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การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาถึงปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการเลือกใช้บริ การของลูกค้าในเขต
กรุ งเทพฯ กรณี ศึกษาผูใ้ ช้บริ การสถานออกกําลังกาย ฟิ ตเนส เฟิ รส์ท โดยมีตวั แปรต้นคือ ด้านประชากรศาสตร์ ด้าน
ส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) และ ปั จจัยภายนอก และตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการเลือกใช้สถานออกกําลังกาย
วิธีดาํ เนิ นการวิจยั โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ ี่ใช้บริ การสถานออกกําลังกาย ฟิ ตเนส เฟิ รส์ทในกรุ งเทพมหานคร จํานวน
400 คน โดยใช้เครื่ องมือในการศึกษา คือ แบบสอบถาม นํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมช่วยทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุ 31-40 ปี มีสถานภาพโสด มีรายได้ 20,001-30,000
บาท ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และมีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน ส่ วนปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจมากที่สุด คือ กระบวนการ และปั จจัยภายนอก ด้านการใช้เวลา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัย
ด้ายประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด และปั จ จัยภายนอกส่ วนใหญ่ มี ผลต่อพฤติ กรรมการ
เลือกใช้บริ การของลูกค้าในเขตกรุ งเทพฯกรณี ศึกษาผูใ้ ช้บริ การสถานออกกําลังกาย ฟิ ตเนส เฟิ รส์ทที่ระดับนัยสําคัญ
0.05
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Abstract
The research aimed to study the factors affecting consumers’ behaviors in deciding upon gym selection in
Bangkok. The research is mainly specified Fitness First as a case study. The independent variables determined in this
research were demographic data, Marketing Mix (7Ps) and external factors. The dependent variables determined in this
research were behaviors and factors that affected selecting Fitness First as a gymnasium. This study relied on
questionnaires to collect data from 400 present customers of Fitness First in Bangkok. The data were statistically analyzed
using hypothesis verification program.
The results of the study showed that the majority of the respondents 31-40 years old, single, receiving monthly
average income of 20,001-30,000 baht. They hold bachelor degree and worked for private companies. The marketing mix
factors that affected the decision making the most was the process, and external factor affecting the decision making the
most was time spending. The hypothesis verification of the study found that demographic data, marketing mix (7P’s) and
external factors are mostly related to decision making in selecting the gym at the significance level of 0.05.
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