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บทคัดยอ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความความคิดเห็นของผูเขาใชบริการที่มีตอปจจัยการบริหารจัดการ

เชิงกลยุทธธุรกิจฟเนส กรณีศึกษา : บริษัท พีค พอยท เพอรฟอรมแมนซ จำกัด 2) วิเคราะหปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอก (SWOT) ของธุรกิจฟตเนส 3) เสนอแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจฟตเนส งานวิจัยนี้เปน
งานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูท่ี
เขามาใชบริการในพื้นที่ บริษัท พีค พอยท เพอรฟอรมแมนซ จำกัด การเลือกกลุมตัวอยางในศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการ
สำรวจขอมูลจากแบบสอบถามมีจำนวน 200 คน สุ มตัวอยางแบบสะดวก การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใชวิธีการวิเคราะหปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก (SWOT) จากกลุมผูใหขอมูลหลัก จำนวน 2 ทาน โดย
การเลือกกลุมผูใหขอมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชเกณฑจากผูมีหนาท่ีบริหาร ผลการวิจัยพบวา
ความคิดเห็นของผเขาใชบริการท่ีมีตอปจจัยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจ ฟตเนส กรณีศึกษา : บริษัท พีค พอยท 
เพอรฟอรมแมนซ จำกัด โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.76 เม่ือพิจารณาเปนรายขอดานเรียงลำดับจากมาก
ไปนอยพบวา 2 อันดับแรก ไดแก ดานการบริหารจัดการ และดานคุณธรรมจริยธรรม  

การวิเคราะหปจจัยภายในปจจัยภายนอก (SWOT) การบริหารจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจฟตเนส พบวา     จุด
แข็ง (Strength) ประกอบดวย การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง ลักษณะรูปแบบธุรกิจชัดเจนและไดจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลถูกตอง พัฒนาการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาที่ใชเวลาเพียง 30 นาที เนนการสราง
บุคลากรที่เปนหัวใจสำคัญ จุดออน (Weakness) ประกอบดวย พื้นที่ในการใหบริการไมเพียงพอ เนื่องจากมีผูเขาใช
บริการเปนจำนวนมาก เรงการจบการขายคลาสการออกกำลังกายใหกับผูเขาใชบริการและราคาในการเขาใชบริการสูง 
กลุ มคนที่ไมคอยมีฐานะไมสามารถเขาถึงได โอกาส (Opportunities) ประกอบดวย สถานการณทางการเมืองมี
เสถียรภาพมากขึ้น ผูบริโภคหันเขาหาฟตเนสมากขึ้น เพื่อผอนคลาย และหาความบันเทิงดวยการออกกำลังกาย 
อุปสรรค (Threats) ประกอบดวย มีการแขงขันทางการตลาดสูงและเทคโนโลยีใหมๆ มีราคาสูงขึ้น 

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจฟตเนส พบวา กลยุทธเชิงรุก สงเสริมชองทาง
การตลาดใหมีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มการขายอยางตอเนื่อง และพัฒนาการตลาดธุรกิจฟตเนสที่จะเติบโตในอนาคต
ดวยรูปแบบการออกกำลังกายที่แปลกใหม พัฒนาธุรกิจใหมีความเปนสากล เพื่อดึงดูดใหตางชาติรวมลงทุน เพ่ิม
กลุมเปาหมาย โดยการสรางแรงบันดาลใจใหผูใชบริการ สนับสนุนใหธุรกิจฟตเนสมีความหนาเชื่อถือ และมีความ
ปลอดภัย กลยุทธเชิงพลิกฟน รวมทุนจากตางชาติเพ่ือขยายฐานธุรกิจท่ีทันสมัยและนำเทคโนโลยีใหมๆเขามาเพ่ือความ 
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นาสนใจ รวมมือกับสถานประกอบการท่ีมีมาตรฐานความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กลยุทธ
การรักษาเสถียรภาพ ควบคุมแผนพัฒนาบุคลากรใหมีความเขมแข็งชัดเจนควบคุมการกิจกรรมใหไดมาตรฐาน จัด
ก ิจกรรมส ง เสร ิมการขายอย างต อเน ื ่อง ม ีมาตรการป องก ันควบค ุมราคาส ินให  เป นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กลยุทธการตัดทอน ปรับเปลี่ยนกิจกรรมกิจกรรมใหเหมาะสมกับพื้นและผูเขาใชบริการ
ปรับปรุงสถานท่ีใหบริการเพ่ือรองรับผูเขาใชบริการ ชะลอการขยายกิจการ 
 
คำสำคัญ : การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ, ธุรกิจฟตเนส 

 
Abstract  
 The objective of this research was to study 1) opinions of the users on the strategic 

management factors of the Finest business case study: Peak Point Performance Co., Ltd. 2) Factor 

analysis. Internal and external factors (SWOT) of fitness business 3) Propose a strategic management 

approach of fitness business. 

 This research is a research method mixed method research by using quantitative research 

method. (Quantitative Research) by those who use the service in the area of Peak Point Performance 

Co., Ltd., the sample group selection in this study was surveyed by questionnaires. The researcher 

determined the sample size by using the ready-made table of Krejcie & Morgan (Krejcie & Morgan, 

1970, cited in Boonchomsa-san, 2002: 45) of the population of 400 people obtained a sample of 196 

people with a 95% confidence level. Data collection And responding to the sample questionnaires 

that may occur The researcher then determined the sample size to be 200 people. The sample was 

selected by Convenience Sampling, Qualitative Research by using the method of internal factor 

analysis (SWOT) from the group. Two key informants by selecting a group of Purposive Sampling by 

using the criteria of the person in charge of management. 

 The results of the research found that the views of the service users on the strategic 

management factors of the fitness business case study: Overall Peak Point Performance Co., Ltd. was 

the highest with an average of 4.76 when Considered individually, in descending order, it was found 

that the top 2 places were management. And moral and ethical aspects Which has the same mean 

of 4.84 

 The results of analysis of internal factors, external factors (SWOT), strategic management of 

fitness business found that the strengths (Strength) of promotion activities continued The business 

model is clear and is registered as a legal entity. Develop a 30-minute interval training, focusing on 

building personnel that is key, weakness, insufficient service space. Because there are many people 

using the service Expedited the end of the sale of exercise classes to the users and the high access 

prices. Opportunities in the political situation more stable. Consumers turn to fitness more To relax 

And find entertainment by exercise. Obstacles (Threats) with high market competition and new 

technologies. Has a higher price 
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 Here are some guidelines for strategic management of the fitness business: proactive strategy. 

Promote diverse marketing channels To continuously increase sales And developing the fitness 

business market that will grow in the future with a new form of exercise To develop business to be 

international To attract foreigners to invest Add audience By inspiring users to Encourage fitness 

business to gain credibility And secure A turnaround strategy Joint venture from foreign countries to 

expand the modern business base and bring in new technology to be interesting. Cooperate with 

establishments that have safety standards in accordance with the Health Establishment Act. 

Stabilization strategy Control the human resource development plan to be strong and clear, control 

activities to meet standards. Organize continuous promotional activities There are measures to 

prevent and control product prices to be in accordance with industrial product standards. Shortening 

strategy Modify the activity activities to suit the floor and the service users Improve the property to 

accommodate the users. Delaying business expansion 

Keywords : Strategic Management, Fitness Business 

 
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  
 ฟตเนสเซ็นเตอรในประเทศไทยเปนธุรกิจประเภทสถานออกกำลังกายที ่ได ร ับความนิยมสูงโดยมี                     
ฟตเนสเซ็นเตอรที่จดทะเบียนมากกวา 1,000 แหง มีสวนแบงการตลาดในธุรกิจนี้มีมากกวา 9 พันลานบาท มีการ
เติบโตเฉลี่ยปละ 10% ทั้งนี้มูลคาการลงทุนมากกวารอยละ 90 ตกเปนของ 4 บริษัทใหญ ที่มีสาขาทั่วประเทศ ไดแก 
ฟตเนสเฟรสทเวอรจิ้น แอ็คทีฟ ทรูฟตเนส และวีฟตเนสท่ีมีสาขารวมกันมากกวา 40 สาขาสวนอีกประมาณ 900 สาขา 
เปนฟตเสเซ็นเตอรท่ีดำเนินธุรกิจโดยบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (จิราภา พึ่งบางกรวย, 2550 ก; จิราภา พึ่งบาง
กรวย, 2550ข ; Bangkokbiznews, 2559; Marketeer, 2559; Positionmag, 2559; Positionmag, 2560) ธุรกิจฟต
เนสจึงเขามามีบทบาทท่ีสามารถตอบสนองความตองการของคนในสังคมทุกเพศ ทุกวัย ในการออกกำลังกาย  
 โอกาสทางธุรกิจฟตเนสเซ็นเตอรยังมีสวนแบงการตลาดอีกมาก เนื่องจากเหตุผล 3 ประการกลาว คือประการ
แรกสัดสวนประชากรไทยที่เปนสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอรมีเพียงรอยละ 0.6 ซึ่งต่ำกวาคาเฉลี่ยของทวีปเอเชียและใน
หลายประเทศที่พัฒนาแลว (Positionmag, 2559) นั่นคือ ควรสงเสริมใหประชากรไทยอีกรอยละ 7.4 (ประมาณ 5 
ลานคน) เขารวมเปนสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอรหรือออกกำลังกายในสถานออกกำลังกายเพื ่อใหเปนไปตามแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2560-2579 และแผนยุทธศาสตรพัฒนาการกีฬาแหงชาติฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560-2564   ใน
การเสริมสรางศักยภาพคนไปสู ความมั ่นคง มั ่งคั ่งและยั ่งยืน (กระทรวงทองเที ่ยวและกีฬา, 2560; สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560 ก) ประการที่สอง การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือนของประชากรไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกปตั้งแต พ.ศ. 2553 และในปพ.ศ. 2560 (มกราคมถึงพฤษภาคม) 
ประชากรไทยใชจายเฉลี่ย 21,157 บาทตอเดือนตอครัวเรือนโดยประชากรในกรุงเทพฯ ใชจายมากที่สุด เฉลี่ย30,882 
บาทตอเดือนตอครัวเรือน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560 ข) อาจกลาวไดวา กลุม
ผูบริโภคมีแนวโนมการใชจายเพ่ือดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น (เกียรติรัตน วารินศิริรักษและสุวัลลี แกวโลก, 2556;   
วิตะ บุษดีและอัคร อัครจิรายุ, 2556) และประการที่สาม ธุรกิจฟตเนสเซ็นเตอรพัฒนามาตรฐานและกลยุทธทาง
การตลาดอยางตอเนื่อง เชน ฟตเนสเฟรสท พัฒนาการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบา (High Intensity Interval 
Training: HIIT) ที่ใชเวลาเพียง 30 นาทีและหลักสูตรผูฝกสอนสวนบุคคลของตนเอง  เวอรจิ้นแอ็คทีฟ มีสระวายน้ำ
ระบบเกลือและทำธุรกิจรวมกับผลิตภัณฑกีฬาจากอเมริกา (Under Armour) หรือแมกระทั่งวีฟตเนส ที่สรางศูนย
ฝกอบรมของตนเอง (We Academy) (Marketeer, 2559; Positionmag, 2559; Positionmag, 2560) เหตุนี้เองจึง 
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สงผลใหเกิดความตองการบุคลากรจากภาคการศึกษาที่มีสมรรถนะตรงกับการทำงานในฟตเนสเซ็นเตอร หลาย
มหาวิทยาลัยจึงปรับปรุงหลักสูตร ตั้งแตระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก รวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือกับ      
ฟตเนสเซ็นเตอร เพ่ือเนนการผลิตบัณฑิตใหมีทักษะของผูฝกสอนการออกกำลังกายสวนบุคคลในฟตเนสเซ็นเตอรและมี
ความสามารถของการบริหารจัดการในฟตเนสเซ็นเตอร เชนมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปนตน (ดิฏฐชัย จันทรคุณา, 2560 ก) ดังนั้น การศึกษา
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจฟเนส จึงมีความสำคัญเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจฟตเนสเซ็นเตอร 
 จากที่กลาวมาขางตนทำใหทราบวา ธุรกิจฟตเนสเปนธุรกิจที่มีผูคนใหความสนใจมากมายทั้งในรูปแบบ
ของผูประกอบการและผูใชบริการ เพราะเปนที่ทราบกันดีอยูแลววาแนวคิดเรื่องการดูแลเอาใสใจสุขภาพ และการออก
กำลังกายกำลังเปนที่ไดรับความนิยมอยางมาก โดยเฉพาะในกลุมคนรุนใหม แตเมื่อมีความนิยมที่สูงขึ้นปญหาเรื่องการ
แขงขันดานตางๆ ธุรกิจฟตเนสก็ตองสูงขึ้นเหมือนกัน ผูประกอบการจึงตองมีแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธที่ดี และ
นาเชื่อถือ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา บริษัท พีค พอยท เพอรฟอรมแมนซ จำกัด เพราะเปนบริษัทที่ประกอบ
กิจการประเภทการดำเนินงานของสถานที่ อยูในรูปแบบฟตเนส พีค พอยท ยิม สำนักงานใหญตั้งอยูที่จังหวัดปทุมธานี 
ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพานิชยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ทุนจดทะเบียน 
1,000,000 บาท ซึ่งบริษัท พีค พอยท เพอรฟอรมแมนซ เปนบริษัทที่มีชื่อเสียงดานการใหบริการการออกกำลังกาย
มากอีกบริษัทหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ถึงแมวาจะพึ่งกอตั้งมาได 2 ป แตก็มีผูเขามาใชบิการอยูเปนประจำ ดวยวิธีการ
เทคนิค และอุปกรณการใหบริการที่หลากหลายและทันสมัย จึงเปนที่พึงพอใจของผูที่เขาใชการแตในทางวิชาการยังไม
มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจฟตเนส กรณีศึกษา : บริษัท พีค พอยท เพอรฟอรมแมนซ จำกัด 
 ดังนั้นจากความเปนมาและความสำคัญของปญหาขางตนทำให ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา  “การ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจฟตเนส กรณีศึกษา : บริษัท พีค พอยท เพอรฟอรมแมนซ จำกัด” ซึ่งขอคนพบที่ไดจาก
การวิจัยในครั้งนี้จะนำไปเปนขอมูลในการเสนอแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจฟตเนส ตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาความความคิดเห็นของผูเขาใชบริการที่มีตอปจจัยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจฟเนส 
กรณีศึกษา : บริษัท พีค พอยท เพอรฟอรมแมนซ จำกัด  

2. เพ่ือวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอก (SWOT) ของธุรกิจฟตเนส  
3. เพ่ือเสนอแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจฟตเนส 

 
วิธีดำเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เปนแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในศึกษาความความคิดเห็นของผูเขาใชบริการที่มีตอ
ปจจัยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจฟเนส กรณีศึกษา : บริษัท พีค พอยท เพอรฟอรมแมนซ จำกัด และวิเคราะห
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก (SWOT) ของธุรกิจฟตเนส เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจ
ฟตเนส ดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. กลุมตัวอยาง คือ ผูเขามาใชบริการในพื้นที่ บริษัท พีค พอยท เพอรฟอรมแมนซ จำกัด การเลือกกลุม
ตัวอยางในศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสำเร็จรูปของ เครซีและมอรแกน (Krejcie & 
Morgan, 1970 อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 45) จากประชากรจำนวน 400 คน ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 196 
คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แตเพื่อปองกันความผิดพลาดในการเก็บขอมูล และการตอบแบบสอบถามของกลุม
ตัวอยางท่ีอาจเกิดขึ้นได ผูวิจัยจึงกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางใหมีจำนวน 200 คน ทำการคัดเลือกกลุมตัวอยางโดย 
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วิธีการการสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling) เปนการสุมที่ทุกหนวยของประชากร โดยมีโอกาสอยางเทา
เทียมกัน 

2. ผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 2 คน โดยใชเกณฑจากผูมีหนาท่ี
บริหาร ซึ่งผูวิจัยใชกลุมตัวอยางนี้เพื่อเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยแบบฟอรมการวิเคราะหปจจัยภายใน (SW) โดยใช
กรอบแนวคิด 7-S (McKinsey 7-S  Framework) และการวิเคราะหปจจัยภายนอก (OT) โดยใชกรอบแนวคิด 
PESTLE  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สราง

ขึ้นสำหรับสอบถามความคิดเห็นของความคิดเห็นของผูที่เขาใชบริการที่มีตอปจจัยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจ
ฟตเนส กรณีศึกษา : บริษัท พีค พอยท เพอรฟอรมแมนซ จำกัด ซ่ึงแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะคำถามแบบปลายปด ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส รายได และอาชีพ ซึ ่งล ักษณะแบบสอบถามเปนแบบสอบถามแบบ (Check List) ตอนที ่ 2   
แบบสอบถามเกี ่ยวกับความคิดเห็นของผูที ่เขาใชบริการที่มีตอปจจัยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจฟตเนส 
กรณีศึกษา : บริษัท พีค พอยท เพอรฟอรมแมนซ จำกัด โดยหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ 6 M ไดแก ดาน
บุคลากร (Man) ดานการเงินและงบประมาณ (Money) ดานการบริหารจัดการ (Management) วัสดุอุปกรณ 
(Material) ดานคุณธรรมจริยธรรม (Morality) และดานการตลาด (Market) ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ซ่ึงเปนระดับการวัดขอมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2540: 153) มีเกณฑคะแนนดังนี้ 

   ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  มีคาคะแนนเปน 5      
  ระดับความคิดเห็นมาก  มีคาคะแนนเปน 4 
  ระดับความคิดเห็นปานกลาง  มีคาคะแนนเปน 3     
   ระดับความคิดเห็นนอย  มีคาคะแนนเปน 2  
  ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด  มีคาคะแนนเปน 1  
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการกีฬาเพื่อความเปนเลิศของเมืองกีฬา จังหวัดชลบุรี 

มีลักษณะเปนแบบปลายเปด (open-ended form) 
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบฟอรมการวิเคราะหปจจัยภายใน (SW) 

โดยใชกรอบแนวคิด 7-S  (McKinsey 7-S  Framework) และการวิเคราะหปจจัยภายนอก (OT) โดยใชกรอบแนวคิด 
PESTLE  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ตรวจสอบความเท ี ่ยงตรงของเน ื ้อหา (Content Validity) จาก
ผู เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน ไดคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย (item - 
objective congruence index (IOC) คือ 1 ซึง่ถอืว่าเป็นค่าทีย่อมรบัทางสถติ ิและนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว

ไปทดลองใช (Try out) กับกลุมเปาหมายที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเชื่อม่ัน คือ 0.93 

2. แบบฟอรมการวิเคราะหปจจัยภายในและการวิเคราะหปจจัยภายนอก (SWOT)  ผูวิจัยใชการตรวจสอบ
ขอมูลแบบสามเสา (Triangulation Technique) โดยมีรายละเอียดก็คือ เมื่อไดขอมูลจากการวิเคราะหปจจัยภายใน 
ปจจัยภายนอก (SWOT) ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองเพียงพอและความเชื่อถือไดของขอมูลวาจะสามารถตอบ
ปญหาของการศึกษาไดอยางครบถวน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชวิธีการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data triangulation) เปน
การพิสูจนความถูกตองของขอมูลท่ีไดมาจากแหลงท่ีมาตางๆ โดยพิจารณาแหลงเวลา แหลงสถานท่ี และแหลงบุคคลท่ี 
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แตกตางกัน ถาขอมูลตางเวลากันจะเหมือนกันหรือไม ถาขอมูลตางสถานท่ีจะเหมือนกันหรือไม และถาบุคคลผูใหขอมูล
เปลี่ยนไปขอมูลจะเหมือนเดิมหรือไม การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาจากตัวบุคคล โดยการสอบถามขอมูลจากผูมีสวน
เกี่ยวของในการบริหารธุรกิจฟตเนส ในคำถามเดียวกันเพื่อเปนการยืนยันขอมูลความถูกตองวามีความคิดเห็นตรงกัน
หรือไม โดยสามารถสรุปกลยุทธออกมาเปน 4 กลยุทธ คือ กลยุทธเชิงรุก กลยุทธเชิงพลิกฟน กลยุทธการรักษา
เสถียรภาพ และกลยุทธการตัดทอน 

การวิเคราะหขอมูล 

1. แบบสอบถาม ตอนท่ี1 ขอมูลเกี ่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติพื ้นฐาน ไดแก 
คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

2. แบบสอบถาม ตอนท่ี2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ
ธุรกิจฟตเนส กรณีศึกษา : บริษัท พีค พอยท เพอรฟอรมแมนซ จำกัด โดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (Χ ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. แบบสอบถาม ตอนท่ี3 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจฟต
เนส กรณีศึกษา : บริษัท พีค พอยท เพอรฟอรมแมนซ จำกัด โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

2. การวิเคราะหปจจัยภายในและการวิเคราะหปจจัยภายนอก (SWOT analysis) โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) ที่ไดจากวิเคราะหปจจัยภายใน (SW) โดยใชกรอบแนวคิด 7-S  (McKinsey 7-S  Framework) 
และการวิเคราะหปจจัยภายนอก (OT) โดยใชกรอบแนวคิด PESTLE นำผลที่ไดมาสังเคราะหแลวสรุปความในรูปแบบ
เชิงพรรณนา 

 
สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูที่เขาใชบริการ บริษัท พีค พอยท เพอรฟอรมแมนซ จำกัด ผูวิจัยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสำรวจความคิดเห็นผูที่เขาใชบริการ กลุมตัวอยาง จำนวน 
200 คน ท่ีมีตอปจจัยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจฟตเนส กรณีศึกษา : บริษัท พีค พอยท เพอรฟอรมแมนซ 
จำกัด ภาพรวมทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.76 เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลำดับจากมากไปนอยพบวา 2 
อันดับแรก ไดแก ดานการบริหารจัดการ และดานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน 4.84 รองลงมาคือดานวัสดุ
อุปกรณสถานท่ีมีคาเฉลี่ย 4.77 อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากัน 4.74 อยูในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือดานดานการตลาด มีคาเฉลี่ย 4.67 และดานการเงินและงบประมาณ 4.64 อยูในระดับมากที่สุด 
ตามลำดับ 
 2. ผลการวิเคราะหปจจัยภายในปจจัยภายนอก (SWOT) การบริหารจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจฟตเนส 
       2.1 จุดแข็ง (Strength) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง 
  2.1.1ลักษณะรูปแบบธุรกิจ ประเภทท่ีชัดเจนและไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลถูกตอง 
  2.1.2 พัฒนาการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาท่ีใชเวลาเพียง 30 นาที 
  2.1.3 เนนการสรางบุคลากรท่ีเปนหัวใจสำคัญ 
  2.1.4 บุคลาที่มีฝมือควบคูกับการมีพันธะสัญญากับสมาชิกเพราะสมาชิกตอง ไดรับการดูแล ควบคู
ไปกับการใหแรงบันดาลใจ 
  2.1.5 มีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีมีความเขมแข็งชัดเจนอยางมีกลยุทธ 
  2.1.6 เชื่อมั่นในบุคลากร บุคลากรมีอิสระในการคิดและการลงมือปฏิบัติ ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม  
          2.2 จุดออน (Weakness) 
  2.2.1 พ้ืนท่ีในการใหบริการไมเพียงพอ เนื่องจากมีผูเขาใชบริการเปนจำนวนมาก 
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  2.2.2 เรงการจบการขายคลาสการออกกำลังกายใหกับผูเขาใชบริการ 
  2.2.3 ราคาในการเขาใชบริการสูง กลุมคนท่ีไมคอยมีฐานะไมสามารถเขาถึงได 
  2.3 โอกาส (Opportunities) 
  2.3.1 สถานการณทางการเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้น ผูบริโภคหันเขาหาฟตเนสมากขึ้น เพื่อผอน
คลาย และหาความบันเทิงดวยการออกกำลังกาย เชื่อวาแนวโนมธุรกิจฟตเนสในประเทศไทยยังเติบโตไดอีกมาก  
  2.3.2 สงเสริมใหประชากรไทยเขารวมเปนสมาชิกฟตเนส เซ็นเตอร หรือออกกำลังกายในสถาน
ออกกำลังกายเพื่อใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2560-2579 และแผนยุทธศาสตรพัฒนาการกีฬา
แหงชาติ ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2560-2564 ในการเสริมสรางศักยภาพคนไปสูความ ม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน 
  2.3.3 มีความนาสนใจ เนื ่องดวยเปนธุรก ิจที ่ท ันสมัย สรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชน 
นอกจากนั้นยังเปนโอกาสทางธุรกิจท่ีตอบรับกับคานิยมปจจุบันและมีแนวโนมท่ีจะเติบโตไดอีกมาก 
  2.3.4 รูจักสรางตลาดดวยเทคโนโลยีใหมๆโดยเฉพาะสื่อสารการตลาด ผานสื่อออนไลน ท่ีมีใหเลือก
หลากหลายรูปแบบในปจจุบัน และที่เดนชัดที่สุดคือการมี พรีเซนเตอรที่เปนเหมือน Brand Ambassador ของธุรกิจ
ฟตเนส 
  2.3.5 พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื ่อสุขภาพ ทำใหสถานประกอบการเพื ่อสุขภาพของไทย มี
มาตรฐานและความปลอดภัย ไดรับความเชื่อม่ันจากผูรับบริการท้ังคนไทยและตางชาติ วามีประโยชนตอสุขภาพจริง 
  2.3.6 แนวโนมการลงทุนจากตางชาติในธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีชองวางใหผูประกอบการ
สามารถขยายฐานลูกคาเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกกิจการได 
              2.4 อุปสรรค (Threats) 
  2.4.1 มีการแขงขันทางการตลาดสูง 
  2.4.2 เทคโนโลยีใหมๆ มีราคาสูงขึ้น 
 3. ขอเสนอแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจฟตเนส จากการสังเคราะหปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอก สามารถสรางกลยุทธการบริหารจัดการธุรกิจฟตเนส โดยการกำหนดกลยุทธได 4 กลยุทธ ดังนี้ 
 3.1 กลยุทธเชิงรุก 
  3.1.1 สงเสริมชองทางการตลาดใหมีความหลากหลาย เพื ่อเพิ ่มการขายอยางตอเนื ่อง และ
พัฒนาการตลาดธุรกิจฟตเนสท่ีจะเติบโตในอนาคตดวยรูปแบบการออกกำลังกายท่ีแปลกใหม  
  3.1.2 พัฒนาธุรกิจใหมีความเปนสากล เพ่ือดึงดูดใหตางชาติรวมลงทุน 
  3.1.3 เพ่ิมกลุมเปาหมาย โดยการสรางแรงบันดาลใจใหผูใชบริการ 
  3.1.4 สนับสนุนใหธุรกิจฟตเนสมีความหนาเชื่อถือ และมีความปลอดภัย  
 3.2 กลยุทธเชิงพลิกฟน 
  3.2.1 รวมทุนจากตางชาติเพื่อขยายฐานธุรกิจที่ทันสมัยและนำเทคโนโลยีใหมๆเขามาเพื่อความ
นาสนใจ  
  3.2.2 รวมมือกับสถานประกอบการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ  
 3.3 กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ 
  3.3.1 ควบคุมแผนพัฒนาบุคลากรใหมีความเขมแข็งชัดเจน 
  3.3.2 ควบคุมการกิจกรรมใหไดมาตรฐาน 
  3.3.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง  
  3.3.4 มีมาตรการปองกันควบคุมราคาสินใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
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 3.4 กลยุทธการตัดทอน 
  3.4.1 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมกิจกรรมใหเหมาะสมกับพ้ืนและผูเขาใชบริการ 
  3.4.2 ปรับปรุงสถานท่ีใหบริการเพ่ือรองรับผูเขาใชบริการ  
  3.4.3 ชะลอการขยายกิจการ  
อภิปรายผล  
 1. ความคิดเห็นของผูที่เขาใชบริการที่มีตอปจจัยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจ ฟตเนส กรณีศึกษา : 
บริษัท พีค พอยท เพอรฟอรมแมนซ จำกัด โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลำดับ
จากมากไปนอยพบวา 2 อันดับแรก ไดแก ดานการบริหารจัดการ และดานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน
รองลงมาคือดานวัสดุอุปกรณสถานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากันอยูใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือดานดานการตลาด มีคาเฉลี่ย และดานการเงินและงบประมาณ อยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจากธุรกิจฟตเนสตองอาศัยปจจัยสำคัญของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธเปนตัวขับเคลื่อนใหธุรกิจพัฒนาใหบรรลุ
เปาหมายในการดำเนินธุรกิจและประสบผลสำเร็จ ดังนั้นทุกปจจัยจึงอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ (ธีระพงษ บุญฤทธิ์, 2561) ที่ไดศึกษาการบริหารจัดการศูนยฟตเนส กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตำบลชัยบุรี 
ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวาโดยรวมอยูในระดับดีมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ 
สานิตย ปลอดจันทร (2554) ที่ศึกษาการบริหารจัดการสนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดระนอง โดยรวมอยูใน
ระดับดีมากเชนกัน ซึ่งมีปจจัยสำคัญของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธทั้ง 6 ดาน ทั้งนี้จะเห็นไดวาปจจัยในการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธตามทฤษฎีของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 2548 มีความสำคัญอยางย่ิง 
 2. ผลการวิเคราะหปจจัยภายในปจจัยภายนอก (SWOT) การบริหารจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจฟตเนส  
พบวา      
 จุดแข็ง (Strength) การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง ลักษณะรูปแบบธุรกิจชัดเจนและไดจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลถูกตอง พัฒนาการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาที่ใชเวลาเพียง 30 นาที เนนการสราง
บุคลากรที่เปนหัวใจสำคัญ บุคลากรมีฝมือควบคูกับการมีพันธะสัญญากับสมาชิกเพราะสมาชิกตองไดรับการดูแลควบคู
ไปกับการใหแรงบันดาลใจ มีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีความเขมแข็งชัดเจนอยางมีกลยุทธและเชื ่อมั่นในบุคลากร 
บุคลากรมีอิสระในการคิดและการลงมือปฏิบัติ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม  
 จุดออน (Weakness) พ้ืนท่ีในการใหบริการไมเพียงพอ เนื่องจากมีผูเขาใชบริการเปนจำนวนมาก เรงการ
จบการขายคลาสการออกกำลังกายใหกับผูเขาใชบริการและราคาในการเขาใชบริการสูง กลุมคนที่ไมคอยมีฐานะไม
สามารถเขาถึงได  
 โอกาส (Opportunities) สถานการณทางการเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้น ผูบริโภคหันเขาหาฟตเนสมากขึ้น เพ่ือ
ผอนคลาย และหาความบันเทิงดวยการออกกำลังกาย เชื่อวาแนวโนมธุรกิจฟตเนสในประเทศไทยยังเติบโตไดอีกมาก 
สงเสริมใหประชากรไทยเขารวมเปนสมาชิกฟตเนสเซ็นเตอร หรือออกกำลังกายในสถานออกกำลังกายเพื่อใหเปนไป
ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2560-2579 และแผนยุทธศาสตรพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560-
2564 ในการเสริมสรางศักยภาพคนไปสูความ มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน มีความนาสนใจ เนื่องดวยเปนธุรกิจท่ีทันสมัย 
สรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชน นอกจากนั้นยังเปนโอกาสทางธุรกิจที่ตอบรับกับคานิยมปจจุบันและมีแนวโนมที่จะ
เติบโตไดอีกมาก รู จักสรางตลาดดวยเทคโนโลยีใหมๆโดยเฉพาะสื่อสารการตลาด ผานสื่อออนไลน ที ่มีใหเลือก
หลากหลายรูปแบบในปจจุบัน และท่ีเดนชัดท่ีสุดคือการมีพรีเซนเตอรท่ีเปนเหมือน Brand Ambassador ของธุรกิจฟต
เนส พ.ร.บ.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ทำใหสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพของไทย มีมาตรฐานและความปลอดภัย 
ไดรับความเชื่อมั่นจากผูรับบริการทั้งคนไทยและตางชาติ วามีประโยชนตอสุขภาพจริงและแนวโนมการลงทุนจาก
ตางชาติในธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีชองวางใหผูประกอบการสามารถขยายฐานลูกคาเพื่อเพิ่มรายไดใหแกกิจการ
ได  
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 อุปสรรค (Threats) มีการแขงขันทางการตลาดสูงและเทคโนโลยีใหมๆ มีราคาสูงขึ้น 
3. แนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจฟตเนส ไดกำหนดกลยุทธไว 4 กลยุทธ ดังนี้ 
 กลยุทธเชิงรุก สงเสริมชองทางการตลาดใหมีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มการขายอยางตอเนื่อง และ
พัฒนาการตลาดธุรกิจฟตเนสที่จะเติบโตในอนาคตดวยรูปแบบการออกกำลังกายที่แปลกใหม พัฒนาธุรกิจใหมีความ
เปนสากล เพื่อดึงดูดใหตางชาติรวมลงทุน เพิ่มกลุมเปาหมาย โดยการสรางแรงบันดาลใจใหผูใชบริการ สนับสนุนให
ธุรกิจฟตเนสมีความหนาเชื่อถือ และมีความปลอดภัย  
 กลยุทธเชิงพลิกฟน รวมทุนจากตางชาติเพื่อขยายฐานธุรกิจที่ทันสมัยและนำเทคโนโลยีใหมๆเขามาเพ่ือ
ความนาสนใจ รวมมือกับสถานประกอบการท่ีมีมาตรฐานความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
 กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ ควบคุมแผนพัฒนาบุคลากรใหมีความเขมแข็งชัดเจน 
ควบคุมการกิจกรรมใหไดมาตรฐาน จัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง มีมาตรการปองกันควบคุมราคาสินให
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   
 กลยุทธการตัดทอน ปรับเปลี่ยนกิจกรรมกิจกรรมใหเหมาะสมกับพ้ืนและผูเขาใชบริการ 
ปรับปรุงสถานท่ีใหบริการเพ่ือรองรับผูเขาใชบริการ ชะลอการขยายกิจการ 
 ดังนั้นจะเห็นไดวาการกำหนดกลยุทธ ทั้ง 4 ขอขางตนเปนการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของ
โอกาสและอุปสรรค  ที่ไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  และการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนที่ไดจาการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  โดยองคการจะตองกำหนดและเลือกกลยุทธที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับองคการที่สุด 
ปจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแขงขันคอนขางสูง  ดังนั้นจึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารจะตองอาศัยชั้นเชิงในการ
บริหารที่เหนือกวาคูแขง  หรืออาศัยความวองไวในการปรับตัวใหทันตอภาวการณแขงขันที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การจัดการเชิงกลยุทธจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยใหนักบริหารกำหนดทิศทางของธุรกิจ  
วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคการ  ชวยกำหนดกลยุทธที่เหมาะสมกับองคการ  เพื่อที่จะนำกล
ยุทธเหลานั้นไปประยุกตปฏิบัติ  และควบคุมประเมินผลการดำเนินงานขององคการได  ทั้งนี้ไมจำกัดเฉพาะแตองคการ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนแตอยางใด กลยุทธขององคการจะเปนสิ่งสำคัญที่จะกำหนดความสำเร็จหรือความลมเหลวของ
องคการได  การทำความเขาใจและการพยายามศึกษาองคการที่ประสบผลสำเร็จในการใชกลยุทธเพื่อการจัดการ  จะ
ทำใหนักบริหารไดทราบถึงคุณประโยชนของกลยุทธ ที่จะชวยสนับสนุนองคการใหประสบความสำเร็จ  และจะตองมี
การพิจารณาเลือกกลยุทธและประยุกตใชใหเหมาะสมกับองคการ การจัดการเชิงกลยุทธเปนการบริหารอยางมีระบบท่ี
ตองอาศัยวิสัยทัศนของผูนำองคการเปนสวนประกอบ  และอาศัยการวางแผนอยางมีขั้นตอน  เนื่องจากการบริหารกล
ยุทธเปนการบริหารองครวม  ผูนำที่มีความสามารถจะตองอาศัยกลยุทธในการจัดการองคการที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับองคการ  และสามารถนำไปปฏิบัติไดจริงไมลมเหลว  เนื่องจากกลยุทธท่ีดีแตลมเหลวจะไมสามารถนำ
ความสำเร็จมาสูองคการได  ดังนั้นท้ังกลยุทธและนักบริหารท่ีเปนผูตัดสินใจเลือกใชกลยุทธและนำกลยุทธไปปฏิบัติจึงมี
ความสำคัญเทาเทียมซึ่งการกำหนดกลยุทธ (Strategies) เปนหนาที่และบทบาทของผูบริหาร นำเปาหมายมากำหนด
นโยบาย เพ่ือใหทราบทิศทางของการดำเนินงานขององคกรวา ควรจะเปนไปในทิศทางใด ซ่ึงการท่ีจะไดทิศทางของการ
ดำเนินงานที่ถูกตองและชัดเจนนั้น ผูบริหารจะตองพิจารณาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกขององคกร 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) เปนสิ่งท่ีผูบริหารสามารถควบคุมได เปน
เครื่องมือสำหรับการควบคุมเพื่อกอใหเกิดการไดเปรียบทางการแขงขัน มีดังนี้ จุดแข็ง (Strengths) คือขอไดเปรียบ 
และมีความแตกตางไปจากคูแขงขันทางธุรกิจ จุดออน (Weaknesses) คือขอบกพรองหรือจุดออน การยอมรับจุดออน
และทำใหกลับกลายเปนจุดแข็ง ก็เปนอีกหนทางหนึ่งของการสรางศักยภาพของการแขงขันทางธุรกิจ สภาพแวดลอม
ภายนอกองคกร (External Environment) เปนสิ่งที่ผู นำหรือผูบริหารไมสามารถควบคุมได นอกจากที่วิสัยทัศน
กวางไกล มักจะคาดการณลวงหนาถึงสภาพปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นมาในอนาคต โดยศึกษาเรื่องตาง ๆ  
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ดังนี้ โอกาส (Opportunities) มีอยูทั่วไปในธุรกิจ ผูบริหารควรจะนำมาใชเพื่อเสริมสรางศักยภาพขององคกร และการ
ไดเปรียบทางการแขงขันพิจารณาทางโอกาสท่ีเหนือกวาผูอ่ืน 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช                                                                                     
(1) จากการศึกษาพบวา ดานการเงินและงบประมาณ ราคาในการใชบริการมีความคุมคา แตยังไมคลอบคลุม

ไปถึงผูท่ีมีรายไดนอย ดังนั้น ทางบริษัท พีค พอยท เพอรฟอรมแมนซ จำกัด ควรมีการกำหนดราคาท่ีผูเขาใชบริการทุก
ระดับสามารถเขาถึงได 

(2) จากการศึกษาพบวา ดานการตลาด มีการจัดกิจกรรมการสงเสริมการตลาดอยูเสมอ แตอยากใหมีการ
จัดทำโฆษณา ประชาสัมพันธท่ีนาสนใจและดึงดูดผูเขาใชบริการ ดังนั้น ทางบริษัท พีค พอยท เพอรฟอรมแมนซ จำกัด 
ควรสรางการตลาดดวยเทคโนโลยีใหมๆโดยเฉพาะสื่อสารการตลาด ผานสื่อออนไลน ท่ีมีใหเลือกหลากหลายรูปแบบใน
ปจจุบัน และท่ีเดนชัดท่ีสุดคือการมีพรีเซนเตอรท่ีเปนเหมือน Brand Ambassador ของธุรกิจฟตเนส 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป   
(1) ควรทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับดานการเงินและงบประมาณ ที่สงผลใหธุรกิจฟตเนสเติบโตและมีแนวโนม

การลงทุนจากตางชาติในธุรกิจนี้เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง  
(2) ควรทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชองวางทางการตลาดธุรกิจฟตเนสของคูแขงในประเทศไทย เพื่อนำมาเปน

แนวทางการพัฒนาและการขยายฐานลูกคาเพ่ือเพ่ิมรายได ใหแกธุรกิจฟตเนสในประเทศไทยจนสูระดับสากล ตอไป 
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