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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพือ่ ศึกษาการจัดการและความคิดเห็นในการจัด
การศูนยสขุ ภาพเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกออกเปน 5 ดาน คือ ดานเจาหนาที่ ดาน
สถานทีแ่ ละขนาดพื้นที่ ดานอุปกรณออกกําลังกายและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานกิจกรรมที่ให
บริการ ดานการเงิน กลุม ตัวอยางเปนเจาหนาที่ของศูนยสุขภาพเอกชน จํานวน 211 คน เก็บขอ
มูลโดยใชแบบสอบถาม
ผลการศึกษา พบวา ศูนยสุขภาพขนาดกลางและขนาดใหญ มีระดับความคิดเห็น
ทุกดานอยูในระดับมาก ยกเวน ดานการเงิน อยูในระดับปานกลาง สวนศูนยสุขภาพขนาดเล็กมี
ระดับความคิดเห็นทุกดานอยูในระดับมาก ยกเวน ดานการเงิน ดานสถานที่และขนาดพื้นที่ อยูใน
ระดับปานกลาง
นอกจากนี้ ควรมีการจัดกิจกรรมการตลาดอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
ศูนยสุขภาพใหเปนที่รูจักมากขึ้น และเปนการเพิ่มจํานวนสมาชิกใหกับศูนยสุขภาพ เชน การจัด
กิจกรรมกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางศูนยสุขภาพ และการจัดโปรโมชั่นใหมๆ
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ABSTRACT
This study was a survey research to investigate the opinions of private
health club management in Bangkok. Five dimensions were studied: personnel, place
and space, exercise equipment and facilities, activities, and finances. Samples were
211 personnel of the private health clubs and a questionnaire was the instrument in
data collection.
Clubs of all sizes - large, medium, or small - placed great importance on
all dimensions except for finances which were seen as only of moderate importance
and size which was only of moderate importance for the small size clubs.
It is recommended that marketing activities should be organized
consistently to publicize the clubs and to increase membership, e.g. new promotions
and sports competitions could be organized among different health clubs. Also, staff
should be trained to be versatile and able to cover a range of positions.
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