
บททีก่ก4 
 

ผลการวิจัย 
 
การน าเสนอผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดกับการ

เลือกใช้สถานออกก าลังกาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย 
และสนใจออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอย
สุขุมวิท 42  ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการค้นคว้าอิสระ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยแบบสอบถามที่สอบถามข้อมูลทั่วไป, ทัศนคติด้าน
ค่านิยมต่อการออกก าลังกาย, รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม, ความพึ งพอใจต่อ
ส่วนผสมทางการตลาด และการตัดสินใช้บริการสถานออกก าลังกายที่ท่านใช้บริการอยู่ ผู้วิจัยได้
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 6 ส่วน ตามล าดับ ดังนี้ 

ส่วนที่ก1กผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจออก
ก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 42   

ส่วนทีก่2กผลการวิเคราะห์ทัศนคติด้านค่านิยมต่อการออกก าลังกาย 
ส่วนทีก่3กผลการวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนทีก่4กผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาด 
ส่วนที่ก5กผลการวิเคราะห์เหตุผลของการตัดสินใช้และแนวโน้มการตัดสินใจใช้บริการ

สถานออกก าลังกายทีผู่้ตอบแบบสอบถามใช้บริการอยู่ 
ส่วนทีก่6กการทดสอบสมมติฐาน 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   หมายถึง คะแนนเฉลี่ย 

S.D. หมายถึง ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

t หมายถึง ค่าการแจกแจงแบบ t จากการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่าง
สองกลุ่มตัวอย่าง 

P หมายถึง ค่าความน่าจะเป็นของความคาดเคลื่อนแบบที่ 1 

* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

df หมายถึง ชั้นของความเป็นอิสระ 
 

x



 31 

ส่วนที ่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจออก
ก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึง
ซอยสุขุมวิท 42   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจออกก าลังกาย
ย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 42 จ าแนกตาม 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะของที่อยู่อาศัย และลักษณะการ
ครอบครองของที่พักอาศัย ดังแสดงในตาราง 1  

 
ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจออกก าลังกายย่าน
สุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 42   

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ     

ตั้งแต่ 18 - 27 ปี 100 25.0 

28 - 37 ปี 195 48.8 

38 - 47 ปี 92 23.0 

48 - 60 ปี 13 3.2 

รวม 400 100 

สถานภาพ     

โสด 175 43.8 

สมรส/มีบุตร 108 27.0 

สมรส/ไม่มีบุตร 78 19.5 

หม้าย 39 9.8 

รวม 400 100 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา     

อนุปริญญา /ปวส. 155 38.8 

ปริญญาตร ี 227 56.8 

สูงกวา่ปริญญาตร ี 18 4.5 

รวม 400 100 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน   

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ15,000 บาทตอ่เดือน 135 33.8 

15,001 - 25,000 บาทต่อเดือน 183 45.8 

25,001 - 35,000 บาท ต่อเดือน 54 13.5 

35,001 - 45,000 บาทต่อเดือน 15 3.8 

สูงกวา่ 45,000 บาทต่อเดือน 13 3.2 

รวม 400 100 

ลักษณะของที่พกัอาศัย   

บ้านเดีย่ว 144 36.0 

ตึกแถว 120 30.0 

คอนโด 91 22.8 

ทาวเฮ้าส์ 45 11.2 

รวม 400 100 

ลักษณะการครอบครองของทีพ่ักอาศัย   

เช่า 219 54.8 

อาศัย 109 27.2 

อาศัย 109 27.2 

เป็นเจา้ของ 72 18.0 

รวม 400 100 
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จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจ
ออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 42 
มีรายละเอียดดังนี้ 

อาย ุพบว่า ผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึง
ซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 42 เป็นกลุ่มที่มีอายุในช่วง 28 – 37 ปี มี
จ านวนมากที่สุด มีจ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 ซึงห่างจากกลุ่มที่สองถึง ร้อยละ 38.46 
ได้แก่ กลุ่มที่มีอายุต้ังแต่ 18 – 27 ปีมีจ านวน 100 คน มากกว่ากลุ่มที่สามอยู่ถึงร้อยละ  38.46 
กลุ่มที่มีอายุ 38 – 47 ปี มีจ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23 และกลุ่มที่มีอายุ 48 - 60 ปี มีจ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 

สถานภาพ พบว่า ผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 
21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 42 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมี
จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มรองลงมาอยู่ถึง ร้อยละ 62 ได้แก่ สถานภาพ
สมรสแล้วมีบุตรมีจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 ที่สูงกว่าสถานภาพสมรสแล้วไม่มีบุตรมี
จ านวน 78 คน คิดเป็น 100เปอร์เซ็นต์ ที่มากกว่ากลุ่มที่มีสถานภาพหม้ายซึ่งมีอยู่เป็นจ านวน 39 
คน  

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจออกก าลังกายย่าน
สุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 42 ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีจ านวนมากที่สุดจ านวน 227 คน จะเห็นได้ว่ามีจ านวลที่มากกว่ากลุ่ม
ที่ลองลงมาอยู่ถึงร้อยละ 46.45 กลุ่มถัดลงมาได้แก่ อนุปริญญา /ปวส. มีจ านวน 155 คน สูงกว่า
กลุ่มที่ต่ าสุดคิดเป็นร้อยละ 74.84 และน้อยที่สุด คือ ผู้ที่จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมี
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.52 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจออกก าลังกายย่าน
สุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 42 มีรายได้        
15,001 – 25,000 บาทต่อเดือนมีจ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ 
ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ15,000 บาทต่อเดือนมีจ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 ผู้ที่มี
รายได้25,001 – 35,000 บาท ต่อเดือนมีจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ผู้ที่มีรายได้          
35,001 – 45,000 บาทต่อเดือนมีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 45,000 
บาทต่อเดือนมีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 
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ลักษณะของที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจออกก าลังกายย่าน
สุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 42 มีที่อยู่อาศัยเป็น
บ้านเดี่ยวมีจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ มีที่อยู่อาศัยเป็นตึกแถวมี
จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ที่อยู่อาศัยเป็นคอนโดมีจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 และ
มีที่อยู่อาศัยเป็นทาวเฮ้าส์มีจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 

ลักษณะการครอบครองของที่พักอาศัย พบว่า ผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจ
ออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 42 
มีลักษณะการครอบครองของที่พักอาศัยแบบเช่ามีจ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมา
ตามล าดับ ได้แก่ มีลักษณะการครอบครองของที่พักอาศัยแบบอาศัยมีจ านวน 109 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.7 และมีลักษณะการครอบครองของที่พักอาศัยแบบเป็นเจ้าของมีจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18 
 
ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติด้านค่านิยมต่อการออกก าลังกาย  

ในการวิเคราะห์ระดับทัศนคติด้านค่านิยมต่อการออกก าลังกายของผู้บริโภคที่เคยออก
ก าลังกาย และสนใจออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 
ถึงซอยสุขุมวิท 42 โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ และแปรข้อมูล ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย   4.21 - 5.00     ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
คะแนนเฉลี่ย    3.41 - 4.20     ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเห็นด้วย 

คะแนนเฉลี่ย    2.61 - 3.40     ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ไม่แน่ใจ 

คะแนนเฉลี่ย    1.81 - 2.60     ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80     ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติด้านค่านิยมต่อการออกก าลังกายของผู้บริโภคที่

เคยออกก าลังกาย และสนใจออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่าน
สุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 42 ปรากฏผลดังตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงทัศนคติด้านค่านิยมต่อการออกก าลังกายของผู้บริโภคที่เคยออกก าลัง
กาย และสนใจออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่าน
สุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 42 

 
ทัศนคตดิ้านค่านิยมที่มีต่อการออกก าลังกาย 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
Mean S.D. ระดับทัศนคต ิ

ท่านเชื่อว่ารูปรา่งที่ดมีาจากการออกก าลังกาย 4.56 0.61 เห็นด้วยอย่างยิง่ 

ท่านเชื่อว่าสุภาพท่ีแข็งแรงจะต้องมาจากการออกก าลังกาย 4.53 0.61 เห็นด้วยอย่างยิง่ 

ท่านเชื่อว่าการออกก าลังกายจะท าให้จติใจสดชื่น 4.50 0.61 เห็นด้วยอย่างยิง่ 

ท่านเชื่อว่าวิธีการควบคุมน้ าหนักที่ดีคือการออกก าลังกาย 4.46 0.60 เห็นด้วยอย่างยิง่ 

ท่านเชื่อว่าการออกก าลังกายเปน็กิจวตัรที่จ าเป็นของคน 
ในยุคปจัจุบัน 

4.34 0.81 เห็นด้วยอย่างยิง่ 

ท่านเชื่อว่าการออกก าลังกายจะเป็นผลดีต่อระบบขับถ่าย 4.31 0.68 เห็นด้วยอย่างยิง่ 

ทัศนคติดา้นคา่นิยมโดยภาพรวม 4.45 0.38 เห็นด้วยอย่างยิง่ 

 
จากตาราง 2 พบว่า ทัศนคติด้านค่านิยมต่อการออกก าลังกายของผู้บริโภคที่เคยออก

ก าลังกาย และสนใจออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 
ถึงซอยสุขุมวิท 42 โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยเฉลี่ย 4.45 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทัศนคติด้านค่านิยมต่อการออกก าลังกายของ
ผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และ
ย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 42 เชื่อว่ารูปร่างที่ดีมาจากการออกก าลังกายเป็นอันดับแรก 
โดยเฉลี่ย 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 รองลงมา คือ เชื่อว่าสุขภาพที่แข็งแรงจะต้องมาจาก
การออกก าลังกาย โดยเฉลี่ย 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 เชื่อว่าการออกก าลังกายจะท าให้
จิตใจสดชื่นโดยเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 เชื่อว่าวิธีการควบคุมน้ าหนักที่ดีคือการ
ออกก าลังกายโดยเฉลี่ย 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 เชื่อว่าการออกก าลังกายเป็นกิจวัตรที่
จ าเป็นของคนในยุคปัจจุบันโดยเฉลี่ย 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 และเชื่อว่าการออกก าลัง
กายจะเป็นผลดีต่อระบบขับถ่ายโดยเฉลี่ย 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 
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ส่วนที ่ 3 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในการวิเคราะห์ระดับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจ

ออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 42 
โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ และแปรข้อมูล ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย   4.21 - 5.00     ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
คะแนนเฉลี่ย    3.41 - 4.20     ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเห็นด้วย 

คะแนนเฉลี่ย    2.61 - 3.40     ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ไม่แน่ใจ 

คะแนนเฉลี่ย    1.81 - 2.60     ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80     ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย 

และสนใจออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอย
สุขุมวิท 42 ปรากฏผลดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกายและสนใจออก

ก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึง
ซอยสุขุมวิท 42 

 
รูปแบบการด าเนินชีวติของผู้ตอบแบบสอบถาม Mean S.D. ระดับทัศนคต ิ

เมื่อท่านมีเวลาวา่งทกุครั้งทา่นจะออกก าลังกาย 4.13 0.87 ค่อนข้างเห็นดว้ย 
ท่านใชก้ารออกก าลังกายเป็นกิจกรรมคลายเครียด 4.06 0.85 ค่อนข้างเห็นดว้ย 
ท่านสนใจตดิตามการเขา้ชั้นหรือกลุ่มการออกก าลังกายในสถาน
การออกก าลังกายอยู่เสมอ เช่น คลาสแอโรบิค โยคะ  บอดี้ปั้ม 
หรือ คลาสปั่นจักรยาน  

3.98 0.95 ค่อนข้างเห็นดว้ย 

ท่านออกก าลังกายเป็นประจ าทกุวัน 3.91 1.07 ค่อนข้างเห็นดว้ย 
ท่านสนใจอุปกรณ์หรือวิธีการออกก าลังกายใหม่ๆ อยู่เสมอ 3.86 0.89 ค่อนข้างเห็นดว้ย 
ท่านมีกลุ่มเพื่อนที่ไปออกก าลังกายดว้ยกันเป็นประจ า 3.84 0.98 ค่อนข้างเห็นดว้ย 

รูปแบบการด าเนินชวีิตโดยภาพรวม 3.96 0.73 ค่อนข้างเห็นดว้ย 

 
จากตาราง 3 พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจ

ออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 42 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วยโดยเฉลี่ย 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจออก
ก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 42  มี
เวลาว่างทุกครั้งท่านจะออกก าลังกายเป็นอันดับแรก โดยเฉลี่ย 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 
รองลงมา คือ ใช้การออกก าลังกายเป็นกิจกรรมคลายเครียด โดยเฉลี่ย 4.06 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.85 สนใจติดตามการเข้าชั้นหรือกลุ่มการออกก าลังกายในสถานการออกก าลังกายอยู่
เสมอ เช่น คลาสแอโรบิค โยคะ  บอด้ีปั้ม หรือ คลาสปั่นจักรยานโดยเฉลี่ย 3.98 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.95 ออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวันโดยเฉลี่ย 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.07 
สนใจอุปกรณ์หรือวิธีการออกก าลังกายใหม่ๆอยู่เสมอโดยเฉลี่ย 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 
และมีกลุ่มเพื่อนที่ไปออกก าลังกายด้วยกันเป็นประจ าโดยเฉลี่ย 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 

 
ส่วนที ่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาด 

ในการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่เคยออก
ก าลังกาย และสนใจออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 
ถึงซอยสุขุมวิท 42 โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ และแปรข้อมูล ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย   4.21 - 5.00     ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจดีที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย    3.41 - 4.20     ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจดี 
คะแนนเฉลี่ย    2.61 - 3.40     ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย    1.81 - 2.60     ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจไม่ค่อยดี 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80     ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจไม่ค่อยดีมาก 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่
เคยออกก าลังกาย และสนใจออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่าน
สุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 42 ปรากฏผลดังตาราง 4 
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ตาราง 4 แสดงความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย 
และสนใจออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่าน
สุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 42 

 
ความพึงพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาด 
ของสถานออกก าลังกายทีท่่านใช้บริการอยู่ 

Mean S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
ความพร้อมของอุปกรณ์การออกก าลังกาย 4.12 0.82 ดี 
พนักงานของสถานออกก าลังกาย มีความรู้ มคีวามสุภาพ 4.12 0.82 ดี 
การให้บริการของสถานออกก าลังกาย การจัดคลาส เจ้าหน้าที่ให้
ค าแนะน า ผ้าขนหนู น้ าดื่ม 

4.11 0.78 ดี 

ภาพลักษณ ์ชื่อเสียงของสถานออกก าลังกาย 4.08 0.83 ดี 
ความสะดวก สะอาด เป็นสัดส่วนของสถานที ่ 4.06 0.80 ดี 
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การจดักิจกรรมพิเศษในวาระพิเศษ 
ของสถานออกก าลังกาย 

4.04 0.81 ดี 

การให้สิ่งจูงใจพเิศษ เช่นลดราคา ของแถมแรกเข้า  3.91 0.81 ดี 
ราคาคุ้มคา่ 3.55 0.86 ดี 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.00 0.54 ดี 

 
จากตาราง 4 พบว่า ความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่เคยออก

ก าลังกาย และสนใจออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 
ถึงซอยสุขุมวิท 42 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีโดยเฉลี่ย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่เคยออกก าลัง
กาย และสนใจออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16  ถึง
ซอยสุขุมวิท 42 ความพร้อมของอุปกรณ์การออกก าลังกายและพนักงานของสถานออกก าลังกาย มี
ความรู้ มีความสุภาพเป็นอันดับแรก โดยเฉลี่ย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 รองลงมา คือ 
การให้บริการของสถานออก ก าลังกาย การจัดคลาส เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ผ้าขนหนู น้ าด่ืมโดย
เฉลี่ย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของสถานออกก าลังกายโดยเฉลี่ย 
4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 ความสะดวก สะอาด เป็นสัดส่วนของสถานที่โดยเฉลี่ย 4.06 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมพิเศษในวาระพิเศษ 
ของสถานออกก าลังกายโดยเฉลี่ย 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 การให้สิ่งจูงใจพิเศษ เช่นลด
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ราคา ของแถมแรกเข้าโดยเฉลี่ย 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81  และราคาคุ้มค่าโดยเฉลี่ย 
3.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 
 
ส่วนที ่ 5 ผลการวิเคราะห์เหตุผลของการตัดสินใช้และแนวโน้มการตัดสินใจใช้บริการ

สถานออกก าลังกายที่ใช้บริการอยู่ 
ในการวิเคราะห์ระดับเหตุผลของการตัดสินใช้และแนวโน้มการตัดสินใจใช้บริการสถาน

ออกก าลังกายที่ท่านใช้บริการอยู่ของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจออกก าลังกายย่าน
สุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 42 โดยใช้เกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ และแปรข้อมูล ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย   4.21 - 5.00     ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
คะแนนเฉลี่ย    3.41 - 4.20     ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเห็นด้วย 

คะแนนเฉลี่ย    2.61 - 3.40     ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ไม่แน่ใจ 

คะแนนเฉลี่ย    1.81 - 2.60     ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80     ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลของการตัดสินใช้และแนวโน้มการตัดสินใจใช้

บริการสถานออกก าลังกายที่ท่านใช้บริการอยูข่องผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจออกก าลัง
กายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16  ถึงซอยสุขุมวิท 42 ปรากฏผล
ดังตาราง 5 
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ตาราง 5 แสดงเหตุผลของการตัดสินใช้บริการสถานออกก าลังกายที่ท่านใช้บริการอยู่
ของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกายและสนใจออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 
ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 42 

 
เหตุผลของการตดัสินใจใช้บรกิารสถาน  

ออกก าลังกายทีท่่านใช้บริการอยู่ 
Mean S.D. ระดับความพึงพอใจ 

สาเหตุส าคัญที่ท่านเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกายที่ดงักลา่ว
เพราะท่านเชื่อในประโยชน์ของการออกก าลังกาย ไม่ว่าสุขภาพ 
รูปร่าง หรือ จิตใจที่แจม่ใส 

4.14 0.73 ค่อนข้างเห็นดว้ย 

สาเหตุส าคัญที่ท่านเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกายที่ดงักล่าว
เพราะรูปแบบชวีิตของท่าน/ท่านเป็นคนออกก าลังกายเป็นประจ า 
เลยจ าเป็นต้องมีสถานออกก าลังกาย 

4.02 0.75 ค่อนข้างเห็นดว้ย 

สาเหตุส าคัญที่ท่านเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกายที่ดงักลา่ว
เพราะสถานท่ีด ี

4.01 0.80 ค่อนข้างเห็นดว้ย 

สาเหตุส าคัญที่ท่านเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกายที่ดงักลา่ว
เพราะท่านเชื่อถือในสถานออกก าลังกายดงักล่าว 

3.99 0.82 ค่อนข้างเห็นดว้ย 

สาเหตุส าคัญที่ท่านเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกายที่ดงักลา่ว
เพราะส่วนลด/สิทธิพิเศษต่าง ๆ 

3.99 0.82 ค่อนข้างเห็นดว้ย 

สาเหตุส าคัญที่ท่านเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกายที่ดังกลา่ว
เพราะราคาคุ้มคา่ 

3.98 0.79 ค่อนข้างเห็นดว้ย 

สาเหตุส าคัญที่ท่านเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกายที่ดงักลา่ว
เพราะพนักงานมีคุณภาพ 

3.94 0.78 ค่อนข้างเห็นดว้ย 

สาเหตุส าคัญที่ท่านเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกายที่ดงักลา่ว
เพราะการบริการ 

3.92 0.75 ค่อนข้างเห็นดว้ย 

สาเหตุส าคัญที่ท่านเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกายที่ดงักลา่ว
เพราะอุปกรณ์/เครื่องออกก าลังกาย 

3.91 0.76 ค่อนข้างเห็นดว้ย 

สาเหตุส าคัญที่ท่านเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกายที่ดงักลา่ว
เพราะมกีารโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ได้น่าสนใจ ท าให้ท่านมั่นใจใน
ในการด าเนินธุรกิจ 

3.91 0.76 ค่อนข้างเห็นดว้ย 

เหตุผลของการตัดสินใจโดยภาพรวม 3.98 0.50 ค่อนข้างเห็นดว้ย 

 
จากตาราง 5 พบว่า เหตุผลของการตัดสินใช้ของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจ

ออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16  ถึงซอยสุขุมวิท 42 
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โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วยโดยเฉลี่ย 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เหตุผลของการตัดสินใช้ของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจ
ออกก าลังกาย เชื่อในประโยชน์ของการออกก าลังกาย ไม่ว่าสุขภาพ รูปร่าง หรือ จิตใจที่แจ่มใสเป็น
อันดับแรก โดยเฉลี่ย 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 รองลงมา คือ รูปแบบชีวิตของท่าน/ท่าน
เป็นคนออกก าลังกายเป็นประจ า เลยจ าเป็นต้องมีสถานออกก าลังกายโดยเฉลี่ย 4.02 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 สถานที่ดีโดยเฉลี่ย 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 เชื่อถือในสถาน
ออกก าลังกายดังกล่าว และส่วนลด/สิทธิพิเศษต่างๆโดยเฉลี่ย 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 
ราคาคุ้มค่าโดยเฉลี่ย 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 พนักงานมีคุณภาพโดยเฉลี่ย 3.94 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78  การบริการโดยเฉลี่ย 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75  อุปกรณ์/เครื่อง
ออกก าลังกาย และมีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ได้น่าสนใจ ท าให้ท่านมั่นใจในในการด าเนินธุรกิจ
โดยเฉลี่ย 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 
 
ตาราง 6 แสดงแนวโน้มของการตัดสินใช้บริการสถานออกก าลังกายที่ท่านใช้บริการอยู่

ของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกายและสนใจออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 
ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 42 

 
แนวโน้มของการตดัสนิใจใช้บริการสถานออกก าลังกายที่

ท่านใช้บริการอยู ่
Mean S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ท่านจะต่ออายุสมาชกิ / จะยังคงใช้บริการสถานออกก าลังกายที่
ท่านใช้บรกิารอยูต่่อไปในอนาคต 

3.94 0.82 ค่อนข้างเห็นดว้ย 

แนวโน้มของการตดัสินใจใช้บริการโดยภาพรวม 3.94 0.82 ค่อนข้างเห็นดว้ย 

 
จากตาราง 6 พบว่า แนวโน้มของการตัดสินใช้บริการของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย 

และสนใจออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16  ถึงซอย
สุขุมวิท 42 โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วยโดยเฉลี่ย 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แนวโน้มของการตัดสินใช้บริการของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย 
และสนใจออกก าลังกายจะต่ออายุสมาชิก / จะยังคงใช้บริการสถานออกก าลังกายที่ท่านใช้บริการ
อยู่ต่อไปในอนาคตโดยเฉลี่ย 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 
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ส่วนที ่ 6 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ก1กลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะของที่พักอาศัย และลักษณะการครอบครองของที่พักอาศัยมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกายโดยประกอบด้วยสมมติฐานย่อยดังนี้ 

สมมติฐานที่ก1.1กลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้สถานออกก าลังกาย 

HO: ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถาน
ออกก าลังกาย 

H1: ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานออก
ก าลังกาย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุ
กับการตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย ปรากฏผลดังตาราง 7 
 
ตาราง 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุกับการตัดสินใจ

เลือกใช้สถานออกก าลังกาย 
 

การตัดสินใจเลือกใช้สถาน
ออกก าลังกาย 

อาย ุ
รวม 

ตั้งแต่ 18 – 27 ป ี 28 – 37 ปี 38 – 60 ปี 

พอใจ 
50 118 57 225 

22.20% 52.40% 25.30% 100.00% 

ไม่แน่ใจ 
48 73 48 169 

28.40% 43.20% 28.40% 100.00% 

ไม่พอใจ 
2 4 0 6 

33.30% 66.70% 0.00% 100.00% 

รวม 
100 195 105 400 

25.00% 48.80% 26.20% 100.00% 

Chi-Square =  5.684 df = 4 Significant = 0.224 
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จากตาราง 7 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการตัดสินใจเลือกใช้สถาน
ออกก าลังกาย โดยวิธีหาค่าไคสแควร์ (Chi-Square) ปรากฎว่าค่าไคสแควร์ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 
7.309 น้อยกว่าค่าไคสแควร์โดยใช้นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เท่ากับ 9.487 หมายถึง อายุ
ของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 
และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 42 ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐานที่ก1.2กลักษณะประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย 

HO: ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้สถานออกก าลังกาย 

H1: ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้สถานออกก าลังกาย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ด้าน
สถานภาพสมรสกับการตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย ปรากฏผลดังตาราง 8 
 
ตาราง 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพสมรสกับ

การตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย 
 

การตัดสินใจเลือกใช้
สถานออกก าลังกาย 

สถานภาพสมรส 
รวม 

โสด สมรส/มีบุตร/ไม่มีบุตร 

พอใจ 
122 103 225 

54.20% 45.80% 100.00% 

ไม่แน่ใจ 
90 79 169 

53.30% 46.70% 100.00% 

ไม่พอใจ 
2 4 6 

33.30% 66.70% 100.00% 

รวม 
214 186 400 

53.50% 46.50% 100.00% 

Chi-Square =  1.032 df = 2 Significant = 0.597 
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จากตาราง 8 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสมรสกับการตัดสินใจ
เลือกใช้สถานออกก าลังกาย โดยวิธีหาค่าไคสแควร์ (Chi-Square) ปรากฎว่า ค่าไคสแควร์ที่
ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 1.032 น้อยกว่าค่าไคสแควร์โดยใช้นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เท่ากับ 
5.991 หมายถึง สถานภาพสมรสของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจออกก าลังกาย ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐานที่ก1.3กลักษณะประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย 

HO: ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้สถานออกก าลังกาย 

H1: ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้
สถานออกก าลังกาย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ด้านระดับ
การศึกษากับการตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย ปรากฏผลดังตาราง 9 
 
ตาราง 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษากับ

การตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย 
 

การตัดสินใจเลือกใช้สถาน
ออกก าลังกาย 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตรหีรือสูงกว่า 

พอใจ 
74 151 225 

32.90% 67.10% 100.00% 

ไม่แน่ใจ 
80 89 169 

47.30% 52.70% 100.00% 

ไม่พอใจ 
1 5 6 

16.70% 83.30% 100.00% 

รวม 
155 245 400 

38.80% 61.20% 100.00% 

Chi-Square =  9.740 df = 2 Significant = 0.008 
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จากตาราง 9 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการตัดสินใจ
เลือกใช้สถานออกก าลังกาย โดยวิธีหาค่าไคสแควร์ (Chi-Square) ปรากฎว่า ค่าไคสแควร์ที่
ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 9.740 หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจ
ออกก าลังกาย มีความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐานที่ก1.4กลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย 

HO: ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้สถานออกก าลังกาย 

H1: ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้สถานออกก าลังกาย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนกับการตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย ปรากฏผลดังตาราง 10 
 
ตาราง 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

กับการตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย 
 

การตัดสินใจ
เลือกใช้สถาน
ออกก าลังกาย 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 

รวม ต่ ากว่าหรือ
เท่ากบั15,000 
บาทตอ่เดือน 

15,001 – 
25,000 บาท
ต่อเดือน 

25,001 – 
35,000 บาท 
ต่อเดือน 

35,001 บาท
ขึ้นไปต่อเดือน 

พอใจ 
74 116 20 15 225 

32.90% 51.60% 8.90% 6.70% 100.00% 

ไม่แน่ใจ 
57 66 34 12 169 

33.70% 39.10% 20.10% 7.10% 100.00% 

ไม่พอใจ 
4 1 0 1 6 

66.70% 16.70% 0.00% 16.70% 100.00% 

รวม 
135 183 54 28 400 

33.80% 45.80% 13.50% 7.00% 100.00% 

Chi-Square =  17.075 df =6 Significant = 0.009 
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จากตาราง 10 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการ
ตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย โดยวิธีหาค่าไคสแควร์ (Chi-Square) ปรากฎว่า ค่าไคสแควร์
ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 17.075 มากกว่าค่าไคสแควร์โดยใช้นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เท่ากับ 12.591 หมายถึง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจออก
ก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 42 มี
ความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐานที่ก1.5กลักษณะประชากรศาสตร์ด้านลักษณะของที่พักอาศัยมีความสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย 

HO: ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านลักษณะของที่พักอาศัยไม่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย 

H1: ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านลักษณะของที่พักอาศัยมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้สถานออกก าลังกาย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ด้าน
ลักษณะของที่พักอาศัยกับการตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย ปรากฏผลดังตาราง 11 
 
ตาราง 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ด้านลักษณะของที่พัก

อาศัยกับการตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย 
 

การตัดสินใจเลือกใช้สถาน
ออกก าลังกาย 

ลักษณะของที่พกัอาศัย 
รวม 

คอนโด บ้านเดี่ยว ตึกแถว ทาวเฮ้าส ์

พอใจ 
39 98 69 19 225 

17.30% 43.60% 30.70% 8.40% 100.00% 

ไม่แน่ใจ 
52 44 49 24 169 

30.80% 26.00% 29.00% 14.20% 100.00% 

ไม่พอใจ 
0 2 2 2 6 

0.00% 33.30% 33.30% 33.30% 100.00% 

รวม 
91 144 120 45 400 

22.80% 36.00% 30.00% 11.20% 100.00% 

Chi-Square =  22.881 df =6 Significant = 0.001 
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จากตาราง 11 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการ
ตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย โดยวิธีหาค่าไคสแควร์ (Chi-Square) ปรากฎว่า ค่าไคสแควร์
ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 22.881 หมายถึง ลักษณะของที่พักอาศัยของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย 
และสนใจออกก าลังกาย มีความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐานที่ก2กลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะของที่พักอาศัย และลักษณะการครอบครองของที่พักอาศัยมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 

สมมติฐานที่ก2.1กลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุมีความสัมพันธ์ต่อการความพึง
พอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 

HO: ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจต่อส่วนผสม
ทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 

H1: ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจต่อส่วนผสม
ทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 
 
ตาราง 12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุกับความพึง

พอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 
 
ความพึงพอใจต่อสว่นผสม
ทางการตลาดของสถาน

ออกก าลังกาย 

อาย ุ
รวม 

ตั้งแต่ 18 - 27 ปี 28 - 37 ปี 38 - 60 ปี 

ดี 
70 159 87 316 

22.20% 50.30% 27.50% 100.00% 

ปานกลาง 
28 34 17 79 

35.40% 43.00% 21.50% 100.00% 

ไม่ดี 
2 2 1 5 

40.00% 40.00% 20.00% 100.00% 

รวม 
100 195 105 400 

25.00% 48.80% 26.20% 100.00% 

Chi-Square = 6.634 df = 4 Significant = 0.157 
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จากตาราง 12 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างด้านอายุกับความพึงพอใจต่อ
ส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย โดยวิธีหาค่าไคสแควร์ (Chi-Square) ปรากฎว่า 
ค่าไคสแควร์ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 6.634 น้อยกว่าค่าไคสแควร์โดยใช้นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เท่ากับ 9.487 หมายถึง อายุของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจออกก าลังกาย ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐานที่ก2.2กลักษณะประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ต่อ
ความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 

HO: ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ
ต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 

H1: ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจต่อ
ส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 
 
ตาราง 13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพสมรสกับ

ความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 
 

ความพึงพอใจต่อสว่นผสมทาง
การตลาดของสถานออกก าลงักาย 

สถานภาพสมรส 
รวม 

โสด สมรส/มีบุตร/ไม่มีบุตร 

ดี 
177 139 316 

56.00% 44.00% 100.00% 

ปานกลาง 
35 44 79 

44.30% 55.70% 100.00% 

ไม่ดี 
2 3 5 

40.00% 60.00% 100.00% 

รวม 
214 186 400 

53.50% 46.50% 100.00% 

Chi-Square = 3.854 df = 2 Significant = 0.146 

 
จากตาราง 13 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสมรสกับความพึงพอใจ

ต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย โดยวิธีหาค่าไคสแควร์ (Chi-Square) ปรากฎ



 49 

ว่า ค่าไคสแควร์ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 3.854 น้อยกว่าค่าไคสแควร์โดยใช้นัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เท่ากับ 5.991 หมายถึง สถานภาพสมรสของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจ
ออกก าลังกาย ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐานที่ก2.3กลักษณะประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อ
ความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 

HO: ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจต่อ
ส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 

H1: ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจต่อ
ส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 
 
ตาราง 14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษากับ

ความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 
 

ความพึงพอใจต่อสว่นผสมทาง
การตลาดของสถานออกก าลงักาย 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

ดี 
105 211 316 

33.20% 66.80% 100.00% 

ปานกลาง 
48 31 79 

60.80% 39.20% 100.00% 

ไม่ดี 
2 3 5 

40.00% 60.00% 100.00% 

รวม 
155 245 400 

38.80% 61.20% 100.00% 

Chi-Square = 20.187 df = 2 Significant = 0.000 

 
จากตาราง 14 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับความพึงพอใจ

ต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย โดยวิธีหาค่าไคสแควร์ (Chi-Square) ปรากฎ
ว่า ค่าไคสแควร์ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 20.187 มากกว่าค่าไคสแควร์โดยใช้นัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เท่ากับ 5.991 หมายถึง สถานภาพสมรสของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจ
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ออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 42 

มีความสัมพันธ์กัน 
สมมติฐานที่ก2.4กลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อ

ความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 
HO: ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึง

พอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 
H1: ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ

ต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 
 

ตาราง 15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
กับความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 

 
ความพึงพอใจต่อ
ส่วนผสมทาง
การตลาดของ
สถานออกก าลัง

กาย 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 

รวม ต่ ากว่าหรือ
เท่ากบั15,000 
บาทตอ่เดือน 

15,001 - 
25,000 บาท
ต่อเดือน 

25,001 - 
35,000 บาท 
ต่อเดือน 

35,001 บาท
ขึ้นไปต่อ
เดือน 

ดี 
99 154 41 22 316 

31.30% 48.70% 13.00% 7.00% 100.00% 

ปานกลาง 
35 26 13 5 79 

44.30% 32.90% 16.50% 6.30% 100.00% 

ไม่ดี 
1 3 0 1 5 

20.00% 60.00% 0.00% 20.00% 100.00% 

รวม 
135 183 54 28 400 

33.80% 45.80% 13.50% 7.00% 100.00% 

Chi-Square = 9.629 df = 6 Significant = 0.141 

 
จากตาราง 15 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับความพึง

พอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย โดยวิธีหาค่าไคสแควร์ (Chi-Square) 
ปรากฎว่า ค่าไคสแควร์ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 9.629 น้อยกว่าค่าไคสแควร์โดยใช้นัยส าคัญทาง
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สถิติที่ระดับ 0.05 เท่ากับ 12.591 หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และ
สนใจออกก าลังกาย ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐานที่ก2.5กลักษณะประชากรศาสตร์ด้านลักษณะของที่พักอาศัยมีความสัมพันธ์
ต่อความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 

HO: ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านลักษณะของที่พักอาศัยไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึง
พอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 

H1: ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านลักษณะของที่พักอาศัยมีความสัมพันธ์ต่อความพึง
พอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 
 
ตาราง 16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ด้านลักษณะของที่พัก

อาศัยกับความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 
 

ความพึงพอใจต่อสว่นผสมทาง
การตลาดของสถานออกก าลงักาย 

ลักษณะของที่พกัอาศัย 
รวม 

คอนโด บ้านเดี่ยว ตึกแถว ทาวเฮ้าส ์

ดี 
64 126 93 33 316 

20.30% 39.90% 29.40% 10.40% 100.00% 

ปานกลาง 
26 16 26 11 79 

32.90% 20.30% 32.90% 13.90% 100.00% 

ไม่ดี 
1 2 1 1 5 

20.00% 40.00% 20.00% 20.00% 100.00% 

รวม 
91 144 120 45 400 

22.80% 36.00% 30.00% 11.20% 100.00% 

Chi-Square = 12.698 df = 6 Significant = 0.048 

 
จากตาราง 16 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับความพึง

พอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย โดยวิธีหาค่าไคสแควร์ (Chi-Square) 
ปรากฎว่า ค่าไคสแควร์ที่ค านวณได้มีค่า 12.698 มากกว่าค่าไคสแควร์โดยใช้นัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เท่ากับ 12.591 หมายถึง ลักษณะของที่พักอาศัยของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และ
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สนใจออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอย
สุขุมวิท 42 มีความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐานที่ก2.6กลักษณะประชากรศาสตร์ด้านลักษณะการครอบครองของที่พักอาศัย
มคีวามสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 

HO: ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านลักษณะการครอบครองของที่พักอาศัยไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 

H1: ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านลักษณะการครอบครองของที่พักอาศัยมีความสัมพันธ์
ต่อความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ด้าน
ลักษณะการครอบครองของที่พักอาศัยกับความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออก
ก าลังกาย ปรากฏผลดังตาราง 17 
 
ตาราง 17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ด้านลักษณะการ

ครอบครองของที่พักอาศัยกับความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของ
สถานออกก าลังกาย 

 

ความพึงพอใจต่อสว่นผสมทาง
การตลาดของสถานออกก าลงักาย 

ลักษณะการครอบครองของทีพ่ักอาศัย 
รวม 

เป็นเจ้าของ เช่า อาศัย 

ดี 
53 172 91 316 

16.80% 54.40% 28.80% 100.00% 

ปานกลาง 
18 45 16 79 

22.80% 57.00% 20.30% 100.00% 

ไม่ดี 
1 2 2 5 

20.00% 40.00% 40.00% 100.00% 

รวม 
72 219 109 400 

18.00% 54.80% 27.20% 100.00% 

Chi-Square = 3.551 df = 4 Significant = 0.470 
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จากตาราง 17 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการครอบครองของที่พัก
อาศัยกับความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย โดยวิธีหาค่าไคสแควร์ 
(Chi-Square) ปรากฎว่า ค่าไคสแควร์ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 3.551 น้อยกว่าค่าไคสแควร์โดยใช้
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เท่ากับ 9.487 หมายถึง ลักษณะการครอบครองของที่พักอาศัย
ของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจออกก าลังกาย ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐานที่ก3กค่านิยมต่อการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้
สถานออกก าลังกาย 

HO: ค่านิยมต่อการออกก าลังกายไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานออก
ก าลังกาย 

H1: ค่านิยมต่อการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลัง
กาย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมต่อการออกก าลังกายกับการ
ตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย ปรากฏผลดังตาราง 18 
 
ตาราง 18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมต่อการออกก าลังกายกับการตัดสินใจ

เลือกใช้สถานออกก าลังกาย 
 

การตัดสินใจเลือกใช้
สถานออกก าลังกาย 

ค่านิยมตอ่การออกก าลังกาย 
รวม 

ไม่แน่ใจ ค่อนข้างเหน็ดว้ย เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

พอใจ 
0 152 73 225 

0.00% 67.60% 32.40% 100.00% 

ไม่แน่ใจ 
2 102 65 169 

1.20% 60.40% 38.50% 100.00% 

ไม่พอใจ 
2 2 2 6 

33.30% 33.30% 33.30% 100.00% 

รวม 
4 256 140 400 

1.00% 64.00% 35.00% 100.00% 

Chi-Square = 67.714 df = 4 Significant = 0.000 
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จากตาราง 18 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมต่อการออกก าลังกายกับการ
ตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย โดยวิธีหาค่าไคสแควร์ (Chi-Square) ปรากฎว่า ค่าไคสแควร์
ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 67.714 มากกว่าค่าไคสแควร์โดยใช้นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เท่ากับ 9.487 หมายถึง ค่านิยมต่อการออกก าลังกายกับการตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย
ของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจออกก าลังกาย มีความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐานที่ก4กค่านิยมต่อการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อ
ส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 

HO: ค่านิยมต่อการออกก าลังกายไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วนผสมทาง
การตลาดของสถานออกก าลังกาย 

H1: ค่านิยมต่อการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วนผสมทาง
การตลาดของสถานออกก าลังกาย 
 
ตาราง 19 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมต่อการออกก าลังกายกับความพึงพอใจต่อ

ส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 
 

ความพึงพอใจต่อสว่นผสม
ทางการตลาดของสถาน 

ออกก าลังกาย 

ค่านิยมตอ่การออกก าลังกาย 
รวม 

ไม่แน่ใจ ค่อนข้างเหน็ดว้ย เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

พอใจ 
2 203 111 316 

0.60% 64.20% 35.10% 100.00% 

ไม่แน่ใจ 
1 50 28 79 

1.30% 63.30% 35.40% 100.00% 

ไม่พอใจ 
1 3 1 5 

20.00% 60.00% 20.00% 100.00% 

รวม 
4 256 140 400 

1.00% 64.00% 35.00% 100.00% 

Chi-Square = 18.881 df = 4 Significant = 0.001 

 
จากตาราง 19 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมต่อการออกก าลังกายกับ

ความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย  โดยวิธีหาค่าไคสแควร์         
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(Chi-Square) ปรากฎว่า ค่าไคสแควร์ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 18.881 มากกว่าค่าไคสแควร์โดยใช้
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เท่ากับ 9.487 หมายถึง ค่านิยมต่อการออกก าลังกายกับความพึง
พอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกายของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และ
สนใจออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอย
สุขุมวิท 42 มีความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐานที่ก5กรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถาน
ออกก าลังกาย 

HO: รูปแบบการด าเนินชีวิตไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลัง
กาย 

H1: รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับตัดสินใจ

เลือกใช้สถานออกก าลังกาย ปรากฏผลดังตาราง 20 
 
ตาราง 20 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับตัดสินใจเลือกใช้สถาน

ออกก าลังกาย 
 

การตัดสินใจเลือกใช้
สถานออกก าลังกาย 

รูปแบบการด าเนินชีวติ 
รวม 

ไม่พอใจ ไม่แน่ใจ พอใจ 

พอใจ 
6 31 188 225 

2.70% 13.80% 83.60% 100.00% 

ไม่แน่ใจ 
14 43 112 169 

8.30% 25.40% 66.30% 100.00% 

ไม่พอใจ 
2 4 0 6 

33.30% 66.70% 0.00% 100.00% 

รวม 
22 78 300 400 

5.50% 19.50% 75.00% 100.00% 

Chi-Square = 36.214 df = 4 Significant = 0.000 
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จากตาราง 20 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับตัดสินใจ
เลือกใช้สถานออกก าลังกาย โดยวิธีหาค่าไคสแควร์ (Chi-Square) ปรากฎว่า ค่าไคสแควร์ที่
ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 36.214 มากกว่าค่าไคสแควร์โดยใช้นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เท่ากับ 
9.847 หมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตกับตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกายของผู้บริโภคที่เคย
ออกก าลังกาย และสนใจออกก าลังกาย มีความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐานที่ก6กรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วนผสม
ทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 

HO: รูปแบบการด าเนินชีวิตไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วนผสมทาง
การตลาดของสถานออกก าลังกาย 

H1: รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาด
ของสถานออกก าลังกาย 
 
ตาราง 21 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับความพึงพอใจต่อ

ส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย 
 
ความพึงพอใจต่อสว่นผสม
ทางการตลาดของสถาน

ออกก าลังกาย 

รูปแบบการด าเนินชีวติ 
รวม 

ไมพ่อใจ ไม่แน่ใจ พอใจ 

พอใจ 
2 3 0 5 

40.00% 60.00% 0.00% 100.00% 

ไม่แน่ใจ 
8 33 38 79 

10.10% 41.80% 48.10% 100.00% 

ไม่พอใจ 
12 42 262 316 

3.80% 13.30% 82.90% 100.00% 

รวม 
22 78 300 400 

5.50% 19.50% 75.00% 100.00% 

Chi-Square = 60.118 df = 4 Significant = 0.000 
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จากตาราง 21 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับความพึง
พอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกาย  โดยวิธีหาค่าไคสแควร์ (Chi-Square) 
ปรากฎว่า ค่าไคสแควร์ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 60.118 มากกว่าค่าไคสแควร์โดยใช้นัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เท่ากับ 9.847 หมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตกับความพึงพอใจต่อส่วนผสม
ทางการตลาดของสถานออกก าลังกายของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจออกก าลังกาย มี
ความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐานที่ก7กความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกายมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย 

HO: ความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกายไม่มีความสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย 

H1: ความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออกก าลังกายมีความสัมพันธ์ ต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย 

 
ตาราง 22 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของ

สถานออกก าลังกายกับการตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย 
 

การตัดสินใจเลือกใช้
สถานออกก าลังกาย 

ความพึงพอใจต่อสว่นผสมทางการตลาดของ 
สถานออกก าลังกาย รวม 

ไม่พอใจ ไม่แน่ใจ พอใจ 

พอใจ 
1 10 214 225 

0.40% 4.40% 95.10% 100.00% 

ไม่แน่ใจ 
2 65 102 169 

1.20% 38.50% 60.40% 100.00% 

ไม่พอใจ 
2 4 0 6 

33.30% 66.70% 0.00% 100.00% 

รวม 
5 79 316 400 

1.20% 19.80% 79.00% 100.00% 

Chi-Square = 133.5 df = 4 Significant = 0.000 
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จากตาราง 22 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อส่วนผสมทาง
การตลาดของสถานออกก าลังกายกับการตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย  

เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถาน
ออกก าลังกายกับการตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย โดยวิธีหาค่าไคสแควร์ (Chi-Square) 
ปรากฎว่า ค่าไคสแควร์ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 133.5 มากกว่าค่าไคสแควร์โดยใช้นัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เท่ากับ 9.847 หมายถึง ความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของสถานออก
ก าลังกายกับการตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกายของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจ
ออกก าลังกายย่านสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอยสุขุมวิท 57 และย่านสุขุมวิทซอย 16 ถึงซอยสุขุมวิท 42 

มีความสัมพันธ์กัน 


