํคญั  S.D. ระดบั 

ความสาํคญั ร้อยละ 

5 4 3 2 1 

1.  พนกังานมกีารทกัทายตอ้นรบัเสมอ 38.0 44.0 14.0 4.0 0.0 4.16 0.81 มาก 
2.  มกีารสอนการใชง้านอุปกรณ์เครือ่งออกกาํลงั

กาย 41.0 40.0 17.0 2.0 0.0 4.20 0.79 มาก 
3.  มกีระบวนการสอนอยา่งเป็นระบบ มมีาตรฐาน 41.0 42.0 17.0 0.0 0.0 4.24 0.73 มาก 
4.  กระบวนการสอนมคีวามปลอดภยัไมม่อีนัตราย 46.0 38.0 16.0 0.0 0.0 4.30 0.73 มาก 
5.  มกีารสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 41.0 38.0 20.0 1.0 0.0 4.19 0.79 มาก 
6.  มกีารใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ 39.0 42.0 16.0 2.0 1.0 4.16 0.84 มาก 

รวม      4.21 0.70 มาก 
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ส่วนท่ี 3 ปัญหาท่ีพบในการใช้บริการฟิตเนสของลกูค้า 
 
 ปญัหาทีพ่บในการใชบ้รกิารฟิตเนสของลูกคา้แบ่งเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย/ 
สถานที ่ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นคน/ บุคลากร ดา้นสิง่นําเสนอทางกายภาพและดา้นกระบวนการ ผลการวเิคราะหข์อ้มลู
แสดงดงัตารางที ่11 
 
ตารางที ่11  ปญัหาทีพ่บในการใชบ้รกิารฟิตเนสของลกูคา้ 

ปัญหาท่ีพบในการใช้บริการฟิตเนส 
ของลกูค้า 

ปัญหา  S.D. ระดบัปัญหา 

ร้อยละ 

5 4 3 2 1 

ด้านผลิตภณัฑ ์
1.  เครือ่งออกกาํลงักายลา้สมยั ชาํรดุ 9.00 20.0 37.0 27.0 7.0 2.97 1.06 ปานกลาง 
2.  เครือ่งออกกาํลงักายไมเ่พยีงพอกบั

ผูใ้ชบ้รกิาร 16.0 27.0 28.0 19.0 10.0 3.20 1.21 ปานกลาง 
3.  ไมม่บีรกิารสิง่อาํนวยความสะดวกอื่นๆ เชน่ 

ลอ็กเกอร ์ผา้เชด็ตวั หอ้งอาบน้ํา 11.0 15.0 29.0 31.0 14.0 2.78 1.19 ปานกลาง 
ด้านราคา 
4.  ไมม่กีารลดราคาในการสมคัรสมาชกิ 19.0 14.0 28.0 31.0 8.0 3.05 1.24 ปานกลาง 
ด้านการจดัจาํหน่าย/ สถานท่ี 
5.  สถานทีจ่อดรถไมเ่พยีงพอ 5.0 15.0 49.0 18.0 13.0 2.81 1.01 ปานกลาง 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
6.  ไมม่กีารจดักจิกรรมต่าง ๆ รว่มกบัสมาชกิ 

เชน่ การจดังานปารต์ีก้ารจดัการประกวด
เตน้แอโรบคิ  3.0 10.0 52.0 25.0 10.0 2.71 0.89 ปานกลาง 

ด้านคน/ บคุลากร 
7.  ครผููส้อนขาดความรูค้วามชาํนาญในเรือ่ง

วธิกีารออกกาํลงักายทีถ่กูตอ้ง หรอืวธิกีารใช้
เครือ่งออกกาํลงักาย 7.0 15.0 38.0 30.0 10.0 2.79 1.05 ปานกลาง 

8.  ครผููส้อนมจีาํนวนไมเ่พยีงพอต่อความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 8.0 20.0 34.0 26.0 12.0 2.86 1.12 ปานกลาง 

ด้านส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 
9.  สถานที ่หอ้งน้ําและหอ้งอาบน้ําไมส่ะอาด 12.0 16.0 31.0 29.0 12.0 2.87 1.19 ปานกลาง 
10.  ไมม่มีุมสาํหรบัพกัผอ่น หรอืมมุอ่านหนงัสอื 7.0 17.0 37.0 23.0 16.0 2.76 1.13 ปานกลาง 
11.  ไมม่คีวามปลอดภยัในการเกบ็ทรพัยส์นิ

สว่นตวัทีฟิ่ตเนสจดัให ้ 13.0 13.0 35.0 24.0 15.0 2.85 1.22 ปานกลาง 
ด้านกระบวนการ 
12.  บุคลากรของฟิตเนสไมม่มีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี 6.0 22.0 26.0 33.0 13.0 2.75 1.12 ปานกลาง 
13.  บุคลากรของฟิตเนสดแูลผูใ้ชบ้รกิารไม่

ทัว่ถงึ 8.0 22.0 30.0 29.0 11.0 2.87 1.13 ปานกลาง 
14.  ไมม่กีารสอนใหใ้ชง้านเครือ่งออกกาํลงักาย 12.0 20.0 27.0 29.0 12.0 2.91 1.21 ปานกลาง 
15.  ไมไ่ดร้บับรกิารตามทีฟิ่ตเนสสญัญาไว ้ 13.0 15.0 28.0 31.0 13.0 2.84 1.22 ปานกลาง 
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ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 
 

4.1  ทดสอบสมมติฐานท่ีว่า ลูกค้าท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตรท่ี์แตกต่างกนั ให้ความสาํคญัต่อปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการแตกต่างกนัหรือไม่ 
 
ตารางที ่12  ผลการเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิาร จาํแนกตามเพศ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  t Sig. 

เพศ 

ชาย หญิง 

ดา้นผลติภณัฑ ์ 3.82 3.98 -1.88 0.06 
ดา้นราคา 3.76 3.86 -0.60 0.55 
ดา้นการจดัจาํหน่าย/ สถานที ่ 4.22 4.30 -0.68 0.50 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 3.38 3.63 -2.15* 0.03 
ดา้นคน/ บุคลากร 4.22 4.38 -1.36 0.18 
ดา้นสิง่นําเสนอทางกายภาพ 3.94 3.96 -0.15 0.88 
ดา้นกระบวนการ 4.01 4.31 -2.06* 0.04 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางที ่13  ผลการเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารเป็นรายขอ้ จาํแนกตามเพศ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  t Sig. 

เพศ 

ชาย หญิง 

ด้านผลิตภณัฑ ์
1.  มเีครือ่งออกกาํลงักายทีท่นัสมยั 4.18 4.26 -0.64 0.53 
2.  มเีครือ่งออกกาํลงักายครบครนัเพยีงพอกบัผูใ้ชบ้รกิาร 4.29 4.30 -0.06 0.95 
3.  มเีครือ่งออกกาํลงักายทีม่คีุณภาพและมคีวามปลอดภยั 4.26 4.42 -1.31 0.19 
4.  มกีารแบง่หอ้งสาํหรบัออกกาํลงักายแต่ละประเภทอยา่งเป็น

สดัสว่น เชน่ หอ้งแอโรบคิ หอ้งโยคะ หอ้งออกกาํลงักาย  4.26 4.50 -1.86 0.07 
5.  มบีรกิารสิง่อาํนวยความสะดวกอื่น ๆ เชน่ ลอ็กเกอร ์หอ้งน้ํา 

และหอ้งอาบน้ํา 4.59 4.50 0.83 0.41 
6.  มบีรกิารหอ้งซาวน่า หอ้งอบไอน้ํา 4.18 3.94 1.56 0.12 
7.  มสีระวา่ยน้ํา 2.59 3.53 -3.39* 0.00 
8.  ภายในฟิตเนสตดิเครือ่งปรบัอากาศ 4.24 4.35 -0.76 0.45 
9.  มโีปรแกรมการออกกาํลงักายทีห่ลากหลาย เชน่ โยคะ แอโรบคิ 

ฟิตบอล แด๊นซ ์ 4.21 4.27 -0.47 0.64 
10.  มโีปรแกรมการออกกาํลงักายเฉพาะบุคคล เชน่ โปรแกรมลด

น้ําหนกั โปรแกรมป้องกนัและบาํบดัโรค 3.62 3.98 -1.81 0.08 
11.  มกีารตรวจสุขภาพก่อนเขา้โปรแกรมการออกกาํลงักาย 3.53 3.68 -0.86 0.39 
12.  เป็นฟิตเนสทีม่ชีือ่เสยีง 3.53 3.48 0.27 0.79 
13.  มรีะบบความบนัเทงิขณะออกกาํลงักายเฉพาะบุคคล เชน่ 

โทรทศัน์ วทิยุและเพลง 3.74 3.70 0.26 0.79 
14.  มบีรกิารเสรมิสวย ทาํผม 2.32 2.74 -1.91 0.06 

รวม 3.82 3.98 -1.88 0.06 
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ตารางที ่13  ผลการเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารเป็นรายขอ้ จาํแนกตามเพศ (ต่อ) 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  t Sig. 

เพศ 

ชาย หญิง 

ด้านผลิตภณัฑ ์
1.  มเีครือ่งออกกาํลงักายทีท่นัสมยั 4.18 4.26 -0.64 0.53 
2.  มเีครือ่งออกกาํลงักายครบครนัเพยีงพอกบัผูใ้ชบ้รกิาร 4.29 4.30 -0.06 0.95 
3.  มเีครือ่งออกกาํลงักายทีม่คีุณภาพและมคีวามปลอดภยั 4.26 4.42 -1.31 0.19 
4.  มกีารแบง่หอ้งสาํหรบัออกกาํลงักายแต่ละประเภทอยา่งเป็น

สดัสว่น เชน่ หอ้งแอโรบคิ หอ้งโยคะ หอ้งออกกาํลงักาย  4.26 4.50 -1.86 0.07 
5.  มบีรกิารสิง่อาํนวยความสะดวกอื่น ๆ เชน่ ลอ็กเกอร ์หอ้งน้ํา 

และหอ้งอาบน้ํา 4.59 4.50 0.83 0.41 
6.  มบีรกิารหอ้งซาวน่า หอ้งอบไอน้ํา 4.18 3.94 1.56 0.12 
7.  มสีระวา่ยน้ํา 2.59 3.53 -3.39* 0.00 
8.  ภายในฟิตเนสตดิเครือ่งปรบัอากาศ 4.24 4.35 -0.76 0.45 
9.  มโีปรแกรมการออกกาํลงักายทีห่ลากหลาย เชน่ โยคะ แอโรบคิ 

ฟิตบอล แด๊นซ ์ 4.21 4.27 -0.47 0.64 
10.  มโีปรแกรมการออกกาํลงักายเฉพาะบุคคล เชน่ โปรแกรมลด

น้ําหนกั โปรแกรมป้องกนัและบาํบดัโรค 3.62 3.98 -1.81 0.08 
11.  มกีารตรวจสุขภาพก่อนเขา้โปรแกรมการออกกาํลงักาย 3.53 3.68 -0.86 0.39 
12.  เป็นฟิตเนสทีม่ชีือ่เสยีง 3.53 3.48 0.27 0.79 
13.  มรีะบบความบนัเทงิขณะออกกาํลงักายเฉพาะบุคคล เชน่ 

โทรทศัน์ วทิยุและเพลง 3.74 3.70 0.26 0.79 
14.  มบีรกิารเสรมิสวย ทาํผม 2.32 2.74 -1.91 0.06 

รวม 3.82 3.98 -1.88 0.06 

ด้านราคา 
1.  สามารถผอ่นชาํระไดด้ว้ยบตัรเครดติ 3.94 3.74 1.16 0.25 
2.  มกีารลดราคาสาํหรบัคา่สมคัรสมาชกิแรกเขา้ 3.82 4.35 -3.24* 0.00 
3.  มกีารลดราคาสาํหรบัสมาชกิเก่าทีต่อ้งการต่ออายุสมาชกิ 3.88 4.44 -3.70* 0.00 
4.  มกีารลดราคาเมือ่สมคัรสมาชกิเป็นกลุ่ม 3.79 4.03 -1.25 0.22 
5.  สามารถชาํระคา่บรกิารดว้ยเชค็และดรา๊ฟ 3.59 2.98 2.66* 0.01 
6.  ราคาของอาหารและเครือ่งดืม่ 3.56 3.59 -0.16 0.88 

รวม 3.76 3.86 -0.60 0.55 

ด้านการจดัจาํหน่าย/ สถานท่ี 
1.  ทีต่ ัง้ของสถานบรกิารฟิตเนสอยูใ่กลก้บัสถานทีท่าํงาน บา้นหรอื

โรงเรยีน 3.97 4.42 -2.82* 0.01 
2.  ทีต่ ัง้อยูบ่นถนนทีม่กีารคมนาคมสะดวก 4.24 4.47 -1.73 0.09 
3.  ทีต่ ัง้อยูภ่ายในหา้งสรรพสนิคา้ 4.38 4.09 1.98 0.05 
4.  ทีต่ ัง้มทีีจ่อดรถสะดวก ปลอดภยัและเพยีงพอ 4.29 4.23 0.42 0.67 

รวม 4.22 4.30 -0.68 0.50 
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ตารางที ่13  ผลการเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารเป็นรายขอ้ จาํแนกตามเพศ (ต่อ) 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  t Sig. 

เพศ 

ชาย หญิง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1.  มกีารโฆษณาในนิตยสารหรอืวารสาร 3.06 3.50 -3.38* 0.00 
2.  มกีารแจกใบปลวิ แผน่พบั 3.09 3.36 -1.75 0.08 
3.  มกีารโฆษณาโดยใชป้้ายโฆษณาในหา้งสรรพสนิคา้ หรอืใน

สถานบรกิารฟิตเนส 3.53 3.61 -0.43 0.67 
4.  มกีารโฆษณาโดยใชป้้ายโฆษณาภายนอกสถานที ่เชน่ บรเิวณสี่

แยกไฟแดง หรอืป้ายตดิขา้งอาคารพาณชิย ์ 2.97 3.21 -1.68 0.10 
5.  มกีารโฆษณาผา่นเวบ็ไซต ์ 3.24 3.55 -1.64 0.10 
6.  มกีารจดักจิกรรมต่างๆ ใหก้บัสมาชกิ เชน่ การแขง่ขนักฬีา การ

ประกวดเตน้แอโรบคิ การจดังานปารต์ี ้ 3.38 3.64 -1.26 0.21 
7.  มกีารแจกของแถม เชน่ กระเป๋าเดนิทาง ใหก้บัผูท้ ีส่มคัรสมาชกิ

ใหม ่ 3.91 4.09 -0.94 0.35 
8.  มกีารแจกคปูองใหท้ดลองใชบ้รกิารฟร ี 3.82 4.12 -1.56 0.12 

รวม 3.38 3.63 -2.15* 0.03 

ด้านคน/ บคุลากร 
1.  พนกังานมคีวามรู ้น่าเชือ่ถอื 4.21 4.47 -1.82 0.07 
2.  พนกังานมมีนุษยส์มัพนัธด์ ีมใีจรกังานบรกิาร 4.29 4.58 -2.23* 0.03 
3.  พนกังานมคีวามกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร 4.21 4.56 -2.64* 0.01 
4.  พนกังานสามารถดแูลผูใ้ชบ้รกิารไดท้ัว่ถงึ 4.24 4.39 -1.10 0.28 
5.  ครผููส้อนจบการศกึษาจากวทิยาลยัพลศกึษา 4.12 3.83 1.47 0.15 
6.  ครผููส้อนตอ้งมคีวามชาํนาญ สามารถแนะนําวธิกีารออกกาํลงั

กาย และวธิกีารใชเ้ครือ่งออกกาํลงักายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 4.24 4.50 -2.00 0.05 
7.  ครผููส้อนมจีาํนวนเพยีงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 4.24 4.35 -0.76 0.45 

รวม 4.22 4.38 -1.36 0.18 

ด้านส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 
1.  มมีมุอ่านหนงัสอืหรอืมมุพกัผอ่น 3.94 3.89 0.28 0.78 
2.  มหีอ้งและของเล่นสาํหรบัเดก็ระหวา่งรอผูป้กครอง 3.50 3.64 -0.65 0.52 
3.  มกีารตกแต่งสถานทีใ่หด้ทูนัสมยั หรหูรา 3.94 3.97 -0.19 0.85 
4.  มกีารเปิดดนตรใีหฟ้งัเบาๆ ภายในสถานบรกิารฟิตเนส 3.91 3.97 -0.34 0.73 
5.  มบีรกิารโทรทศัน์เพือ่ความบนัเทงิ 4.00 4.06 -0.40 0.69 
6.  มอีนิเตอรเ์น็ตใหบ้รกิาร 3.82 3.98 -0.81 0.42 
7.  มบีรกิารจาํหน่ายเครือ่งดืม่และขนม 3.79 3.71 0.44 0.66 
8.  พนกังานแต่งกายเหมาะสม สภุาพ 4.18 4.05 0.95 0.34 
9.  สถานที ่หอ้งน้ําและหอ้งอาบน้ําสะอาด 4.35 4.35 0.03 0.98 

รวม 3.94 3.96 -0.15 0.88 
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ตารางที ่13  ผลการเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารเป็นรายขอ้ จาํแนกตามเพศ (ต่อ) 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  t Sig. 

เพศ 

ชาย หญิง 

ด้านกระบวนการ 
1.  พนกังานมกีารทกัทายตอ้นรบัเสมอ 4.09 4.20 -0.63 0.53 
2.  มกีารสอนการใชง้านอุปกรณ์เครือ่งออกกาํลงักาย 3.91 4.35 -2.70* 0.01 
3.  มกีระบวนการสอนอยา่งเป็นระบบ มมีาตรฐาน 3.97 4.38 -2.75* 0.01 
4.  กระบวนการสอนมคีวามปลอดภยัไมม่อีนัตราย 4.12 4.39 -1.81 0.07 
5.  มกีารสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 4.03 4.27 -1.47 0.14 
6.  มกีารใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ 3.94 4.27 -1.90 0.06 

รวม 4.01 4.31 -2.06* 0.04 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางที ่14  ผลการเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิาร จาํแนกตามอายุ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  F Sig. 

อาย ุ(ปี) 

20-30 31-40 41-50 > 50 

ดา้นผลติภณัฑ ์ 3.89 4.10 3.88 3.67 2.84* 0.04 
ดา้นราคา 3.79 4.03 3.78 3.48 1.62 0.19 
ดา้นการจดัจาํหน่าย/ สถานที ่ 4.23 4.45 4.04 4.43 1.70 0.17 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 3.57 3.72 3.25 3.23 2.58 0.06 
ดา้นคน/ บุคลากร 4.31 4.33 4.29 4.53 0.33 0.81 
ดา้นสิง่นําเสนอทางกายภาพ 4.06 3.84 3.74 3.79 1.42 0.24 
ดา้นกระบวนการ 4.29 3.88 4.33 4.45 2.61 0.06 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่15  ผลการเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารเป็นรายขอ้ จาํแนกตามอายุ 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  F Sig. 

อาย ุ(ปี) 

20-30 31-40 41-50 > 50 

ด้านผลิตภณัฑ ์
1.  มเีครือ่งออกกาํลงักายทีท่นัสมยั 4.16 4.33 4.50 4.00 1.70 0.17 
2.  มเีครือ่งออกกาํลงักายครบครนัเพยีงพอกบัผูใ้ชบ้รกิาร 4.28 4.33 4.50 4.00 0.81 0.49 
3.  มเีครือ่งออกกาํลงักายทีม่คีุณภาพและมคีวามปลอดภยั 4.28 4.54 4.50 4.29 1.42 0.24 
4.  มกีารแบง่หอ้งสาํหรบัออกกาํลงักายแต่ละประเภทอยา่ง

เป็นสดัสว่น เชน่ หอ้งแอโรบคิ หอ้งโยคะ หอ้งออก
กาํลงักาย  4.37 4.71 4.33 4.00 3.38* 0.02 

5.  มบีรกิารสิง่อาํนวยความสะดวกอื่น ๆ เชน่  ลอ็กเกอร ์
หอ้งน้ํา และหอ้งอาบน้ํา 4.42 4.79 4.50 4.57 3.32* 0.02 

6.  มบีรกิารหอ้งซาวน่า หอ้งอบไอน้ํา 3.98 4.08 4.00 4.14 0.18 0.91 
7.  มสีระวา่ยน้ํา 3.30 3.25 3.00 2.71 0.54 0.66 
8.  ภายในฟิตเนสตดิเครือ่งปรบัอากาศ 4.35 4.63 3.67 4.00 6.29* 0.00 
9.  มโีปรแกรมการออกกาํลงักายทีห่ลากหลาย เชน่ โยคะ 

แอโรบคิ ฟิตบอล แด๊นซ ์ 4.21 4.54 4.17 3.71 3.33* 0.02 
10.  มโีปรแกรมการออกกาํลงักายเฉพาะบุคคล เชน่ 

โปรแกรมลดน้ําหนกั โปรแกรมป้องกนัและบาํบดัโรค 3.82 4.00 4.17 3.14 2.32 0.08 
11.  มกีารตรวจสุขภาพก่อนเขา้โปรแกรมการออกกาํลงั

กาย 3.65 3.75 3.50 3.29 0.66 0.58 
12.  เป็นฟิตเนสทีม่ชีือ่เสยีง 3.51 3.71 3.17 3.29 1.48 0.22 
13.  มรีะบบความบนัเทงิขณะออกกาํลงักายเฉพาะบุคคล 

เชน่ โทรทศัน์ วทิยุและเพลง 3.67 3.92 3.50 3.71 1.18 0.32 
14.  มบีรกิารเสรมิสวย ทาํผม 2.49 2.75 2.83 2.57 0.55 0.65 

รวม 3.89 4.10 3.88 3.67 2.84* 0.04 

ด้านราคา 
1.  สามารถผอ่นชาํระไดด้ว้ยบตัรเครดติ 3.61 4.29 4.00 3.43 5.25* 0.00 
2.  มกีารลดราคาสาํหรบัคา่สมคัรสมาชกิแรกเขา้ 4.21 4.42 3.83 3.57 2.96* 0.04 
3.  มกีารลดราคาสาํหรบัสมาชกิเก่าทีต่อ้งการต่ออายุ

สมาชกิ 4.23 4.42 4.33 3.71 1.65 0.18 
4.  มกีารลดราคาเมือ่สมคัรสมาชกิเป็นกลุ่ม 3.84 4.21 4.17 3.57 1.83 0.15 
5.  สามารถชาํระคา่บรกิารดว้ยเชค็และดรา๊ฟ 3.12 3.29 3.17 3.43 0.24 0.87 
6.  ราคาของอาหารและเครือ่งดืม่ 3.74 3.54 3.17 3.14 1.73 0.17 

รวม 3.79 4.03 3.78 3.48 1.62 0.19 

ด้านการจดัจาํหน่าย/ สถานท่ี 
1.  ทีต่ ัง้ของสถานบรกิารฟิตเนสอยูใ่กลก้บัสถานทีท่าํงาน 

บา้นหรอืโรงเรยีน 4.23 4.50 4.17 4.00 1.08 0.36 
2.  ทีต่ ัง้อยูบ่นถนนทีม่กีารคมนาคมสะดวก 4.39 4.54 4.17 4.29 0.97 0.41 
3.  ทีต่ ัง้อยูภ่ายในหา้งสรรพสนิคา้ 4.19 4.21 3.83 4.71 2.41 0.07 
4.  ทีต่ ัง้มทีีจ่อดรถสะดวก ปลอดภยัและเพยีงพอ 4.12 4.54 4.00 4.71 3.37* 0.02 

รวม 4.23 4.45 4.04 4.43 1.70 0.17 
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ตารางที ่15  ผลการเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาด บรกิารเป็นรายขอ้ จาํแนกตามอายุ (ต่อ) 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  F Sig. 

อาย ุ(ปี) 

20-30 31-40 41-50 > 50 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1.  มกีารโฆษณาในนิตยสารหรอืวารสาร 3.47 3.38 3.00 2.86 2.29 0.08 
2.  มกีารแจกใบปลวิ แผน่พบั 3.28 3.63 2.83 2.71 3.73* 0.01 
3.  มกีารโฆษณาโดยใชป้้ายโฆษณาในหา้งสรรพสนิคา้ 

หรอืในสถานบรกิารฟิตเนส 3.68 3.71 3.33 2.71 3.53* 0.02 
4.  มกีารโฆษณาโดยใชป้้ายโฆษณาภายนอกสถานที ่เชน่ 

บรเิวณสีแ่ยกไฟแดง หรอืป้ายตดิขา้งอาคารพาณชิย ์ 3.18 3.38 2.83 2.43 3.64* 0.02 
5.  มกีารโฆษณาผา่นเวบ็ไซต ์ 3.49 3.71 3.00 2.86 2.84* 0.04 
6.  มกีารจดักจิกรรมต่างๆ ใหก้บัสมาชกิ เชน่ การแขง่ขนั

กฬีา การประกวดเตน้แอโรบคิ  3.44 3.75 3.67 3.57 0.66 0.58 
7.  มกีารแจกของแถม เชน่ กระเป๋าเดนิทาง ใหก้บัผูท้ ี่

สมคัรสมาชกิใหม ่ 4.09 4.00 3.67 4.29 0.92 0.44 
8.  มกีารแจกคปูองใหท้ดลองใชบ้รกิารฟร ี 3.96 4.21 3.67 4.43 1.51 0.22 

รวม 3.57 3.72 3.25 3.23 2.58 0.06 

ด้านคน/ บคุลากร 
1.  พนกังานมคีวามรู ้น่าเชือ่ถอื 4.35 4.50 4.33 4.29 0.33 0.81 
2.  พนกังานมมีนุษยส์มัพนัธด์ ีมใีจรกังานบรกิาร 4.47 4.50 4.33 4.71 0.58 0.63 
3.  พนกังานมคีวามกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร 4.42 4.50 4.33 4.57 0.28 0.84 
4.  พนกังานสามารถดแูลผูใ้ชบ้รกิารไดท้ัว่ถงึ 4.37 4.25 4.33 4.43 0.21 0.89 
5.  ครผููส้อนจบการศกึษาจากวทิยาลยัพลศกึษา 3.77 4.00 4.17 4.57 2.05 0.11 
6.  ครผููส้อนตอ้งมคีวามชาํนาญ สามารถแนะนําวธิกีาร

ออกกาํลงักาย และวธิกีารใชเ้ครือ่งออกกาํลงักายได้
อยา่งถกูตอ้ง 4.40 4.42 4.33 4.57 0.21 0.89 

7.  ครผููส้อนมจีาํนวนเพยีงพอต่อความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 4.37 4.17 4.17 4.57 0.94 0.42 

รวม 4.31 4.33 4.29 4.53 0.33 0.81 

ด้านส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 
1.  มมีมุอ่านหนงัสอืหรอืมมุพกัผอ่น 4.02 3.67 3.83 4.00 1.14 0.34 
2.  มหีอ้งและของเล่นสาํหรบัเดก็ระหวา่งรอผูป้กครอง 3.79 3.50 3.50 2.43 4.56* 0.01 
3.  มกีารตกแต่งสถานทีใ่หด้ทูนัสมยั หรหูรา 4.05 3.96 3.50 4.00 1.99 0.12 
4.  มกีารเปิดดนตรใีหฟ้งัเบาๆ ภายในสถานบรกิารฟิตเนส 3.95 4.04 3.67 4.14 0.74 0.53 
5.  มบีรกิารโทรทศัน์เพือ่ความบนัเทงิ 4.07 4.04 3.83 4.14 0.40 0.75 
6.  มอีนิเตอรเ์น็ตใหบ้รกิาร 4.16 3.71 3.50 3.57 2.86* 0.04 
7.  มบีรกิารจาํหน่ายเครือ่งดืม่และขนม 4.02 3.50 3.33 3.00 5.65* 0.00 
8.  พนกังานแต่งกายเหมาะสม สภุาพ 4.09 4.00 4.00 4.57 1.52 0.21 
9.  สถานที ่หอ้งน้ําและหอ้งอาบน้ําสะอาด 4.42 4.13 4.50 4.29 1.09 0.36 

รวม 4.06 3.84 3.74 3.79 1.42 0.24 
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ตารางที ่15  ผลการเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารเป็นรายขอ้ จาํแนกตามอายุ (ต่อ) 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  F Sig. 

อาย ุ(ปี) 

20-30 31-40 41-50 > 50 

ด้านกระบวนการ 
1.  พนกังานมกีารทกัทายตอ้นรบัเสมอ 4.18 3.92 4.33 4.57 1.53 0.21 
2.  มกีารสอนการใชง้านอุปกรณ์เครือ่ง          ออกกาํลงั

กาย 4.32 3.88 4.33 4.14 1.94 0.13 
3.  มกีระบวนการสอนอยา่งเป็นระบบ มมีาตรฐาน 4.35 3.88 4.33 4.43 2.84* 0.04 
4.  กระบวนการสอนมคีวามปลอดภยัไมม่อีนัตราย 4.44 3.83 4.50 4.43 4.80* 0.00 
5.  มกีารสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 4.23 3.92 4.33 4.57 1.73 0.17 
6.  มกีารใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ 4.25 3.83 4.17 4.57 2.04 0.11 

รวม 4.29 3.88 4.33 4.45 2.61 0.06 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางที ่16  ผลการเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑเ์ป็นรายคู ่ดว้ยวธิ ีLSD  

   จาํแนกตามอายุ 
อาย ุ(ปี)  อาย ุ(ปี) 

20-30 31-40 41-50 > 50 

20-30 4.37 - * - - 
31-40 4.71 - - - * 
41-50 4.33 - - - - 
> 50 4.00 - - - - 

 * มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางที ่17  ผลการเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิาร จาํแนกตามระดบัการศกึษา 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  F Sig. 

ระดบัการศึกษา 

มธัยม 
ศึกษา 

อนุ 
ปริญญา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ดา้นผลติภณัฑ ์ 3.98 3.82 3.93 3.92 0.18 0.91 
ดา้นราคา 3.90 3.22 3.87 3.79 2.04 0.11 
ดา้นการจดัจาํหน่าย/ สถานที ่ 4.14 3.58 4.34 4.27 3.67* 0.02 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 3.75 3.60 3.48 3.86 1.79 0.15 
ดา้นคน/ บุคลากร 4.27 3.88 4.43 3.90 4.52* 0.01 
ดา้นสิง่นําเสนอทางกายภาพ 4.00 3.80 3.98 3.81 0.36 0.78 
ดา้นกระบวนการ 4.24 3.94 4.31 3.61 3.86* 0.01 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่18  ผลการเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารเป็นรายขอ้ จาํแนกตาม 
  ระดบัการศกึษา 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  F Sig. 

ระดบัการศึกษา 

มธั
ยม

ศึก
ษา

 

อนุ
ปริ

ญ
ญ
า 

ปริ
ญ
ญ
าต

รี 

ปริ
ญ
ญ
าโ
ท 

ด้านผลิตภณัฑ ์
1.  มเีครือ่งออกกาํลงักายทีท่นัสมยั 4.00 4.33 4.25 4.18 0.45 0.72 
2.  มเีครือ่งออกกาํลงักายครบครนัเพยีงพอกบัผูใ้ชบ้รกิาร 4.57 3.33 4.39 4.00 6.36* 0.00 
3.  มเีครือ่งออกกาํลงักายทีม่คีุณภาพและมคีวามปลอดภยั 4.29 4.00 4.39 4.45 0.99 0.40 
4.  มกีารแบง่หอ้งสาํหรบัออกกาํลงักายแต่ละประเภทอยา่งเป็น

สดัสว่น เชน่ หอ้งแอโรบคิ หอ้งโยคะ หอ้งออกกาํลงักาย  4.71 4.67 4.39 4.27 1.15 0.33 
5.  มบีรกิารสิง่อาํนวยความสะดวกอื่น ๆ เชน่  ลอ็กเกอร ์หอ้งน้ํา 

และหอ้งอาบน้ํา 4.57 4.67 4.53 4.45 0.24 0.87 
6.  มบีรกิารหอ้งซาวน่า หอ้งอบไอน้ํา 4.00 4.17 4.04 3.82 0.38 0.77 
7.  มสีระวา่ยน้ํา 2.86 2.00 3.30 3.45 2.28 0.08 
8.  ภายในฟิตเนสตดิเครือ่งปรบัอากาศ 4.00 4.33 4.29 4.64 1.27 0.29 
9.  มโีปรแกรมการออกกาํลงักายทีห่ลากหลาย เชน่ โยคะ แอโรบคิ   

ฟิตบอล แด๊นซ ์ 4.57 4.00 4.21 4.45 1.25 0.30 
10.  มโีปรแกรมการออกกาํลงักายเฉพาะบุคคล เชน่ โปรแกรมลด

น้ําหนกั โปรแกรมป้องกนัและบาํบดัโรค 4.43 4.00 3.84 3.55 1.50 0.22 
11.  มกีารตรวจสุขภาพก่อนเขา้โปรแกรมการออกกาํลงักาย 4.00 3.33 3.66 3.36 1.11 0.35 
12.  เป็นฟิตเนสทีม่ชีือ่เสยีง 3.14 4.00 3.45 3.82 2.08 0.11 
13.  มรีะบบความบนัเทงิขณะออกกาํลงักายเฉพาะบุคคล เชน่ 

โทรทศัน์ วทิยุและเพลง 3.86 3.83 3.67 3.82 0.34 0.80 
14.  มบีรกิารเสรมิสวย ทาํผม 2.71 2.83 2.57 2.64 0.15 0.93 

รวม 3.98 3.82 3.93 3.92 0.18 0.91 

ด้านราคา 
1.  สามารถผอ่นชาํระไดด้ว้ยบตัรเครดติ 4.00 3.67 3.78 4.00 0.43 0.74 
2.  มกีารลดราคาสาํหรบัคา่สมคัรสมาชกิแรกเขา้ 4.14 3.17 4.25 4.18 3.63* 0.02 
3.  มกีารลดราคาสาํหรบัสมาชกิเก่าทีต่อ้งการต่ออายุสมาชกิ 4.71 3.33 4.26 4.36 4.29* 0.01 
4.  มกีารลดราคาเมือ่สมคัรสมาชกิเป็นกลุ่ม 3.71 3.17 4.00 4.18 2.36 0.08 
5.  สามารถชาํระคา่บรกิารดว้ยเชค็และดรา๊ฟ 3.57 3.00 3.24 2.73 1.02 0.39 
6.  ราคาของอาหารและเครือ่งดืม่ 3.29 3.00 3.70 3.27 1.68 0.18 

รวม 3.90 3.22 3.87 3.79 2.04 0.11 
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ตารางที ่18  ผลการเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารเป็นรายขอ้ จาํแนกตาม 
  ระดบัการศกึษา (ต่อ) 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  F Sig. 

ระดบัการศึกษา 

มธั
ยม

ศึก
ษา

 

อนุ
ปริ

ญ
ญ
า 

ปริ
ญ
ญ
าต

รี 

ปริ
ญ
ญ
าโ
ท 

ด้านการจดัจาํหน่าย/ สถานท่ี 
1.  ทีต่ ัง้ของสถานบรกิารฟิตเนสอยูใ่กลก้บัสถานทีท่าํงาน บา้นหรอื

โรงเรยีน 4.14 3.17 4.39 4.09 5.43* 0.00 
2.  ทีต่ ัง้อยูบ่นถนนทีม่กีารคมนาคมสะดวก 4.43 3.50 4.47 4.27 4.80* 0.00 
3.  ทีต่ ัง้อยูภ่ายในหา้งสรรพสนิคา้ 3.86 3.83 4.21 4.45 1.59 0.20 
4.  ทีต่ ัง้มทีีจ่อดรถสะดวก ปลอดภยัและเพยีงพอ 4.14 3.83 4.29 4.27 0.75 0.53 

รวม 4.14 3.58 4.34 4.27 3.67* 0.02 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1.  มกีารโฆษณาในนิตยสารหรอืวารสาร 3.86 3.50 3.22 3.82 3.22 0.03 
2.  มกีารแจกใบปลวิ แผน่พบั 3.43 3.50 3.21 3.45 0.52 0.67 
3.  มกีารโฆษณาโดยใชป้้ายโฆษณาในหา้งสรรพสนิคา้ หรอืใน

สถานบรกิารฟิตเนส 4.00 3.33 3.47 4.18 3.23* 0.03 
4.  มกีารโฆษณาโดยใชป้้ายโฆษณาภายนอกสถานที ่เชน่ บรเิวณ

สีแ่ยกไฟแดง ป้ายตดิขา้งอาคารพาณชิย ์ 3.29 3.17 3.04 3.64 2.08 0.11 
5.  มกีารโฆษณาผา่นเวบ็ไซต ์ 3.71 3.67 3.34 3.82 1.30 0.28 
6.  มกีารจดักจิกรรมต่างๆ ใหก้บัสมาชกิ เชน่ การแขง่ขนักฬีา การ

ประกวดเตน้แอโรบคิ  4.14 3.83 3.43 3.82 1.77 0.16 
7.  มกีารแจกของแถม เชน่ กระเป๋าเดนิทาง ใหก้บัผูท้ ีส่มคัร

สมาชกิใหม ่ 4.29 3.67 4.01 4.18 0.62 0.61 
8.  มกีารแจกคปูองใหท้ดลองใชบ้รกิารฟร ี 3.29 4.17 4.08 4.00 1.72 0.17 

รวม 3.75 3.60 3.48 3.86 1.79 0.15 

ด้านคน/ บคุลากร 
1.  พนกังานมคีวามรู ้น่าเชือ่ถอื 4.43 3.83 4.50 3.82 4.95* 0.00 
2.  พนกังานมมีนุษยส์มัพนัธด์ ีมใีจรกังานบรกิาร 4.43 4.17 4.58 4.00 3.76* 0.01 
3.  พนกังานมคีวามกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร 4.43 4.00 4.54 4.00 3.35* 0.02 
4.  พนกังานสามารถดแูลผูใ้ชบ้รกิารไดท้ัว่ถงึ 4.43 3.50 4.47 3.82 7.32* 0.00 
5.  ครผููส้อนจบการศกึษาจากวทิยาลยัพลศกึษา 3.86 4.00 3.97 3.64 0.45 0.72 
6.  ครผููส้อนตอ้งมคีวามชาํนาญ สามารถแนะนําวธิกีารออกกาํลงั

กาย และวธิกีารใชเ้ครือ่งออกกาํลงักายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 4.29 4.00 4.51 4.00 3.32* 0.02 
7.  ครผููส้อนมจีาํนวนเพยีงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 4.00 3.67 4.43 4.00 3.92* 0.01 

รวม 4.27 3.88 4.43 3.90 4.52* 0.01 
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ตารางที ่18  ผลการเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาด บรกิารเป็นรายขอ้ จาํแนกตาม 
  ระดบัการศกึษา (ต่อ) 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  F Sig. 

ระดบัการศึกษา 

มธั
ยม

ศึก
ษา

 

อนุ
ปริ

ญ
ญ
า 

ปริ
ญ
ญ
าต

รี 

ปริ
ญ
ญ
าโ
ท 

ด้านส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 
1.  มมีมุอ่านหนงัสอืหรอืมมุพกัผอ่น 4.57 3.17 3.92 3.82 3.59* 0.02 
2.  มหีอ้งและของเล่นสาํหรบัเดก็ระหวา่งรอผูป้กครอง 3.71 3.00 3.59 3.82 0.95 0.42 
3.  มกีารตกแต่งสถานทีใ่หด้ทูนัสมยั หรหูรา 3.71 4.00 3.99 3.91 0.32 0.81 
4.  มกีารเปิดดนตรใีหฟ้งัเบาๆ ภายในสถานบรกิารฟิตเนส 3.71 4.33 3.97 3.73 0.98 0.41 
5.  มบีรกิารโทรทศัน์เพือ่ความบนัเทงิ 4.29 4.33 4.01 3.91 0.75 0.53 
6.  มอีนิเตอรเ์น็ตใหบ้รกิาร 3.43 3.33 4.03 3.91 1.76 0.16 
7.  มบีรกิารจาํหน่ายเครือ่งดืม่และขนม 3.71 3.50 3.75 3.82 0.18 0.91 
8.  พนกังานแต่งกายเหมาะสม สภุาพ 4.00 4.50 4.13 3.64 2.86* 0.04 
9.  สถานที ่หอ้งน้ําและหอ้งอาบน้ําสะอาด 4.86 4.00 4.42 3.73 4.83* 0.00 

รวม 4.00 3.80 3.98 3.81 0.36 0.78 

ด้านกระบวนการ 
1.  พนกังานมกีารทกัทายตอ้นรบัเสมอ 4.57 4.33 4.16 3.82 1.35 0.26 
2.  มกีารสอนการใชง้านอุปกรณ์เครือ่งออกกาํลงักาย 4.29 3.33 4.33 3.73 4.93* 0.00 
3.  มกีระบวนการสอนอยา่งเป็นระบบ มมีาตรฐาน 4.29 3.67 4.36 3.73 4.07* 0.01 
4.  กระบวนการสอนมคีวามปลอดภยัไมม่อีนัตราย 4.57 3.67 4.42 3.64 6.44* 0.00 
5.  มกีารสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 4.00 4.17 4.32 3.45 4.39* 0.01 
6.  มกีารใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ 3.71 4.50 4.30 3.27 6.88* 0.00 

รวม 4.24 3.94 4.31 3.61 3.86* 0.01 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่19  ผลการเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นการจดัจาํหน่าย/ สถานที ่และ 
  ดา้นกระบวนการเป็นรายคูด่ว้ยวธิ ีLSD จาํแนกตามระดบัการศกึษา 

ระดบัการศึกษา  ระดบัการศึกษา 

มธัยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ด้านการจดัจาํหน่าย/ สถานท่ี     
     มธัยมศกึษา 4.14 - - - - 
     อนุปรญิญา 3.58 - - * * 
     ปรญิญาตร ี 4.34 - - - - 
     ปรญิญาโท 4.27 - - - - 
ด้านคน/ บคุลากร     

     มธัยมศกึษา 4.27 - - - - 
     อนุปรญิญา 3.88 - - * - 
     ปรญิญาตร ี 4.43 - - - * 
     ปรญิญาโท 3.90 - - - - 
ด้านกระบวนการ     

     มธัยมศกึษา 4.24 - - - - 
     อนุปรญิญา 3.94 - - - - 
     ปรญิญาตร ี 4.31 - - - * 
     ปรญิญาโท 3.61 - - - - 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางที ่20  ผลการเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิาร จาํแนกตามอาชพี 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  F Sig. 

อาชีพ 

ข้า
รา
ชก

าร
 

เจ้
าข

อง
กิจ

กา
ร 

พนั
กง

าน
รฐั

วิส
าห

กิจ
 

พนั
กง

าน
บริ

ษทั
 

เอ
กช

น 

นัก
เรี
ยน

/ นั
กศึ

กษ
า 

พนั
กง

าน
หน่

วย
งา
น 

รา
ชก

าร
 

ดา้นผลติภณัฑ ์ 3.81 3.97 3.71 3.92 3.92 4.12 1.47 0.21 
ดา้นราคา 3.58 3.57 3.94 3.91 3.57 4.21 2.83* 0.02 
ดา้นการจดัจาํหน่าย/ สถานที ่ 3.92 4.36 4.67 4.36 4.21 4.31 2.18 0.06 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 3.30 3.27 3.38 3.55 3.71 3.78 1.85 0.11 
ดา้นคน/ บุคลากร 4.08 4.04 4.62 4.33 4.45 4.45 1.59 0.17 
ดา้นสิง่นําเสนอทางกายภาพ 3.60 4.14 4.22 3.85 4.10 4.18 2.24 0.06 
ดา้นกระบวนการ 3.80 4.14 4.50 4.19 4.22 4.56 2.25 0.06 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่21  ผลการเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารเป็นรายขอ้ จาํแนกตามอาชพี 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  F Sig. 

อาชีพ 

ข้า
รา
ชก

าร
 

เจ้
าข

อง
กิจ

กา
ร 

พนั
กง

าน
รฐั

วิส
าห

กิจ
 

พนั
กง

าน
บริ

ษทั
 

เอ
กช

น 

นัก
เรี
ยน

/ นั
กศึ

กษ
า 

พนั
กง

าน
หน่

วย
งา
น 

รา
ชก

าร
 

ด้านผลิตภณัฑ ์
1.  มเีครือ่งออกกาํลงักายทีท่นัสมยั 4.00 4.57 4.00 4.30 4.00 4.50 2.55* 0.03 
2.  มเีครือ่งออกกาํลงักายครบครนัเพยีงพอกบั

ผูใ้ชบ้รกิาร 4.00 4.57 4.00 4.35 4.28 4.50 1.39 0.23 
3.  มเีครือ่งออกกาํลงักายทีม่คีุณภาพและมคีวาม

ปลอดภยั 4.13 4.86 4.00 4.35 4.22 4.75 4.27* 0.00 
4.  มกีารแบง่หอ้งสาํหรบัออกกาํลงักายแต่ละ

ประเภทอยา่งเป็นสดัสว่น เชน่ หอ้งแอโรบคิ 
หอ้งโยคะ หอ้งออกกาํลงักาย  4.19 4.86 3.67 4.54 4.61 4.25 4.69* 0.00 

5.  มบีรกิารสิง่อาํนวยความสะดวกอื่น ๆ เชน่  
ลอ็กเกอร ์หอ้งน้ํา และหอ้งอาบน้ํา 4.44 5.00 4.00 4.57 4.56 4.50 3.02* 0.01 

6.  มบีรกิารหอ้งซาวน่า หอ้งอบไอน้ํา 4.25 4.29 3.67 4.08 3.94 3.75 1.36 0.25 
7.  มสีระวา่ยน้ํา 3.25 2.00 4.33 3.00 3.11 3.88 3.65* 0.01 
8.  ภายในฟิตเนสตดิเครือ่งปรบัอากาศ 4.25 3.86 4.33 4.46 4.28 4.25 0.96 0.45 
9.  มโีปรแกรมการออกกาํลงักายทีห่ลากหลาย 

เชน่ โยคะ แอโรบคิ ฟิตบอล  4.00 4.29 3.67 4.30 4.33 4.50 1.98 0.09 
10.  มโีปรแกรมการออกกาํลงักายเฉพาะบุคคล 

เชน่ โปรแกรมลดน้ําหนกั โปรแกรมป้องกนั
และบาํบดัโรค 3.50 4.43 3.33 3.68 4.06 4.38 3.48* 0.01 

11.  มกีารตรวจสุขภาพก่อนเขา้โปรแกรมการออก
กาํลงักาย 3.56 3.86 3.00 3.46 3.72 4.13 2.44* 0.04 

12.  เป็นฟิตเนสทีม่ชีือ่เสยีง 3.44 3.86 3.00 3.49 3.72 3.38 1.18 0.33 
13.  มรีะบบความบนัเทงิขณะออกกาํลงักาย

เฉพาะบุคคล เชน่ โทรทศัน์ วทิยุ 3.56 3.71 4.00 3.81 3.61 3.63 0.63 0.67 
14.  มบีรกิารเสรมิสวย ทาํผม 2.75 1.43 3.00 2.49 2.44 3.25 3.83* 0.00 

รวม 3.81 3.97 3.71 3.92 3.92 4.12 1.47 0.21 

ด้านราคา 
1.  สามารถผอ่นชาํระไดด้ว้ยบตัรเครดติ 3.44 4.00 4.00 4.11 3.44 3.75 2.79* 0.02 
2.  มกีารลดราคาสาํหรบัคา่สมคัรสมาชกิแรกเขา้ 3.88 3.71 4.00 4.46 3.89 4.38 2.76* 0.02 
3.  มกีารลดราคาสาํหรบัสมาชกิเก่าทีต่อ้งการต่อ

อายุสมาชกิ 3.88 4.43 4.00 4.23 4.00 4.75 3.17* 0.01 
4.  มกีารลดราคาเมือ่สมคัรสมาชกิเป็นกลุ่ม 3.56 3.57 4.00 4.11 3.61 4.50 3.56* 0.01 
5.  สามารถชาํระคา่บรกิารดว้ยเชค็และดรา๊ฟ 3.31 2.86 4.00 2.95 3.06 3.63 1.78 0.12 
6.  ราคาของอาหารและเครือ่งดืม่ 3.44 2.86 3.67 3.54 3.44 4.25 2.64* 0.03 

รวม 3.58 3.57 3.94 3.91 3.57 4.21 2.83* 0.02 
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ตารางที ่21  ผลการเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารเป็นรายขอ้ จาํแนกตามอาชพี (ต่อ) 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  F Sig. 

อาชีพ 

ข้า
รา
ชก

าร
 

เจ้
าข

อง
กิจ

กา
ร 

พนั
กง

าน
รฐั

วิส
าห

กิจ
 

พนั
กง

าน
บริ

ษทั
 

เอ
กช

น 

นัก
เรี
ยน

/ นั
กศึ

กษ
า 

พนั
กง

าน
หน่

วย
งา
น 

รา
ชก

าร
 

ด้านการจดัจาํหน่าย/ สถานท่ี 
1.  ทีต่ ัง้ของสถานบรกิารฟิตเนสอยูใ่กลก้บั

สถานทีท่าํงาน บา้นหรอืโรงเรยีน 3.75 4.00 4.67 4.46 4.11 4.50 2.97* 0.02 
2.  ทีต่ ัง้อยูบ่นถนนทีม่กีารคมนาคมสะดวก 4.06 4.14 4.67 4.46 4.33 4.63 1.84 0.11 
3.  ทีต่ ัง้อยูภ่ายในหา้งสรรพสนิคา้ 3.88 4.57 4.67 4.24 4.22 4.00 1.96 0.09 
4.  ทีต่ ัง้มทีีจ่อดรถสะดวก ปลอดภยัและเพยีงพอ 4.00 4.71 4.67 4.30 4.17 4.13 1.49 0.20 

รวม 3.92 4.36 4.67 4.36 4.21 4.31 2.18 0.06 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1.  มกีารโฆษณาในนิตยสารหรอืวารสาร 3.06 3.14 2.67 3.30 4.00 3.38 4.70* 0.00 
2.  มกีารแจกใบปลวิ แผน่พบั 3.13 3.14 2.67 3.43 3.11 3.50 1.38 0.24 
3.  มกีารโฆษณาโดยใชป้้ายโฆษณาใน

หา้งสรรพสนิคา้ หรอืในสถานบรกิาร  ฟิตเนส 3.25 3.43 3.00 3.68 3.78 3.75 1.57 0.18 
4.  มกีารโฆษณาโดยใชป้้ายโฆษณาภายนอก

สถานที ่เชน่ บรเิวณสีแ่ยกไฟแดง หรอืป้าย
ตดิขา้งอาคารพาณชิย ์ 3.13 2.57 2.67 3.11 3.33 3.38 1.81 0.12 

5.  มกีารโฆษณาผา่นเวบ็ไซต ์ 3.25 3.00 3.00 3.32 3.89 3.75 2.29 0.05 
6.  มกีารจดักจิกรรมต่างๆ ใหก้บัสมาชกิ เชน่ 

การแขง่ขนักฬีา การประกวดเตน้แอโรบคิ 
การจดังานปารต์ี ้ 3.06 2.71 4.33 3.59 3.78 3.75 3.44* 0.01 

7.  มกีารแจกของแถม เชน่ กระเป๋าเดนิทาง 
ใหก้บัผูท้ ีส่มคัรสมาชกิใหม ่ 3.81 4.29 4.33 3.92 3.94 4.38 1.05 0.40 

8.  มกีารแจกคปูองใหท้ดลองใชบ้รกิารฟร ี 3.75 3.86 4.33 4.05 3.83 4.38 1.13 0.35 
รวม 3.30 3.27 3.38 3.55 3.71 3.78 1.85 0.11 

ด้านคน/ บคุลากร 
1.  พนกังานมคีวามรู ้น่าเชือ่ถอื 4.00 4.14 4.33 4.46 4.56 4.50 1.60 0.17 
2.  พนกังานมมีนุษยส์มัพนัธด์ ีมใีจรกังานบรกิาร 4.25 4.29 4.67 4.51 4.61 4.50 0.89 0.49 
3.  พนกังานมคีวามกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร 4.19 4.00 4.67 4.51 4.56 4.50 1.52 0.19 
4.  พนกังานสามารถดแูลผูใ้ชบ้รกิารไดท้ัว่ถงึ 4.13 4.00 4.67 4.24 4.61 4.50 1.90 0.10 
5.  ครผููส้อนจบการศกึษาจากวทิยาลยัพลศกึษา 3.75 3.86 4.67 4.03 3.94 3.63 1.35 0.25 
6.  ครผููส้อนตอ้งมคีวามชาํนาญ สามารถแนะนํา

วธิกีารออกกาํลงักาย และวธิกีารใชเ้ครือ่ง
ออกกาํลงักายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 4.13 4.14 4.67 4.35 4.50 4.75 2.26 0.05 

7.  ครผููส้อนมจีาํนวนเพยีงพอต่อความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้รกิาร 4.13 3.86 4.67 4.19 4.39 4.75 2.85* 0.02 

รวม 4.08 4.04 4.62 4.33 4.45 4.45 1.59 0.17 
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ตารางที ่21  ผลการเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารเป็นรายขอ้ จาํแนกตามอาชพี (ต่อ) 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  F Sig. 

อาชีพ 

ข้า
รา
ชก

าร
 

เจ้
าข

อง
กิจ
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ร 

พนั
กง

าน
รฐั

วิส
าห

กิจ
 

พนั
กง

าน
บริ

ษทั
 

เอ
กช

น 

นัก
เรี
ยน

/ นั
กศึ

กษ
า 

พนั
กง

าน
หน่

วย
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ด้านส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 
1.  มมีมุอ่านหนงัสอืหรอืมมุพกัผอ่น 3.56 4.14 4.33 3.70 4.11 4.25 2.51* 0.04 
2.  มหีอ้งและของเล่นสาํหรบัเดก็ระหวา่งรอ

ผูป้กครอง 3.25 3.71 3.67 3.38 3.56 4.38 3.08* 0.01 
3.  มกีารตกแต่งสถานทีใ่หด้ทูนัสมยั หรหูรา 3.38 4.29 4.33 4.05 4.22 3.75 4.12* 0.00 
4.  มกีารเปิดดนตรใีหฟ้งัเบาๆ ภายในสถาน

บรกิารฟิตเนส 3.69 4.14 4.33 4.00 3.83 4.00 0.82 0.54 
5.  มบีรกิารโทรทศัน์เพือ่ความบนัเทงิ 3.81 4.43 4.33 3.89 4.22 4.13 1.54 0.19 
6.  มอีนิเตอรเ์น็ตใหบ้รกิาร 3.63 3.86 4.33 3.65 4.28 4.38 2.61* 0.03 
7.  มบีรกิารจาํหน่ายเครือ่งดืม่และขนม 3.38 3.71 3.67 3.49 4.17 4.25 3.45* 0.01 
8.  พนกังานแต่งกายเหมาะสม สภุาพ 3.69 4.43 4.33 4.05 4.28 4.13 2.22 0.06 
9.  สถานที ่หอ้งน้ําและหอ้งอาบน้ําสะอาด 4.00 4.57 4.67 4.46 4.22 4.38 1.34 0.25 

รวม 3.60 4.14 4.22 3.85 4.10 4.18 2.24 0.06 

ด้านกระบวนการ 
1.  พนกังานมกีารทกัทายตอ้นรบัเสมอ 3.88 4.43 4.33 4.14 4.00 4.50 1.33 0.26 
2.  มกีารสอนการใชง้านอุปกรณ์เครือ่งออกกาํลงั

กาย 3.69 4.00 4.33 4.19 4.33 4.63 2.71* 0.03 
3.  มกีระบวนการสอนอยา่งเป็นระบบ มี

มาตรฐาน 3.81 4.29 4.33 4.19 4.33 4.63 2.26 0.05 
4.  กระบวนการสอนมคีวามปลอดภยัไมม่ี

อนัตราย 3.81 4.14 4.67 4.30 4.39 4.63 2.68* 0.03 
5.  มกีารสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 3.81 4.00 4.67 4.19 4.17 4.50 1.83 0.12 
6.  มกีารใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ 3.81 4.00 4.67 4.14 4.11 4.50 1.64 0.16 

รวม 3.80 4.14 4.50 4.19 4.22 4.56 2.25 0.06 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่22  ผลการเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นราคาเป็นรายคู ่ดว้ยวธิ ีLSD  
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ขา้ราชการ 3.58 - - - * - - 
เจา้ของกจิการ 3.57 - - - * - - 
รฐัวสิาหกจิ 3.94 - - - - - - 
พนกังานบรษิทัเอกชน 3.91 - - - - * - 
นกัเรยีน/ นกัศกึษา 3.57 - - - - - - 
พนกังานหน่วยงานราชการ 4.21 - - - - - - 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางที ่23  ผลการเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิาร จาํแนกตามรายไดต้่อเดอืน 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  F Sig. 

รายได้ต่อเดือน 
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ดา้นผลติภณัฑ ์ 4.01 3.81 4.02 4.06 3.89 1.71 0.15 
ดา้นราคา 3.77 3.72 3.85 4.20 3.89 1.23 0.30 
ดา้นการจดัจาํหน่าย/ สถานที ่ 4.24 4.08 4.29 4.70 4.48 3.17* 0.02 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 3.76 3.57 3.38 3.59 3.34 1.61 0.18 
ดา้นคน/ บุคลากร 4.39 4.17 4.37 4.61 4.38 1.46 0.22 
ดา้นสิง่นําเสนอทางกายภาพ 4.21 3.84 3.59 4.13 4.12 3.19* 0.02 
ดา้นกระบวนการ 4.34 4.11 3.82 4.63 4.40 3.08* 0.02 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่24  ผลการเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารเป็นรายขอ้ จาํแนกตามรายไดต้่อเดอืน 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  F Sig. 

รายได้ต่อเดือน 
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ด้านผลิตภณัฑ ์
1.  มเีครือ่งออกกาํลงักายทีท่นัสมยั 4.09 4.22 4.47 4.50 4.00 2.13 0.08 
2.  มเีครือ่งออกกาํลงักายครบครนัเพยีงพอกบั

ผูใ้ชบ้รกิาร 4.32 4.06 4.47 4.50 4.53 2.13 0.08 
3.  มเีครือ่งออกกาํลงักายทีม่คีุณภาพและมคีวาม

ปลอดภยั 4.27 4.28 4.47 4.40 4.60 1.11 0.36 
4.  มกีารแบง่หอ้งสาํหรบัออกกาํลงักายแต่ละประเภท

อยา่งเป็นสดัสว่น เชน่ หอ้งแอโรบคิ หอ้งโยคะ หอ้ง
ออกกาํลงักาย  4.55 4.19 4.71 4.40 4.47 2.61* 0.04 

5.  มบีรกิารสิง่อาํนวยความสะดวกอื่น ๆ เชน่       
ลอ็กเกอร ์หอ้งน้ํา และหอ้งอาบน้ํา 4.50 4.28 4.82 4.60 4.80 5.84* 0.00 

6.  มบีรกิารหอ้งซาวน่า หอ้งอบไอน้ํา 4.00 3.83 4.18 4.30 4.13 1.28 0.28 
7.  มสีระวา่ยน้ํา 3.50 3.25 3.29 3.70 2.27 2.88* 0.03 
8.  ภายในฟิตเนสตดิเครือ่งปรบัอากาศ 4.27 4.22 4.76 4.40 4.00 2.88* 0.03 
9.  มโีปรแกรมการออกกาํลงักายทีห่ลากหลาย เชน่ 

โยคะ แอโรบคิ ฟิตบอล แด๊นซ ์ 4.32 4.11 4.41 4.40 4.20 0.83 0.51 
10.  มโีปรแกรมการออกกาํลงักายเฉพาะบุคคล เชน่ 

โปรแกรมลดน้ําหนกั โปรแกรมป้องกนัและบาํบดั
โรค 4.27 3.83 3.24 4.00 3.93 3.77* 0.01 

11.  มกีารตรวจสุขภาพก่อนเขา้โปรแกรมการออก
กาํลงักาย 3.95 3.50 3.18 3.50 4.07 3.75* 0.01 

12.  เป็นฟิตเนสทีม่ชีือ่เสยีง 3.59 3.31 3.82 3.10 3.73 2.47 0.05 
13.  มรีะบบความบนัเทงิขณะออกกาํลงักายเฉพาะ

บุคคล เชน่ โทรทศัน์ วทิยุและเพลง 3.68 3.53 3.76 4.10 3.87 1.72 0.15 
14.  มบีรกิารเสรมิสวย ทาํผม 2.82 2.67 2.65 2.90 1.87 2.43 0.05 

รวม 4.01 3.81 4.02 4.06 3.89 1.71 0.15 

ด้านราคา 
1.  สามารถผอ่นชาํระไดด้ว้ยบตัรเครดติ 3.59 3.53 4.00 4.40 4.20 4.44* 0.00 
2.  มกีารลดราคาสาํหรบัคา่สมคัรสมาชกิแรกเขา้ 4.05 4.08 4.35 4.50 4.13 0.88 0.48 
3.  มกีารลดราคาสาํหรบัสมาชกิเก่าทีต่อ้งการต่ออายุ

สมาชกิ 4.14 4.11 4.41 4.40 4.47 1.03 0.40 
4.  มกีารลดราคาเมือ่สมคัรสมาชกิเป็นกลุ่ม 3.86 3.83 4.18 4.30 3.87 1.00 0.41 
5.  สามารถชาํระคา่บรกิารดว้ยเชค็และดรา๊ฟ 3.32 3.08 2.88 3.70 3.27 1.04 0.39 
6.  ราคาของอาหารและเครือ่งดืม่ 3.64 3.67 3.29 3.90 3.40 0.84 0.50 

รวม 3.77 3.72 3.85 4.20 3.89 1.23 0.30 
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ตารางที ่24  ผลการเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารเป็นรายขอ้ จาํแนกตามรายไดต้่อเดอืน  
  (ต่อ) 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  F Sig. 

รายได้ต่อเดือน 
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ด้านการจดัจาํหน่าย/ สถานท่ี 
1.  ทีต่ ัง้ของสถานบรกิารฟิตเนสอยูใ่กลก้บัสถานที่

ทาํงาน บา้นหรอืโรงเรยีน 4.18 4.11 4.29 4.80 4.40 1.71 0.15 
2.  ทีต่ ัง้อยูบ่นถนนทีม่กีารคมนาคมสะดวก 4.41 4.28 4.35 4.80 4.40 1.30 0.28 
3.  ทีต่ ัง้อยูภ่ายในหา้งสรรพสนิคา้ 4.14 4.00 4.18 4.60 4.47 2.21 0.07 
4.  ทีต่ ัง้มทีีจ่อดรถสะดวก ปลอดภยัและเพยีงพอ 4.23 3.94 4.35 4.60 4.67 3.70* 0.01 

รวม 4.24 4.08 4.29 4.70 4.48 3.17* 0.02 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1.  มกีารโฆษณาในนิตยสารหรอืวารสาร 3.77 3.31 3.35 3.10 3.00 2.83* 0.03 
2.  มกีารแจกใบปลวิ แผน่พบั 3.09 3.47 3.41 3.10 3.00 1.37 0.25 
3.  มกีารโฆษณาโดยใชป้้ายโฆษณาในหา้งสรรพสนิคา้ 

หรอืในสถานบรกิารฟิตเนส 3.73 3.64 3.29 3.40 3.67 0.85 0.50 
4.  มกีารโฆษณาโดยใชป้้ายโฆษณาภายนอกสถานที ่

เชน่ บรเิวณสีแ่ยกไฟแดง หรอืป้ายตดิขา้งอาคาร
พาณชิย ์ 3.27 3.22 3.00 3.30 2.73 1.58 0.19 

5.  มกีารโฆษณาผา่นเวบ็ไซต ์ 3.86 3.53 3.12 3.30 3.07 2.72* 0.03 
6.  มกีารจดักจิกรรมตา่งๆ ใหก้บัสมาชกิ เชน่ การ

แขง่ขนักฬีา ประกวดเตน้แอโรบคิ การจดังานปารต์ี ้ 4.05 3.50 3.41 3.50 3.13 2.44 0.05 
7.  มกีารแจกของแถม เชน่ กระเป๋าเดนิทางใหก้บัผูท้ ี่

สมคัรสมาชกิใหม ่ 4.32 3.83 3.71 4.50 4.13 2.38 0.06 
8.  มกีารแจกคปูองใหท้ดลองใชบ้รกิารฟร ี 3.95 4.08 3.71 4.50 4.00 1.29 0.28 

รวม 3.76 3.57 3.38 3.59 3.34 1.61 0.18 

ด้านคน/ บคุลากร 
1.  พนกังานมคีวามรู ้น่าเชือ่ถอื 4.50 4.14 4.41 4.70 4.47 1.66 0.17 
2.  พนกังานมมีนุษยส์มัพนัธด์ ีมใีจรกังานบรกิาร 4.55 4.28 4.65 4.70 4.53 1.77 0.14 
3.  พนกังานมคีวามกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร 4.50 4.28 4.59 4.70 4.40 1.23 0.30 
4.  พนกังานสามารถดแูลผูใ้ชบ้รกิารไดท้ัว่ถงึ 4.55 4.11 4.41 4.70 4.27 2.41 0.06 
5.  ครผููส้อนจบการศกึษาจากวทิยาลยัพลศกึษา 3.68 3.81 4.06 4.10 4.33 1.47 0.22 
6.  ครผููส้อนตอ้งมคีวามชาํนาญ สามารถแนะนําวธิกีาร

ออกกาํลงักาย และวธิกีารใชเ้ครือ่งออกกาํลงักาย
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 4.55 4.28 4.29 4.70 4.47 1.34 0.26 

7.  ครผููส้อนมจีาํนวนเพยีงพอต่อความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 4.41 4.25 4.18 4.70 4.20 1.19 0.32 

รวม 4.39 4.17 4.37 4.61 4.38 1.46 0.22 
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ตารางที ่24  ผลการเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารเป็นรายขอ้ จาํแนกตามรายไดต้่อเดอืน  
  (ต่อ) 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  F Sig. 

รายได้ต่อเดือน 
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ด้านส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 
1.  มมีมุอ่านหนงัสอืหรอืมมุพกัผอ่น 4.23 3.64 3.59 4.50 4.07 4.63* 0.00 
2.  มหีอ้งและของเล่นสาํหรบัเดก็ระหวา่งรอผูป้กครอง 3.91 3.69 3.24 3.30 3.47 1.54 0.20 
3.  มกีารตกแต่งสถานทีใ่หด้ทูนัสมยั หรหูรา 4.23 3.69 3.76 4.30 4.20 3.57* 0.01 
4.  มกีารเปิดดนตรใีหฟ้งัเบาๆ ภายในสถานบรกิารฟิต

เนส 4.09 3.83 3.65 4.10 4.27 1.71 0.15 
5.  มบีรกิารโทรทศัน์เพือ่ความบนัเทงิ 4.32 3.97 3.59 4.10 4.27 3.19* 0.02 
6.  มอีนิเตอรเ์น็ตใหบ้รกิาร 4.32 3.92 3.35 4.40 3.73 3.64* 0.01 
7.  มบีรกิารจาํหน่ายเครือ่งดืม่และขนม 4.23 3.67 3.41 3.50 3.73 2.68* 0.04 
8.  พนกังานแต่งกายเหมาะสม สภุาพ 4.23 4.00 3.59 4.20 4.60 6.45* 0.00 
9.  สถานที ่หอ้งน้ําและหอ้งอาบน้ําสะอาด 4.32 4.17 4.18 4.80 4.73 2.91* 0.03 

รวม 4.21 3.84 3.59 4.13 4.12 3.19* 0.02 

ด้านกระบวนการ 
1.  พนกังานมกีารทกัทายตอ้นรบัเสมอ 4.09 4.19 3.59 4.70 4.47 4.30* 0.00 
2.  มกีารสอนการใชง้านอุปกรณ์เครือ่งออกกาํลงักาย 4.45 4.06 3.82 4.60 4.33 2.76* 0.03 
3.  มกีระบวนการสอนอยา่งเป็นระบบ มมีาตรฐาน 4.41 4.14 3.82 4.60 4.47 3.09* 0.02 
4.  กระบวนการสอนมคีวามปลอดภยัไมม่อีนัตราย 4.45 4.14 4.06 4.70 4.47 2.19 0.08 
5.  มกีารสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 4.32 4.06 3.82 4.70 4.40 2.84* 0.03 
6.  มกีารใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ 4.32 4.08 3.82 4.50 4.27 1.46 0.22 

รวม 4.34 4.11 3.82 4.63 4.40 3.08* 0.02 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่25  ผลการเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นการจดัจาํหน่าย/ สถานที ่ 
  ดา้นสิง่นําเสนอทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ เป็นรายคูด่ว้ยวธิ ีLSD จาํแนกตามรายไดต้่อเดอืน 
รายได้ต่อเดือน  รายได้ต่อเดือน 

ตํา่
กว่

า 
10

,0
00

 บ
าท
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01
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0,
00

0 
บา

ท 

20
,0

01
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0,
00

0 
บา

ท 

30
,0

01
-4

0,
00

0 
บา

ท 

มา
กก

ว่า
 4

0,
00

0 
บา

ท 

ด้านการจดัจาํหน่าย/ สถานท่ี      

     ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 4.24 - - - * - 
     10,001-20,000 บาท 4.08 - - - * * 
     20,001-30,000 บาท 4.29 - - - - - 
     30,001-40,000 บาท 4.70 - - - - - 
     มากกวา่ 40,000 บาท 4.48 - - - - - 
ด้านส่ิงนําเสนอทางกายภาพ       
     ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 4.21 - * * - - 
     10,001-20,000 บาท 3.84 - - - - - 
     20,001-30,000 บาท 3.59 - - - * * 
     30,001-40,000 บาท 4.13 - - - - - 
     มากกวา่ 40,000 บาท 4.12 - - - - - 
ด้านกระบวนการ       
     ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 4.34 - - * - - 
     10,001-20,000 บาท 4.11 - - - * - 
     20,001-30,000 บาท 3.82 - - - * * 
     30,001-40,000 บาท 4.63 - - - - - 
     มากกวา่ 40,000 บาท 4.40 - - - - - 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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4.2  ทดสอบสมมติฐานท่ีว่า ลกูค้าท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตรท่ี์แตกต่างกนั พบปัญหาในการใช้บริการ
ฟิตเนสแตกต่างกนัหรือไม่ 
 
ตารางที ่26  ผลการเปรยีบเทยีบระดบัปญัหาทีพ่บในการใชบ้รกิารฟิตเนส จาํแนกตามเพศ 

ปัญหาท่ีพบในการใช้บริการฟิตเนสของลกูค้า  t Sig. 

เพศ 

ชาย หญิง 

ดา้นผลติภณัฑ ์ 2.62 3.17 -3.03* 0.00 
ดา้นราคา 2.71 3.23 -2.02 0.05 
ดา้นการจดัจาํหน่าย/ สถานที ่ 2.76 2.83 -0.32 0.75 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 2.74 2.70 0.20 0.84 
ดา้นคน/ บุคลากร 2.57 2.95 -1.75 0.08 
ดา้นสิง่นําเสนอทางกายภาพ 2.37 3.06 -3.42* 0.00 
ดา้นกระบวนการ 2.42 3.06 -3.16* 0.00 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่27  ผลการเปรยีบเทยีบระดบัปญัหาทีพ่บในการใชบ้รกิารฟิตเนสเป็นรายขอ้ จาํแนกตามเพศ 
ปัญหาท่ีพบในการใช้บริการฟิตเนสของลกูค้า  t Sig. 

เพศ 

ชาย หญิง 

ด้านผลิตภณัฑ ์
1.  เครือ่งออกกาํลงักายลา้สมยั ชาํรดุ 2.71 3.11 -1.81 0.07 
2.  เครือ่งออกกาํลงักายไมเ่พยีงพอกบัผูใ้ชบ้รกิาร 2.79 3.41 -2.61* 0.01 
3.  ไมม่บีรกิารสิง่อาํนวยความสะดวกอื่นๆ เชน่ ลอ็กเกอร ์ผา้เชด็ตวั 

หอ้งอาบน้ํา 2.35 3.00 -3.09* 0.00 
รวม 2.62 3.17 -3.03* 0.00 

ด้านราคา 
4.  ไมม่กีารลดราคาในการสมคัรสมาชกิ 2.71 3.23 -2.02 0.05 

ด้านการจดัจาํหน่าย/ สถานท่ี 
5.  สถานทีจ่อดรถไมเ่พยีงพอ 2.76 2.83 -0.32 0.75 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
6.  ไมม่กีารจดักจิกรรมต่างๆ รว่มกบัสมาชกิ เช่น การจดังานปารต์ี้

การจดัการประกวดเตน้แอโรบคิ  2.74 2.70 0.20 0.84 

ด้านคน/ บคุลากร 
7.  ครผููส้อนขาดความรูค้วามชาํนาญในเรือ่งวธิกีารออกกาํลงักายที่

ถกูตอ้ง หรอืวธิกีารใชเ้ครือ่งออกกาํลงักาย 2.62 2.88 -1.18 0.24 
8.  ครผููส้อนมจีาํนวนไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 2.53 3.03 -2.16* 0.03 

รวม 2.57 2.95 -1.75 0.08 

ด้านส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 
9.  สถานที ่หอ้งน้ําและหอ้งอาบน้ําไมส่ะอาด 2.41 3.11 -3.29* 0.00 
10.  ไมม่มีุมสาํหรบัพกัผอ่น หรอืมมุอ่านหนงัสอื 2.35 2.97 -2.67* 0.01 
11.  ไมม่คีวามปลอดภยัในการเกบ็ทรพัยส์นิสว่นตวัทีฟิ่ตเนสจดัให ้ 2.35 3.11 -3.05* 0.00 

รวม 2.37 3.06 -3.42* 0.00 

ด้านกระบวนการ 
12.  บุคลากรของฟิตเนสไมม่มีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี 2.41 2.92 -2.20* 0.03 
13.  บุคลากรของฟิตเนสดแูลผูใ้ชบ้รกิารไมท่ัว่ถงึ 2.41 3.11 -3.04* 0.00 
14.  ไมม่กีารสอนใหใ้ชง้านเครือ่งออกกาํลงักาย 2.47 3.14 -2.70* 0.01 
15.  ไมไ่ดร้บับรกิารตามทีฟิ่ตเนสสญัญาไว ้ 2.38 3.08 -2.78* 0.01 

รวม 2.42 3.06 -3.16* 0.00 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่28  ผลการเปรยีบเทยีบระดบัปญัหาทีพ่บในการใชบ้รกิารฟิตเนส จาํแนกตามอายุ 
ปัญหาท่ีพบในการใช้บริการฟิตเนสของลกูค้า  F Sig. 

อาย ุ(ปี) 

20-30 31-40 41-50 > 50 

ดา้นผลติภณัฑ ์ 2.99 3.28 3.00 1.90 3.56* 0.02 
ดา้นราคา 3.35 2.92 2.50 2.00 3.99* 0.01 
ดา้นการจดัจาํหน่าย/ สถานที ่ 2.84 3.13 2.67 1.71 3.93* 0.01 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 2.84 2.83 2.17 2.14 3.21* 0.03 
ดา้นคน/ บุคลากร 2.89 3.19 2.42 1.71 4.81* 0.00 
ดา้นสิง่นําเสนอทางกายภาพ 2.89 3.11 2.50 1.90 2.63 0.05 
ดา้นกระบวนการ 2.90 3.22 2.42 1.75 4.29* 0.01 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่29  ผลการเปรยีบเทยีบระดบัปญัหาทีพ่บในการใชบ้รกิารฟิตเนสเป็นรายขอ้ จาํแนกตามอายุ 
ปัญหาท่ีพบในการใช้บริการฟิตเนสของลกูค้า  F Sig. 

อาย ุ(ปี) 

20-30 31-40 41-50 > 50 

ด้านผลิตภณัฑ ์
1.  เครือ่งออกกาํลงักายลา้สมยั ชาํรดุ 3.00 3.04 3.17 2.14 1.65 0.18 
2.  เครือ่งออกกาํลงักายไมเ่พยีงพอกบัผูใ้ชบ้รกิาร 3.14 3.71 2.00 3.20 4.08* 0.01 
3.  ไมม่บีรกิารสิง่อาํนวยความสะดวกอื่น ๆ เชน่ ลอ็กเกอร ์

ผา้เชด็ตวั หอ้งอาบน้ํา 2.82 3.08 2.67 1.57 3.16* 0.03 
รวม 2.99 3.28 3.00 1.90 3.56* 0.02 

ด้านราคา 
4.  ไมม่กีารลดราคาในการสมคัรสมาชกิ 3.35 2.92 2.50 2.00 3.99* 0.01 

ด้านการจดัจาํหน่าย/ สถานท่ี 
5.  สถานทีจ่อดรถไมเ่พยีงพอ 2.84 3.13 2.67 1.71 3.93* 0.01 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
6.  ไมม่กีารจดักจิกรรมต่างๆ รว่มกบัสมาชกิ   เชน่ การจดั

งานปารต์ีก้ารจดัการประกวดเตน้แอโรบคิ  2.84 2.83 2.17 2.14 3.21* 0.03 

ด้านคน/ บคุลากร 
7.  ครผููส้อนขาดความรูค้วามชาํนาญในเรือ่งวธิกีารออก

กาํลงักายทีถ่กูตอ้ง หรอืวธิกีารใชเ้ครือ่งออกกาํลงักาย 2.82 3.17 2.50 1.71 4.19* 0.01 
8.  ครผููส้อนมจีาํนวนไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้รกิาร 2.96 3.21 2.33 1.71 4.76* 0.00 
รวม 2.89 3.19 2.42 1.71 4.81* 0.00 

ด้านส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 
9.  สถานที ่หอ้งน้ําและหอ้งอาบน้ําไมส่ะอาด 2.82 3.29 2.67 2.14 2.10 0.11 
10.  ไมม่มีุมสาํหรบัพกัผอ่น หรอืมมุอ่านหนงัสอื 2.84 2.92 2.50 2.00 1.55 0.21 
11.  ไมม่คีวามปลอดภยัในการเกบ็ทรพัยส์นิสว่นตวัทีฟิ่ต

เนสจดัให ้ 3.00 3.13 2.33 1.57 4.40* 0.01 
รวม 2.89 3.11 2.50 1.90 2.63 0.05 

ด้านกระบวนการ 
12.  บุคลากรของฟิตเนสไมม่มีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี 2.88 3.04 2.17 1.71 4.23* 0.01 
13.  บุคลากรของฟิตเนสดแูลผูใ้ชบ้รกิารไมท่ัว่ถงึ 2.91 3.21 2.67 1.71 3.61* 0.02 
14.  ไมม่กีารสอนใหใ้ชง้านเครือ่งออกกาํลงักาย 2.96 3.33 2.33 2.00 3.51* 0.02 
15.  ไมไ่ดร้บับรกิารตามทีฟิ่ตเนสสญัญาไว ้ 2.86 3.33 2.50 1.57 4.60* 0.01 

รวม 2.90 3.22 2.42 1.75 4.29* 0.01 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่30  ผลการเปรยีบเทยีบระดบัปญัหาทีพ่บในการใชบ้รกิารฟิตเนส เป็นรายคูด่ว้ยวธิ ีLSD จาํแนกตามอายุ 
อาย ุ(ปี)  อาย ุ(ปี) 

20-30 31-40 41-50 > 50 

ด้านผลิตภณัฑ ์      

     20-30 2.99 - - - * 
     31-40 3.28 - - - * 
     41-50 3.00 - - - * 
     > 50 1.90 - - - - 
ด้านราคา      

     20-30 3.35 - - * * 
     31-40 2.92 - - - - 
     41-50 2.50 - - - - 
     > 50 2.00 - - - - 
ด้านการจดัจาํหน่าย/ สถานท่ี      

     20-30 2.84 - - - * 
     31-40 3.13 - - - * 
     41-50 2.67 - - - * 
     > 50 1.71 - - - - 
ด้านการส่งเสริมการตลาด      

     20-30 2.84 - - * * 
     31-40 2.83 - - * - 
     41-50 2.17 - - - - 
     > 50 2.14 - - - - 
ด้านคน/ บคุลากร      

     20-30 2.89 - - - * 
     31-40 3.19 - - * * 
     41-50 2.42 - - - - 
     > 50 1.71 - - - - 
ด้านกระบวนการ      

     20-30 2.90 - - - * 
     31-40 3.22 - - * * 
     41-50 2.42 - - - - 
     > 50 1.75 - - - - 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่31  ผลการเปรยีบเทยีบระดบัปญัหาทีพ่บในการใชบ้รกิารฟิตเนส จาํแนกตามระดบัการศกึษา 
ปัญหาท่ีพบในการใช้บริการฟิตเนส 

ของลกูค้า 
 F Sig. 

ระดบัการศึกษา 

มธัยม 
ศึกษา 

อนุ 
ปริญญา 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ดา้นผลติภณัฑ ์ 2.33 2.89 2.95 3.70 2.99* 0.04 
ดา้นราคา 3.00 2.17 3.11 3.18 1.11 0.35 
ดา้นการจดัจาํหน่าย/ สถานที ่ 2.14 2.83 2.84 3.00 1.18 0.32 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 2.00 3.00 2.72 2.91 1.94 0.13 
ดา้นคน/ บุคลากร 2.43 2.33 2.84 3.23 1.35 0.26 
ดา้นสิง่นําเสนอทางกายภาพ 1.90 2.61 2.87 3.21 2.22 0.09 
ดา้นกระบวนการ 2.50 2.38 2.84 3.36 1.41 0.24 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่32  ผลการเปรยีบเทยีบระดบัปญัหาทีพ่บในการใชบ้รกิารฟิตเนสเป็นรายขอ้ จาํแนกตามระดบัการศกึษา 
ปัญหาท่ีพบในการใช้บริการฟิตเนสของลกูค้า  F Sig. 

ระดบัการศึกษา 

มธั
ยม

ศึก
ษา

 

อนุ
ปริ

ญ
ญ
า 

ปริ
ญ
ญ
าต

รี 

ปริ
ญ
ญ
าโ
ท 

ด้านผลิตภณัฑ ์
1.  เครือ่งออกกาํลงักายลา้สมยั ชาํรดุ 2.71 2.83 2.92 3.55 1.32 0.27 
2.  เครือ่งออกกาํลงักายไมเ่พยีงพอกบัผูใ้ชบ้รกิาร 2.29 3.83 3.18 3.55 2.25 0.09 
3.  ไมม่บีรกิารสิง่อาํนวยความสะดวกอื่น ๆ เชน่ ลอ็กเกอร ์

ผา้เชด็ตวั หอ้งอาบน้ํา 2.00 2.00 2.74 4.00 6.70* 0.00 
รวม 2.33 2.89 2.95 3.70 2.99* 0.04 

ด้านราคา 
4.  ไมม่กีารลดราคาในการสมคัรสมาชกิ 3.00 2.17 3.11 3.18 1.11 0.35 

ด้านการจดัจาํหน่าย/ สถานท่ี 
5.  สถานทีจ่อดรถไมเ่พยีงพอ 2.14 2.83 2.84 3.00 1.18 0.32 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
6.  ไมม่กีารจดักจิกรรมต่างๆ รว่มกบัสมาชกิ เช่น การจดังาน

ปารต์ีก้ารจดัการประกวดเตน้แอโรบคิ  2.00 3.00 2.72 2.91 1.94 0.13 

ด้านคน/ บคุลากร 
7.  ครผููส้อนขาดความรูค้วามชาํนาญในเรือ่งวธิกีารออกกาํลงักาย

ทีถ่กูตอ้ง หรอืวธิกีารใชเ้ครือ่งออกกาํลงักาย 2.57 2.33 2.78 3.27 1.28 0.29 
8.  ครผููส้อนมจีาํนวนไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 2.29 2.33 2.91 3.18 1.43 0.24 

รวม 2.43 2.33 2.84 3.23 1.35 0.26 

ด้านส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 
9.  สถานที ่หอ้งน้ําและหอ้งอาบน้ําไมส่ะอาด 2.00 2.67 2.89 3.36 2.02 0.12 
10.  ไมม่มีุมสาํหรบัพกัผอ่น หรอืมมุอ่านหนงัสอื 1.71 2.83 2.83 2.91 2.25 0.09 
11.  ไมม่คีวามปลอดภยัในการเกบ็ทรพัยส์นิสว่นตวัที ่ฟิตเนสจดั

ให ้ 2.00 2.33 2.89 3.36 2.27 0.09 
รวม 1.90 2.61 2.87 3.21 2.22 0.09 

ด้านกระบวนการ 
12.  บุคลากรของฟิตเนสไมม่มีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี 2.29 2.17 2.78 3.18 1.52 0.21 
13.  บุคลากรของฟิตเนสดแูลผูใ้ชบ้รกิารไมท่ัว่ถงึ 2.86 2.17 2.86 3.36 1.52 0.22 
14.  ไมม่กีารสอนใหใ้ชง้านเครือ่งออกกาํลงักาย 2.29 2.83 2.89 3.45 1.40 0.25 
15.  ไมไ่ดร้บับรกิารตามทีฟิ่ตเนสสญัญาไว ้ 2.57 2.33 2.82 3.45 1.42 0.24 

รวม 2.5 2.38 2.84 3.36 1.41 0.24 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่33  ผลการเปรยีบเทยีบระดบัปญัหาทีพ่บในการใชบ้รกิารฟิตเนสดา้นผลติภณัฑเ์ป็นรายคูด่ว้ยวธิ ีLSD จาํแนกตาม 
  ระดบัการศกึษา 

ระดบัการศึกษา  ระดบัการศึกษา 

มธัยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท 

     มธัยมศกึษา 2.33 - - - * 
     อนุปรญิญา 2.89 - - - - 
     ปรญิญาตร ี 2.95 - - - * 
     ปรญิญาโท 3.70 - - - - 
 * มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางที ่34  ผลการเปรยีบเทยีบระดบัปญัหาทีพ่บในการใชบ้รกิารฟิตเนส จาํแนกตามอาชพี 
ปัญหาท่ีพบในการใช้บริการฟิตเนสของลกูค้า  F Sig. 

อาชีพ 
ข้า

รา
ชก

าร
 

เจ้
าข

อง
กิจ

กา
ร 

พนั
กง

าน
รฐั

วิส
าห

กิจ
 

พนั
กง

าน
บริ

ษทั
เอ
กช

น 

นัก
เรี
ยน

/ นั
กศึ

กษ
า 

พนั
กง

าน
หน่

วย
งา
น 

รา
ชก

าร
 

ดา้นผลติภณัฑ ์ 3.15 2.86 2.67 3.05 2.44 3.46 2.07 0.08 
ดา้นราคา 2.69 3.29 2.33 2.97 3.39 3.38 1.25 0.29 
ดา้นการจดัจาํหน่าย/ สถานที ่ 3.44 3.00 2.33 2.59 2.50 3.13 2.75* 0.02 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 3.00 2.86 2.33 2.70 2.28 3.00 1.86 0.11 
ดา้นคน/ บุคลากร 2.94 2.57 2.33 2.82 2.56 3.31 1.35 0.25 
ดา้นสิง่นําเสนอทางกายภาพ 2.96 2.86 2.33 2.86 2.43 3.25 1.22 0.31 
ดา้นกระบวนการ 2.94 2.86 2.67 2.82 2.54 3.19 0.62 0.68 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่35  ผลการเปรยีบเทยีบระดบัปญัหาทีพ่บในการใชบ้รกิารฟิตเนสเป็นรายขอ้ จาํแนกตามอาชพี 
ปัญหาท่ีพบในการใช้บริการฟิตเนส 

ของลกูค้า 
 F Sig. 

อาชีพ 

ข้า
รา
ชก

าร
 

เจ้
าข

อง
กิจ

กา
ร 

พนั
กง

าน
รฐั

วิส
าห

กิจ
 

พนั
กง

าน
บริ

ษทั
 

เอ
กช

น 

นัก
เรี
ยน

/ นั
กศึ

กษ
า 

พนั
กง

าน
หน่

วย
งา
น 

รา
ชก

าร
 

ด้านผลิตภณัฑ ์
1.  เครือ่งออกกาํลงักายลา้สมยั ชาํรดุ 3.19 3.00 2.67 3.00 2.67 3.13 0.59 0.71 
2.  เครือ่งออกกาํลงักายไมเ่พยีงพอกบั

ผูใ้ชบ้รกิาร 3.44 3.14 2.67 3.30 2.61 3.63 1.70 0.14 
3.  ไมม่บีรกิารสิง่อาํนวยความสะดวกอื่น ๆ เชน่ 

ลอ็กเกอร ์ผา้เชด็ตวั หอ้งอาบน้ํา 2.81 2.43 2.67 2.84 2.06 3.63 3.46* 0.01 
รวม 3.15 2.86 2.67 3.05 2.44 3.46 2.07 0.08 

ด้านราคา 
4.  ไมม่กีารลดราคาในการสมคัรสมาชกิ 2.69 3.29 2.33 2.97 3.39 3.38 1.25 0.29 

ด้านการจดัจาํหน่าย/ สถานท่ี 
5.  สถานทีจ่อดรถไมเ่พยีงพอ 3.44 3.00 2.33 2.59 2.50 3.13 2.75* 0.02 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
6.  ไมม่กีารจดักจิกรรมต่างๆ รว่มกบัสมาชกิ 

เชน่ การจดังานปารต์ีก้ารจดัการประกวดเตน้
แอโรบคิ  3.00 2.86 2.33 2.70 2.28 3.00 1.86 0.11 

ด้านคน/ บคุลากร 
7.  ครผููส้อนขาดความรูค้วามชาํนาญในเรือ่ง

วธิกีารออกกาํลงักายทีถ่กูตอ้ง หรอืวธิกีารใช้
เครือ่งออกกาํลงักาย 2.81 2.57 2.33 2.86 2.44 3.25 1.36 0.25 

8.  ครผููส้อนมจีาํนวนไมเ่พยีงพอต่อความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 3.06 2.57 2.33 2.78 2.67 3.38 1.30 0.27 

รวม 2.94 2.57 2.33 2.82 2.56 3.31 1.35 0.25 

ด้านส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 
9.  สถานที ่หอ้งน้ําและหอ้งอาบน้ําไมส่ะอาด 2.94 3.29 2.00 2.92 2.39 3.38 2.13 0.07 
10.  ไมม่มีุมสาํหรบัพกัผอ่น หรอืมมุอ่านหนงัสอื 2.94 2.57 2.33 2.81 2.50 3.00 0.63 0.68 
11.  ไมม่คีวามปลอดภยัในการเกบ็ทรพัยส์นิ

สว่นตวัที ่ฟิตเนสจดัให ้ 3.00 2.71 2.67 2.84 2.39 3.38 1.22 0.31 
รวม 2.96 2.86 2.33 2.86 2.43 3.25 1.22 0.31 
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ตารางที ่35  ผลการเปรยีบเทยีบระดบัปญัหาทีพ่บในการใชบ้รกิารฟิตเนสเป็นรายขอ้ จาํแนกตามอาชพี (ต่อ) 
ปัญหาท่ีพบในการใช้บริการฟิตเนส 

ของลกูค้า 
 F Sig. 

อาชีพ 

ข้า
รา
ชก

าร
 

เจ้
าข

อง
กิจ

กา
ร 

พนั
กง

าน
รฐั

วิส
าห

กิจ
 

พนั
กง

าน
บริ

ษทั
 

เอ
กช

น 

นัก
เรี
ยน

/ นั
กศึ

กษ
า 

พนั
กง

าน
หน่

วย
งา
น 

รา
ชก

าร
 

ด้านกระบวนการ 
12.  บุคลากรของฟิตเนสไมม่มีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี 3.06 2.71 2.67 2.76 2.50 2.75 0.42 0.83 
13.  บุคลากรของฟิตเนสดแูลผูใ้ชบ้รกิารไม่

ทัว่ถงึ 2.94 2.71 2.67 2.81 2.61 3.38 0.93 0.47 
14.  ไมม่กีารสอนใหใ้ชง้านเครือ่งออกกาํลงักาย 2.88 3.00 2.67 2.86 2.67 3.38 0.68 0.64 
15.  ไมไ่ดร้บับรกิารตามทีฟิ่ตเนสสญัญาไว ้ 2.88 3.00 2.67 2.86 2.39 3.25 0.90 0.48 

รวม 2.94 2.86 2.67 2.82 2.54 3.19 0.62 0.68 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางที ่36  ผลการเปรยีบเทยีบระดบัปญัหาทีพ่บในการใชบ้รกิารฟิตเนสดา้นการจดัจาํหน่าย/ สถานที ่เป็นรายคูด่ว้ยวธิ ีLSD  

  จาํแนกตามอาชพี 
อาชีพ  อาชีพ 

ข้า
รา
ชก

าร
 

เจ้
าข

อง
กิจ

กา
ร 

พนั
กง

าน
รฐั

วิส
าห

กิจ
 

พนั
กง

าน
บริ

ษทั
 

เอ
กช

น 

นัก
เรี
ยน

/ นั
กศึ

กษ
า 

พนั
กง

าน
หน่

วย
งา
น 

รา
ชก

าร
 

ขา้ราชการ 3.44 - - * * * - 
เจา้ของกจิการ 3.00 - - - - - - 
รฐัวสิาหกจิ 2.33 - - - - - - 
พนกังานบรษิทัเอกชน 2.59 - - - - - - 
นกัเรยีน/ นกัศกึษา 2.50 - - - - - - 
พนกังานหน่วยงานราชการ 3.13 - - - - - - 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่37  ผลการเปรยีบเทยีบระดบัปญัหาทีพ่บในการใชบ้รกิารฟิตเนส จาํแนกตามรายไดต้่อเดอืน 
ปัญหาท่ีพบในการใช้บริการฟิตเนสของลกูค้า  F Sig. 

รายได้ต่อเดือน 
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กว่
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ดา้นผลติภณัฑ ์ 2.71 3.48 2.84 2.50 2.67 4.00* 0.01 
ดา้นราคา 3.09 3.39 2.71 2.80 2.73 1.37 0.25 
ดา้นการจดัจาํหน่าย/ สถานที ่ 2.59 3.25 2.65 2.20 2.67 3.34* 0.01 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 2.50 3.19 2.47 1.90 2.67 6.55* 0.00 
ดา้นคน/ บุคลากร 2.75 3.31 2.65 2.35 2.30 3.95* 0.01 
ดา้นสิง่นําเสนอทางกายภาพ 2.64 3.31 2.63 2.13 2.62 3.40* 0.01 
ดา้นกระบวนการ 2.76 3.28 2.68 2.25 2.50 2.78* 0.03 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่38  ผลการเปรยีบเทยีบระดบัปญัหาทีพ่บในการใชบ้รกิารฟิตเนสเป็นรายขอ้ จาํแนกตามรายไดต้่อเดอืน 
ปัญหาท่ีพบในการใช้บริการฟิตเนส 

ของลกูค้า 
 F Sig. 

รายได้ต่อเดือน 
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ด้านผลิตภณัฑ ์
1.  เครือ่งออกกาํลงักายลา้สมยั ชาํรดุ 2.77 3.31 2.88 2.60 2.80 1.56 0.19 
2.  เครือ่งออกกาํลงักายไมเ่พยีงพอกบัผูใ้ชบ้รกิาร 2.91 3.83 2.88 2.40 3.00 4.91* 0.00 
3.  ไมม่บีรกิารสิง่อาํนวยความสะดวกอื่น ๆ เชน่ ลอ็ก

เกอร ์ผา้เชด็ตวั หอ้งอาบน้ํา 2.45 3.31 2.76 2.50 2.20 3.50* 0.01 
รวม 2.71 3.48 2.84 2.50 2.67 4.00* 0.01 

ด้านราคา 
4.  ไมม่กีารลดราคาในการสมคัรสมาชกิ 3.09 3.39 2.71 2.80 2.73 1.37 0.25 

ด้านการจดัจาํหน่าย/ สถานท่ี 
5.  สถานทีจ่อดรถไมเ่พยีงพอ 2.59 3.25 2.65 2.20 2.67 3.34* 0.01 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
6.  ไมม่กีารจดักจิกรรมต่างๆ รว่มกบัสมาชกิ เช่น การ

จดังานปารต์ีก้ารจดัการประกวดเตน้แอโรบคิ  2.50 3.19 2.47 1.90 2.67 6.55* 0.00 

ด้านคน/ บคุลากร 
7.  ครผููส้อนขาดความรูค้วามชาํนาญในเรือ่งวธิกีาร

ออกกาํลงักายทีถ่กูตอ้ง หรอืวธิกีารใชเ้ครือ่งออก
กาํลงักาย 2.64 3.25 2.65 2.30 2.40 3.28* 0.02 

8.  ครผููส้อนมจีาํนวนไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 2.86 3.36 2.65 2.40 2.20 4.15* 0.00 

รวม 2.75 3.31 2.65 2.35 2.30 3.95* 0.01 

ด้านส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 
9.  สถานที ่หอ้งน้ําและหอ้งอาบน้ําไมส่ะอาด 2.64 3.19 2.88 2.10 2.93 2.03 0.10 
10.  ไมม่มีุมสาํหรบัพกัผอ่น หรอืมมุอ่านหนงัสอื 2.64 3.25 2.53 2.20 2.40 3.19* 0.02 
11.  ไมม่คีวามปลอดภยัในการเกบ็ทรพัยส์นิสว่นตวัที ่

ฟิตเนสจดัให ้ 2.64 3.50 2.47 2.10 2.53 5.06* 0.00 
รวม 2.64 3.31 2.63 2.13 2.62 3.40* 0.01 

ด้านกระบวนการ 
12.  บุคลากรของฟิตเนสไมม่มีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี 2.82 3.14 2.65 2.10 2.27 2.87* 0.03 
13.  บุคลากรของฟิตเนสดแูลผูใ้ชบ้รกิารไมท่ัว่ถงึ 2.86 3.28 2.65 2.50 2.40 2.40 0.06 
14.  ไมม่กีารสอนใหใ้ชง้านเครือ่งออกกาํลงักาย 2.82 3.33 2.71 2.20 2.73 2.33 0.06 
15.  ไมไ่ดร้บับรกิารตามทีฟิ่ตเนสสญัญาไว ้ 2.55 3.36 2.71 2.20 2.60 3.09* 0.02 

รวม 2.76 3.28 2.68 2.25 2.50 2.78* 0.03 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่39  ผลการเปรยีบเทยีบระดบัปญัหาทีพ่บในการใชบ้รกิารฟิตเนสเป็นรายคูด่ว้ยวธิ ีLSD จาํแนกตามรายไดต้่อเดอืน 
รายได้ต่อเดือน  รายได้ต่อเดือน 
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ด้านผลิตภณัฑ ์       

     ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 2.71 - * - - - 
     10,001-20,000 บาท 3.48 - - * * - 
     20,001-30,000 บาท 2.84 - - - - - 
     30,001-40,000 บาท 2.50 - - - - - 
     มากกวา่ 40,000 บาท 2.67 - - - - - 
ด้านการจดัจาํหน่าย/ สถานท่ี       
     ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 2.59 - * - - - 
     10,001-20,000 บาท 3.25 - - * * - 
     20,001-30,000 บาท 2.65 - - - - - 
     30,001-40,000 บาท 2.20 - - - - - 
     มากกวา่ 40,000 บาท 2.67 - - - - - 
ด้านการส่งเสริมการตลาด       
     ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 2.50 - * - - - 
     10,001-20,000 บาท 3.19 - - * * * 
     20,001-30,000 บาท 2.47 - - - - - 
     30,001-40,000 บาท 1.90 - - - - * 
     มากกวา่ 40,000 บาท 2.67 - - - - - 
ด้านคน/ บคุลากร       

     ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 2.75 - * - - - 
     10,001-20,000 บาท 3.31 - - * * * 
     20,001-30,000 บาท 2.65 - - - - - 
     30,001-40,000 บาท 2.35 - - - - - 
     มากกวา่ 40,000 บาท 2.30 - - - - - 
ด้านส่ิงนําเสนอทางกายภาพ       
     ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 2.64 - * - - - 
     10,001-20,000 บาท 3.31 - - * * * 
     20,001-30,000 บาท 2.63 - - - - - 
     30,001-40,000 บาท 2.13 - - - - - 
     มากกวา่ 40,000 บาท 2.62 - - - - - 
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ตารางที ่39  ผลการเปรยีบเทยีบระดบัปญัหาทีพ่บในการใชบ้รกิารฟิตเนสเป็นรายคูด่ว้ยวธิ ีLSD จาํแนกตามรายไดต้่อเดอืน  
  (ต่อ) 
รายได้ต่อเดือน  รายได้ต่อเดือน 
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ด้านกระบวนการ       
     ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 2.76 - - - - - 
     10,001-20,000 บาท 3.28 - - - * * 
     20,001-30,000 บาท 2.68 - - - - - 
     30,001-40,000 บาท 2.25 - - - - - 
     มากกวา่ 40,000 บาท 2.50 - - - - - 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ส่วนท่ี 4 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ 
 
 1.  ข้อมลูทัว่ไปของบริษทั และสภาพแวดล้อมโดยทัว่ไป และปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในการดาํเนินธรุกิจ และสภาพ
การแข่งขนั 
 
  1.1  ลกัษณะของกลุ่มลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารในอุตสาหกรรมธุรกจิสถานออกกาํลงักายมลีกัษณะเป็นอยา่งไร 
   เน่ืองจากธุรกจิของบรษิทัเป็นธุรกจิทีท่าํแบบครบวงจร สว่นใหญ่ลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารจะมหีลากหลายกลุ่ม
อาชพี และหลายวยั เช่น กลุ่มนักเรยีน-นักศกึษา  กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวยักลางคน แต่กลุ่มทีเ่ป็นส่วนใหญ่จะเป็นคนในกลุ่มวยั
ทาํงาน และมฐีานะด ี
 
  1.2  กจิการมกีารกาํหนดกลุ่มลกูคา้เป้าหมายอยา่งไร 
   มกีารกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้มคีวามคลอบคลุมทุก Tatget โดยจะมกีลุ่มเป้าหมายเริม่ตัง้แต่อายุ      
18-75 ปี 
  
  1.3  กจิการมแีนวทางในการวางตาํแหน่งสนิคา้ และบรกิารเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่อยา่งไร 
   เป็นผู้นํา (Leader) ทางด้านการออกกําลังกาย ซึ่งจะแตกต่างจากคู่แข่งขนัที่ส่วนใหญ่จะมีการให้
ความสาํคญัทางลกัษณะทางกายภาพ เช่น การมมีุมนัง่พกัผ่อน มุมอ่านหนังสอื จบิกาแฟ แต่ของทีน่ี่เราไม่มตีรงส่วนน้ี เพราะ
การทีค่นตัง้ใจมาออกกําลงักายพอเหนื่อยแลว้ไปนัง่พกัจะทําใหเ้กดิความรูส้กึเหน่ือยและไมอ่ยากกลบัมาออกกําลงักายต่อ ทีน่ี่
จงึเน้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสุขภาพชวีติของคนใหด้ขีึน้ โดยจะมกีระตุ้นการออกกําลงักายดว้ยการใชเ้สยีงเพลง มกีารนํา
โปรแกรม หรอืรปูแบบการออกกาํลงักายใหม ่ๆ เขา้มา เช่น การออกกําลงักายในรปูแบบของการเตน้ หรอืทีเ่รยีกวา่ Prodance 
การออกกําลงักายแบบชกมวย การออกกําลงักายแบบลลีาศ ซึง่กจิกรรมเหล่านี้ทีน่ี่ถอืเป็นทีแ่รกทีนํ่าเขา้มาในสถานออกกําลงั
กาย 
  1.4  นโยบายของภาครฐับาลทีเ่กีย่วกบั การสง่เสรมิใหป้ระชาชนหนัมาใหค้วามสาํคญักบัการออกกําลงักายเพือ่
สขุภาพทีด่ขี ึน้ ชว่ยสนบัสนุนสง่เสรมิการดาํเนินธุรกจิอยา่งไร 
   นโยบายภาครฐัชว่ยไดบ้า้ง แต่ไมเ่กนิ 10 % เน่ืองจากรฐับาลไมเ่ขา้ใจการออกกําลงักายทีแ่ทจ้รงิ รฐับาล
สง่เสรมิใหค้นออกกําลงักาย ซึง่ใครๆ กอ็อกกําลงักายได ้แต่การออกกําลงักายทีถู่กตอ้งจะตอ้งรูว้่าออกกําลงักายแบบนี้แลว้ จะ
ไดอ้ะไร มผีลต่อรา่งกายอยา่งไร ซึง่คนสว่นใหญ่ไมรู่ ้กไ็ดแ้ต่ทาํกนัไป แต่สาํหรบัทีน่ี่นอกจากจะสง่เสรมิใหค้นออกกําลงักายแลว้
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ยงัมกีารเสรมิการให้ความรู้ในเรื่องของสมรรถนะของการออกกําลงักายด้วย เช่น อายุเท่านี้ มโีรคประจําตวัแบบน้ี ควรวิง่
ระยะทางเท่าไร เรว็แค่ไหน และจะมผีลต่ออตัราการเต้นของหวัใจเป็นอย่างไร ซึ่งจะมคีวามปลอดภยัในการออกกําลงักาย
มากกวา่ ในขณะทีร่ฐับาลไมไ่ดใ้หข้อ้มลูในจดุน้ี 
 
  1.5  ปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิในปจัจบุนัมผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิอยา่งไร 
   ถา้เป็นผลกระทบทีเ่กดิขึน้สว่นใหญ่จะกระทบกบัการหาลกูคา้กลุ่มใหม ่ๆ เพิม่ แต่ถา้กลุ่มลูกคา้เดมิทีเ่ป็น
สมาชกิ (Member) อยู่แลว้ มผีลกระทบน้อยมาก เพราะลูกคา้กลุ่มน้ีคอืกลุ่มทีต่้องการออกกําลงักาย และเหน็ผลจากการออก
กําลงักายอย่างแทจ้รงิ รวมทัง้เป็นกลุ่มทีม่คีวามตอ้งการทางสงัคม เช่น ความตอ้งการมกีลุ่มเพือ่น การไดเ้หน็คนอื่นมสีุขภาพด ี
หุน่ด ีแลว้ทาํใหเ้กดิแรงกระตุน้ หรอื กาํลงัใจ (Motivation) เพิม่มากขึน้ดว้ย 
 
  1.6  ปจัจยัทางดา้นสงัคม พฤตกิรรมการบรโิภค มผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิอยา่งไร 
   กจ็ะเหมอืนกบั ขอ้ 1.5 คอืถา้เป็นการหากลุ่มใหม่ๆ  จะมผีลกระทบเนื่องจากพฤตกิรรมในการบรโิภคหรอื
การจบัจา่ยใชส้อยต่างๆ ของลกูคา้กลุ่มใหมน้ี่อาจยงัมองไมเ่หน็ความสาํคญัในการออกกําลงักาย จงึไมเ่หน็ความจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง
สมคัรสมาชกิใหเ้สยีเงนิ  แต่ถา้เป็นลูกคา้หรอืสมาชกิกลุ่มเดมิ ซึง่ค่อนขา้งมอียู่จาํนวนมากนัน้ แทบจะไม่กระทบเลย แถมยงัมี
การชกัชวนเพือ่น ทีม่คีวามชืน่ชอบในการออกกาํลงักายเขา้มารว่มเป็นสมาชกิอกีดว้ย 
 
  1.7  ทา่นไดใ้ชเ้ทคโนโลยใีดในการดาํเนินงานในอุตสาหกรรมหรอืไม ่อยา่งไร 
   เทคโนโลยทีีนํ่ามาใชส้ว่นใหญ่จะมุง่เน้นไปในเรือ่งของเครือ่งออกกําลงักายทีม่คีวามเป็นมาตรฐาน ซึง่ใน
เครื่องออกกําลงักายแต่ละแบบจะมโีปรแกรมในการคํานวณ และตรวจสอบสมรรถภาพในการออกกําลงักายทีม่คีวามรวดเรว็ 
ถูกตอ้ง และแม่นยํา เช่น การออกกําลงักายดว้ยเครื่องชนิดน้ี จะไดป้ระสทิธภิาพกบัร่างกาย หรอืกลา้มเน้ือส่วนไหน ควรออก
ดว้ยเวลา และจาํนวนเทา่ไหร ่เป็นตน้ 
 
  1.8  คูแ่ขง่หลกัในการดาํเนนิธุรกจิมกีีร่าย ไดแ้ก่ ธุรกจิสถานออกกาํลงักายแหง่ใดบา้ง 
   คู่แขง่ขนัทีถ่อืเป็นคู่แขง่หลกั ๆ จะตอ้งมฐีานธุรกจิทีใ่หญ่พอ ๆ กนักบับรษิทั ABC Fitness Center เช่น 
Fitness first หรอื True Fitness แต่ทีจ่ะพจิารณากจ็ะพจิารณาแต่ Fitness fist เป็นคู่แขง่ขนัหลกัทีส่าํคญัเพยีงทีเ่ดยีว เน่ืองจาก
มฐีานธุรกจิ และจาํนวนสาขาทีม่กีารขยายมาก พอ ๆ กนั  
 
  1.9  ทา่นคดิวา่กจิการของทา่นมคีวามไดเ้ปรยีบเหนือกวา่คูแ่ขง่ หรอืดอ้ยกวา่คูแ่ขง่อยา่งไร 
   ความไดเ้ปรยีบเกดิจากการทีบ่รษิทั ABC Fitness Center จะมกีจิกรรมหรอืโปรแกรมทีใ่หม่ๆ  โดยทีท่ีอ่ ื่น
ยงัไมม่กี่อนเสมอ รวมทัง้ลกัษณะของกายภาพของสถานออกกาํลงักายกจ็ะมคีวามตื่นเตน้ เรา้ใจมากกกวา่ 
 
  1.10  สถานออกกาํลงักายทีเ่ป็นคูแ่ขง่ขนัหลกัของทา่น มกีลยุทธใ์นการแขง่ขนัอยา่งไร 
   อยา่งเชน่ Fitness first  ซึง่สว่นใหญ่ลกูคา้จะชอบความสงบ ไมห่วอืหวา ออกกําลงักายเสรจ็แลว้ กอ็ยาก
นัง่พกัผอ่น เป็นกลุ่มลกูคา้ทีเ่รยีบ ๆ  
 
  1.11  การเพิม่ขึน้ของสถานออกกําลงักายในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทําให้มผีลกระทบต่อกจิการของท่าน
อยา่งไรบา้ง 
   ถ้าเป็นสถานออกกําลงักายเลก็ ๆ ทีม่เีพิม่ขึน้มากไ็ม่มผีลกระทบ แต่ทีอ่าจมผีลกระทบกบัสถาบนัหรอื
กลุ่มธุรกจิทีบ่อกวา่สามารถลดน้ําหนักได ้โดยไม่ตอ้งออกกําลงักาย ซึง่ธุรกจิประเภทนี้อาจมแีนวโน้มวา่จะกระทบกบัธุรกจิของ
สถานออกกาํลงักายไดใ้นอนาคตอนัใกล ้ซึง่อาจถอืไดว้า่เป็นคูแ่ขง่ขนัรายใหมท่ีเ่ขา้มาสูต่ลาด กเ็ป็นได ้
 
  1.12  ทา่นไดม้กีารปรบัตวัจากผลกระทบจากการทีม่กีจิการเพิม่ขึน้อยา่งไรบา้ง 
   มกีารทาํสปาแบบทางการแพทย ์(Medical Spa) ขึน้มาเพิม่เตมิ ซึง่จะเกีย่วกบัการใหค้วามรูใ้นเรือ่งของ
การกนิอาหารเสรมิเพือ่สุขภาพ เพิม่กลา้มเนื้อ โดยเน้นการออกกําลงักายจากภายในโดยเสรมิจุดขายตรงนี้เพิม่เตมิเขา้ไป เพื่อ
เสรมิสรา้งและใหค้วามรูก้บัผูท้ ีร่กัการออกกาํลงักายอยา่งแทจ้รงิใหม้สีขุภาพทีด่ตี่อไปในระยะยาว 
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 2.  ข้อมูลกระบวนการทาํงาน แผนงาน หน้าท่ีของแต่ละฝ่ายและกิจกรรม ปัญหาจากการดาํเนินธุรกิจใน
ปัจจบุนั 
 
  2.1  สนิคา้และบรกิารหลกัของกจิการมอีะไรบา้ง 
   ลกัษณะของการให้บรกิารคอื ห้องออกกําลงักาย ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล  บรกิารฝึกสอนโยคะ บรกิาร
ฝึกสอนพลิาเทส ์และบรกิารสปา โดยรายละเอยีดของธุรกจิของบรษิทัฯสามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 
   1)  การออกกําลงักายทัว่ไป อุปกรณ์ออกกําลงักายใหบ้รกิารจาํนวนมาก ลว้นเป็นอุปกรณ์ทีท่นัสมยัและ
ไดม้าตรฐานระดบัสากล ภายในพืน้ทีอ่อกกําลงักายอย่างกวา้งขวาง ซึง่จะใหค้วามรูส้กึผอ่นคลายภายใตเ้สยีงเพลงทีส่นุกสนาน
เรา้ใจ เพื่อใหส้มาชกิไดร้บัประสบการณ์ทีส่นุกสนานในขณะการออกกําลงักาย อุปกรณ์ทุกชิน้ง่ายต่อการใชแ้ละมกีารตรวจเชค็
อุปกรณ์ให้มสีภาพที่พร้อมใช้อยู่เสมอเพื่อลดอุบตัิเหตุที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด โดยมผีู้ฝึกสอนคอยให้คําแนะนําในการใช้
อุปกรณ์เครื่องออกกําลงักาย หอ้งออกกําลงักายน้ีเหมาะสาํหรบัสมาชกิทีต่อ้งการการออกกําลงักายตามเวลาทีต่วัเองกําหนด
และเน้นการออกกาํลงักายเฉพาะสว่น โดยอุปกรณ์ทีม่ไีวบ้รกิารสามารถแบง่เป็น 3 ประเภทหลกั ดงัน้ี 
   -  อุปกรณ์เคลื่อนไหว (Cardiovascular) คอือุปกรณ์ประเภททีเ่คลื่อนไหวตลอดเวลา เหมาะสาํหรบัการ
ออกกําลงักายทุกส่วนและเผาผลาญแคลลอร ีเช่น Stairclimbers, Stepper, Elliptic Movement, Treadmill, Upright & 
Recumbent Bicycle, Cross Trainer 
   -  อุปกรณ์อยู่กบัที ่(Resistance) คอือุปกรณ์ทีเ่น้นความคงที ่เหมาะกบัการออกกําลงักายเฉพาะส่วน 
เชน่ Body Master, Cyber Flex, Hammer Strength, Icarian, Life Fitness, Sprint  
   -  อุปกรณ์ยกน้ําหนัก (Free Weights) คอื อุปกรณ์ทีเ่ป็นชิน้เดีย่วโดยมากเป็นอุปกรณ์ยกน้ําหนกั เช่น 
Dumbbell เหมาะสาํหรบัการออกกาํลงักายเฉพาะสว่น 
   2)  การออกกาํลงักายเป็นกลุ่ม (Group X) นอกจากการออกกาํลงักายทีเ่น้นเฉพาะสว่นและความรวดเรว็
แลว้ ABC Fitness Center  ยงัมกีารใหบ้รกิารหอ้งออกกําลงักายแบบเป็นกลุ่ม ซึง่จะเน้นความสนุกสนาน ความผอ่นคลาย ทาํ
ใหส้มาชกิรูจ้กักนั ซึง่เป็นกจิกรรมหน่ึงทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างสงู การออกกําลงักายแบบกลุ่มสามารถแบ่งออกเป็นหอ้งออก
กาํลงักาย 4 หอ้ง ดงัน้ี 
   -  หอ้งแอโรบคิ  มบีรกิารออกกําลงักายเขา้จงัหวะในบรรยากาศสนุกสนาน มแีสง ส ีเสยีง ทีเ่รา้ใจเหมาะ
กบัการเขา้จงัหวะ อาทเิชน่ Body Combat, Body Pump, Intro Aerobic, Intro  Step, Hip Hop, Latin Dance, Tai-Chi เป็นตน้ 
   -  หอ้งป ัน่จกัรยาน (Spinning) เป็นการออกกําลงักายทีเ่ป็นการประยุกต์การป ัน่จกัรยานและการออก
กําลงักายเขา้จงัหวะเขา้ด้วยกนั ในห้องป ัน่จกัรยานนี้มบีรรยากาศที่เต็มไปด้วยแสง ส ีเสยีง ซึ่งทําให้เกิดความเร้าใจและ
สนุกสนาน 
   -  หอ้งโยคะ ใหบ้รกิารการสอนโยคะ ควบคุมดแูลโดยผูฝึ้กสอนทีไ่ดร้บัประกาศนียบตัร 
   -  หอ้งพลิาเทส ์ ใหบ้รกิารสอนการยดืกลา้มเน้ือ การหายใจ และการควบคุมการเคลื่อนไหวควบคุมดแูล
โดยผูฝึ้กสอนทีไ่ดป้ระกาศนียบตัร 
 
   นอกจากบรกิารทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งต้น ABC Fitness Center ยงัไดจ้ดัหาสิง่อํานวยความสะดวก
ใหบ้รกิารแก่สมาชกิทุกสาขา เช่น หอ้งแต่งตวัที่ทนัสมยั ห้องเซาวน่์า (Sauna) หอ้งอบไอน้ํา (Steam Room) ตู้เกบ็ของ 
(Locker) เป็นตน้ นอกจากนี้ยงัมบีรกิารเสรมิต่างๆแก่สมาชกิ เชน่ สปา (Spa) และ สระวา่ยน้ํา ในบางสาขา 
 
   นอกจากหอ้งออกกําลงักายต่าง ๆ ทีม่ไีวใ้หบ้รกิารสมาชกิแล้ว บรษิทัฯ ยงัมบีรกิารพเิศษทีผู่ใ้ชบ้รกิาร
ดงักล่าวจะตอ้งเสยีคา่บรกิารเพิม่เตมิเน่ืองจากเป็นบรกิารทีน่อกเหนือจากคา่สมาชกิของ ABC Fitness Center  
   3)  การใหบ้รกิารผูฝึ้กสอนสว่นบุคคล (Personal Training) เน่ืองจากสมาชกิแต่ละรายจะมเีป้าหมายและ
จุดประสงคใ์นการออกกําลงักายทีแ่ตกต่างกนั เพื่อตอบสนองกบัความแตกต่างดงักล่าว ABC Fitness Center จงึใหบ้รกิารผู้
ฝึกสอนส่วนบุคคลเพื่อใหค้ําปรกึษาเรื่องการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ การเน้นการออกกําลงักายเฉพาะส่วน รวมทัง้การฝึกแบบพเิศษ 
โดยผูฝึ้กสอนทุกคนทีใ่หบ้รกิารนี้ไดผ้า่นการอบรมและทดสอบจากหลกัสตูรทีบ่รษิทัฯกาํหนดไวแ้ลว้ และทุกคนมคีวามชาํนาญใน
การใชอุ้ปกรณ์ทุกประเภท ซึง่สามารถใหค้าํแนะแก่นําสมาชกิในการใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่หมาะกบัความตอ้งการและสมรรถภาพ
ของรา่งกาย โดยสมาชกิสามารถซือ้บรกิารเป็นรายชัว่โมงหรอืจา่ยล่วงหน้า นอกจากนี้ยงัใหค้าํปรกึษาในการตัง้เป้าหมายในการ
ออกกําลงักายและจดัตารางการออกกําลงักายใหเ้กดิประสทิธผิลมากทีสุ่ด รวมทัง้ใหค้ําแนะนําทางดา้นโภชนาการสาํหรบัการ
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สรา้งกลา้มเนื้อทีเ่ป็นประโยชน์ต่อร่างกาย การมผีูฝึ้กสอนส่วนบุคคลนัน้เป็นการกระตุน้ใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะออกกําลงั
กายอยา่งถกูตอ้ง มปีระสทิธภิาพและปลอดภยั 
   4)  การใหบ้รกิารฝึกสอนโยคะ นอกจากใหบ้รกิารการสอนโยคะขัน้พืน้ฐานสําหรบัสมาชกิทุกท่านแล้ว 
บรษิทัฯ ยงัมบีรกิารเสรมิสาํหรบัโยคะแบบพเิศษ โดยจะมใีหเ้ลอืกหลายประเภทไมว่า่จะเป็นโยคะรอ้น (Hot Yoga) โยคะขัน้สงู 
(Advanced Yoga) และผูฝึ้กสอนโยคะสว่นบุคคล (Yogi & I) เป็นตน้ ซึง่ผูฝึ้กสอนไดผ้า่นการ อบรมและไดร้บัประกาศนียบตัร
จากสถาบนัโยคะชัน้นําของโลก  
   5)  การใหบ้รกิารฝึกสอนพลิาเทส ์(Pilates) เป็นการผสมผสานรปูแบบการยดืกลา้มเน้ือ การหายใจ และ
การควบคุมการเคลื่อนไหว โดยมรีปูแบบการเคลื่อนไหวของร่างกายและจติใจทีม่รีะเบยีบแบบแผน โดยการบรหิารรา่งกายกบั
อุปกรณ์ทีไ่ดร้บัการออกแบบเป็นพเิศษภายใตก้ารควบคุมดแูลของผูฝึ้กสอนทีไ่ดร้บัการอบรมเป็นอยา่งด ี 
   6)  การใหบ้รกิารฝึกสอนคกิฟิต (Kick Fit) คกิฟิตเป็นการผสมผสานเทคนิคมวยไทยและเทคนิคต่างๆ ที่
มเีป้าหมายใหผู้เ้ล่นไดอ้อกกาํลงักายต่อสูอ้ยา่งแขง็แรง ซึง่จะสง่ผลใหผู้เ้ล่นไดพ้ฒันาความแขง็แกรง่และความอดทนของรา่งกาย
จากการฝึกคกิฟิต ดงันัน้ คกิฟิตจงึเป็นกฬีาทีเ่ป็นทีนิ่ยมในผูห้ญงิเน่ืองจากชว่ยเสรมิสรา้งความมัน่ใจและทกัษะในการป้องกนัตวั 
พรอ้มกนัน้ียงัเป็นทีช่ืน่ชอบในผูช้ายเชน่กนัเน่ืองจากชว่ยผอ่นคลายความตงึเครยีด 
   7)  การใหบ้รกิารสปา (Spa) การทาํสปานัน้ ถอืวา่เป็นการบาํบดัรา่งกายไปพรอ้มกบัการผอ่นคลายจติใจ 
เพราะวา่การทาํสปาจะชว่ยใหรู้ส้กึผอ่นคลายและสบายตวั ลดความเครยีด ชว่ยคลายกลา้มเน้ือ ทัง้รา่งกายและใบหน้า ช่วยฟ้ืนฟู
สภาพผวิ ชะลอการเกดิริว้รอย ลดอาการปวดศรีษะ ชว่ยลดอาการปวดเมือ่ยและอกัเสบของกลา้มเน้ือ   
 
  2.2  กจิการกาํหนดราคาของสนิคา้และบรกิารแต่ละประเภทอยา่งไร 
   บรษิทัฯ ไดค้าํนึงถงึราคาการใหบ้รกิารเป็นสาํคญั ดงันัน้ราคาของค่าสมาชกิและค่าบรกิารไดถู้กออกแบบ
เพือ่สนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค ทัง้น้ี ราคาค่าสมาชกิและค่าบรกิาร (Master Price List) จะถูกกําหนดและวางรปูแบบโดย
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ซึง่พนกังานของบรษิทัฯไมส่ามารถเปลีย่นแปลงราคาทีร่ะบุใน Master Price List ไดแ้ละจะตอ้งปฏบิตัติาม
ระเบยีบโดยการขายสมาชกิและบรกิารตามราคาทีก่าํหนด ทัง้น้ี รปูแบบราคาของค่าสมาชกิและค่าบรกิารอาจจะเปลีย่นแปลงไป
ตามนโยบายการตลาดของบรษิทัฯและภาวการณ์แขง่ขนัในแต่ละชว่งเวลานัน้ๆ 
 
   1)  ค่าสมาชกิแบบรายเดอืน (Due Member) บรษิทัฯไดอ้อกแบบค่าสมาชกิแบบรายเดอืนสาํหรบัท่าน
สมาชกิทีไ่มต่อ้งการมภีาระในการจา่ยคา่สมาชกิล่วงหน้า แต่จะตอ้งมคี่าใชจ้า่ยค่าแรกเขา้บางสว่น (Joining Fee) และค่าสมาชกิ
รายเดอืนทีจ่ะตอ้งชาํระผา่นระบบอตัโนมตั ิ(Auto-pay) ทุกๆ เดอืนจนครบตามระยะเวลาทีก่ําหนด หลงัจากนัน้บรษิทัฯจะทาํการ
ต่ออายุสมาชกิแบบเดอืนต่อเดอืนจนกวา่สมาชกิจะทาํการยกเลกิสญัญา   
   2)  คา่สมาชกิแบบจา่ยล่วงหน้า (Term Member) นอกจากค่าสมาชกิแบบรายเดอืนแลว้ บรษิทัฯ ยงัมคี่า
สมาชกิทีเ่หมาจา่ยล่วงหน้าซึง่ใหส้ว่นลดพเิศษใหส้มาชกิทีเ่ลอืกสมาชกิประเภทนี้  
   3)  ค่าบรกิารสําหรบับรกิารเพิม่เตมิ ค่าบรกิารผูฝึ้กสอนส่วนบุคคล ค่าบรกิารฝึกสอนคกิฟิต ค่าบรกิาร
ฝึกสอนโยคะ และคา่บรกิารฝึกสอนพลิาเทส ์สามารถเลอืกไดท้ัง้ประเภทรายชัว่โมง รายเดอืน หรอืจา่ยล่วงหน้า 
 
  2.3  สถานทีใ่หบ้รกิาร และสิง่อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ของกจิการมจีดุเดน่อยา่งไร 
   แต่ละสาขาของ ABC Fitness Center จะมลีกัษณะทางกายภาพทีม่คีวามเป็นมาตรฐานเดยีวกนัทุกสาขา 
คอื ตอ้งการใหส้มาชกิใชเ้วลาในการออกกาํลงักายมากทีส่ดุ โดยไมเ่น้นมมุพกัผอ่น และการมเีสยีงเพลงทีต่ื่นเตน้เรา้ใจกระตุน้ให้
เกดิการออกกาํลงักาย 
 
  2.4  กจิการมกีารสง่เสรมิการตลาด เพือ่เขา้ถงึกลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งไร 
   มกีารส่งเสรมิการตลาดหลายด้าน เช่นการทําการตลาดร่วมกบัพนัธมติรทางการค้า โดยมกีาร Co-
Promotion กบับตัรเครดติของธนาคารต่าง ๆ ในการใหส้ทิธพิเิศษในการสมคัรสมาชกิของสถานออกกําลงักายของบรษิทัฯ  และ
รา้นอาหารในเครอื Major รวมทัง้มกีารเขา้ถงึผูบ้รโิภคโดยการจดักจิกรรมพเิศษต่าง ๆ (Event) ใหผู้บ้รโิภคไดเ้ขา้มามสีว่นรว่ม
ในการทาํกจิกรรม อกีทัง้ยงัมกีารจดักจิกรรมพเิศษสาํหรบั สมาชกิ (Member) โดยเฉพาะ เป็นตน้ 
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  2.5  รปูแบบและกระบวนการ ในการใหบ้รกิารเป็นอยา่งไร 
   มโีปรแกรมการออกกําลงักายรูปแบบต่างๆ ทีม่คีวามหลากหลาย และมคีลาสใหส้มาชกิไดเ้ขา้ร่วมเป็น
จาํนวนมาก  รวมทัง้สิง่อาํนวยความสะดวกอื่นๆ อกีมากมาย  พรอ้มทัง้มุง่มัน่ในการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิาร และดแูลรกัษา
อุปกรณ์การออกกําลงักายทุกประเภทใหม้คีวามพรอ้มและปลอดภยัอยู่เสมอ และนําเสนออุปกรณ์การออกกําลงักายประเภท
ใหม่ๆ  อยา่งต่อเน่ือง อกีทัง้บรษิทัฯ จะมุง่มัน่พฒันาบรกิารเสรมิประเภทใหม่ๆ  เพือ่ใหส้มาชกิทุกราย ไดป้ระโยชน์สงูสุดจากการ
เป็นสมาชกิของบรษิทัฯ 
 
  2.6  บรษิทัมโีครงสรา้งการดาํเนินงานอยา่งไร 
   มกีารแบ่งหน้าทีต่ามสายงานอย่างชดัเจน แยกเป็นฝา่ย เป็นแผนก รบัผดิชอบในหน่วยงานของตนเอง 
การดําเนินงานสามารถทาํการตรวจสอบได ้เช่น การมรีะบบ Scan น้ิวมอืเพื่อเป็นการยนืยนัการเป็นผูฝึ้กสอน (Train) เครื่อง
ออกกาํลงักายใหก้บัสมาชกิ จะตอ้งมกีารใชน้ิ้วมอืของทัง้ผูฝึ้กสอน และสมาชกิ Scan ไปทีเ่ครือ่งพรอ้มกนัทัง้คู่ เพือ่เป็นการสรา้ง
ความเชื่อมัน่ และน่าเชื่อถอืใหก้บัพนกังาน รวมทัง้ยงัเป็นการสรา้งวนิยัใหก้บัพนกังานในการจดัการกบักระบวนการทาํงานของ
ตนเองใหด้ขี ึน้ดว้ย เป็นตน้ 
 
  2.7  บุคลากรในแต่ละตาํแหน่งมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบอยา่งไร 
   แบ่งหน้าที่อย่างชดัเจน เช่น 1.แผนกขาย ก็จะเน้นดา้นการขายเพื่อหาสมาชกิใหม่ 2. ครูผูฝึ้กสอน 
(Personnal Tranner) กจ็ะดูแลเรื่องการฝึกสอนหรอืแนะนําวธิกีารออกกําลงักายทีถู่กตอ้ง 3. ฝ่ายปฎบิตักิาร จะดูแลความ
เรยีบรอ้ยของคลบัทัง้หมด เป็นตน้ 
 
  2.8  ทา่นมวีธิกีารในการรกัษามาตรฐานการปฏบิตังิานดา้นพนกังาน และมนีโยบายพฒันาบุคลากรอยา่งไร 
   เริม่จากการสรรหาพนกังาน จะสรรหาพนกังานทีม่คีุณสมบตัติามทีต่อ้งการ โดยตอ้งมใีจรกัทางดา้นกฬีา 
และการบรกิารเป็นสาํคญั ซึง่อาจไมจ่าํเป็นตอ้งจบดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีาโดยตรงกไ็ด ้เพราะเรามกีารสง่บุคคลากรของเราไป
เรยีนเพิม่เตมิเพื่อมาเป็น ผูฝึ้กสอนตน้แบบ (Master Trainner) เพื่อกลบัมาสรา้ง Trainner ทีด่ใีหก้บัทีน่ี่ รวมทัง้ยงัมกีารจดั
ฝึกอบรมพนักงานในหลกัสตูรต่าง ๆ เช่น เทคนิคการดแูลลูกคา้ เทคนิคการปิดการขาย เทคนิคการดแูลผูป้่วย ฯลฯ และมกีาร
วดัผลประสทิธภิาพของพนกังานทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมเพือ่ทาํการประเมนิใหส้ามารถเตบิโตไปยงัตาํแหน่งอื่น ๆ ทีส่งูกวา่ได ้
 
  2.9  ปญัหา และอุปสรรคสาํคญัในการดาํเนินธุรกจิของทา่น มากทีส่ดุคอือะไร 
   ปญัหามกัเกดิจาก 2 ประเดน็ใหญ่ ๆ ดว้ยกนัคอื  
   1)  ความไมเ่ขา้ใจของผูบ้รโิภค เช่น ลูกคา้สมคัรสมาชกิรายปีเอาไวซ้ึง่มกีารหกัเงนิผา่นบตัรเครดติ แต่
พอผา่นไป 3 เดอืน มาแจง้ยกเลกิแลว้บอกวา่ยงัไมเ่คยมาเล่นเลยเพราะไมม่เีวลา ทาํไมตอ้งเสยีเงนิดว้ย ซึง่การทาํสญัญานี้จรงิๆ 
กจ็ะมผีลเริม่ตัง้แต่ลูกคา้สมคัรเป็นสมาชกิ ถ้าจะยกเลกิกส็ามารถทําได ้แต่จะต้องเสยีค่าใชจ้่ายตามสดัส่วนลดหลัน่กนัไป ซึ่ง
บางครัง้อาจทาํใหล้กูคา้เกดิความไมเ่ขา้ใจตรงกนั จงึเป็นปญัหาทีส่าํคญัทีส่ดุ  
   2)  พนกังานขายบางคนพยายามขายโปรแกรม (Package) ทีม่ากเกนิจรงิ 
 
  2.10  จากปญัหา และอุปสรรคทีท่า่นประสบ ทา่นมวีธิกีารแกไ้ขอยา่งไร 
   มกีารปรบัเปลี่ยนรปูแบบของสญัญาใหก้บัลูกคา้เพื่อเป็นการปิดสญัญา เช่น เดมิสมคัรไวเ้ป็นรายปี 12 
เดอืน แต่ขอจบสญัญาก่อน กเ็ปลีย่นเป็นราย 3 เดอืน หรอื 6 เดอืนใหแ้ต่กจ็ะมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิบา้งในบางสว่น และมกีารเน้น
ยํ้าพนกังานขายของฟิตเนสใหม้รีะบบการทาํงานทีม่ขี ัน้ตอนเพิม่มากขึน้โดยเพิม่การตอกยํ้าความเขา้ใจ อธบิายรายละเอยีดสทิธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ และทบทวนสญัญาใหก้บัลูกคา้ใหม้คีวามเขา้ใจทีต่รงกนัทัง้ 2 ฝา่ยเพิม่ขึน้ รวมทัง้มบีรกิาร Call Center คอย
ตอบคาํถาม ใหค้าํปรกึษา และแนะนําในสว่นทีล่กูคา้ไมเ่ขา้ใจเพิม่เตมิไดอ้กีทางหนึ่ง 
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 3.  ข้อมลูสาํหรบัการกาํหนดทิศทาง วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ เป้าหมายขององคก์ร 
 
  3.1  ในอกี 5 ปีขา้งหน้า ทา่นตัง้เป้าหมายในการดาํเนินกจิการ และอยากเหน็ภาพของกจิการเป็นอยา่งไร 
   ในอกี 5 ปีขา้งหน้ามองวา่คนจะพดูถงึการออกกําลงักายตอ้งพดูถงึการออกกําลงักายกบั ABC Fitness 
Center เชน่ มโีปรแกรมออกกาํลงักายหลากหลายน่าสนใจ ครผููฝึ้กสอนเก่ง ถา้จะเขา้ฟิตเนสตอ้งมาที ่ABC Fitness Center 
 
  3.2  ทา่นวางแนวทางการดาํเนินงานเพือ่สามารถบรรลุสูเ่ป้าหมายอยา่งไร 
   ในปจัจบุนัจะไมม่กีารขยายสาขาเพิม่เตมิ เพราะมกีารกําหนดแผนระยะสัน้ไวว้า่ตอ้งกลบัมาศกึษาสาขาที่
มอียู่ในปจัจุบนั โดยจะมกีารปรบัปรุงระบบการทํางานภายในร่วมกบัการควบคุมทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อต้องการสรา้งการ
สือ่สารใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนักบัผูบ้รโิภค รวมทัง้จะใชป้ระโยชน์จากสาขาทีม่อียู่ใหไ้ดอ้รรถประโยชน์เตม็ที ่เพือ่สนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดต้ามทีต่อ้งการ ซึง่กาํหนดแผนในการพฒันาน้ีจะใชเ้วลาประมาณ 2 ปี 
   สว่นแผนระยะกลาง และยาว จะเน้นเรือ่งของขยายสาขาเพืม่เตมิ รวมทัง้การขยายตลาด พรอ้มทัง้มกีาร
ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพิม่สทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ใหม้ากขึน้ เพือ่ดงึฐานลกูคา้ทีม่รีะดบัเพิม่มากขึน้ 
 
  3.3  ในความเหน็ของทา่น ปจัจยัใดทีท่าํใหอ้งคก์รสามารถบรรลุสูค่วามสาํเรจ็ได ้
   มอียู ่4 ปจัจยัหลกัคอื 1) การเหน็ภาพจรงิของสุขภาพทีด่ขี ึน้ 2) การพฒันาคน  3) การพฒันาระบบ และ 
4) การพฒันาการบรกิารใหต้รงตามความตอ้งการลกูคา้ และมกีารสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัสมาชกิ (Member) เชน่ 
   -  การสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ กรณีลูกคา้สมคัรสมาชกิเกนิ 1 ปี มกีารลดค่าบรกิารให ้หรอืเพิม่สทิธิ
ประโยชน์ให ้
   -  การสรา้งการปฎสิมัพนัธข์องพนกังานกบัผูบ้รโิภค โดยการสรา้งเครอืขา่ยชุมชนออนไลน์ Community 
ต่าง ๆ เชน่ Facebook, twitter  
   -  มกีารจดัโปรแกรมพเิศษตามวาระต่าง ๆ เช่น ปีใหม,่ ฉลองครบรอบ 10 ปี ABC Fitness Center เป็น
ตน้ 



ภาคผนวก ง 
ข้อมลูข่าวสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษทั ABC Fitness Center 

บริษทั ABC Fitness Center รายได้หดจู ๋ปัญหาบริการอื้อ 
โดย ผูจ้ดัการ วนัท่ี 2010-03-09 03:58:21 
 
บรษิทั ABC Fitness Center  วดืเป้ารายไดต้่อเดอืนหดลงเหลอื 120 ลา้นบาท จาก 150 ลา้นบาท เหตุการเมอืงทาํพษิ ปีน้ีมุง่
ขายแพกเกจแบบสัน้ เหน็มารจ์ิน้สงู ทัง้ปีขอ 1,500 ลา้นบาท หลงัปีก่อน ทาํไดถ้งึ 1,800 ลา้นบาท จากทัง้หมด 10 สาขาใน
ปจัจบุนั นายวชิา พลูวรลกัษณ์ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) ในฐานะ ผูถ้อืหุน้ใหญ่
จาํนวนกวา่ 36.7% บรษิทั ABC Fitness Center  เปิดเผยวา่ ช่วงปีทีผ่า่นมา ในสว่นของบรษิทั ABC Fitness Center  ไดม้กีาร
ทาํตลาดและมุง่เพิม่สมาชกิอย่างเตม็ที ่ ภายใตส้ภาพเศรษฐกจิทีไ่ม่ค่อยด ีแต่พบวา่มปีญัหาตามมาค่อนขา้งสงู กล่าวคอื สว่น
หน่ึงของทมีการขาย จะมุง่เรือ่งการขายแพกเกจการใหบ้รกิารเกนิจรงิ สง่ผลใหลู้กคา้อาจจะไมไ่ดร้บับรกิารตามทีก่ล่าวไว ้ซึง่ทาํ
ใหเ้กดิปญัหาตามมา แต่ขอยนืยนัวา่แพกเกจทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่บรกิารลกูคา้นัน้ จะไมม่กีารเปลีย่นแปลง หากลูกคา้ซือ้ตามแพกเกจ
และศกึษาดแีล้ว จะไม่มทีางเกดิปญัหาตามมา หรอืมกีารเลื่อนโปรแกรมการสอนออกไปแน่นอนขณะเดยีวกนัทางบรษิทัมี
บุคลากรทีจ่ะทาํการสอน และแนะนําการออกกําลงักายมากพอทีจ่ะใหบ้รกิาร จงึไมน่่าจะมปีญัหาเกดิขึน้ ดงันัน้จงึขอใหส้มาชกิ
และลูกคา้ศกึษารายละเอยีดแพกเกจการใหบ้รกิารใหด้กี่อน และหากยงัเกดิปญัหาต่าง ๆ ตนยนิดรีบัฟงัคํารอ้งและคาํแนะนํา 
เพือ่จะไดนํ้าไปแกไ้ขปญัหาต่อไป รวมไปถงึปญัหาเรือ่งของหายจากตูล้อกเกอร ์ ถอืเป็นอกีปญัหาทีย่อมรบัวา่มรีอ้งเรยีนเขา้มา
คอ่นขา้งเยอะ ซึง่ทางบรษิทักไ็ดเ้ขม้งวดเรือ่งความปลอดภยัดงักล่าวใหม้ากยิง่ขึน้ แต่อย่างไรกต็าม ไมส่ามารถตดิตัง้กลอ้งวงจร
ปิดได ้เพราะสถานทีต่รงน้ี ถอืเป็นสทิธสิว่นบุคคล ซึง่อาจจะไปละเมดิสทิธิข์องลกูคา้บางรายได ้“การทีท่มีฝา่ยขายมุง่ขายแพกเก
จออกกาํลงักายครัง้น้ี อาจจะทาํใหไ้ดฐ้านลกูคา้ทีก่วา้งมากขึน้ ดงันัน้สมาชกิทีเ่ขา้บรกิารจงึมหีลากหลายตัง้แต่กลางถงึบน จงึทาํ
ใหอ้าจจะมปีญัหาเรือ่งของหายบา้ง” นายวชิา กล่าวต่อวา่ สาํหรบัภาพรวมรายไดข้องบรษิทั ABC Fitness Center  นัน้ ช่วง
ปลายปีทีผ่่านมา มรีายไดล้ดลง สาเหตุสาํคญัมาจากปญัหาทางการเมอืงเป็นหลกั สง่ผลใหเ้ฉลีย่แต่ละเดอืนทีจ่ะตอ้งมรีายได้
ประมาณ 150 ลา้นบาท ลดลงเหลอื 120-123 ลา้นบาทแทน โดยเฉพาะในช่วง 3 เดอืนสุดทา้ยของปีก่อนทีม่กีารปิดสนามบนิ 
ซึง่อตัรารายไดต้รงน้ี ปจัจบุนักย็งัเป็นอยู ่โดยตวัเลขรายไดข้องไตรมาสหนึ่งทีผ่า่นมา ตกลง 2-3% เมือ่เทยีบกบัชว่งไตรมาสแรก
ของปีก่อน ส่วนไตรมาสสองเริม่ดขี ึน้ มกีารเตบิโต 10% เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัในปีก่อนสาํหรบัไตรมาสสาม ตอ้งดสูถานการณ์
อกีครัง้ แต่น่าจะทาํไดด้ขี ึน้ สว่นภาพรวมทัง้ปีน่าจะมรีายไดท้ีป่ระมาณ 1,400-1,500 ลา้นบาท ขณะทีปี่ก่อน ทาํไดถ้งึ 1,800 
ลา้นบาท 

อย่างไรกต็าม ปีน้ีทางบรษิทัไดม้กีารปรบักลยุทธก์ารตลาดใหม ่ จากเดมิทีรุ่กหนกัในสว่นของการขายแพกเกจแบบ
ลองเทอม ซึง่ดแูลว้ผลตอบรบัหรอืรายไดท้ีก่ลบัมาไมค่่อยด ีปีน้ีจะมุง่การขายแบบดวิแทน หรอืแบบระยะสัน้ เพราะเหน็ถงึกําไร
ทีด่กีวา่ รวมถงึกลบัมาเน้นในเรือ่งของการใหบ้รกิารลกูคา้เป็นหลกัมากยิง่ขึน้ ขณะทีก่ารลงทุนขยายสาขานัน้ จะไมเ่น้นขอทาํให้
สาขาทีม่อียู่มคีวามแขง็แกรง่มากขึน้กวา่นี้ก่อน ซึง่ปจัจุบนัมอียู่ 10 สาขา ขณะทีส่าขาที ่11 คอื ทีเ่อสพละนาด รตันาธเิบศร ์จะ
เปิดใหบ้รกิารในชว่งปลายปีน้ี 
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สคบ.แฉ"ฟิตเนส" อนัตรายมีสญัญาผกูมดัเข้าแล้ว ห้ามออก ระบ ุ"บริษทั ABC Fitness Center"ไม่ใช้สิทธิจะถกูตดัเงิน  
วนัท่ี 07 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2552 เวลา 20:50:13 น. มติชนออนไลน์  
 

สคบ.แฉ "ฟิตเนส" อนัตราย เขา้แลว้หา้มออกไมไ่ดใ้ชบ้รกิารแต่ตอ้งจา่ยเงนิ พบผูร้อ้งเรยีน 893 ราย รวม 3 บรษิทั
ยกัษ์ใหญ่ อยู่ระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ย สาเหตุจากสญัญาผูกมดับอกรายละเอยีดสญัญาไม่หมดและเกนิจรงิ โดยเฉพาะ 
"บรษิทั ABC Fitness Center" จะรดักุมมากหากผูบ้รโิภคไมย่อมเขา้ไปใชส้ทิธจิะถกูตดัเงนิ  

เมื่อวนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ นางชื่นสุข เมธากุลวฒัน์ ผูอ้ํานวยการกองคุ้มครองผูบ้รโิภคดา้นโฆษณา สํานักงาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) เปิดเผยในงานเสวนาผูบ้รโิภค เรือ่ง "ฟิตเนส สญัญาอนัตราย เขา้แลว้ หา้มออก หลอก
หรอืโกง” ทีโ่รงแรมเซน็จรู ีปารค์วา่ ปจัจุบนัธุรกจิสถานบรกิารออกกําลงักาย หรอืฟิตเนส แพรก่ระจายอย่างรวดเรว็ ทัง้ๆ ทีม่ี
ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รบับรกิารสงูเฉลีย่เดอืนละเกอืบ 2 พนับาท หรอืเรยีกเกบ็รายปีสงูกวา่ 3 หมืน่บาท แต่ปญัหาคอื ผูบ้รโิภค
สว่นใหญ่ไมไ่ดใ้ชบ้รกิารอย่างต่อเน่ือง เพราะไมม่เีวลา ทาํใหต้อ้งจา่ยค่าบรกิารทัง้ๆ ทีไ่มไ่ดใ้ช ้รวมทัง้ขอ้ผกูมดัในสญัญาทีห่มิน่
เหมไ่มเ่ป็นธรรมต่างๆ  

นางชื่นสขุกล่าววา่ จากการเกบ็สถติใินปี 2548-2551 พบวา่มผีูร้อ้งเรยีน สคบ.เกีย่วกบัธุรกจิฟิตเนสสงูถงึ 893 ราย 
แบ่งเป็น 9 บรษิทั โดยเป็นบรษิทัยกัษ์ใหญ่ 3 แห่ง ไดแ้ก่ บรษิทั ABC Fitness Center  จาํนวน 576 ราย สามารถเจรจาไกล่
เกลีย่ได ้386 ราย และอยู่ระหวา่งเจรจาไกล่เกลีย่ 183 ราย ฟิตเนส เฟิรส์ รอ้งเรยีน 74 ราย เจรจาได ้67 ราย อยู่ระหวา่งเจรจา
อกี 7 ราย และทร ูฟิตเนส 180 ราย เจรจาได ้170 ราย อยู่ระหวา่งเจรจา 10 ราย นอกนัน้เป็นบรษิทัรายย่อยทีย่กเลกิสญัญากบั
ผูบ้รโิภค เน่ืองจากตอ้งปิดกจิการจากปญัหาถูกยดึสถานที ่ทัง้ๆ ทีผู่บ้รโิภคยงัไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีส่ญัญากําหนด และไมม่กีาร
คนืเงนิ "กรณีดงักล่าวมผีูร้อ้งเรยีนสงูถงึ 63 ราย สคบ.ดาํเนินการฟ้องรอ้งไปแลว้เพยีง 1 ราย คอื เยส! ฟิตเนส นอกนัน้อยู่
ระหวา่งการเจรจา อย่างไรกต็าม ปญัหาการรอ้งเรยีนทีเ่กดิขึน้ ลว้นมาจากสญัญาผกูมดั ซึง่สาเหตุมาจากเซลสท์ีข่ายแพคเกจ
บอกรายละเอยีดสญัญาไม่หมด หรอืบอกหมดแต่มลีกัษณะเกนิจรงิ จนทาํใหผู้บ้รโิภคหลงเชื่อ ทีส่าํคญัในสญัญาจะพมิพด์ว้ย
ตวัอกัษรขนาดเลก็ ไมน่่าอ่าน สง่ผลใหผู้บ้รโิภคหลงเชื่อ จากการพจิารณาธุรกจิเหล่านี้ โดยเฉพาะ ABC Fitness Center จะมี
สญัญาทีร่ดักุมมาก ยกตวัอยา่ง หากผูบ้รโิภคไมย่อมเขา้ไปใชส้ทิธใินการออกกาํลงักายตามระยะเวลาทีก่ําหนด จะถูกตดัเงนิ ซึง่
ผูบ้รโิภคกจ็ะรูส้กึไมเ่ป็นธรรม และตอ้งการเรยีกรอ้งสทิธ ิแต่ในสญัญามกีารระบุเช่นนัน้จงึไมส่ามารถทาํอะไรได ้สคบ.กท็าํหน้าที่
ไดเ้พยีงการไกล่เกลีย่ แต่ธุรกจิพวกนี้จะไมย่อมจา่ยคนืเงนิ และจะใชว้ธิใีหบ้รกิารอื่นเพิม่ เช่น สปา หรอืโอนกรรมสทิธิไ์ปใหผู้อ้ื่น
ใชแ้ทน" นางชืน่สขุกล่าว 

นางชื่นสุข กล่าวว่า นอกจากนี้ผูบ้รโิภคยงัประสบปญัหาอุปกรณ์ในการออกกําลงักายไม่เพยีงพอ เน่ืองจากคนใช้
บรกิารมจีาํนวนมาก ทาํใหผู้บ้รโิภครูส้กึเสยีเปรยีบ แต่เมื่อตอ้งการยกเลกิสญัญากไ็มส่ามารถทําได ้เพราะไมไ่ดอ้ยู่ในเงื่อนไข 
ตอ้งจาํยอมจา่ยเงนิไปเรือ่ยๆ 

ดา้นนายอฐิบรูณ์ อน้วงษา หวัหน้าศนูยพ์ทิกัษส์ทิธผิูบ้รโิภค มลูนิธเิพือ่ผูบ้รโิภค กล่าววา่ ปี 2551 มผีูเ้ขา้รอ้งเรยีนกบั
มลูนิธ ิเกีย่วกบัความไมเ่ป็นธรรมทีเ่กดิขึน้ 36 ราย แบง่เป็น บรษิทั ABC Fitness Center 14 ราย ฟิตเนส เฟิรส์ 19 ราย และทร ู
ฟิตเนส 3 ราย ซึง่ปญัหาสว่นใหญ่สอดคลอ้งกบัทีส่คบ.ใหข้อ้มลู  

"ปญัหาดงักล่าวควรมกีฎหมายควบคุมสถานออกกําลงักายเหล่านี้เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูบ้รโิภคอย่างแทจ้รงิ 
ทีผ่า่นมาประเทศไทยยงัไมม่กีฎหมายใดๆ ควบคุมธุรกจิน้ี ทาํใหผู้บ้รโิภคยงัคงถูกเอาเปรยีบ แมจ้ะมกีารเซน็สญัญา แต่กเ็ป็น
สญัญาทีผู่บ้รโิภคแทบไมรู่อ้ะไรเลย ทีส่าํคญัยงัถกูกลุ่มพนกังานธุรกจิเหล่านี้โทรศพัทต์ามใหจ้า่ยเงนิ ทัง้ๆ ทีไ่มไ่ดใ้ชบ้รกิาร"นาย
อฐิบรูณ์กล่าว 

ขณะทีน่ายชยัรตัน์ จุมวงษ์ คณะกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวรอ้งทุกขผ์ูบ้รโิภค สคบ. กล่าวว่า จากการพจิารณา
กฎหมายทีพ่อจะนํามาใชค้วบคุมธุรกจิประเภทนี้ พบวา่มเีพยีงพระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) วา่ดว้ยสญัญาทีไ่มเ่ป็นธรรม พ.ศ.2540 
ของกระทรวงยุตธิรรม (ยธ.) ซึง่มาตรา 4 ระบุวา่ ขอ้ตกลงในสญัญาระหวา่งผูบ้รโิภคกบัผูป้ระกอบธุรกจิการคา้ หรอืวชิาชพี หรอื
ในสญัญาสาํเรจ็รปู หากมผีลใหคู้่สญัญารบัภาระเกนิจรงิ กส็ามารถยกเลกิสญัญาได ้ แต่ปญัหาคอื เป็นการยกเลกิในบางขอ้บาง
กรณเีทา่นัน้ ดงันัน้ จงึตอ้งมกีารปรบัปรงุ พ.ร.บ.ดงักล่าว โดยหากพบความไมเ่ป็นธรรมตอ้งกําหนดใหส้ญัญานัน้ๆ เป็นโมฆะทัง้
ฉบบัทนัท ีรวมทัง้ตอ้งจา่ยเงนิสว่นเกนิทีผู่บ้รโิภคไมไ่ดใ้ชบ้รกิารดว้ย และอาจตอ้งมบีทลงโทษต่อการกระทาํดงักล่าว คาดวา่จะมี
การหารอืเรือ่งน้ีกบักระทรวงยุตธิรรมต่อไป  

ผูส้ ือ่ขา่ว "มตชิน" พยายามตดิต่อขอสมัภาษณ์ผูใ้หบ้รกิารธุรกจิออกกําลงักายทัง้ 3 ราย คอื ABC Fitness Center, 
ฟิตเนส เฟิรส์ และทร ูฟิตเนส แต่ไม่สามารถตดิต่อได ้อย่างไรกต็าม ในส่วนของ เยส! ฟิตเนส ทีถู่ก สคบ.ดาํเนินการฟ้องรอ้ง 
พบวา่เป็นธุรกจิของบรษิทั เอก็ซเ์ซอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั จดทะเบยีนเมือ่วนัที ่21 สงิหาคม 2546 ทุนจดทะเบยีน 30 ลา้นบาท 
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ตัง้อยู่เลขที ่97/11 ชัน้ 6 ถนนราชดาํรหิ ์แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ทาํธุรกจิประเภทการบรกิารสถาน
กฬีา - บรกิาร ขนาดเลก็ ปรากฏชื่อนายวนัชาต ิสวนรตัน์ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจแทนบรษิทั มผีูถ้อืหุน้จาํนวน 7 ราย 
ประกอบดว้ย บรษิทั อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 59.9% บรษิทั แอลแมค อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 40% สว่นผูถ้อื
หุน้ทีเ่หลอืเป็นบุคคลธรรมดา ไดแ้ก่ นางนลนิรตัน์ พลูวรลกัษณ์ นางรุง่ทพิา  เกษสุวรรณ นายวชิยั พลูวรลกัษณ์ นางสุภนิดา 
อุตสาหะพนัธ ์และนายเสรมิศกัด ิขวญัพว่ง  

ผูส้ ื่อขา่วไดโ้ทรศพัทไ์ปยงับรษิทั เอก็ซ์เซอรเ์ทนเมนท ์ ตามทีแ่จง้ไวใ้นขอ้มลูการจดทะเบยีนการจดัตัง้บรษิทั แต่
ปรากฏวา่เป็นเบอรต์่อของบรษิทั เมเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) จากการสอบถามฝา่ยประชาสมัพนัธ ์พบวา่ เยส! ฟิต
เนส เป็นธุรกจิทีต่ดิมากบัอจีวี ีหลงัจากทีเ่มเจอรฯ์เขา้ไปควบรวมกจิการกบัอจีวี ีซึง่ปจับุนัไดข้ายกจิการไปแลว้ 



 

127

ประวติัผูศึ้กษา 
 

 นางลลลิภรณ์  ปทัมดลิก เกดิเมื่อวนัที ่ 6 มนีาคม 2523 สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ีสาขาวชิาการตลาด จากสถาบนัราชภฎัสวนสนุันทา เมื่อปีการศกึษา 2545 และไดเ้ขา้ศกึษา
ต่อในระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ตัง้แต่ปีการศกึษา 2552 ขณะน้ียงัศกึษาอยู่ในหลกัสตูรดงักล่าว
ประสบการณ์ในการทํางาน ปี 2545-2546 เจา้หน้าทีท่รพัยากรบุคคล โรงพยาบาลพญาไท 1   
ปี 2547-2548 เจา้หน้าทีส่าํนกังานผูอ้ํานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 1 ปี 2549-
2552 เลขานุการผูอ้าํนวยการแพทย ์โรงพยาบาลพญาไท 1 ปี 2552-ปจัจุบนั ครพูเิศษ โรงเรยีน
นานาชาตเิซนตส์ตเีฟน 
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