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บทคัดย่อ 

             การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ค่านิยมทางสังคม
ภาพลักษณ์การบริการ และการรับรู้คุณค่า มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร ปัจจัยได้แก่  ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ค่านิยมทางสังคม 
ภาพลักษณ์การบริการ การรับรู้คุณค่า โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One - Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 
               ผลการวิจัยพบว่า ความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และรายได้ต่อ
เดือน 20,001 - 30,000 บาท ปัจจัยด้านการสื่อสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (�̅�=2.89) เม่ือพิจารณารายด้าน 
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านกลุ่มอ้างอิง (�̅�=3.02) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(�̅�=3.08) ค่านิยมทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.51) ภาพลักษณ์การบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (�̅�=4.13) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ (�̅�=4.19) การ
รับรู้คุณค่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.05) และความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.70)  
               ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ อาชีพและรายได้
ต่อเดือนต่างกันท าให้มีความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็น-เตอร์ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปัจจัยด้าน
การสื่อสาร การสื่อสารขององค์กร และกลุ่มอ้างอิง มีอิทธิผลต่อความตั้งใจใช้บริการของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  ค่านิยมทางสังคม และการรับรู้ด้าน
คุณค่า มีอิทธิผลต่อความตั้งใจใช้บริการของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (4) ภาพลักษณ์การบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ  ด้านการตอบสนอง มีอิทธิผลต่อความตั้งใจใช้บริการของ
ผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ค าส าคัญ: ฟิตเนสเซ็นเตอร์, ความตัง้ใจใช้บริการ 

Abstract 
 The purpose of this study is to examine the communication factor social interaction social values 
service image and perceived value influencing intentions using services of fitness centers users in the 
Bang Kapi District, Bangkok factors include  demographic factors, communication factor, social interaction, 
social values, service image and perceived value. The 400 sample were drawn from population in the 
Bang Kapi District, Bangkok. Data were analyzed by using the frequency, percentage, mean, and standard 
deviation and collected data from questionnaires with T-Test, F-Test (One way ANOVA), and  Multiple 
Regression Analysis. 
 The study indicated that the most population in the Bang Kapi District, Bangkok of the 
respondents were female, 31- 40 years old, received Bachelor’s Degree, Occupation of private company 
employee, received monthly income of 20,001-30,000 bath. Communication factors was rated at a 
moderate level. (�̅�=2.89). When each aspect, it was found that the aspect has the highest mean was 
reference group (�̅�=3.02). Social interaction was rated at a moderate level. (�̅�=3.08). Social values was 
rated at a high level (�̅�=3.51). Service image were at high level (�̅�=4.13). When each aspect, it was 
found that the aspect has the highest mean was reliability (�̅�=4.19). Perceived value was rated at a high 
level (�̅�=4.05). intentions using services of fitness centers users in the Bang Kapi District, Bangkok was 
rated at a high level (�̅�=3.70). 
 The results of hypothesis test show that (1) users in the Bang Kapi District, Bangkok with different 
sex, age, occupation and income had different overall intentions using services fitness centers at statistical 
significance of 0.05 levels. (2) Communication factors; corporate communication and reference group had 
influence intentions using services  of  fitness centers users in the Bang Kapi District, Bangkok at statistical 
significance of 0.05 levels. (3) Social interaction, social values and perceived value had influence 
intentions using services  of  fitness centers users in the Bang Kapi District, Bangkok at statistical significance 
of 0.05 levels. (4) Service image; tangibility, responsiveness had influence intentions using services  of  
fitness centers users in the Bang Kapi District, Bangkok at statistical significance of 0.05 levels. 
 
Keyword:  Intentions Using Services, Fitness Centers 
 
  
บทน า 
          ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่หันมาดูแลสุขภาพร่างกายและรูปร่างของตนเองมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้จากกระแสความ
นิยมในการออกก าลังกายทั้งการวิ่งมาราธอน มินิมาราธอน การปั่นจักรยาน รวมถึงการเข้าฟิตเนสที่เติบโตเป็นอย่างมาก 
ส่งผลท าให้ธุรกิจฟิตเนตเซ็นเตอร์เป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีได้รับความนิยมและการตอบรับที่ดีโดยเฉพาะจากประชาชนที่อาศัย
อยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตอยู่บนความเร่งรีบ และสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยมลพิษจากท่อไอเสีย
รถยนต์ และกลุ่มฝุ่นควันที่มีค่า PM สูงในปัจจุบัน จึงท าให้การด าเนินชีวิตแต่ละวันของประชาชนส่วนใหญ่จ าต้องเผชิญ
กับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอยู่เสมอ รวมถึงในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้คนไทยมี
พฤติกรรมการออกก าลังกายเพิ่มขึ้น การออกก าลังกายให้ได้ผลดีต่อสุขภาพน้ัน ประชาชนต้องปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง
สัปดาห์ละ 3 - 5 วัน วันละไม่น้อยกว่า 30 นาที จึงจะสามารถช่วยให้ระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบการหายใจ หัวใจ 
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ปอด และหลอดเลือด ท างานได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยให้กล้ามเน้ือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้น ลดการ
เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง รวมทั้งช่วยในเร่ืองของสภาพจิตใจและการเข้า
สังคม ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียดจากการท างาน และช่วยให้นอนหลับได้สนิทต่อเน่ืองยาวนานมากขึ้นด้วย 
ประเทศ (กรมอนามัย,2563) แนวโน้มการเลือกสถานที่และรูปแบบการออกก าลังน้ันสืบเน่ืองจากความเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเน่ือง ส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตามไป
ด้วยจากการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อแบบเดิมหรือสังคมออนไลน์ ซ่ึงปัจจุบันเข้าถึงง่ายรวดเร็วโดยผ่าน
สมาร์ทโฟน ดังน้ันอิทธิพลทางสังคมที่ผู้บริโภคใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการก าหนดรูปแบบการด าเนินชีวิต ค่านิยม ทัศนคติ
และการแสดงพฤติกรรมยังมีผลต่อผู้บริโภคด้วย (Stafford,1966) โดยเฉพาะกลุ่มอ้างอิงหมายถึง กลุ่มบุคคล ซ่ึงบุคคลอ่ืน
ยึดถือเป็นแนวทางในการแสดงพฤติกรรมของตน โดยจะให้บรรทัดฐานทางสังคม หรือค่านิยมบางอย่าง ซ่ึงบุคคลอ่ืน
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการแสดงความคิดและพฤติกรรม พรพรรณ พรศิริประเสริฐ (2555)โดยพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาในรูปแบบของการตัดสินใจเลือกวิธีการออกก าลังกาย สถานที่ออกก าลังกายว่าควรเป็นสถานที่กลางแจ้งหรือ
สถานที่ปิดดี ด้วยข้อจ ากัดในเร่ืองของเวลาและสถานที่ออกก าลังกายที่พบว่ามีจ านวนพื้นที่อยู่น้อยมากเม่ือเทียบกับ
จ านวนประชากรของกรุงเทพมหานคร (ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิ่งแวดล้อม, 2559) และกระแสการออกก าลังกาย
เพิ่มขึ้นท าให้ธุรกิจสถานที่ออกก าลังกาย เช่น สปอร์ตคลับ สปา ฟิตเนสเซ็นเตอร์ เพิ่มขึ้นด้วยและเติบโตเป็นอย่างมาก ท า
ให้ตลาดธุรกิจสินค้าและบริการ เก่ียวกับสุขภาพมีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดและมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง จาก
สถิติรายได้รวมของสถานออกก าลังกาย พบว่า กลุ่มธุรกิจฟิตเนสในปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มสูงขึ้นอย่าง ต่อเน่ือง โดยมี
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยถึงร้อยละ 12.40 ต่อปี (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจกอง
ข้อมูลธุรกิจ,  2562)            
          จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยด้านการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ค่านิยมทางสังคม ภาพลักษณ์การบริการ และ การรับรู้คุณค่า มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจใช้บริการฟิต
เนสเซ็นเตอร์และสามารถน าผลจากการวิจัยดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และคิดค่าโปรแกรมการ
ออกก าลังกายแบบใหม่ให้เหมาะกับค่านิยมทางสังคมของผู้ใช้บริการ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ค่านิยมทางสังคม ภาพลักษณ์การบริการการรับรู้คุณค่า
ที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตงานวิจัย 
         การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองปัจจัยด้านการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ค่านิยมทาง
สังคม ภาพลักษณ์การบริการและการรับรู้คุณค่ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ท าการก าหนดขอบเขตการศึกษาดังต่อไปน้ี 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ประชาชนที่อยู่ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 2 แขวง 
ได้แก่ แขวงคลองจั่น จ านวน 78,780 คน และ แขวงหัวหมาก จ านวน 67,733 คน (สถิติประชากรเขตบางกะปิ, 2562) ใช้
วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% และก าหนดค่าความ
คลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน          
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 2. การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีผู้วิจัยจะท าการศึกษาถึงตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการสื่อสาร 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ค่านิยมทางสังคม ภาพลักษณ์การบริการ และการรับรู้คุณค่า ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจใช้บริการ
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันท าให้ความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ต่างกัน  
 สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านการสื่อสารมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 3 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 4 ค่านิยมทางสังคมมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 5 ภาพลักษณ์การบริการมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 6 การรับรู้คุณค่ามีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 2. ท าให้ทราบถึงความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ค่านิยมทางสังคม ภาพลักษณ์การบริการ และการรับรู้
คุณค่า 
 3. น าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่ ผู้ใช้บริการที่สนใจในการเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกาย 
สามารถน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลที่
ได้รับน ามาปรับปรุง เพื่อตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจด้าน
ภาพลักษณ์การบริการ ให้เหมาะสมกับค่านิยมทางสังคมของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
แนวคิดและทฤษฎี 
1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านการสื่อสาร 
 Becker (1972) ได้ให้ความหมายของการเปิดรับข่าวสารโดยจ าแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร คือ (1) 
การแสวงหาข้อมูล (2) การเปิดรับข้อมูล (3) การเปิดรับประสบการณ์  
 Kotler and Armstrong (2009) ได้ให้ความหมาย การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing 
Communication หรือ IMC) เป็นการผสมผสานเคร่ืองมือสื่อสารมาใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ปัจจัยด้านการสื่อสาร คือ รูปแบบของสื่อสารที่กลุ่มเป้าหมายได้เปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการใช้บริการโดย
สามารถแบ่งการสื่อสารได้แก่ การสื่อสารจากองค์กรและกลุ่มอ้างอิง  จะเห็นได้ว่าข่าวสารต่าง ๆ เป็นปัจจัยส าคัญในการ
ประกอบการตัดสินใจของบุคคล หากบุคคลใดเกิดความต้องการข้อมูลเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงย่อมมีการเปิดรับข่าวสารเพิ่มมาก
ขึ้น ซ่ึงจะมีการเลือกเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนสื่อบุคคล หรือสื่อเฉพาะกิจ เพื่อหาข้อมูลมา
สนับสนุนแนวคิดหรือทัศนคติของตน ทั้งน้ีบุคคลจะเปิดรับข่าวสารเฉพาะเร่ืองที่ตนให้ความสนใจ จึงท าให้เกิด
กระบวนการเลือกรับข่าวสาร ส่วนกลุ่มอ้างอิงน้ันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอ้างอิงทางตรงหรือทางอ้อม หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มคน
ซ่ึงมีอิทธิพลส าคัญต่อพฤติกรรมของบุคคลในการเกิดค่านิยม ทัศนคติ ชนิดทั่วไปหรือชนิดที่เฉพาะเจาะจงซ่ึงใช้เป็นสิ่ง
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ชี้น าความประพฤติ ดังน้ันแนวคิดปัจจัยด้านการสื่อสาร จึงสามารถน ามาอธิบายเพื่อให้ทราบว่าประชาชนมีการเปิดรับ
ข่าวสารจากการสื่อสารขององค์กรและกลุ่มอ้างอิงเก่ียวข้องกับการบริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ อย่างไรที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจใช้บริการของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
  
2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
 Kenny (1996) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซ่ึงบุคคลอาจจะ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนได้มากกว่า 1 คน หรือ 1 กลุ่ม แลกการกระท าของบุคคลอาจถูกตอบสนองจากกลุ่มหน่ึง
ไปยังอีกกลุ่มหน่ึงได้ จึงเรียกการตอบสนองน้ีว่า ผลจากตัวกระท า (Actor Effect) และโดยส่วนใหญ่การตอบสนองของแต่
ละบุคคลก็มีความแตกต่างกันออกไปซ่ึงผู้ที่บุคคลน้ันๆ มีปฏิสัมพันธ์ด้วยอาจจะแสดงถึงระดับของความสัมพันธ์เมื่อพวก
เขามีการตอบสนองกลับมาด้วย ซ่ึงการตอบสนองดังกล่าว เรียกว่าผลของผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย (Partner’s Effect)   
 
3.แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยมทางสังคม 
 Rokeach (1973) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ค่านิยมเก่ียวข้องกับสิ่งที่ดีหรือไม่ดี ค่านิยมมีทั้งด้านบวกและด้านลบ 
ค่านิยมด้านบวก หมายถึง สิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นที่ต้องการ ด้านลบ หมายถึง สิ่งที่ไม่ดีและไม่เป็นที่ต้องการ  ได้อธิบาย 5 
องค์ประกอบคือ (1) ค่านิยมเป็นสิ่งที่สืบเน่ืองจากวัฒนธรรม สถาบันทางสังคม และจากบุคลิกภาพของคนที่อยู่ในสังคม 
(2) อิทธิพลของค่านิยม ขณะเดียวกันก็จะแสดงออกทางการกระท้าของสังคมและเจตคติของมนุษย์ทุกรูปแบบ  (3) 
ปริมาณของค่านิยมมีอยู่ไม่มากนักและอยู่ในข่ายที่จะรวมกันเป็นระบบและศึกษาได้ (4) ความแตกต่างของค่านิยม
แสดงออกทางระดับมากกว่าทางอ่ืน (5) ค่านิยมอาจรวมกันเจ้าเป็นระบบสังคมนิยมได้ 
  
4.แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์การบริการ 
 Kotler (2000) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาพลักษณ์เป็นองค์รวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจท่ี
บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซ่ึงทัศนคติและการกระท าใดๆ ที่คนเรามีต่อสิ่งน้ัน จะมีความผูกพันอย่างสูงเก่ียวกับภาพลักษณ์
น้ันๆ 
 Jefkin (1993) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาพลักษณ์ของบริษัทหรือภาพลักษณ์ขององค์ธุรกิจ (Corporate Image) 
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เก่ียวกับองค์กรที่ประชาชรรู้จักเข้าใจ และได้มีประสบการณ์ขององค์การน้ัน ส่วนหน่ึงกระท าได้โดยอาศัย
การน้ าเสนออัตลักษณ์ขององค์การ (Corporate Identity) ซ่ึงปรากฏแก่สายตาคนทั่วไป 
 ภาพลักษณ์การบริการ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ บุคลากร เป็น
ผู้ใช้บริการสามารถสัมผัสได้ คือ สถานบริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย ความเชื่อถือและไว้วางใจ 
หมายถึง ความสามารถในการให้บริการตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ใช้บริการ การบริการทุกคร้ังจะต้องมีความถูกต้อง ได้
ผลลัพธ์ออกมาแบบเดิม ความสม่ าเสมอของการให้บริการท าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกถึงความน่าเชื่อถือของการให้บริการ การ
ตอบสนอง หมายถึง ความพร้อมในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ในทันที ผู้ให้บริการจะต้อง
ได้รับความสะดวกสบายจากการบริการ เช่น การให้บริการอย่างรวดเร็ว เป็นต้น ความม่ันใจได้ หมายถึง การสร้างความ
เชื่อม่ันให้เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการต้องมีทักษะและความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าด้วยความสุภาพ มีวาจา มารยาทดี 
  
5.แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่า 
 Grewal, Monroe and Krishnan (1998) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การรับรู้คุณค่า หมายถึง สิ่งที่น ามาใช้ในการ
ประเมินมูลค่าของระหว่างต้นทุนที่ผู้บริโภคได้รับจากการและเปลี่ยน  
 Schiffman and Kanuk (2010) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การรับรู้ คือ กระบวนการที่บุคคลแต่ละคนมีการเลือก 
ซ่ึงการรับรู้จะเกิดขึ้นต้องประกอบไปด้วย การสัมผัส ชนิดและธรรมชาติของสิ่งเร้าและการรับรู้ การแปลความหมายของ



6 
 

การสัมผัส และประสบการณ์เดิม โดยการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคจะรับรู้ผ่านสัญญาณซ่ึงเก่ียวข้องกับ
ลักษณะทางกายภาพ เช่น ขนาด สี ในบางกรณีผู้บริโภคใช้ลักษณะทางกายภาพเพื่อพิจารณาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภค
เชื่อถือในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากสัญญาณที่ส าคัญ ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ทั้งพอใจและไม่พอใจ โดย
ถือเกณฑ์การเลือกซ้ือด้านเหตุผลและอารมณ์ 
 
6.แนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจใช้บริการ 
 ระดับของความเป็นไปได้ที่บุคคลจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความตั้งใจที่จะพยายามกระท าพฤติกรรมน้ันซ่ึง
ความตั้งใจจะเป็นปัจจัยการจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ความตั้งใจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าบุคคลน้ันจะมีความพยายามทุ่มเท
มากน้อยเพียงใดที่จะกระท าพฤติกรรมน้ัน ยิ่งบุคคลมีความตั้ งใจ พยายามทุ่มเท แน่วแน่ว่าจะกระท าพฤติกรรมมาก
เพียงใด ความตั้งใจท่ีจะกระท าพฤติกรรมน้ันก็จะมีมาก   ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ขึ้นอยู่กับตัวก าหนด 3 ตัว คือ (1) 
ปัจจัยส่วนบุคคล (personal factor) คือ ทัศนคติต่อการกระท าพฤติกรรม (attitude toward the behavior) (2) ปัจจัย
ทางสังคม (social factor) คือ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (subjective norm) (3) ปัจจัยควบคุม (control factor) คือ 
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม(perceived behavioral control) 
 ความตั้งใจใช้บริการ ในที่น่ีจะแบ่งเป็น ความตั้งใจในระยะสั้น หมายถึง ระดับของความตั้งใจความคาดหวัง และ
ความต้องการที่จะสมัครใช้บริการในระยะเวลา 1 ปี และ ความตั้งใจในระยะยาว หมายถึง ระดับของความตั้งใจ ความ
คาดหวัง และความต้องการที่จะสมัครใช้บริการในระยะยาว โดยทีค่วามตั้งใจท่ีจะกระท าพฤติกรรม จะถูกก าหนดโดยเจต
คติต่อพฤติกรรมและบรรทัดฐานที่ได้รับจากอิทธิพลจาก กลุ่มอ้างอิง การสื่อสารขององค์กรจากการเปิดรับข่าวสารของ
ผู้ใช้บริการ การมีปฏิสัมพันธ์ รวมถึงค่านิยมทางสังคม รวมถึงภาพลักษณ์การบริการและการรับรู้คุณค่าของการบริการฟิต
เนสเซ็นเตอร์ 
 ความตั้งใจใช้บริการ หมายถึง ระดับของความตั้งใจความคาดหวัง และความต้องการที่จะใช้บริการ โดยที่ความ
ตั้งใจที่จะกระท าพฤติกรรม จะถูกก าหนดโดยเจตคติต่อพฤติกรรมและบรรทัดฐานที่ได้รับจากอิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง การ
สื่อสารขององค์กรจากการเปิดรับข่าวสารของผู้ใช้บริการ การมีปฏิสัมพันธ์ รวมถึงค่านิยมทางสังคม รวมถึงภาพลักษณ์
การบริการและการรับรู้คุณค่าของการบริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
  
วิธีด าเนินการวิธีวิจัย 
1. การออกแบบการวจิัย 
          การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่
เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท า หรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม แบบวิจัย
ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใช้เคร่ืองมือ
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าไปไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์
ทางสถิติ  
 
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย          
 ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 2 แขวง ได้แก่ แขวง
คลองจั่น และแขวงหัวหมาก จ านวนจ านวนทั้งสิ้น 146,513 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้การค านวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของ Taro Yamane ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% และก าหนดค่าความ
คลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน หลังจากก าหนดกลุ่มตัวอย่างแล้ว เพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างกระจายครอบคลุมทั่วประชากร ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยการ
แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นชั้นภูมิตามกลุ่มงานสายสนับสนุน 
 



7 
 

3. เครื่องมือใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามน้ันเป็นเคร่ืองมือหลักที่
น ามาเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทางผู้วิจัยก็ได้มีการศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ 
เอกสารทางวิชาการ รวมไปถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อที่จะน าความรู้ที่ได้มาน้ันไปก าหนดกรอบแนวความคิดของงานวิจัย
ที่ผู้วิจัยศึกษา ซ่ึงแสดงให้เห็นตัวแปรที่เก่ียวข้อง โดยตัวแปรที่ได้มาน้ันจะช่วยพัฒนาการสร้างแบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังต่อไปน้ี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามเก่ียวข้องกับปัจจัยส่วนบุคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายได้ต่อเดือน มีค าถามทั้งหมด 5 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับปัจจัยส่วนด้านการสื่อสาร ได้แก่ การสื่อสารขององค์กรและกลุ่มอ้างอิง มี
ค าถามทั้งหมด 10 ข้อ 
 ส่วนที่ 3  ข้อมูลเก่ียวกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการ
ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีค าถามทั้งหมด 4 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 ค่านิยมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับค่านิยมทางสังคม มีค าถามทั้งหมด 13 ข้อ 
           ส่วนที่ 5 ภาพลักษณ์การบริการที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับภาพลักษณ์การบริการ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ความน่าเชื่อถือและ
ไว้วางใจ การตอบสนอง ความม่ันใจได้ มีค าถามทั้งหมด 23 ข้อ 
 ส่วนที่ 6 การรับรู้ด้านคุณค่าที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับการรับรู้ด้านคุณค่า มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 7 ข้อ 
 ส่วนที่ 7 ความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นค าถามที่
เก่ียวข้องกับความตั้งใจใช้บริการ มีค าถามทั้งหมด 6 ข้อ 
 
4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังน้ีได้มีการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้มีการน าแบบสอบถามมาใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การวิจัย ซ่ึงการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังน้ี  
 1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม ค่านิยมทางสังคม ภาพลักษณ์การบริการ การรับรู้คุณค่า และความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
 2. นิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรอิสรา และตัวแปรตาม ท าขึ้นเพื่อท าให้ความหมายของตัวแปรต่างๆ 
 3. น านิยามศัพท์เฉพาะที่ได้มาสร้างเป็นข้อค าถามที่มีความครอบคลุม และสัมพันธ์กับนิยามศัพท์ของตัวแปร
ทั้งหมด  
 4. จัดท าร่างแบบสอบถาม  
 5. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาว่าแบบสอบถามมี
การใช้ภาษาและลักษณะของข้อความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่จะด าเนินการวิจัย 
 
5.การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม   
     1. ผู้วิจัยด าเนินการการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และความน่าเชื่อถือ ก่อนน าแบบสอบถามไป
ด าเนินการวิจัยใช้งานจริง โดยน าร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าการตรวจสอบค าถาม การใช้ภาษาใน
แบบสอบถาม เพื่อความครอบคลุมเน้ือหาที่ต้องการศึกษา โดยใช้วิธีการวัดความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
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ตามตารางตรวจสอบคุณภาความครอบคลุมด้านเน้ือหาการวิจัย รวมไปถึงใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ซ่ึงผู้วิจัยจะ
น าค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ก่อนน าไปใช้งานจริง  
 2. ผู้วิจัยได้มีการจัดท าแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ทางผู้วิจัยใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย จ านวน 30 คน เพื่อท าการตรวจสอบหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ปัจจัยด้านการสื่อสารภาพรวม 0.807 แสดงเป็นรายด้าน ดังน้ี 
สื่ออนไลน์ 0.786 สื่อมวลชนเดิม 0.776 บุคคลผู้มีชื่อเสียง 0.741 คนใกล้ชิด 0.769 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 0.885 ค่านิยม
ทางสังคม 0.897 ภาพลักษณ์การบริการภาพรวม 0.975 แสดงเป็นรายด้าน ดังน้ี ลักษณะทางกายภาพ 0.958 ความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจ 0.931 การตอบสนอง 0.932 ความม่ันใจได้ 0.975 การรับรู้คุณค่า 0.932 และความตั้งใจใช้บริการ
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 0.981  
 3. เม่ือผู้วิจัยน าข้อบกพร่องมาปรับปรุง แก้ไข โดยขอค าปรึกษาและผ่านความคิดเห็นและความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาอีกคร้ัง จนได้เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ จึงน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามที่
ได้ก าหนดไว้ในงานวิจัย 
 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไขและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษามา
ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด จ านวน 400 คน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง 
คือกลุ่มที่มีความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มแบบบังเอิญหรือแบบสะดวก 
ซ่ึงหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลครบ 400 ชุด จะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป คือ การน าข้อมูลที่ได้มาไปวิเคราะห์คานวณผล
โดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
 
7. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล  
          เม่ือผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี  
           1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
           1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการ
วัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยด้านด้านการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ค่านิยมทางสังคม ภาพลักษณ์การบริการ การรับรู้
ด้านคุณค่า ความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี  

 2.1 เพื่อศึกษาความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
จ าแนกตามเพศ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบ t-test 

 2.2 เพื่อศึกษาความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว 
(One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 

 2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ค่านิยมทางสังคม ภาพลักษณ์การบริการ 
การรับรู้คุณค่าที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จะใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 
ผลการวิจัย 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองปัจจัยด้านการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ค่านิยมทางสังคม 
ภาพลักษณ์การบริการ และการรับรู้คุณค่า มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปน้ี 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุ 31-40 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 
บาท  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการสื่อสารต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับความส าคัญปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยเรียงตามล าดับดังน้ี กลุ่มอ้างอิง และการสื่อสารขององค์กร  
 ผลการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับความส าคัญปานกลาง ค่านิยมทางสังคมต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับความส าคัญมาก ภาพลักษณ์การ
บริการต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
ความส าคัญมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับส าคัญมาก โดยเรียงตามล าดับดังน้ี ความน่าเชื่อถือและ
ไว้วางใจ ความม่ันใจได้ การตอบสนอง และลักษณะทางกายภาพ 
 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ด้านคุณค่าต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับความส าคัญมาก ความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับความส าคัญมาก 
 ผลการเปรียบเทียบอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังน้ี  
ผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ อาชีพรายได้ต่อเดือน  ต่างกัน ท าให้ความตั้งใจใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์โดยภาพรวมต่างกัน และผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครที่มี ระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้ความ
ตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์โดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการสื่อสารมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านการสื่อสาร การสื่อสารขององค์กร และกลุ่มอ้างอิง มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมพบว่า มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์ค่านิยมทางสังคมพบว่า มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์ภาพลักษณ์การบริการมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่าด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการตอบสนอง มีผลต่อความตั้ งใจใช้บริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ  ด้านความม่ันใจได้ ไม่มี
ผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์การรับรู้คุณค่าพบว่า มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 
บทสรุปและอภิปรายผล  
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์มีความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กรกช ภูมิจิตอมร (2561) ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (3PS) ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้ าของ
ผู้ปกครองในการให้บุตรหลานคงอยู่ในสโมสรว่ายน้ า  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตั้งใจใช้บริการ
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ซ้ าของผู้ปกครองในการให้บุตรหลานคงอยู่ในสโมสรว่ายน้ า โดยรวมอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 2. ผลการศึกษาความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตรอ์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามปัจจัยบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 2.1 ความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ที่มี เพศต่างกัน ท าให้
ความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมต่างกัน ดังน้ัน เพศมีผล
ต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของ ณัฏฐ์รดา ภิรมย์จิรเมธี (2560) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ ผู้บริโภคที่
มีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์จากค าแนะน าของสมาชิก ในครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จัก
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2.2 ความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุและ รายได้ต่อ
เดือนต่างกัน ท าให้ความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม
ต่างกัน ดังน้ันอายุและรายได้ต่อเดือน มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่คล้ายคลึงกันและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของลัดดา เทียนงาม (2559) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่ส าคัญในการเลือกศูนย์ออกก าลังกายของพนักงานเอกชน 
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พนักงานเอกชน เขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อการเลือก
ศูนย์ออกก าลังกาย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2.3 ความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน ท าให้ความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการโดยภาพรวมไม่ต่างกัน แสดงว่าระดับการศึกษาไม่มีผล
ต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  สอดคล้องกับวิจัยของ จิรศักดิ์ 
ชาพรมา (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เปิด
ให้บริการ 24 ชั่วโมง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2.4 ความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพต่างกัน ท า
ให้ความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการโดยภาพรวมต่างกัน แสดงว่าอาชีพมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิต
เนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของ ภัทรยุทธ บุญสนอง (2558) ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้บริโภคในเขตบางแค อาชีพมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ในด้านสถานที่ที่สมัครสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ ประเภทของสมัคร
สมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ เหตุผลส าคัญในการสมัครสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2.5 ความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน ท าให้มีความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ต่างกัน แสดงว่ารายได้มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของลัดดา เทียนงาม (2559) ได้ท าการศึกษา ปัจจัย
ที่ส าคัญในการเลือกศูนย์ออกก าลังกายของพนักงานเอกชน เขตกรุงเทพมหานครพบว่ารายได้ มีผลต่อการเลือกศูนย์ออก
ก าลังกาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05  
 3. ผลการศึกษาปัจจัยจูงด้านการสื่อสารมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 3.1 ปัจจัยด้านการสื่อสาร ด้านการสื่อสารขององค์กร มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการ
ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญเก่ียวกับปัจจัยด้านการสื่อสาร ด้านการสื่อสารขององค์กร โดยภาพรวมใน
ปานกลาง ท าให้ ท าให้ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตได้ว่าปริมาณของการใช้เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียในชีวิตประจ าวันมีความส าคัญ
มากซ่ึงสอดคล้องกับพฤติกรรม และไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันที่มีพฤติกรรมและแนวโน้มของการใช้โซเชียลมีเดียในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างมากเห็นได้จากสถิติการใช้ดิจิทัลของคนไทยในไตรมาสที่ 1 ปีพ.ศ. 2563 มีบัญชี social media 
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52 ล้านบัญชี คนไทยเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและมีบัญชีโซเชียล คิดเป็นร้อยละ 75 เล่นโซเชียลเฉลี่ยวันละเกือบ 2.55 ชั่วโมง
ต่อวัน โดยใช้งานผ่าน Facebook เป็นอันดับที่ 1รองลงมาเป็น YouTube  ตามด้วย  Line, Facebook Messenger, 
Instagram, Twitter และ Tok-tok ตามล าดับ (WeAreSocial, 2020) 
 3.2 ปัจจัยด้านการสื่อสาร ด้านกลุ่มอ้างอิง มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญเก่ียวกับ
ปัจจัยด้านการสื่อสาร ด้านการกลุ่มอ้างอิงโดยภาพรวมในระดับปานกลาง โดยที่ความตั้งใจถูกกระตุ้นโดยกลุ่มคนใกล้ชิด
เป็นกลุ่มที่กลุ่มตัวอย่างน้ันให้ความส าคัญมากกว่าคนอ่ืนใด ซ่ึงในการที่ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ กลุ่มตัวอย่างไม่ได้สนใจ
ว่าดาราเซเลป (celeb)หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงจะไปร่วมงานน้ัน ๆ หรือไม่ แต่หากคนใกล้ชิดมีการชักชวนก็มีแนวโน้มที่จะ
ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ มากกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผลของ  Fishbein and Ajzen (1975) ที่
กล่าวว่าพฤติกรรมของบุคคลส่วนมากจะกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมน้ัน ๆ จะได้รับอิทธิพลจากการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบุคคลใกล้ชิด ซ่ึงถือเป็นแรงจูงใจท่ีส าคัญอย่างหน่ึงที่บุคคลจะปฏิบัติและสอดคล้องกับ 
Lamb et al (1992) ที่กล่าวว่ากลุ่มอ้างอิงสามารถเป็นแรงจูงใจ และท าให้บุคคลที่ใกล้ชิดกับกลุ่มน้ีมีแนวโน้มที่จะคล้อย
ตามหรือมีพฤติกรรมตามด้วย 
 4. ผลการศึกษาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหารนคร สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีผลต่อความตั้ งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานครต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับบุคคลอ่ืน โดยมีอิทธิพล
ต่อกัน หรือปฏิกิริยาทางสังคมแก่กันมาก คือ การใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์เป็นการก่อนให้เกิดความสนุกในการอยู่กับ
ครอบครัว/เพื่อน ดังน้ัน ประชาชนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยมีปฏิกิริยาทางสังคมแก่กันเก่ียวกับการบริการฟิตเน
สเซ็นเตอร์ โดยภาพรวมในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สรายุทธ เกศโสภาฤษดิ์ (2558) ได้ท าการศึกษา
ถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะจงรักภักดี ในการใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้บริโภค
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความตั้งใจท่ีจะจงรักภักดี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01  
 5. ผลการศึกษาค่านิยมทางสังคมมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 ค่านิยมทางสังคมมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญเก่ียวกับค่านิยมทางสังคม โดยภาพรวม
ในระดับมาก ค่านิยมทางสังคมมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานครต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัณฐมณี พลูปราชญ์ (2558) ท าการศึกษา ภาพลักษณ์บริการและ
ค่านิยมทางสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสถานบริการออกก าลังกายของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ค่านิยมทางสังคม ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการสถานบริการออกก าลังกายแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 6. ผลการศึกษาค่านิยมทางสังคมมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 6.1 ภาพลักษณ์การบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ให้
ความส าคัญเก่ียวกับภาพลักษณ์การบริการโดยภาพรวมในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัณฐมณี พลูปราชญ์ 
(2558) ได้ท าการศึกษา ภาพลักษณ์บริการและค่านิยมทางสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือใช้บริการสถานบริการ
ออกก าลังกายของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลักษณ์การบริการซ่ึงประกอบด้วย ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการสถานบริการออกก าลังกายของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มุกดาวรรณ สมบูรณ์วรรณะ (2558) ท าการศึกษา
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่  (Fitness Center) ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการสถานออกก าลังกายขนาดใหญ่ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 6.2 ภาพลักษณ์การบริการ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจไม่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ให้
ความส าคัญเก่ียวกับภาพลักษณ์การบริการโดยภาพรวมในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สรายุทธ  เกศ
โสภาสฤษดิ์ (2558) ท าการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะจงรักภักดี ในการใช้บริการ
ฟิตเนสเซ็เตอร์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยความน่าเชื่อถือ ไม่มีผลต่อความตั้งใจที่จะจงรักภักดี ใน
การใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 6.3 ภาพลักษณ์การบริการ  ด้านการตอบสนองมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการใน
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญ
เก่ียวกับภาพลักษณ์การบริการ ด้านการตอบสนองโดยภาพรวมในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ กัณฐมณี 
พลูปราชญ์ (2558) ได้ท าการศึกษา ภาพลักษณ์บริการและค่านิยมทางสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือใช้บริการ
สถานบริการออกก าลังกายของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลักษณ์การบริการด้านการตอบสนอง ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการสถานบริการออกก าลังกายของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 6.4 ภาพลักษณ์การบริการ ความม่ันใจได้ไม่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญเก่ียวกับ
ภาพลักษณ์การบริการ ความม่ันใจได้โดยภาพรวมในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายฝน  เลิศพิทักษธรรม 
(2558) ท าการศึกษาคุณภาพการให้บริการและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้  บริการ
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ พบว่า  ปัจจัยด้านการให้ความเชื่อม่ัน พบว่าไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 7. ผลการศึกษาการรับรู้คุณค่ามีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 7.1 การรับรู้คุณค่ามีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ ให้ความส าคัญ
เก่ียวกับการรับรู้ด้านคุณค่า โดยภาพรวมในระดับมาก มีความเห็นว่า ผู้ใช้บริการต้องการใช้ฟิตเนสเซ็นเตอร์เป็นการ
เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายภาพ ต้องการเทรนเนอร์ที่เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าในการใช้
เคร่ืองออกก าลังกายได้อย่างถูกต้อง การใช้บริการของฟิตเนสเซ็นเตอร์ควรช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 
และฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ใช้บริการบริหารจัดการและการด าเนินงานที่ดี ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการดีขึ้น มีความ
เหมาะสมทั้งราคาและคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรศักดิ์ จินดาบถ (2561) ได้ท าการวิจัยเร่ือง
การรับรู้คุณค่าและความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑ์ยางของผู้บริโภคชาวไทยพบว่า อิทธิพลการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ยางมีผลต่อ
ความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑ์ยางของผู้บริโภค อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานของ ภัสส์ธีมา 
วิกรัยชยากูร (2559) ท าการศึกษา ค่านิยม การรับรู้ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ การรับรู้ความเสี่ยงและการสื่อสารทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อการออกก าลังกายของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร โดยพบว่า 
การรับรู้ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงและ
วางแผนการตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ดังต่อไปน้ี 
ปัจจัยด้านการสื่อสาร  
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 1. การสื่อสารขององค์กร จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านการสื่อสาร การสื่อสารมีผลต่อความตั้งใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดังน้ัน ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญเป็นอย่างมากใน
การใช้สื่อเฟซบุ๊กของฟิตเนสเซ็นเตอร์เป็นประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมๆต่าง  
 2. กลุ่มอ้างอิง จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านการสื่อสาร กลุ่มอ้างอิงมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิต
เนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดังน้ัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอ้างอิงทางตรงหรือทางอ้อม 
หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มคนซ่ึงมีอิทธิพลส าคัญต่อพฤติกรรมของบุคคลในการเกิดค่านิยม ทัศนคติ ชนิดทั่วไปหรือชนิดที่
เฉพาะเจาะจงซ่ึงใช้เป็นสิ่งชี้น าความประพฤติ ดังน้ันแนวคิดปัจจัยด้านการสื่อสาร จึงสามารถน ามาอธิบายเพื่อให้ทราบว่า
ประชาชนมีการเปิดรับข่าวสารจากการสื่อสารขององค์กรและกลุ่มอ้างอิงเก่ียวข้องกับการบริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ อย่างไร
ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  
 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีผลต่อความตั้ งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ ใช้บริการในเขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร ดังน้ัน พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับบุคคลอ่ืน โดยมีอิทธิพลต่อกัน หรือปฏิกิริยาทาง
สังคมแก่กันมาก คือ การใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์เป็นการก่อนให้เกิดความสนุกในการอยู่กับครอบครัว/เพื่อน ดังน้ัน 
ประชาชนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยมีปฏิกิริยาทางสังคมแก่กันเก่ียวกับการบริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
ค่านิยมทางสังคม 
 ค่านิยมทางสังคมมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
ดังน้ัน ความตั้งใจใช้บริการฟิตเตอร์เซ็นเตอร์จึงเป็นที่ผ่อนคลายเพระมีอุปกรณ์และกิจกรรมให้ท าที่หลากหลายมาก 
สามารถน ามาอธิบายเพื่อให้ทราบว่าประชาชนมีความตั้งใจใช้บริการของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
ภาพลักษณ์การบริการ 
 1. ลักษณะทางกายภาย จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ภาพลักษณะการบริการ ลักษณะทางกายภายมีผลต่อ
ความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดังน้ัน ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญ
ลักษณะทางกายภาพเป็นอย่างมาก ควรมีความทันสมัยและคุณภาพของอุปกรณ์ออกก าลังกาย และการจัดเรียงเคร่ือง
ออกก าลังกายที่ไม่แน่นจนเกินไป สถานที่ต้องมีความสะอาด อุปกรณ์ในการออกก าลังกายที่หลากหลาย และจ านวน
อุปกรณ์ในการออกก าลังกายเพียงพอต่อจ านวนสมาชิก สถานบริการฟิตเนสเซ็นเตอร์มีอากาศถ่ายเทสะดวก สถานบริการ
ฟิตเนสเซ็นเตอร์สามารถเดินทางไปสะดวก สถานบริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ควรมีขนาดที่สามารถรองรับผู้มาใช้บริการ 
 2. ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ภาพลักษณะการบริการ ความน่าเชื่อถือและ
ไว้วางใจ มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดังน้ัน ผู้ใช้บริการ
ให้ความส าคัญด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจเป็นอย่างมาก ควรมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
พนักงานมีความรู้ด้านการออกก าลังกายเป็นอย่างดี อุปกรณ์การออกก าลังกายได้รับรองมาตรฐานและความปลอดภัย 
สถานบริการออกก าลังกายมีอุปกรณ์ในการตรวจสุขภาพของลูกค้าก่อนที่จะบริหารร่างกาย สถานบริการฟิตเนสเซ็นเตอร์
มีแพทย์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับลูกค้าในกรณีเจ็บป่วยจากการบริหารร่างกาย 
 3. การตอบสนอง จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ภาพลักษณะการบริการ การตอบสนอง มีผลต่อความตั้งใจใช้
บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดังน้ัน ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญด้านการ
ตอบสนองเป็นอย่างมาก พนักงานสามารถตอบค าถามลูกค้าได้ทันทีที่ลูกค้าต้องการ และพนักงานสามารถให้ค าแนะน า
และแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคได้ทันเวลา พนักงานมีความพร้อมและเต็มใจให้บริการ พนักงานมีความรวดเร็วในการ
ให้บริการ และพนักงานสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ในทันที 
 4. ความม่ันใจได้ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ภาพลักษณะการบริการ ด้านความม่ันใจได้ มีผลต่อความตั้งใจ
ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดังน้ัน ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญด้านความ
ม่ันใจได้เป็นอย่างมาก สถานฟิตเนสเซ็นเตอร์มีการตรวจสอบอุปกรณ์ สถานบริการฟิตเนสเซ็นเตอร์มีระบบการให้บริการ
ที่สะดวกรวดเร็ว พนักงานใช้ค าพูดที่สุภาพ และพนักงานสวมชุดสุภาพเรียบร้อยหรือสวมชุดเคร่ืองแบบขององค์กร สถาน
ฟิตเนสเซ็นเตอร์มีจ านวนพนักงานอย่างครบถ้วนในการติดตามดูแลลูกค้าอยู่ตลอดเวลา  
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 5. การรับรู้ด้านคุณค่า จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ภาพลักษณะการบริการ การรับรู้ด้านคุณค่า มีผลต่อ
ความตั้งใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดังน้ัน ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญ
ด้านความม่ันใจได้เป็นอย่างมาก การใช้บริการของฟิตเนสเซ็นเตอร์ควรช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้ผู้ใช้บริการแข็งแรง ได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ฟิตเนสเซ็นเตอร์ควรมีขนาดที่สามารถรองรับผู้มาใช้บริการ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ควรมีเทรนเนอร์ที่
เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าในการใช้เคร่ืองออกก าลังกายอย่างถูกต้อง การใช้บริการของฟิตเนสเซ็นเตอร์ควรช่วยเสริมสร้าง
บุคลิกภาพที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ และฟิตเนสเซ็นเตอร์ควรให้บริการบริหารจัดการและการด าเนินงานที่ดีการใช้บริการของฟิต
เนสเซ็นเตอร์ควรช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการดีขึ้น ฟิตเนสเซ็นเตอร์ควรมีความเหมาะสมทั้งราคาและคุณภาพการ
ให้บริการ  
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. แนะน าให้ท าการศึกษาความตั้งใจใช้บริการในด้านปัจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เพื่อที่จะได้น าผลวิจัยมาพัฒนาต่อ
ยอดในการพัฒนาธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ เพื่อที่จะปรับปรุงเก่ียวกับอุปกรณ์การออกก าลังกาย การบริการ เพื่อที่
ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการเข้าใช้บริการ 
 2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะผู้ใช้บริการในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครเท่าน้ัน ในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างและครอบคลุมมากขึ้น เช่น ควรมีการศึกษาถึงกลุ่มผู้ใช้บริการตามต่างจังหวัด
อย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด 
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