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การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลส่ วนประสมการตลาด 7C’s กับ
พฤติกรรมการใช้ บริการสถานออกกําลังกายฟิ ตเนสเฟิ รส์ ทในเขต
กรุ งเทพมหานคร

A Study of Relationship to Marketing Mix and Behavior of
Using Services of Fitness First in Bangkok
Metropolitan area
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้ บริ การสถานบริ การออกกําลังกาย
ฟิ ตเนส เฟิ รส์ท ของผู้ใช้ บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 2) ส่วนประสมทางการตลาด
7C’s และส่วนประสมทางการตลาด 7C’s ที่มีความสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมการใช้ บริ การสถานออกกําลังกายฟิ ตเนสเฟิ รส์ท
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทําการวิเคราะห์จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามกับผู้ใช้ บริการสถานออกกําลัง
กายฟิ ตเนสเฟิ รส์ทในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 ราย นํามาวิเคราะห์ ข้ อมูลด้ วย ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบด้ วยค่าสถิติที สถิติเอฟ และสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้ บริ ก ารที่ มีลัก ษณะแตกต่า งกัน ในด้ า นอายุ สถานภาพ การศึก ษา และอาชี พ มี
พฤติกรรมการใช้ บริ การด้ านจํานวนครัง้ ในการใช้ บริการต่อเดือนที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
0.05 สําหรับความพึงพอใจด้ านส่วนประสมการตลาดโดยรวม และรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านความ
สะดวก ด้ านการสื่อสาร ด้ านการดูแลลูกค้ าของพนักงาน ด้ านความสะดวกสบาย ด้ านความสมบูรณ์ การต่อเนื่องในการ
ประสานงานนัน้ อยู่ในระดับดีมาก โดยจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพึง พอใจด้ านส่วนประสมการตลาด
โดยรวม และรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ราคา การสื่อสาร การดูแลลูกค้ าของพนักงาน ความสะดวกสบาย มีผลต่อ
พฤติกรรมใช้ บริการ ด้ านจํานวนครัง้ ในการใช้ บริการต่อเดือน อย่างมีนยั สถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
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Abstract
The current research study aims to (1) compare Fitness First customers’ behaviors of
different age groups and also by different demographic groups, and (2) understand the
marketing mix (7C’s) and its influence on customers’ behaviors during using the service in
Fitness First. Fitness First is a fitness provider business in Bangkok metropolitan area which
is the site for data collection. The participants of current study are 400 Fitness First’s
members, and they were asked to complete the questionnaire. Descriptive statistic,
independent-samples t-test, F-test, and Pearson’s correlation were used to analyze the data.
The finding reveals the statistically significant differences in the frequency of using
the service among Fitness First’s members with different age, social, education, and
occupation groups. Most customers are satisfied with the marketing mix, which includes
product, price, comfort, communication, customer service, and completeness. As a result, the
customers continuously use the service at Fitness First. The finding based on correlation
analysis shows that the overall marketing mix (product, price, comfort, communication, and
customer service) has a statistically significant relationship on customers’ frequency of using
the service.

Keywords: marketing mix, 7C’s, customer behavior, fitness first

1

Graduate student in the Master of Business Administration Program in General Management, Suan Sunandha
Rajabhat University
e-mail: jumja_1979@hotmail.com

88

SSRU Journal of Management Science

