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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันกระแสกำรออกก ำลังกำยได้รับควำมนิยมอย่ำงขวำง เนื่องด้วยประโยชน์ที่ได้รับจำก
กำรออกก ำลังกำยที่สำมำรถช่วยส่งเสริม ป้องกัน รักษำ และฟ้ืนฟูสุขภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประโยชน์ที่ช่วยในกำรส่งเสริมบุคลิกภำพของผู้ออกก ำลังกำยให้มีรูปร่ำงทรวดทรงที่ดูสง่ำงำมและ    
มีผิวพรรณสดใสยิ่งขึ้น อีกทั้งกำรออกก ำลังกำยจะช่วยให้ร่ำงกำยหลั่งสำรแห่งควำมสุขที่เรียกว่ำ      
“สำรเอ็นดอร์ฟิน” สำรชนิดนี้จะท ำให้สมองและระบบประสำทท ำงำนดีขึ้น รวมถึงท ำให้อำรมณ์ของ   
ผู้ออกก ำลังกำยดีมำกยิง่ขึ้นอีกด้วย (ไตรรัตน์ นรเศรษฐกำนนท์, 2557) 

กระทรวงสำธำรณสุขได้รณรงค์และส่งเสริมให้ประชำชนดูแลสุขภำพของตนเองเพื่อสุขภำพ 
ที่ดียิ่งขึ้น จำกกระแสนิยมด้ำนกำรออกก ำลังกำยน้ีท ำให้ภำครัฐและภำคเอกชนจัดให้มีสถำนที่และ
เครื่องมือออกก ำลังกำยไว้คอยบริกำรเพื่อรองรับผู้ใช้บริกำรที่เพ่ิมมำกขึน้อย่ำงต่อเนื่อง               
“ฟิตเนสเซ็นเตอร”์ เป็นสถำนที่ออกก ำลังกำยที่ได้รับควำมนิยมมำกทีสุ่ดในปัจจุบัน เนื่องจำกต้ังอยู่ 
ในบริเวณพ้ืนที่ที่เข้ำถึงได้ง่ำย มีพื้นที่ อุปกรณ์กำรออกก ำลังกำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกครบครัน 
รวมถึงอัตรำค่ำสมำชิกที่บุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้ ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดนี้ก็ท ำให้        
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ในปัจจุบันได้รับควำมนิยมเพิ่มมำกขึ้นเป็นล ำดับ (กวีพล พันธุ์เพ็ง, 2558)  

ฟิตเนสเฟิร์ส สำขำเดอะพรอมำนำด กรุงเทพมหำนคร เปน็ฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่รองรับกลุ่ม
ผู้ใช้บริกำรทีค่รอบคลุมทุกกลุ่มในบริเวณยำ่นชำนเมือง ซึ่งสำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของประชำชน
จำกชุมชนเมือง ด้วยกระแสนิยมกำรออกก ำลังกำยที่ท ำให้มีผู้ใช้บริกำรเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
รวมถึงในปัจจบุันอุปกรณ์กำรออกก ำลังกำยภำยในฟิตเนสเซ็นเตอร์นั้นมีจ ำนวนน้อยลงเนื่องจำกกำร
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำงกำยภำพภำยในเพ่ือรองรับกำรออกก ำลังกำยในรูปแบบใหม่ จึงท ำให้พื้นที่ภำยใน
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ไม่สำมำรถรองรับกำรใช้งำนของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงครบถ้วน ดังนั้น ในกำรวิจัยครั้งนี้
จึงมุ่งที่จะศึกษำและเรียนรู้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพ้ืนที่ภำยในฟิตเนสเซ็นเตอร์กับกิจกรรมและ
พฤติกรรมกำรใช้พื้นทีภ่ำยในฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริกำร  
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ภำพที่ 1.1: ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 

 
 

1.2 ค ำถำมของงำนวิจัย  
1.2.1 กำรจัดพ้ืนที่ทำงกำยภำพภำยในฟิตเนสเฟิร์ส สำขำเดอะพรอมำนำด ในปัจจุบันมี

ลักษณะเป็นอย่ำงไร 
1.2.2 กำรจัดพื้นทีท่ำงกำยภำพภำยในฟิตเนสเซ็นเตอรใ์นปัจจุบันมีควำมเหมำะสมและ

สอดคล้องกับกิจกรรมและพฤติกรรมกำรใชพ้ื้นทีภ่ำยในฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริกำรหรือไม ่
อย่ำงไร 

1.2.3 ในกรณีที่พบปัญหำควำมไม่สอดคล้องในกำรใช้พ้ืนที่ แนวทำงที่เหมำะสมในกำรแก้ไข
ปัญหำดังกล่ำวควรเป็นอย่ำงไร 
 
1.3 วัตถุประสงคข์องงำนวิจัย 

1.3.1 เพื่อศึกษำกำรจัดพื้นที่ทำงกำยภำพภำยในฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
1.3.2 เพื่อศึกษำกิจกรรมและพฤติกรรมกำรใช้พื้นทีภ่ำยในฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริกำร  
1.3.3 เพื่อเสนอแนะแนวทำงในกำรปรับปรุงพื้นที่ภำยในฟิตเนสเซ็นเตอร์ให้เหมำะสมและ

สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรใช้พ้ืนที่ภำยในฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริกำร 
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1.4 ขอบเขตของงำนวิจัย  
งำนวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษำกำรจัดพ้ืนที่ภำยในฟิตเนสเซ็นเตอร์ รวมถึงศึกษำกิจกรรม

และพฤติกรรมกำรใช้พ้ืนที่ภำยในฟิตเนสเซ็เตอรข์องผู้ใช้บริกำร มีขอบเขตในกำรศึกษำดังนี้ 
1.4.1 ขอบเขตด้ำนพื้นที ่
กำรเลือกพ้ืนที่ในกำรวิจัยเรื่อง “กำรจัดพ้ืนที่ใช้ประโยชนภ์ำยในฟิตเนสเซ็นเตอร:์ กรณศีึกษำ

ฟิตเนสเฟิร์ส สำขำเดอะพรอมำนำด กรุงเทพมหำนคร” ได้แก ่ฟิตเนสเฟิร์ส สำขำเดอะพรอมำนำด  
ซึ่งเป็นสำขำที่มีบริเวณที่ตั้งอยูบ่นศูนย์กำรค้ำ ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุดในปัจจุบนั
เนื่องจำกมีจ ำนวนผู้ใช้บริกำรที่หลำกหลำยและครอบคลมุทุกกลุ่ม รวมถงึมีผู้ใช้บริกำรที่หมุนเวียน
ผลัดเปลี่ยนเขำ้มำใช้พื้นที่ภำยในฟิตเนสเซ็นเตอรต์ลอดทั้งวัน สำขำน้ีได้สร้ำงขึ้นในปี พ.ศ. 2558          
ซึ่งเป็นสำขำที่มีพื้นที่ส ำหรับกำรออกก ำลังกำยแบบอิสระมำกที่สุดในประเทศไทย (“ฟิตเนสเฟิร์ส   
ทุ่ม 100 ล้ำน รุกไลฟ์สไตล์มอลล์สุดหรูย่ำนรำมอินทรำ เปิดสำขำเดอะพรอมำนำดพร้อมชูจุดขำย 
ลำนฟรีสไตล์ใหญ่ที่สุดในประเทศ”, 2558) 

 
ภำพที่ 1.2: แผนที่กำรเดินทำงฟิตเนสเฟิร์ส สำขำเดอะพรอมำนำด ถนนรำมอินทรำ                

แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 
 

 
ที่มำ: ฟิตเนสเฟิร์ส สำขำเดอะพรอมำนำด.  (ม.ป.ป. ก).  Contact Us.  สืบค้นจำก 

http://www.thepromenade.co.th/contact/. 
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ภำพที่ 1.3: ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะพรอมำนำด 
 

 
ที่มำ: ฟิตเนสเฟิร์ส สำขำเดอะพรอมำนำด.  (ม.ป.ป. ค).  Gallery.  สืบค้นจำก 

http://www.thepromenade.co.th/gallery/199/. 
 
ภำพที่ 1.4: ต ำแหน่งที่ตั้งฟิตเนสเฟิร์ส สำขำเดอะพรอมำนำด อยู่ภำยในชั้นที่ 4 ห้ำงสรรพสินค้ำ  

เดอะพรอมำนำด   
 

 
ที่มำ: ฟิตเนสเฟิร์ส สำขำเดอะพรอมำนำด.  (ม.ป.ป. ข).  Directory.  สืบค้นจำก 

http://www.thepromenade.co.th/directory/43/. 
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ภำพที่ 1.5: พื้นที่ภำยในฟิตเนสเฟิร์ส สำขำเดอะพรอมำนำด 
 

 
ที่มำ: ฟิตเนสเฟิร์ส สำขำเดอะพรอมำนำด.  (ม.ป.ป. ง).  Gallery.  สืบค้นจำก 

http://www.thepromenade.co.th/gallery/201/. 
 

1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอยำ่ง 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี ้ได้แก่ ผู้ใช้บริกำรและพนักงำนประจ ำ   

ฟิตเนสเฟิร์ส สำขำเดอะพรอมำนำด โดยแบ่งประเภทของกลุ่มประชำกรที่จะศึกษำ ดงันี ้
1.4.2.1 ผู้ใช้บริกำรฟิตเนสเฟิร์ส สำขำเดอะพรอมำนำด ทุกเพศ ทุกชว่งอำยุ 
1.4.2.2 พนักงำนประจ ำฟิตเนสเฟิร์ส สำขำเดอะพรอมำนำด โดยแบ่งได้เป็น 

ก. พนักงำนประจ ำฟิตเนสเฟิร์ส สำขำเดอะพรอมำนำด 
ข. ครูฝึกสอนประจ ำฟิตเนสเฟิร์ส สำขำเดอะพรอมำนำด 

กำรเกบ็ข้อมูลประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงท ำกำรเก็บข้อมูลโดย (1) ข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจ
ภำคสนำม เก็บข้อมูลด้วยกำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมโดยกำรถ่ำยรูป กำรจดบันทึกข้อมูล กำรสังเกต
กิจกรรมและพฤติกรรมกำรใช้พ้ืนที่ภำยในฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริกำร รวมถึงกำรเก็บข้อมูล       
กำรกระจำยตัวในกำรใช้พื้นทีภ่ำยในฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริกำร (2) กำรสัมภำษณผ์ู้ใช้บริกำรและ
พนักงำนภำยในฟิตเนสเซ็นเตอร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลในประเด็นที่ท ำกำรศึกษำ 
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1.4.3 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
กำรศึกษำครั้งน้ีมุ่งศึกษำถึงข้อมูลด้ำนพ้ืนที่ภำยในฟิตเนสเซ็นเตอร์ รวมถงึศึกษำกิจกรรม 

และพฤติกรรมกำรใช้พ้ืนที่ภำยในฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริกำร หำกพบปัญหำควำมไม่สอดคล้อง
ระหว่ำงพ้ืนที่ภำยในฟิตเนสเซน็เตอร์กับกิจกรรมและพฤติกรรมกำรใช้พื้นที่ภำยในฟิตเนสเซ็นเตอร์
ของผู้ใช้บริกำร จึงต้องหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรจัดพื้นที่ภำยในฟิตเนสเซ็นเตอร์ให้ตอบสนองต่อ
กิจกรรมและพฤติกรรมของผู้ใช้บริกำร โดยในกำรศึกษำครั้งน้ีศึกษำเฉพำะผู้ใช้บริกำรที่ได้ท ำกำร
สมัครเป็นสมำชิกฟิตเนสเซ็นเตอรแ์ล้วเท่ำนั้น 

1.4.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
กำรศึกษำครั้งนีใ้ช้ระยะเวลำในกำรวิจัยระหว่ำงเดือนกันยำยน พ.ศ. 2558 ถึง เดือน

กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559 รวมทั้งหมดเป็นระยะเวลำ 6 เดือน 
 

ตำรำงที่ 1.1: ระยะเวลำในกำรท ำวิจัยและแผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย 
 

แผนกำรด ำเนินงำนวิจัย ก.ย. 
2558 

ต.ค. 
2558 

พ.ย. 
2558 

ธ.ค. 
2558 

ม.ค. 
2559 

ก.พ. 
2559 

1 รวบรวมข้อมูลด้ำนเอกสำร       
2 ส ำรวจภำคสนำมเบื้องต้น       
3 ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล       
4 วิเครำะห์ข้อมูล       
5 สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย       
6 จัดพิมพ์เอกสำร       
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1.5 กรอบแนวคิดของงำนวิจัย  
กรอบแนวคิดนี้แสดงควำมสมัพันธ์ในเน้ือหำที่ศึกษำ ซึ่งเปน็กรอบในกำรก ำหนดขอบเขตของ

งำนวิจัย มีรำยละเอียดดังภำพที่ 1.6 
 

ภำพที่ 1.6: กรอบแนวคิดของงำนวิจัย 
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1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
กำรศึกษำครั้งนี้จะได้ข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดพื้นที่ภำยฟิตเนสเซ็นเตอร์ กิจกรรมและ

พฤติกรรมกำรใช้พื้นที่ภำยในฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริกำร รวมถึงแนวทำงที่เหมำะสมในกำรจัด
พื้นที่ภำยในฟิตเนสเซ็นเตอร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหลำยภำคส่วน ได้แก ่

1.6.1 ฟิตเนสเฟิร์ส สำขำเดอะพรอมำนำด  
1.6.2 ผู้ที่สนใจที่จะศึกษำเกีย่วกับพฤติกรรมกำรใช้พื้นที่ภำยในฟิตเนสเซ็นเตอร์หรือเกี่ยวกับ

กำรสังเกตพฤติกรรม 
1.6.3 ผู้ที่ปฏิบัติวิชำชีพด้ำนสถำปัตยกรรมภำยในหรือด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

1.7 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
1.7.1 ฟิตเนสเซ็นเตอร์ หมำยถึง ธุรกิจบริกำรด้ำนกำรออกก ำลังกำยที่ด ำเนินกำรโดยรัฐบำล

และเอกชน มีอำคำร พื้นที่ อุปกรณ์ กำรฝกึสอน รวมถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ เพื่อใช้ในกำร
ออกก ำลังกำยหลำกหลำยรูปแบบ โดยในประเทศไทยฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เป็นที่นิยม ได้แก่ ฟิตเนสเฟิร์ส        
วีฟิตเนส เวอร์จิ้นแอคทีฟ และทรูฟิตเนส  

1.7.2 ฟิตเนสเฟิร์ส หมำยถึง สถำนประกอบกำรฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ท ำกำรศึกษำ โดยจะศึกษำ
เฉพำะฟิตเนสเฟิร์ส สำขำเดอะพรอมำนำด  

1.7.3 ผู้ใช้บริกำร หมำยถึง ผู้ใช้บริกำรฟิตเนสเฟิร์ส สำขำเดอะพรอมำนำด ซึ่งผู้ใช้บริกำร 
เป็นผู้ที่ได้ท ำกำรสมัครและใช้บริกำรของฟิตเนสเซ็นเตอร์ รวมถึงผู้สมัครเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตำมกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับของฟิตเนสเซ็นเตอร์ 

1.7.4 กิจกรรมกำรใช้พ้ืนที่ภำยในฟิตเนสเซ็นเตอร์ หมำยถึง กิจกรรมในกำรออกก ำลังกำย
ของผู้ใช้บริกำร ได้แก่ กำรออกก ำลังกำยแบบบริหำรหัวใจ กำรออกก ำลังกำยแบบเสริมสร้ำงกล้ำมเนื้อ 
กำรออกก ำลังกำยแบบอิสระ และกำรออกก ำลังกำยกลุ่ม รวมถึงกิจกรรมในกำรใช้พื้นที่บริเวณอ่ืน ๆ 
ได้แก่ กำรใช้พ้ืนที่บริเวณเคำน์เตอร์ต้อนรับ กำรใช้พ้ืนที่บริเวณพ้ืนที่พักคอยของผู้ใช้บริกำร และ      
กำรใช้พ้ืนที่บริเวณห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ำ 

1.7.5 พฤตกิรรมกำรใช้พื้นทีภ่ำยในฟิตเนสเซ็นเตอร์ หมำยถึง พฤติกรรมของผู้ใช้บริกำรใน
ระหว่ำงปฏิบัติกิจกรรม เช่น พฤติกรรมกำรเลือกใช้อุปกรณ์ในกำรออกก ำลังกำย พฤติกรรมกำรใช้
อุปกรณ์สื่อสำรขณะออกก ำลังกำย พฤติกรรมกำรใช้พ้ืนที่พักคอยของผู้ใช้บริกำร เปน็ต้น 

 
 



บทที่ 2 
ทฤษฎี ข้อมลูเบื้องต้น งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ทฤษฎ ีข้อมลูเบื้องต้นในการศึกษารวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูล   

ในภาคเอกสารจากการค้นคว้าข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากสื่อต่าง ๆ โดยศึกษาจาก     
สื่อหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ ์สื่ออินเทอร์เน็ต รวมถึงสื่ออ่ืน ๆ โดยมุ่งเน้นไปทีก่ารศึกษารูปแบบของ       
การออกก าลังกาย ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับฟิตเนสเซ็นเตอร ์จนกระทั่งศึกษาทฤษฎีและแนวคิดรวมถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรม เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยรวมถึงเป็นแนวทางใน
การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลงานวิจัยเรื่อง “การจัดพ้ืนที่ใช้ประโยชนภ์ายในฟิตเนสเซ็นเตอร:์ 
กรณีศึกษาฟิตเนสเฟิร์ส สาขาเดอะพรอมานาด กรุงเทพมหานคร” โดยมีความสัมพันธ์ระหว่าง
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยกับทฤษฎีและข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษา ดังภาพที่ 2.1 

 
2.1 รูปแบบของการออกก าลังกาย  

2.1.1 การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ 
2.1.1.1 ลักษณะการออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ 
การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจเป็นลักษณะการออกก าลังกายแบบ Aerobic 

Exercise หมายถึง การออกก าลังกายที่ร่างกายต้องการออกซิเจนมาใช้ในกระบวนการเผาผลาญ  
เป็นการออกก าลังกายที่กล้ามเนื้อมีการหดตัวซ้ า ๆ ติดต่อกันนานอย่างน้อย 13-15 นาทีขึ้นไป 
ร่างกายจึงท าการ Require Oxygen ในกระบวนการเผาผลาญ ดังน้ันการออกก าลังกายแบบ 
Aerobic Exercise จึงเป็นการออกก าลังกายแบบใดก็ได้ทีม่ีการหดตัวของกล้ามเนื้อนานต่อเนื่อง
มากกว่า 13-15 นาทีขึ้นไป เช่น การเต้นแร้งเต้นกานาน 15 นาท ี ปั่นจักรยานนาน 14 นาที หรือ 
เดินเร็วนาน 30 นาที เป็นต้น ซึ่งการออกก าลังกายแบบนีจ้ะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของ
หัวใจและปอด การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจหรือที่เรยีกว่า Cardio ย่อมาจากค าว่า 
“Cardiopulmonary Exercise” (Cardio แปลว่าหัวใจ ส่วน Pulmonary แปลว่าปอด)            
อุปกรณอ์อกก าลังกายแบบบริหารหัวใจมีหลายประเภท เช่น ลู่วิ่ง (Treadmill) เครื่องเดินวงรี          
(Elliptic Movement) เครื่องเดินขึ้นบันได (Stepper) จักรยานป่ันแบบนั่งสูง (Upright Bicycle)  
จักรยานป่ันแบบนั่งพงิ (Recumbent Bicycle) และเครื่องโยกพาย (Rower)                        
(“การออกก าลังกายแบบคาร์ดิโอเพื่อลดความอ้วน (ความรู้ส าหรับมือใหม่)”, 2550) 
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ภาพที่ 2.1: ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของงานวิจัยกับทฤษฎ ีข้อมูลเบื้องต้นและงานวิจัย        
ที่เกี่ยวข้อง 
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2.1.1.2 ประเภทของการออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ 
การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท              

(“การออกก าลังแบบคาร์ดิโอเพื่อลดความอ้วน (ความรู้ส าหรับมือใหม่)”, 2550) โดยมีรายละเอียด  
ในแต่ละประเภท ดังนี ้

ก. Low Intensity การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจความเข้มข้มต่ า            
โดย Target Heart Rate THR อยู่ที่ 55% - 65% ตลอดระยะเวลาการออกก าลังกาย               
การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจในความเข้มข้นนี้จะช่วยให้เผาผลาญไขมันและลดความอ้วนได้ดี
รวมถึงไม่ท าใหสู้ญเสียกล้ามเนื้อจึงเรียกว่าเป็น Fat Burning Zone  

ข. Medium Intensity การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจความเข้มข้นปานกลาง         
โดย THR อยู่ที ่65% - 75% ตลอดระยะเวลาของการออกก าลังกายที่ระดับนี้ จะช่วยลดความอ้วนได้
ดีเหมือนกับรูปแบบ Low Intensity แต่จะเอาพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตมาใช้มากกว่าและอาจจะ
สูญเสียกล้ามเนื้อได้ง่ายกว่ารูปแบบ Low Intensity 

ค. High Intensity การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจความเข้มข้นสูง            
โดย THR อยู่ที ่75% - 85% ตลอดระยะเวลาการออกก าลังกายที่ระดับน้ี จะใช้พลังงานอย่างมาก
และส่วนใหญพ่ลังงานจะไม่ได้มาจากไขมัน แต่ไมไ่ด้หมายความว่าจะไม่ดีต่อการลดความอ้วน            
การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจระดับนี้จะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญในร่างกายให้สูงขึ้น ถึงแม ้  
จะหยุดออกก าลังกายแต่ร่างกายยังน าพลังงานมาใช้อยู่ตลอดเวลา จึงเป็นผลดีต่อการลดความอ้วน 
แต่ว่าผลเสียคือสูญเสียกล้ามเนื้อไดง้่ายหากใช้ระยะเวลาในการออกก าลังกายที่นานมากจนเกินไป 

ง. Extra High Intensity การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจความเข้มข้นสูงที่ใช้
เทคนิคการฝึกแบบพิเศษเข้าช่วย THR อยู่เหนือระดับ 85% ขึ้นไปเป็นช่วง ๆ โดยทั่วไปจะให้ THR 
อยูท่ี่ 90% - 95% หรือมากกว่าจนเกือบถึง 100% ของ Maximum Heart Rate การออกก าลังกาย       
แบบบริหารหัวใจชนิดพิเศษนี้ท าได้ยาก จึงส่งผลให้สามารถท าได้ในระยะเวลาที่สั้นตั้งแต่ 4 - 15 นาท ี
ไม่อย่างนั้นร่างกายจะรับสภาพความรุนแรงไม่ไหว 

Target Heart Rate หรือ Training Heart Rate (THR) คือ การเต้นของหัวใจที่
คาดหวังจะให้อยู่ในระดับต่าง ๆ ในขณะออกก าลังกาย เพื่อให้มีผลต่อรา่งกายตามวัตถุประสงค์ที่      
ผู้ออกก าลังกายต้องการ  

โดยปกติแล้วการออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจโดยใช้อุปกรณ์การออกก าลังกาย
ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ เช่น ลู่วิ่ง เครื่องเดินวงรี เครื่องเดินขึ้นบันได จักรยานป่ันแบบนั่งสูง    
จักรยานป่ันแบบนั่งพิง และเครื่องโยกพาย ผู้ใช้บริการจะออกก าลังกายอยู่ในประเภท                 
Low Intensity, Medium Intensity, High Intensity ซึ่งเป็นระดับ THR ที่สามารถออกก าลังกาย 
ได้เป็นระยะเวลานาน และเหมาะส าหรับผู้ที่ออกก าลังกายทั่วไป 
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ภาพที่ 2.2: การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ 
 

 
 

2.1.2 การออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อ 
2.1.2.1 ลักษณะการออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อ 
การออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเน้ือ เป็นลักษณะการออกก าลังกายแบบ 

Anaerobic Exercise หมายถึง การออกก าลังกายที่ร่างกายไม่ต้องการออกซิเจนมาใช้ในกระบวนการ
เผาผลาญ เป็นลักษณะการออกก าลังกายที่มีการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่อง       
น้อยกว่า 15 นาท ีเช่น ยกน้ าหนัก 10 ครั้ง  ซิทอัพ 20 ครั้ง การออกก าลังกายรูปแบบนีเ้ป็น          
การออกก าลังกายที่เน้นพัฒนาศักยภาพและสร้างความแข้งแรงของกล้ามเนื้อเป็นหลัก มีชื่อเรียกว่า 
Strengthening Exercise (ไพศาล จันทรพทิักษ,์ ม.ป.ป.) การออกก าลังกาย Strengthening 
Exercise สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

ก. Active Resistance Exercise การออกก าลังกายที่มีแรงต้านต่อกล้ามเนื้อ เช่น 
แรงต้านจากดัมเบลและบาร์เบล (Free Weight) แรงต้านจากแผ่นยางยืด (Theraband) แรงต้าน 
จากเคเบ้ิล (Cable) ทั้งหมดนีเ้ป็นการออกก าลังกายแบบมีแรงต้านซึ่งสามารถเพิม่ความแข็งแรงและ     
เพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี 

ข. Active Free Exercise การออกก าลงักายแบบไมม่ีแรงต้านเป็นอุปกรณ์แต่มี
ร่างกายตนเองและแรงโน้มถว่งโลกเป็นตัวต้าน เช่น ยืนเตะขาไปด้านข้างโดยไม่มีถุงทรายที่ข้อเท้า 
การวิดพื้น การซิทอัพ เป็นตน้ 
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การออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเน้ือ คือ รูปแบบการออกก าลังกายโดย    
ออกแรงต้าน (เป็นการใช้กล้ามเนื้อ) หลักการของการออกก าลังกายคือการใช้แรงจนกล้ามเนื้อฉีก 
แล้วพักร่างกายร่วมกับการรับประทานอาหารประเภทโปรตีนเพื่อให้กล้ามเนื้อซ่อมแซมและสร้าง
ตัวเองขึ้น การมีมวลกล้ามเนือ้ที่มากขึ้นจะท าให้ร่างกายมีการเผาผลาญที่ดยีิ่งขึ้น รูปแบบและ      
อุปกรณ์ออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1) บอด้ีเวท (Body Weight) ใช้น้ าหนักร่างกาย ไม่ใช้อุปกรณ์  
2) ฟรีเวท (Free Weight) ได้แก ่การใช้อุปกรณ์ออกก าลังกายประเภทดัมเบล       

และบาร์เบล  
3) แมชชีน (Machine Weight) คือ อุปกรณ์ออกก าลังกายที่ช่วยให้สามารถ           

ออกก าลังกายได้ตรงจุดกล้ามเนื้อมากขึ้น เนื่องจากตัวเครื่องมีการบังคับทิศทางในการออกก าลังกาย
ให้ถูกต้องตามท่าทางนั้น ๆ  รวมถึงอุปกรณ์ประเภทนี้มีระบบป้องกันไม่ให้ผู้ออกก าลังกายได้รับ
บาดเจ็บระหว่างการใช้อุปกรณ์ 

4) เคเบิ้ล (Cables and Resistance Bands) คือ อุปกรณ์จ าพวกสายเคเบ้ิลมัดติด
กับน้ าหนัก หรอือุปกรณ์ฝึกแรงต้าน เช่น สาย TRX เชือกยาง เป็นต้น 

2.1.2.2 ประโยชน์ของการออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อ 
การออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเน้ือมีประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของ

ร่างกาย 4 ข้อ (ไพศาล จันทรพิทักษ์, ม.ป.ป.) ได้แก ่
ก. เพิ่มความแข็งแรง (Increasing the Strength) หมายถึง การท าให้กล้ามเนื้อที่

ได้รับการฝึกกลุ่มนี้สามารถท างานได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่นในนักฟุตบอลมีกล้ามเนื้อที่ส าคัญกลุ่มหนึ่ง
เช่น กล้ามเนื้อต้นขาที่เรียกว่า Quadriceps Muscles Group ในนักฟุตบอลที่ฝึกซ้อมตามปกติ  
ความแข็งแรงก็จะมีในระดับหนึ่ง หน้าที่ในการป้องกันการบาดเจ็บต่อหัวเข่าก็จะมีในระดับหนึ่ง    
หากนักฟุตบอลคนเดิมออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อของกลุ่มกล้ามเนื้อ Quadriceps 
ดังกล่าวให้เกิดมีความแข็งแรงมากขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้น ความแข็งแรงในการเล่นฟุตบอลก็จะมีมาก
ขึ้นไปด้วย พลังในการเตะที่เกิดจากการท าหน้าที่ของกล้ามเนื้อเหล่านั้นย่อมดีขึ้น โอกาสที่ข้อเข่าจะ
บาดเจ็บก็จะมีน้อยลง เพราะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะเป็นเกราะป้องกันการบาดเจ็บไปด้วย  
หากเป็นกล้ามเนื้อมัดอื่น ๆ เช่น กล้ามเนื้อแขนด้านหน้าเมื่อมีขนาดใหญ่จะมีความแข็งแรงมากขึ้น    
ก็สามารถยกของที่มีน้ าหนักมากขึ้นได้ เช่น ก่อนการบริหารยกของได้ขนาด 15 กิโลกรัม หลังจาก
บริหารจนมีความแข็งแรงมากขึ้นก็จะยกของที่มีน้ าหนัก 25 กิโลกรัมได ้เป็นต้น  

ข. เพิ่มความอดทนและบึกบนึ (Muscles Endurance) หมายถึง การท างานของ
กล้ามเนื้อนอกจากท างานหนักได้ดีขึ้นแล้ว ยังสามารถท างานหรือเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 
ที่นานมากย่ิงขึ้นได้ เช่น นักกีฬามักจะมีความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อในท้าย ๆ เกมส์ของการแข่งขัน   
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ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น เกมส์การแข่งขันฟตุบอล จากสถิติพบว่าการยิงประตูคู่ต่อสู้ได้
จะเกิดขึ้นในเวลา 15 นาทสีุดท้ายก่อนจบเกมส์ค่อนข้างมาก เพราะความฟิตหรือความแข็งแรงของทีม
ที่อ่อนแอกว่าจะแสดงออกให้เห็นในท้าย ๆ เกมส์ ผู้ที่แข็งแรงกว่าจึงท าการบุกและยิงประตูได้ง่ายขึ้น
ในช่วงเวลาดังกล่าว  

ค. เพิ่มความยืดหยุ่น (Muscle Flexibility) หมายถึง กล้ามเนื้อที่ได้รับการท า 
Weight Training จนมีความแข็งแรงมากขึน้ โอกาสที่กล้ามเนื้อหรือตรงรอยต่อของกล้ามเนื้อและเอน็
ก่อนที่จะไปเกาะที่กระดูกจะมีการฉีกขาดได้ขณะเล่นกีฬานั้นมีโอกาสน้อยลง เพราะกล้ามเนื้อเหล่านั้น
ได้ถูกฝึกให้มีความแข็งแรงมากขึ้น ทั้งขนาดที่ใหญ่มากขึ้น พลังที่มีมากขึน้ โอกาสที่มีการบาดเจ็บจึงมี
น้อยลงตามลงมา 

ง. เพิ่มพลังและความรวดเร็วฉับไว (Explosive – Power Training) หมายถึง
กล้ามเนื้อที่ได้รับการท า Weight Training โดยวิธีการที่มุ่งหวังจะให้กล้ามเนื้อมีพลังและความ
แข็งแรงที่มากขึ้นแล้ว ยังต้องการให้กล้ามเน้ือเหล่านั้นมีการท างานที่รวดเร็วและฉับไวพร้อมใช้งาน
หนักได้ในทันท ี 
 
ภาพที่ 2.3: การออกก าลังกายแบบเสริมสรา้งกล้ามเนื้อ 
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2.1.3 การออกก าลังกายแบบอิสระ 
2.1.3.1 ลักษณะของการออกก าลังกายแบบอิสระ 
การออกก าลังกายแบบอิสระ เป็นลักษณะการออกก าลังกายแบบ Aerobic 

Exercise ผสมผสานกับ Anaerobic Exercise ท าใหใ้ช้เวลาในการออกก าลังกายน้อยลงแต่ได้
ประโยชน์จากการออกก าลังกายครบถ้วน โดยใช้เวลาในการออกก าลังกายประมาณ 30 นาที       
การออกก าลังกายแบบอิสระเป็นรูปแบบการออกก าลังกายเพ่ือประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
สามารถเสริมสร้างความสามารถในการท ากจิวัตรประจ าวันได ้รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บให้น้อยลงส าหรับคนทั่วไป หรือแมแ้ต่ในนักกีฬาทีต่้องการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ ก็สามารถฝึก
การออกก าลังกายแบบอิสระได้เช่นเดียวกัน การออกก าลังกายรูปแบบนี้เป็นการพัฒนาให้เกิดรูปแบบ  
ต่าง ๆ ที่ทันสมัยและสอดคล้องไปตามความต้องการรวมถึงประโยชน์ที่ได้ในแต่ละจุดประสงค์ที่
แตกต่างกันออกไป (“Functional Training ออกก าลังกายเพื่อชีวิตประจ าวัน”, 2551) 

โดยปกติแล้วการออกก าลังกายทั่วไปจะต้องใช้เครื่องยกน้ าหนักหรือตุ้มน้ าหนัก  
เป็นอุปกรณ์หลักในการออกก าลังกาย ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแรงหรือความทนทานของกล้ามเนื้อ
เฉพาะมัดและเป็นการฝึกที่เกดิการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียว เช่น ถ้าต้องการเพิ่มความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าในการยกของที่หนักก็สามารถท าได้อย่างง่าย โดยนั่งบนม้านั่งใช้          
ตุม้น้ าหนักเป็นอุปกรณ์บริหารในท่างอข้อศอกเข้าหาตัว (Biceps Curl) ซึ่งกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า  
จะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นอยู่เพียงมัดเดียว แต่ในชีวติประจ าวันการยกของขึ้นจากบนพ้ืนหรือบนช้ันสูง 
ไม่ได้อาศัยแค่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดนี้เพียงมัดเดียว แต่จะต้องอาศัยความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อส่วนอื่นของรา่งกายด้วย เช่น กล้ามเนื้อน่อง กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า กล้ามเนื้อสะโพก 
กล้ามเนื้อช่วงล าตัวและกล้ามเนื้อหัวไหล่ทีท่ างานประสานกัน รวมถึงการทรงตัวที่มั่นคงเพื่อให้
สามารถยกของขึ้นมาจากพื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่บาดเจ็บ ซึ่งถ้าเป็นการออกก าลังกาย   
แบบอิสระสามารถฝึกได้โดยการท าท่าลุกน่ัง (Squat) หรือท่าก้าวเท้าไปข้างหน้า (Leg Lunge)     
โดยถือตุ้มน้ าหนักและท าท่างอข้อศอกเข้าหาตัวไปพร้อมกันก็จะเป็นการฝึกเพ่ิมความแข็งแรงในกลุ่ม
ของกล้ามเนื้อทั้งหมดที่กล่าวมา รวมถึงฝึกการท างานประสานกันของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมและฝึกการทรงตัวในขณะเดียวกันด้วย นอกจากนี้การฝึกการท าท่าลุกน่ังก็มีส่วนช่วยในการ
ท ากิจวัตรประจ าวันต่าง ๆ ได้อีก เช่น การลุกหรือนั่งบนเก้าอี้ การลุกนั่งในการท าธุระในห้องน้ า    
เป็นต้น ส่วนการท าท่าก้าวเท้าไปข้างหน้า ก็จะมีส่วนช่วยในการเดินขึน้เดินลงบันไดได้อย่างมั่นคง 
และปลอดภัย เป็นต้น (“Functional Training ออกก าลังกายเพื่อชีวิตประจ าวัน”, 2551) 

 ลักษณะพิเศษของการฝึกบริหารร่างกายแบบอิสระนี้จะไม่จ ากัดอยู่ในทิศทางเดียว
เหมือนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การออกก าลังกาย แต่สามารถฝึกในทิศทางที่ต้องการโดยใช้
กล้ามเนื้อหลาย ๆ มัดในเวลาเดียวกัน และสามารถฝึกโดยเลียนแบบกิจกรรมในชีวิตประจ าวันเพ่ือ
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เพิ่มประสิทธิภาพและความแข็งแรงขึ้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่วนมากจะเน้นความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อช่วงล าตัว (Core Muscles) เป็นหลัก ได้แก ่กล้ามเนื้อหน้าท้อง (Rectus Abdominis) 
กล้ามเนื้อด้านข้างล าตัว (Obliques) และกล้ามเนื้อหลัง (Back Muscles) ทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ
ที่ช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายในการท ากิจวัตรประจ าวันต่าง ๆ รวมถึงการเล่นกีฬาด้วย 
เช่น การตีกอล์ฟไม่ควรเน้นฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วงหัวไหล่เพียงอย่างเดียว แต่ควรฝึก
กล้ามเนื้อที่เกีย่วข้องทั้งหมดในการสวิงไม้กอล์ฟเพ่ือให้ตีลูกได้ไกลและแม่นย า ซึ่งจะรวมไปถึง
กล้ามเนื้อต้ังแตส่่วนน่อง ขา สะโพก ล าตัว หน้าอก และหวัไหล่ โดยอาจจะใช้อุปกรณ์ชนิดที่เป็นสาย
เคเบิ้ลและรอกในการออกก าลังกายเลียนแบบวงสวิงตั้งแต่ Back Swing ไปจนถึงช่วงการ Follow 
Through เป็นต้น (“Functional Training ออกก าลังกายเพื่อชีวิตประจ าวัน”, 2551) 

2.1.3.2 ประโยชน์ของการออกก าลังกายแบบอิสระ 
ส่วนใหญ่แล้วการออกก าลังกายบุคคลทั่วไปจะนึกถึงการลดน้ าหนัก การสร้าง

กล้ามเนื้อ รวมถึงการสร้างสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยต่าง ๆ ซึ่งจะสอดคลอ้งกับ
องค์ประกอบที่ส าคัญของการออกก าลังกายในกลุ่ม Health-Related Fitness ซึ่งจะเป็นประโยชน ์
ต่อร่างกาย ได้แก่  

ก. Cardiorespiratory Endurance หรือ Aerobic Exercise เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจ โรคความดนัโลหิตสูง และโรคเบาหวาน เป็นต้น 

ข. Muscular Strength และ Endurance เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทาน
ให้กล้ามเนื้อ  

ค. Flexibility เพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย การลดน้ าหนักหรือควบคุมปริมาณ
ของกล้ามเนื้อและไขมันในรา่งกายให้เหมาะสม 

จากที่กล่าวมาจะเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการออกก าลังกายทั่วไป 3 ขอ้           
แต่การออกก าลังกายแบบอิสระจะได้ประโยชน์อย่างอื่นร่วมด้วย ซึ่งถือว่าอยู่ในกลุ่มสร้างทักษะ       
ความช านาญ (Skill-Related Fitness) ที่เกี่ยวข้องทั้งการใช้ท ากิจวัตรประจ าวันต่าง ๆ และช่วย  
เพิ่มความสามารถในการเล่นกีฬา (“Functional Training ออกก าลังกายเพื่อชีวิตประจ าวัน”, 2551) 
ได้แก่  

1) Coordination (การท างานที่ประสานกันของส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย)  
2) Balance (การทรงตัว)  
3) Agility (ความคล่องตัว)  
4) Speed (ความเร็ว)  
5) Power (พละก าลัง)  
6) Reactivity (ปฏิกริยาตอบสนอง)  
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ภาพที่ 2.4: การออกก าลังกายแบบอิสระ 
 

 
 

2.1.4 การออกก าลังกายกลุ่ม 
การออกก าลังกายแบบกลุ่ม โดยทั่วไปจะแบ่งการออกก าลังกายแบบกลุม่ได้เป็น               

3 ประเภท ไดแ้ก่ กิจกรรมออกก าลังกายกลุ่ม (Group Exercise) กิจกรรมปั่นจักรยานกลุ่ม     
(Group Cycling) และกิจกรรมโยคะกลุ่ม (Mind and Body) 

2.1.4.1 กิจกรรมออกก าลังกายกลุ่ม ผูใ้ช้บรกิารจะปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกาย
ร่วมกันประมาณ 20-50 คน ตัวอย่างกิจกรรมออกก าลังกายกลุ่มที่ได้รับความนิยม (โดยจะขอ
ยกตัวอย่างกิจกรรมจากฟิตเนสเฟิร์ส) เช่น 

ก. Body Combat เป็นการออกก าลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของรา่งกาย     
โดยเน้นการการชก เตะ ต่อยพร้อมการเคลือ่นไหวอย่างต่อเนื่อง โดยรวมศาสตร์ของ คาราเต้ มวยไทย       
ไทชิและเทควนัโดเข้าไว้ด้วยกัน 

ข. Body Pump เป็นการออกก าลังกายทีช่่วยเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและ
ปรับให้กล้ามเนื้อกระชับสวยงาม รวมถึงท าให้ร่างกายเข้ารูปได้สัดส่วนเป็นอย่างดี 

ค. Body Jam เป็นการออกก าลังกายทีผ่สมผสานท่าเต้นในรูปแบบทันสมัยเข้าไว้
ด้วยกัน เช่น การเต้นแอโรบิค การเต้นฮิบฮอบ การเต้นฟังค์ และการเต้นลาตินอเมริกัน เป็นรูปแบบ
การออกก าลังกายที่ท าให้หัวใจเต้นตามจังหวะดนตรี  
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2.1.4.2 กิจกรรมปั่นจักรยานกลุ่ม มีลักษณะเป็นการออกก าลังกายแบบกลุ่มโดยใช้
การปั่นจักรยาน ผู้ใช้บริการจะปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกายร่วมกันประมาณ 20-40 คน ตัวอย่าง
กิจกรรมปั่นจักรยานกลุ่มที่ไดร้ับความนิยม (โดยจะขอยกตัวอย่างกิจกรรมจากฟิตเนสเฟิร์ส) เช่น 

ก. Rpm เป็นการออกก าลังกายที่สามารถเผาผลาญไขมันได้ดี มีความสนกุใน
ระหว่างการออกก าลังกายพร้อมทั้งสร้างความแข็งแรงและช่วยด้านการไหลเวียนโลหติรวมถึงการเต้น
ของหัวใจที่ดีขึ้น 

ข. Bike Tour เป็นการออกก าลังกายที่สามารถเผาผลาญไขมันได้ดี เหมาะส าหรับ
นักป่ันจักรยานที่มีประสบการณ์สูง มีลักษณะเป็นการปั่นจักรยานที่ผสานรูปแบบพ้ืนผิวหลากหลาย
รูปแบบ ใช้เวลาออกก าลังกายประมาณ 40 นาท ี

ค. Rpm Challenge เป็นการออกก าลังกายที่สามารถเผาผลาญไขมันได้ดีกว่า
กิจกรรมที่กล่าวมา สามารถสร้างความแข็งแรงและช่วยด้านการไหลเวียนโลหิตรวมถึงการเต้นของ
หัวใจให้ดีขึ้น ใช้เวลาในการปั่น 60 นาทีเต็ม  

2.1.4.3 กิจกรรมโยคะกลุ่ม มีลักษณะเป็นการออกก าลังกายร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อ
แบบกลุ่ม โดยผู้ใช้บริการจะปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกายร่วมกันประมาณ 20-30 คน ตัวอย่าง
กิจกรรมโยคะกลุ่มที่ได้รับความนิยม (โดยจะขอยกตัวอย่างกิจกรรมจากฟิตเนสเฟิร์ส) เช่น 

ก. Hot Flow Yoga เป็นการเล่นโยคะในหอ้งที่มีอุณหภูมิ 37 องศา Hot Flow  
เป็นการออกก าลังกายที่เพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและจิตเข้าด้วยกัน ใช้เวลาในการท ากิจกรรม
ประมาณ 60 นาท ี

ข. Body Balance เป็นโปรแกรมออกก าลังกายพิเศษที่ไดอ้ิทธิพลมาจากโยคะ ไทช ิ      
และพิลาทิส เป็นการเคลื่อนไหวที่ใช้สมาธิในการก าหนดการหายใจและการทรงตัว 

ค. Gentle Flow Yoga เป็นการออกก าลังกายโดยเคลื่อนไหวร่างกายไปอย่างช้า ๆ 
โดยเน้นการผ่อนคลายและลดความเครียด เหมาะส าหรับผูท้ี่ไม่เคยเล่นโยคะ หญิงมีครรภ์ หรือผู้ที่
ต้องการออกก าลังกายที่ไม่หักโหมมากจนเกินไป 

ห้องออกก าลังกายกลุ่มทั้ง 3 ประเภท มีลักษณะเป็นห้องปิดโดยภายในห้อง        
ออกก าลังกายในแต่ละประเภทจะมีการปรับบรรยากาศของแสง สี เสียง ให้เข้ากับกิจกรรม               
ซึ่งจะใช้เวลาในการออกก าลังกายกิจกรรมละ 40-60 นาที 
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2.2 ข้อมูลที่เกีย่วกับฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
ในการศึกษาครั้งนี ้ศึกษาถึงความหมายของฟิตเนสเซ็นเตอร์ ประวัติความเป็นมาของ        

ฟิตเนสเซ็นเตอรใ์นประเทศไทย ท าเลที่ตั้งทีน่ิยมและประเภทของบริการในฟิตเนสเซ็นเตอร์       
ข้อมูลที่เกี่ยวกบัฟิตเนสเฟิร์ส ข้อมูลที่เก่ียวกับฟิตเนสเฟิร์ส สาขาเดอะพรอมานาด และมาตรฐาน  
ด้านต่าง ๆ ของฟิตเนสเซ็นเตอร์ โดยแยกเป็นประเด็นที่ท าการศึกษา ดังนี้ 

2.2.1 ความหมายของฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับฟิตเนสเซ็นเตอร ์จึงไม่มีกฎหมายฉบับใด

ก าหนดนิยามค าว่า “ฟิตเนสเซ็นเตอร์” เปน็ลายลักษณ์อกัษร จึงขอยกตัวอย่างนิยามค าว่า                        
“ฟิตเนสเซ็นเตอร”์ ดังต่อไปนี้ 
 สถานประกอบกิจการด้านการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ หมายถึง สถานประกอบกิจการ    
ที่มีเครื่องมือ สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก และบุคลากรในการให้บริการด้านการออกก าลังกาย 
เพื่อสุขภาพ ที่มุ่งให้การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค (Promotion and Prevention)      
ไม่รวมสปา การนวด การลดน้ าหนักผู้ป่วยโรคอ้วน และการลดน้ าหนักที่ใช้ยา จนกระทัง่การใช้ยา 
เพื่อเสริมสร้างร่างกาย (Medical Fitness) (กรมอนามัย, 2553)  
 ศูนย์ออกก าลังกาย (Health Club, Fitness Center, Sport Center) หมายถึง          
สถานประกอบการธุรกิจอย่างหนึ่งซึ่งให้บริการกิจกรรมการออกก าลังกายหลาย ๆ ชนิด ให้แก ่        
ผู้มาใช้บริการโดยเก็บค่าใช้บริการเป็นรายวัน รายเดือน รายปี หรือตลอดชีพ ซึ่งสถานบริการเหล่านี้
จะตัง้อยู่ในย่านธุรกิจหรือย่านที่พักอาศัย (ธานี ตะกรุดทอง, 2546) 
 สถานบริการออกก าลังกาย (Fitness Center) หมายถึง สถานที่ให้บริการด้าน              
การออกก าลังกายในรูปแบบต่าง ๆ แก่ลูกคา้หรือสมาชิก โดยมีอุปกรณ์ออกก าลังกายหรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้แก่ลูกค้าหรือสมาชิก (อานันท์ เชิงชวโน, 2550) 
 จากกฎหมายของต่างประเทศที่น ามาศึกษา กฎหมายเฉพาะของมลรัฐ California, Nevada 
และ Florida ของประเทศสหรัฐอเมริกาและมลรฐั Queensland, Western Australia และ 
Australian Capital Territory ของประเทศออสเตรเลยี ได้ให้ค านิยามของสถานออกก าลังกายไว้โดย
ใช้ศัพท์ที่แตกต่างกันไป เช่น “Health Studio” “Health Club” หรือ “Fitness Centre” ซึ่งให้  
ค านิยามขึ้นเพื่อก าหนดขอบเขตของสถานออกก าลังกายที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายดังน้ี        
(นวพร ตั้งจิตเจริญชัย, 2554) 

กฎหมายที่ 1 The Civil Code of The State of California ของมลรัฐ California ไม่ได ้
ให้นิยามของสถานประกอบกิจการให้บริการออกก าลังกาย แต่ได้ก าหนดนิยามของ “สัญญาให้บริการ
ศูนย์สุขภาพ” ใน Section 1812.81 ว่าหมายถึง สัญญาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกอบรม   
หรือการให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรมทางด้านกายภาพ (Physical Culture) เพาะกาย          
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(Body Building) การออกก าลังกาย การลดน้ าหนัก การพัฒนาบุคลิกภาพ (Figure Development)     
หรือทักษะทางกายภาพอ่ืน ๆ หรือส าหรับการใช้บริการของสมาชิกในศูนย์สุขภาพ โรงยิมหรือ  
สถานที่อื่น ๆ ที่ใช้ส าหรับวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือส าหรบัสมาชิกกลุ่มใด ๆ สโมสร สมาคม        
หรือองค์กรใด ๆ ที่ตั้งขึ้นส าหรับจุดประสงค์ข้างต้น แต่จะไม่รวมถึง 

ก. สัญญาส าหรับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ด าเนินการโดยผู้ที่ได้รับอนุญาต
ตาม Provisions of Division 2 of the Business and Professions Code 

ข. สัญญาส าหรับการเรียนการสอนในโรงเรียน ที่ด าเนินการตาม Provisions of the 
Education Code  

ค. สัญญาส าหรับการเรียนการสอน การฝึกอบรม หรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับการควบคุม
อาหารหรืออุปนิสัยในการรับประทานอาหารที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางกายภาพ การเพาะกาย           
การออกก าลังกาย การพัฒนารูปร่าง หรืออ่ืน ๆ เช่น ทักษะทางกายภาพ  

กฎหมายที่ 2 Nevada Statutes ของมลรฐั Nevada ได้ก าหนดนิยามของ “สโมสร 
สุขภาพ” ไว้ใน NRS 598.9415 ว่าหมายถึง กิจการที่จัดให้มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ 
การดูแลหรือพัฒนาสมรรถภาพทางกายภาพหรือการควบคุมน้ าหนัก แต่จะไม่รวมถึง 

ก. โรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร 
ข. รัฐหรือแผนการทางการเมือง 
ค. องค์กรทางศาสนาหรือเช้ือชาติที่ไม่แสวงหาก าไร หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรเพ่ือ

ประโยชน์ของชุมชมหรือสมาชิก 
กฎหมายที่ 3 Florida Statutes ของมลรัฐ Florida ได้ก าหนดนิยามของ “ศูนย์สุขภาพ” 

เอาไว้ใน Section 501.0125 (1) ว่าหมายถงึ บุคคลใด ๆ ผู้ด าเนินการเก่ียวกับการขายบริการ                
การเรียนการสอน การฝึกอบรม หรือการใหค้วามช่วยเหลือในโปรแกรมการออกก าลังกายหรือ     
การขายบริการส าหรับสิทธิ หรือสิทธิประโยชน์ในการใช้อุปกรณ์หรือสิง่อ านวยความสะดวกในการ
ส่งเสริมโปรแกรมการออกก าลังกาย แต่ใน Section 501.013 ได้ก าหนดว่า “ศูนย์สุขภาพ” ไม่รวมถึง
ธุรกิจหรือกิจกรรมต่อไปนี้ซึ่งได้รับการยกเว้นจากกฎหมายดังกล่าว เมื่อยื่นหนังสือรับรองการจัดต้ังกับ
หน่วยงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ ได้แก ่
 ก. องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรที่ได้รับยกเว้นการเสียภาษีโดย Internal Revenue Service 
รวมถึงโรงเรียนยิมนาสติกทีด่ าเนินการในการเรียนการสอนและการฝึกอบรมที่มีการออกก าลังกาย 
เพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรมดังกล่าว 
 ข. สโมสรเทนนิส กอล์ฟ หรอืแรคเก็ตบอล ที่การเล่นกีฬาเป็นเพียงกิจกรรมที่จัดให้มีโดย
สโมสร แต่ข้อยกเว้นนี้ไม่ใช้บังคับหากสถานประกอบการให้บริการใช้อุปกรณ์การออกก าลังกาย 
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 ค. โปรแกรมหรือสถานที่ที่จัดให้มีและใช้เพื่อจุดประสงค์ของการเต้นร า เต้นแอโรบิค        
หรือศิลปะการต่อสู้ และการใชอุ้ปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นการออกก าลังกายทางกายภาพ 
 ง. คันทรีคลับที่มีหน้าที่หลักในการจัดหากิจกรรมทางสังคมและสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
สันทนาการใหแ้ก่สมาชิก ซึ่งโปรแกรมการออกก าลังกายไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักตามอนุมาตรานี้ ค าว่า 
“คันทรีคลับ” หมายถึง สถานที่ที่จัดให้มีความหลากหลายของบริการแก่สมาชิก ซึ่งอาจรวมถึง
กิจกรรมทางสงัคม การรับประทานอาหาร การจัดเลี้ยง และสิ่งอ านวยความสะดวกในการพักผ่อน 
เช่น ว่ายน้ า แล่นเรือส าราญ กอล์ฟ เทนนิส เกมไพ่ และโปรแกรมพิเศษส าหรับเด็กของสมาชิก เมื่อได้
มีการยื่นหนังสือรับรองการจัดตั้งกับหน่วยงานของรัฐ 
 กฎหมายที่ 4 Fair Trading (Code of Practice - Fitness Industry) Regulation 2003 
ของมลรัฐ Queensland ได้ก าหนดนิยามของ “ศูนย์ออกก าลังกาย” เอาไว้ใน Schedule 
Dictionary ของกฎหมายดังกล่าวว่าหมายถึง สถานที่ในรม่ซึ่งผู้ให้บริการเป็นเจ้าของหรือผู้เช่า     
โดยเป็นการ (1) เสนออุปกรณ์ออกก าลังกาย (2) ด าเนินการจัดให้มีบริการออกก าลังกายเป็นหลัก 
และ Section 4 ได้ก าหนดนิยามของ “การให้บริการออกก าลังกาย” หมายถึง การให้บริการด้าน 
การออกก าลังกาย โดยจะรวมถึงบริการต่าง ๆ ได้แก ่
 ก. การให้ค าปรึกษาในการออกก าลังกาย 
 ข. โปรแกรมการออกก าลังกายที่มีการควบคุมดูแลตัวต่อตัว 
 ค. โปรแกรมการออกก าลังกายเป็นกลุ่ม 
 ง. โปรแกรมการออกก าลังกาย 
 จ. อุปกรณ์การออกก าลังกายในศูนย์ออกก าลังกายส าหรับใช้งานโดยลูกค้า แต่การให้บรกิาร
ออกก าลังกายจะไม่รวมถึงบุคคลและองค์กรดังต่อไปนี้ 

 1) แพทย์ตามหลักสูตรวิชาชีพแพทย์  
  2) นักกายภาพบ าบัดตามหลักสูตรวิชาชีพนักกายภาพบ าบัด 
  3) สถาบันการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของสถาบันและถ้าไม่มีการจัดให้ซึ่ง
บริการออกก าลังกายอ่ืน ๆ ได้แก่ (1) การใช้บริการสปา ซาวน่า สระว่ายน้ า สิ่งอ านวยความสะดวก
อื่นที่คล้ายคลึงกัน (2) อุปกรณ์การออกก าลังกายที่ศูนย์ออกก าลังกายเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมส าหรับ
ใช้งานโดยผู้เข้าพักที่โรงแรม (3) สโมสรการกีฬาหรือองค์กรส าหรับการเล่นหรือการฝึกฝนเพื่อการ
แข่งขันกีฬา (4) บริการที่ศูนยอ์อกก าลังกายส าหรับวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูทางการแพทย์           
(5) บริการส าหรับกิจกรรมกลางแจ้งโดยไม่มีการควบคุมดูแล (6) การเช่าคอร์ดหรือสิ่งอ านวย         
ความสะดวกในการเล่นกีฬา 
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 กฎหมายที่ 5 Fair Trading (Fitness Industry Code of Practice) Regulations 2010 
ของมลรัฐ Western Australia ได้ก าหนดนิยามของ “ศูนย์ออกก าลังกาย” เอาไว้ใน Clause 2     
หมายถึง สถานที่หลักในร่มที่ใช้ส าหรับจัดให้บริการฟิตเนส ซึ่ง Clause 3 ได้ก าหนดนิยามของค าว่า        
“การให้บริการการออกก าลังกาย” โดยจะรวมถึงบริการด้านอ่ืน ๆ ได้แก ่
 ก. การคัดกรองการออกก าลังกาย  
 ข. โปรแกรมการออกก าลังกายตัวต่อตัว  

ค. โปรแกรมการออกก าลังกายเป็นกลุ่ม 
ง. การจัดให้มีอุปกรณ์ออกก าลังกายที่ศูนย์ออกก าลังกายเพื่อการใช้งานโดยลูกค้า แต่บริการ

ออกก าลังกายไม่รวมถึงบริการออกก าลังกายที่จัดโดยบุคคลและองค์กรตอ่ไปน้ี ได้แก่ 
  1) แพทย์ที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการทางการแพทย์ภายใต้ The Medical   
Act 1894  
  2) นักกายภาพบ าบัดที่จดทะเบียนภายใต้ The Physiotherapists Act 2005  
  3) สโมสรการกีฬาหรือองค์กรส าหรับการเล่นกีฬาหรือการฝึกอบรมกีฬา  
  4) สถาบันการศึกษาส าหรับการใช้งานเฉพาะพนักงานหรือนักเรียน  
  5) บุคคลเพื่อการประกอบการหรือการฝึกอบรมส าหรับศิลปะการต่อสู้ เต้นร า    
การเต้นบัลเล่ต์ ในกรณทีี่ไม่มีการออกก าลังกายอื่น ๆ จัดให้ ได้แก่ (1) การใช้อ่างสปา ซาวน่า        
สะว่ายน้ า หรือสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นที่คล้ายคลึงกัน (2) การให้บริการออกก าลังกายที่         
ศูนย์ออกก าลังกายที่จัดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ (3) การเช่าคอร์ด     
หรือสถานที่อืน่ ๆ ส าหรับเลน่กีฬา 

กฎหมายที่ 6 Fair Trading Act 1992 Fitness Industry Code of Practice 2009 ของ 
Australian Capital Territory ได้ก าหนดนิยามของ “ศนูย์ออกก าลังกาย” เอาไว้ใน Clause 2     
หมายถึง สถานที่ซึ่งมีไวส้ าหรับให้บริการการออกก าลังกายแต่ไม่รวมถึงกีฬาและสันทนาการกลางแจ้ง 
หรือกิจกรรมทีไ่ม่มีการควบคมุดูแลที่รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และ
ก าหนดนิยามของ “การให้บรกิารออกก าลังกาย” ว่าหมายถึงการให้บริการใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

ก. การประเมินผลก่อนการออกก าลังกาย 
ข. การประเมินผลโปรแกรมการออกก าลังกายและโปรแกรมการออกก าลังกายตัวต่อตัว 
ค. โปรแกรมการออกก าลังกายภายใต้การควบคุมดูแล 
ง. โปรแกรมการออกก าลังกายเป็นกลุ่ม 
จ. การจัดให้มอีุปกรณ์ออกก าลังกายที่ศูนย์ออกก าลังกายเพื่อการใช้งานโดยผู้บริโภค 
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ดังนั้นจึงสรุปความหมายของ “ฟิตเนสเซ็นเตอร”์ ว่าหมายถึง สถานที่ในการจัดให้มีบริการ
หลักเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกอบรม หรือการใหค้วามช่วยเหลือในโปรแกรม                
การออกก าลังกายและสิทธิประโยชน์ในการใช้อุปกรณ์รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกในการส่งเสริม
โปรแกรมการออกก าลังกาย ทั้งนี้ยกเว้นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร สถาบันการศึกษา และบริการ       
ที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ด าเนินการโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เช่น แพทย์             
หรือนักกายภาพบ าบัด รวมถึงสโมสรการกฬีาหรือองค์กรส าหรับการเล่นกีฬาหรือการฝึกอบรมกีฬา 
(นวพร ตั้งจิตเจริญชัย, 2554) 

2.2.2 ประวัตคิวามเป็นมาของฟิตเนสเซ็นเตอรใ์นประเทศไทย 
ฟิตเนสเซ็นเตอรเ์ข้ามาเปิดกิจการในประเทศไทยครั้งแรกเมือ่ปี พ.ศ. 2512 ภายใต้ชื่อสถาน

บริหารร่างกายโจแอนดรู (Joanne Drew) และต่อมาในป ีพ.ศ. 2519 มกีารเปิดตัวของสถานบริหาร
ร่างกายเวิลด์คลับ (World Club) ซึ่งเน้นการบริหารร่างกายเพื่อกระชับสัดส่วนและรูปรา่ง มีการใช้
สื่อประชาสัมพันธ์ท าให้ประชาชนเริ่มรู้จักการออกก าลังกายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ นับต้ังแต่นั้นมาก็มี  
ฟิตเนสเซ็นเตอรเ์ปิดให้บริการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนมากจะเปิดบริการในเขตกรงุเทพมหานคร
และปริมณฑล 

หลังจากนั้นมีฟิตเนสเซ็นเตอรท์ี่ด าเนินธุรกิจระบบสาขาที่เริ่มเข้ามาด าเนินกิจการในประเทศ
ไทย คือ Clark Hatch Fitness Center โดยเริ่มเปิดด าเนินการ เมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยเริ่มเปิดระบบ
สาขาซึ่งมีหลายสาขากระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร แตเ่นื่องจากการขาดการส่งเสริมทางการตลาด 
รวมถึงภาครัฐไม่ได้สนับสนุนการการออกก าลังกายอย่างจริงจัง ท าให้ความตื่นตัวและความนิยมของ
ประชาชนในการออกก าลังกายในฟิตเนสเซ็นเตอรย์ังอยู่ในวงแคบ ๆ 

เมื่อภาครัฐสนับสนุนการออกก าลังกายและการส่งเสริมสรา้งสุขภาพ ประกอบกับ California 
Fitness Center ซึ่งเป็นฟิตเนสเซ็นเตอรร์ะบบสาขาที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ได้เข้ามาด าเนิน
ธุรกิจในประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2543 ท าให้กระแสความต่ืนตัวในการออกก าลังกายใน      
ฟิตเนสเซ็นเตอรเ์พิ่มขึ้น และเมื่อผู้ประกอบการรายใหม่ คอื ฟิตเนสเฟิร์ส เข้ามาลงทุนประกอบ
กิจการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในระบบสาขา ท าให้มีการตลาดการแข่งขันของผู้ประกอบการฟิตเนสเซ็นเตอร์
เพิ่มมากยิ่งขึ้น (กิตติชัย ประเจิดชัยวงศ์, 2548)  
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2.2.3 ท าเลที่ตัง้ที่นิยมและประเภทของบริการในฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
สถานที่ตั้งของฟิตเนสเซ็นเตอรใ์นประเทศไทยปัจจุบันมีอยู ่6 ประเภท ไดแ้ก่                  

(1) อาคารส านักงาน (2) อาคารพาณิชย์ (3) ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า (4) โรงแรม                 
(5) ตั้งเดี่ยว (6) หมู่บ้านจัดสรร  

นอกจากนี้แล้ว จิราภา พึ่งบางกรวย (2551) ยังได้อธิบายอีกว่า “จากการวิเคราะหก์ลยุทธ์
ด้านท าเลที่ตั้งฟิตเนสเซ็นเตอร์พบวา่ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ในประเทศไทยให้ความส าคัญกับท าเลที่ตั้งที่อยู่
ในอาคารส านักงานรวมถึงในห้างสรรพสินคา้และศูนย์การค้าเป็นส่วนใหญ่ บางแห่งเลอืกใช้ท าเลที่ตั้ง 
ที่มีความแตกตา่งออกไป เช่น คลากแฮทช ์เลือกใช้ท าเลที่ต้ังในโรงแรมและในหมู่บ้านจดัสรร       
ขนาดใหญ่ เชน่ หมู่บ้านมณยีา หมู่บ้านมาสเตอร์พีช ฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดเล็กที่มีสาขาเดียว          
เช่น  ปิยรมยส์ปอร์ตคลับ เลอืกใช้ท าเลที่ตั้งแบบต้ังเด่ียวและฟิตเนสเซ็นเตอร์เฉพาะองค์กรมักจะ
ตั้งอยู่ในบริเวณที่องค์กรนั้นต้ังอยู ่เช่น ยูนิลีเวอร์ฟิตเนสเซ็นเตอรต์ัง้อยู่ในอาคารส านักงานใหญ่ตึก            
เอสซีบีปาร์คพลาซ่าและในโรงงานที่ลาดกระบัง เป็นต้น” (หน้า 35) 

ประเภทของบริการหลักของฟิตเนสเซ็นเตอรแ์ห่งใหญ ่ๆ ได้จัดไว้ให้บริการแก่สมาชิก       
ทั้งที่เป็นบริการพืน้ฐานที่มีไวส้ าหรับสมาชิกทั่วไปและบริการบางประเภทส าหรับสมาชกิประเภท
พิเศษหรือเป็นบริการที่จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปประเภทของบริการหลัก ๆ     
ไว้ให้บริการแก่สมาชิก 5 ประเภท (นวพร ตั้งจิตเจริญชัย, 2554) ได้แก ่
 ก. ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมลอ็คเกอร์ 
 ข. อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย 
 ค. การออกก าลังกายแบบกลุม่ เช่น บอด้ีคอมแบท การเต้นประกอบเพลง 
 ง. โยคะ 
 จ. ห้องซาวน่า/ อบไอน้ า 
 ส่วนการให้บรกิารสปาและบริการนวดแบบต่าง ๆ รวมไปถึงการให้บริการสระว่ายน้ าและ
บริการพิเศษต่าง ๆ ฟิตเนสเซ็นเตอร์บางแห่งหรือบางสาขาจัดให้มีการใหบ้ริการแก่สมาชิก เช่น         
ปิยรมย์ สปอรต์คลับ เวอร์จิ้น แอคทีฟ และฟิตเนสเฟิร์ส เป็นต้น 
 ทั้งนี้การให้บรกิารสปา บริการนวดแบบต่าง ๆ บริการซาวน่าและอบไอน้ า รวมไปถึง      
การให้บริการสระว่ายน้ า  ซึ่งเป็นบริการเสริมที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์บางแห่งหรือสาขาได้จัดมีไว้ให้บริการ  
แก่สมาชิก ซึ่งจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับกฎหมายบางฉบับที่ใช้ควบคุมดูแลกิจการดังกล่าว                
(นวพร ตั้งจิตเจริญชัย, 2554)          
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2.2.4 ข้อมูลที่เก่ียวกับฟิตเนสเฟิร์ส 
ฟิตเนสเฟิร์สเป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดใหญซ่ึ่งมีจ านวนสาขามากที่สุดในประเทศไทย      

โดยในแต่ละสาขามีองค์ประกอบในด้านพ้ืนที่และอุปกรณ์การออกก าลังกายที่คล้ายคลึงกันทุกสาขา 
แต่จะแตกต่างกันในเรื่องขนาดของพ้ืนที่ภายใน รวมถึงจ านวนอุปกรณ์การออกก าลังกายภายใน      
ฟิตเนสเซ็นเตอรท์ี่มากน้อยแตกต่างกัน เนื่องจากพื้นที่ภายในของฟิตเนสเฟิร์สแต่ละสาขาจะมีขนาด
ของพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน ในปัจจุบัน ปีพ.ศ. 2558 ฟิตเนสเฟิร์สมีสาขาในการให้บริการ 28 สาขา         
โดยสามารถแบ่งจ านวนสาขาได้ตามประเภทจากการเปิดกิจกรรมตามท าเลและที่ตั้ง ดงันี ้

ก. ท าเลและทีต่ั้งบนห้างสรรพสินค้าและศนูย์การค้า 23 สาขา โดยแบ่งเป็นสาขาใน      
กรุงเทพ ฯ จ านวน 19 สาขา และสาขาในต่างจังหวัด 4 สาขา 

 ข. ท าเลและทีต่ั้งบนอาคารส านักงานขนาดใหญ่ 4 สาขา ทั้งหมดเป็นสาขาที่อยู่ในกรุงเทพ ฯ 
 ค. ท าเลและทีต่ั้งบนโรงแรมชั้นน า 1 สาขา เป็นสาขาที่อยู่ในกรุงเทพ ฯ 

 
ตารางที่ 2.1: กลยุทธ์ด้านท าเลและที่ตั้งของฟิตเนสเฟิร์ส 
 

กลยุทธ์ด้านท าเลและที่ตั้ง จ านวนสาขา 
ห้างสรรพสินคา้และศูนย์การค้า 23 
อาคารส านักงาน 4 
โรงแรม 1 
รวมทั้งหมด 28 

 
ฟิตเนสเฟิร์สประเทศไทยอยูภ่ายใต้การดูแลของฟิตเนสเฟิร์สกรุ๊ปแบรนด์ฟิตเนสเซ็นเตอรช์ั้น

น าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปจัจุบันได้ปรับภาพลักษณ์ใหม่ทั่วโลกภายใตแ้นวความคิด 
“Together, We Can Go Further” ซึ่งในการปรับภาพลักษณ์ครั้งนี้เพ่ือพัฒนาปรัชญาในการท างาน 
พัฒนาเรื่องในเรื่องการให้บริการและพัฒนาพ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรใ์ห้ดีขึ้น โดยออกแบบอ้างอิง
จากรายงานทางจิตวิทยา เพื่อสร้างประสบการณ์การออกก าลังกายที่ดีขึ้นและตอบโจทยร์ูปแบบการ
ใช้ชีวิตของคนเมือง (“FITNESS FIRST ปรับลุคแบรนด์ใหม่ทั่วโลก”, 2557) 

ผลการส ารวจจากฟิตเนสเฟิร์สเอเชียจากกลุ่มตัวอย่าง 300 คน ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
อายุระหว่าง 18-49 ปีในกรุงเทพมหานคร พบว่าร้อยละ 61 กล่าวว่าเหตุผลที่ไม่ไปออกก าลังกาย
หรือไม่ไปฟิตเนสเซ็นเตอร์เพราะไม่มีเวลา รอ้ยละ 17 กล่าวว่าออกก าลังกายแล้วไม่เหน็ผลเท่าที่ควร 
ส่วนอีกร้อยละ 17 กล่าวว่าไม่รู้จักวิธีการใช้อุปกรณ์ในฟิตเนสเซ็นเตอรอ์ย่างถูกต้องและไม่รู้สึกว่า



26 
 

 

ได้รับการต้อนรับเมื่อไปออกก าลังกาย จากปัญหาตรงจุดนี้ฟิตเนสเฟิร์สจึงได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านจิตวิทยาการออกก าลังกาย ศ.สจ๊วต บิดเดิล (Prof. Stuart Biddle) เพื่อท าการวิจัยเรื่อง 
“Cracking the Code: The Science Behind Motivation to Exercise” ท าให้พบว่าแรงบันดาล
ใจในการออกก าลังกายนั้นมาจากหลายปัจจัยสืบเนื่องมาจากความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ 
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่ามนุษย์มีความต้องการทางจิตวิทยา 3 ประการ ที่ต้องเติมเต็มให้ได้
ก่อนที่จะออกก าลังกายได้สม่ าเสมอ (“FITNESS FIRST ปรับลุคแบรนด์ใหม่ทั่วโลก”, 2557)           
ซึ่งแรงบันดาลใจเหล่านี้ ได้แก่  

ก. การพัฒนาตนเอง คือ เห็นการเปลี่ยนแปลง ได้รับค าชมเชยว่าท าได้ดีขึ้น รู้สึกเชื่อมัน่ใน
ความสามารถของตน  

ข. การมีอิสรภาพ คือ สามารถเลือกกิจกรรมได้เอง ไม่รู้สกึว่าถูกบังคับให้ท า  
ค. ความรู้สึกสบายใจในสถานที่ คือ รู้สึกสบายใจและผ่อนคลายเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น  
ฟิตเนสเฟิร์สไดน้ าผลการวิจัยนี้มาปรับใช้ในการพลิกโฉมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ตอบสนองความต้องการดังกล่าว เพื่อพัฒนาคลับในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเพื่อ
ตอบสนองต่อวิถีชีวิตคนเมือง โดยพัฒนาโปรแกรมการออกก าลังกายใหม่ ๆ ออกแบบพืน้ที่ภายในใหม่
ให้ดีกว่าเดิมและฝึกฝนพนักงานให้มีประสทิธิภาพยิง่ขึ้นภายใตแ้นวคิด “Together, We Can Go 
Further” ซึ่งการปรับภาพลักษณ์ของสถานประกอบการฟิตเนสเฟิร์สในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ตอกย้ าสถานะของฟิตเนสเฟิร์สในฐานะผู้น าธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ในประเทศไทย โดยมีการเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ภายใต้หลักการ 4 ประการ (“FITNESS FIRST ปรับลุคแบรนด์ใหม่ทั่ว
โลก”, 2557) ได้แก่  

1) การปรับโฉมสถานที่ ฟิตเนสเฟิร์สน าแนวคิดการให้บริการมาจากธุรกิจโรงแรมเพื่อสร้าง
บรรยากาศที่ท าให้สมาชิกรู้สึกผ่อนคลาย ดงันั้นจึงมีการปรับโฉมบริเวณทางเข้าให้เปิดโล่ง          
และพนักงานจะสามารถจดจ าช่ือสมาชิกได้ ส าหรับการออกแบบพื้นที่ภายในจะก าจัดสิ่งกีดขวาง  
ออกเพื่อให้พื้นที่ออกก าลังกายเปิดกว้าง  

2) การออกก าลังกายที่พิเศษมากขึ้น โดยเน้นปรัชญาการออกก าลังกายแบบใหม่ เน้นการ
เคลื่อนไหวที่เรียกว่า Dynamic Movement Training (DMT) ซึ่งออกแบบมาจากการเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติของร่างกายและการออกก าลังกายแบบอิสระ ซึ่งเป็นคลาสออกก าลังกายแบบระยะสั้นแต่ใช้
พลังงานสูงซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การออกก าลังกายให้ได้ผลมากขึ้นโดยใช้เวลา
น้อยลง พื้นที่ภายในฟิตเนสเฟิร์สไดอ้อกแบบพื้นทีอ่อกก าลังกายอิสระให้เป็น “ฟิตเนสเพลย์กราวนด์” 
เพื่อท าให้การออกก าลังกายสนุกมากขึ้น  
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3) บุคลากร (ซอฟท์แวร์) ฟิตเนสเฟิร์สเน้นเรือ่งความเช่ียวชาญของเจ้าหน้าที่ โดยภายในป ี
พ.ศ. 2558 พนักงานทั้ง 1,550 คนในประเทศไทย ตั้งแตผู่้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานต้อนรับ 
จะต้องมีใบรับรองด้านฟิตเนส เพื่อสมาชิกจะได้ขอค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญได้เสมอ  

4) เครื่องมือดจิิตอล ฟิตเนสเฟิร์สจะเริ่มใช้แอพพลิเคชั่นและโปรแกรมที่จะช่วยให้สมาชิก
บันทึกผลการออกก าลังกายและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อวัดอายุทางร่างกายและค้นหารูปแบบ
การออกก าลังกายที่เหมาะสมให้แก่สมาชิก  

2.2.5 ข้อมูลที่เก่ียวกับฟิตเนสเฟิร์ส สาขาเดอะพรอมานาด 
การเลือกพ้ืนที่ในการวิจัยเรื่อง “การจัดพ้ืนที่ใช้ประโยชนภ์ายในฟิตเนสเซ็นเตอร:์ กรณศีึกษา

ฟิตเนสเฟิร์ส สาขาเดอะพรอมานาด กรุงเทพมหานคร” ได้แก ่ฟิตเนสเฟิร์ส สาขาเดอะพรอมานาด  
ซึ่งเป็นสาขาที่มีบริเวณที่ตั้งอยู่บนศูนย์การค้า ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบนั
เนื่องจากมีจ านวนผู้ใช้บริการที่หลากหลายและครอบคลมุทุกกลุ่ม รวมถงึมีผู้ใช้บริการที่หมุนเวียน
ผลัดเปลี่ยนเขา้มาใชพ้ื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรต์ลอดทั้งวัน สาขานี้ได้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2558          
ซึ่งเป็นสาขาที่มีพื้นที่ส าหรับการออกก าลังกายแบบอิสระมากที่สุดในประเทศไทย  

ห้างสรรพสินคา้เดอะพรอมานาดเปิดให้บริการเวลา 10.00 น. และปิดให้บริการ 22.00 น. 
ทุก ๆ วัน ฟิตเนสเฟิร์ส สาขาเดอะพรอมานาด เปิดให้บริการในวันจันทรถ์ึงวันศุกร์ 6.00-22.00 น. 
เปิดให้บริการในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ 8.00-21.00 น. และเปิดให้บรกิารในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
8.00-20.00 น. พบว่าฟิตเนสเฟิร์สจะเปิดให้บริการก่อนเวลาท าการของห้างสรรพสินคา้โดยจะจัด
พื้นทีก่ารเข้าถึงฟิตเนสเซ็นเตอร์ให้เข้าถึงได้ง่ายที่สุดและผา่นพ้ืนที่ห้างสรรพสินค้าส่วนอ่ืนน้อยที่สุด 
และจะปิดให้บริการในเวลาเดียวกันกับห้างสรรพสินค้า แตใ่นวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุด        
นักขัตฤกษจ์ะปิดท าการก่อนเวลาห้างสรรพสินค้า 
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ภาพที่ 2.5: เวลาท าการห้างสรรพสินค้าเดอะพรอมานาดและฟิตเนสเฟิร์ส สาขาเดอะพรอมานาด 
 

 
 

ภาพที่ 2.6: ต าแหน่งที่ตั้งฟิตเนสเฟิร์ส สาขาเดอะพรอมานาด อยู่ภายในชั้นที่ 4 ห้างสรรพสินค้า  
เดอะพรอมานาด   

 

 
ที่มา: ฟิตเนสเฟิร์ส สาขาเดอะพรอมานาด.  (ม.ป.ป. ข).  Directory.  สืบค้นจาก 

http://www.thepromenade.co.th/directory/43/. 
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ภาพที่ 2.7: แผนผังฟิตเนสเฟิร์ส สาขาเดอะพรอมานาด 
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ข้อมูลด้านพ้ืนที่ภายในฟิตเนสเฟิร์ส สาขาเดอะพรอมานาด มีรายละเอียดของพ้ืนที่            
ในแต่ละต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

ต าแหน่งที่ 1 เคาน์เตอร์ต้อนรับ พื้นทีบ่ริเวณนี้อยูด่้านหน้าทางเข้าฟิตเนสเซ็นเตอร์           
มีลักษณะเป็นเคาน์เตอร์ต้อนรับแบบยืนต้อนรับ โดยจะมีพนักงานต้อนรับ 2-3 คน คอยบริการ
ตลอดเวลา พร้อมกับพื้นที่ส่วนโถงส าหรับการจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ  

ต าแหน่งที่ 2 พื้นที่พักคอยของผู้ใช้บริการ พื้นที่บริเวณนี้อยู่ถัดจากเคาน์เตอร์ต้อนรับ         
มีลักษณะเป็นพื้นที่ส าหรับนั่งพักคอย ซึ่งมีทั้งรูปแบบการนั่งแบบนั่งเล่นนั่งพักผ่อนและรูปแบบการ  
นั่งแบบบาร์สตูล โดยภายในพื้นที่นี้จะมีร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพไวค้อยบริการ ซึ่งมี
ลักษณะเป็นเคาน์เตอร์ยืนขายโดยที่ผู้ใช้บริการจะต้องบริการตัวเอง ภายในร้านค้าจะมีผู้ขายคอย
บริการ 1-2 คน ตลอดเวลา  

ต าแหน่งที่ 3 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า พื้นที่บริเวณนี้จะอยู่ถัดจากบริเวณเคาน์เตอร์ต้อนรับ      
โดยภายในจะแยกเป็นชายและหญิง ผู้ใช้บริการสามารถใช้พื้นที่บริเวณนีล้้างหน้า ใช้สุขา               
อาบน้ า เปลี่ยนเสื้อผ้าและแต่งตัว รวมถึงใช้บริการสตรีมและซาวน่า  

ต าแหน่งที่ 4 พื้นทีย่ืดกล้ามเน้ือ พื้นทีบ่ริเวณนี้ใกล้กับห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า โดยภายในพื้นที่น้ี 
จะวางอุปกรณ์การยืดกล้ามเนื้อเรียงติดกัน  

ต าแหน่งที่ 5 พื้นทีอ่อกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ พื้นที่บริเวณนี้อยูใ่กล้กับพ้ืนที่พักคอย  
ของผู้ใช้บริการรวมถึงอยู่ใกลก้ับพื้นที่ออกก าลังกายแบบอิสระ พื้นที่ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ
ถูกจัดวางไว้ 2 บริเวณ ได้แก ่(1) บริเวณติดกับกระจกทางเดินภายนอก (2) วางอุปกรณ์ออกก าลังกาย
แบบบริหารหัวใจรอบบริเวณพ้ืนที่ออกก าลังกายแบบอิสระ พื้นที่ดังกล่าววางอุปกรณ์ออกก าลังกาย
แบบบริหารหัวใจทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ จักรยานป่ันแบบนั่งสูง จักรยานป่ันแบบนั่งพิง               
เครื่องเดินวงรี เครื่องเดินขึ้นบันได เครื่องโยกพาย และลู่ว่ิง  

ต าแหน่งที่ 6 พื้นที่ออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเน้ือ พื้นที่บริเวณนี้ไม่มีความสัมพนัธ์
กับพื้นที่ส่วนอื่น ภายในพื้นทีบ่ริเวณน้ีเป็นการจัดวางอุปกรณ์ออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
เรียงติดกัน โดยแบ่งเป็นอุปกรณ์ประเภทฟรีเวทและอุปกรณ์ประเภทแมชชีน  

ต าแหน่งที่ 7 พื้นที่ออกก าลังกายแบบอิสระ พื้นที่บริเวณนี้อยู่ตรงกลางของพื้นที่ภายใน         
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีลักษณะเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของพ้ืนที่ออกก าลังกายทั้งหมด โดยภายในพ้ืนที่
บริเวณนี้แยกเป็นพ้ืนที่ส่วนย่อยเพื่อรองรับลักษณะการออกก าลังกายที่แตกต่างกัน  

ต าแหน่งที่ 8 ห้องออกก าลังกายกลุ่ม พื้นทีบ่ริเวณนี้อยู่บริเวณใกล้กับห้องปั่นจักรยานกลุ่ม      
แต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน ภายในมีลักษณะเป็นห้องกว้างส าหรับการออกก าลังกายแบบกลุ่ม      
และมีเวทีส าหรับให้ครูฝึกน าสอนกิจกรรม  
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ต าแหน่งที่ 9 ห้องปั่นจักรยานกลุ่ม พื้นที่บริเวณนี้อยู่ใกลก้ับห้องออกก าลังกายกลุ่ม          
แต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน ภายในมีลักษณะเป็นห้องปั่นจักรยานกลุ่มโดยมีครูฝึกน าสอนกิจกรรม  

ต าแหน่งที่ 10 ห้องโยคะกลุ่ม พื้นที่บริเวณนี้อยู่ใกล้กับพื้นที่ยืดกล้ามเนื้อ ภายในห้องโยคะ
กลุ่มมีลักษณะเป็นห้องกว้างส าหรับกิจกรรมการออกก าลังกายผสมผสานกับการยืดกล้ามเนื้อ           
แบบกลุ่ม โดยมีครูฝึกเป็นคนน าสอนกิจกรรม  

ต าแหน่งที่ 11 ส านักงานภายในสาขา พื้นทีบ่ริเวณนี้อยูใ่กล้กับพื้นที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ        
ซึ่งเป็นห้องท างานของพนักงานภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์  

ต าแหน่งที่ 12 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของพนักงาน พื้นที่บริเวณนี้อยู่ใกล้กับห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
ของผู้ใช้บริการ โดยภายในมีพื้นที่ส าหรับล้างหน้า ใช้สุขา อาบน้ า ปลี่ยนเสื้อผ้าและแต่งตัวของ
พนักงาน รวมถึงล็อกเกอร์เก็บของใช้ส่วนตัวของพนักงาน 

ต าแหน่งที่ 13 พื้นที่บริการของพนักงาน พื้นที่บริเวณนี้อยู่บริเวณด้านหลังของพ้ืนที่         
พักคอยของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส าหรับคอยบริการเครื่องด่ืม ชา กาแฟ น้ าอัดลม รวมถึงน้ าเปล่า            
แก่ผู้ใช้บริการ  

2.2.6 มาตรฐานด้านต่าง ๆ ของฟิตเนสเซ็นเตอร ์
2.2.6.1 มาตรฐานของสถานออกก าลังกาย 

  สถานออกก าลังกายในประเทศสามารถจ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะ
การให้บริการ (วิศาล คันธารตันกุล, ม.ป.ป.) ดังนี ้ 
  ก. สโมสร (Mega Club) ซึ่งเป็นสถานออกก าลังกายที่มีบริเวณขนาดใหญ่ มีกีฬา
เกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นกีฬากลางแจ้งหรือในอาคาร มีห้องอาหารและห้องเสริมสวยไว้บริการ 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายเดือนสูง เช่น ราชกรีฑาสโมสร สปอร์ตคลับ            
(Royal Bangkok Sports Club) และสโมสรราชพฤกษ์ (Rajaprueg Sports Club) 
  ข. ศูนย์กีฬา (Multi-Sports Center) เป็นสถานออกก าลังกายขนาดปานกลางโดย
ส่วนมากจะอยู่ในโรงแรมหรืออาคารส านักงานขนาดใหญ่ ในอาคารบางประเภทมีกีฬากลางแจ้งไว้คอย
บริการ โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายเดือนค่อนข้างสูง เช่น สปอร์ตซิตี้ (Sports City) 
  ค. ฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Fitness Center) เป็นสถานออกก าลังกายที่มีขนาดเล็ก     
เน้นการออกก าลังกายเฉพาะและใหค้วามส าคัญกับความสะดวกสบายและบริการเป็นหลัก มีที่ตั้งอยู่
ในแหล่งชุมชนต่าง ๆ เช่น ฟิตเนสเฟิร์ส วีฟิตเนส เวอร์จิ้นแอคทีฟ และทรูฟิตเนส 
  ง. ศูนย์บริการเฉพาะ (Niche Club) เป็นสถานบริการที่รวมการออกก าลังกาย
เฉพาะและการควบคุมน้ าหนักซึ่งจะมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน เช่น บอดี้เชป (Body Shape)                
ฟิลลิปเวน (Philip Wein) มารีแฟรนซ ์บอดี้ไลน์ (Marie France Body Line)                   
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2.2.6.2 มาตรฐานด้านสถานที่/ ตัวอาคาร  
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ต้องมีมาตรฐานด้านสถานทีแ่ละตัวอาคาร เพื่อความปลอดภัยของ

ผู้ใช้อาคาร (วศิาล คันธารัตนกุล, ม.ป.ป.) ดังต่อไปนี้ 
ก. ความปลอดภัยทั่วไปของสถานที่ ผู้ประกอบการต้องทราบถึงกฎระเบียบของ  

การก่อสร้างอาคารสถานที่ตามที่เขตหรือท้องทีก่ าหนดให้ถูกต้อง  
ข. ตัวอาคารต้องปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการในสถานทีท่ั้งอาคาร ทางเดินเข้าตัว

อาคาร พื้น รวมถึงที่จอดรถ  
ค. ควรมีป้ายหรือเครื่องบ่งช้ีต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น ป้ายทางเข้าออก            

พืน้ที่อันตราย ป้าย สัญลักษณ์ และแผนผังสถานที่ประกอบการ  
ง. พื้นที่ทุกส่วนในสถานประกอบการต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอ  
จ. ตัวอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ หรือสิ่งที่เป็นวัตถุใหญต่่าง ๆ เช่น ต้นไม ้       

ต้องได้รับการตรวจสภาพอย่างสม่ าเสมอและดูแลสถานที่ให้ปลอดภัยอยู่เสมอ  
ฉ. ส าหรับพื้นที่ภายในส่วนต่าง ๆ ของสถานประกอบการ ผู้ประกอบการจะต้องท า

การตรวจตราเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นส่วนต่าง ๆ เหมาะสมส าหรับกิจกรรมนั้น ๆ ในแต่ละพ้ืนที่ เพื่อป้องกัน
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการลื่นล้ม และพ้ืนที่ต่าง ๆ ควรได้รับการออกแบบให้เหมาะสมส าหรับ
กิจกรรมนั้น ๆ 

ช. สถานประกอบการต้องท าตามกฎระเบียบของเขตเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
อัคคีภัยต่าง ๆ เช่น ต้องมีเครื่องส่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย อุปกรณ์ดับไฟรวมถึงระบบการดับไฟแบบ 
หัวฉีด เป็นต้น 

ซ. ในพื้นที่ที่ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องไฟฟ้าจะต้องมีระบบสายดินรวมถึงจะต้องมีตัว   
ตัดไฟฟ้ากรณีไฟฟ้าลัดวงจรได้ทันที  

ฌ. ในพื้นที่ที่มีความชื้น เช่น ห้องซาวน่า จะต้องมีเครื่องมือตัดไฟฟ้าฉุกเฉินในกรณี
เกิดเหตุขัดข้อง และควรมกีารตรวจสภาพอย่างสม่ าเสมอ ไม่ควรมีวัตถุที่เป็นเหล็กหรือสือ่น า      
ความร้อนในหอ้งเหล่านี้  

ญ. ทางเดินจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหนีไฟ โดยทางเดินควรมี
ความกว้างอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 60 นิ้ว  

2.2.6.3 มาตรฐานห้องออกก าลังกาย/ พื้นที่ออกก าลังกาย 
 ฟิตเนสเซ็นเตอร์ครบวงจรโดยทั่วไปมีการใหบ้ริการห้องออกก าลังกายแบบเป็นกลุ่ม

ที่มีการควบคุมโดยผู้ฝึกสอน ซึ่งจะเน้นความสนุกสนาน ความผ่อนคลาย เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างสูง การออกก าลังกายแบบกลุ่มที่นิยมโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็นห้อง          
ออกก าลังกาย 4 ห้อง (วิศาล คันธารัตนกุล, ม.ป.ป.) ดังต่อไปนี ้
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 ก. ห้องแอโรบิค มีบริการออกก าลังกายเข้าจังหวะในบรรยากาศสนุกสนาน มีแสง   
สี เสียง ที่เร้าใจเหมาะกับการเข้าจังหวะ อาทิเช่น Body Combat, Body Pump, Intro Aerobic, 
Intro Step, Hip Hop, Latin Dance, Tai-Chi เป็นต้น 

 ข. ห้องป่ันจักรยาน เป็นการออกก าลังกายที่ประยุกต์การปั่นจักรยานและ         
การออกก าลังกายเข้าจังหวะด้วยกัน ในห้องปั่นจักรยานจะมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยแสง สี เสียง    
ซึ่งท าให้เกิดความเร้าใจและสนุกสนาน 

 ค. ห้องโยคะ ให้บริการสอนโยคะ ควบคุมดูแลโดยผู้ฝึกสอนที่ได้รับประกาศนียบัตร 
 ง. ห้องพิลาเทส์ ให้บริการสอนการยืดกล้ามเนื้อ การหายใจ และการควบคุมการ

เคลื่อนไหว 
มาตรฐานของพื้นที่ในการออกก าลังกายมีรายละเอียดดังนี้ (วิศาล คันธารัตนกุล, 

ม.ป.ป.) 
 1) ฟิตเนสเซ็นเตอร์ควรมีพื้นที่เพียงพอส าหรับการต้ังเครื่องมือออกก าลังกายด้าน

สมรรถภาพหัวใจ เครื่องมือเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และพื้นที่ส าหรับการยืดกล้ามเนื้อ 
 2) การออกแบบพื้นที่ควรมีเนื้อที่อย่างต่ า 20 ถึง 40 ตารางฟุตส าหรับเครื่องมือ 

ออกก าลังกายหนึ่งเครื่อง 
 3) ควรออกแบบเนื้อที่ประมาณ 20-25 ตารางฟุต ส าหรับผู้ใช้บริการหนึง่คน 
 4) พื้นที่ออกก าลังกายควรมีขนาดของพ้ืนที่ที่เหมาะสมกบัขนาดของพ้ืนที่โดยรวม

ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร ์
 5) ก าหนดให้มกีารแนะน าสถานที่ ทางหนีไฟ และทางออกอ่ืน ๆ แก่สมาชิก รวมถึง

การให้ค าแนะน าในเครื่องมือ ต าแหน่ง รวมถึงก าหนดผู้ที่มหีน้าที่ดูแลในหอ้งออกก าลังกายในแต่ละวัน 
2.2.6.4 มาตรฐานอุปกรณ์และเครื่องมือออกก าลังกายต่าง ๆ 

 ฟิตเนสเซ็นเตอร์ครบวงจรในประเทศไทย โดยทั่วไปจะให้บริการห้องออกก าลังกาย 
ที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ออกก าลังกายครบถ้วนไวใ้ห้บริการ ซึ่งเหมาะส าหรับสมาชิกที่ต้องการ              
การออกก าลังกายตามเวลาที่ตัวเองก าหนดและเน้นการออกก าลังกายเฉพาะส่วน โดยอุปกรณ์ที่มีไว้
บริหารสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก (วศิาล คันธารัตนกุล, ม.ป.ป.) ดังต่อไปนี้ 

 ก. อุปกรณ์เคลื่อนไหว (Cardiovascular) คอือุปกรณ์ประเภทที่เคลื่อนไหว
ตลอดเวลา เหมาะส าหรับการออกก าลังกายทุกส่วนและเผาผลาญแคลลอรี่ เช่น Stairclimbers, 
Stepper, Elliptic Movement, Treadmill, Upright & Recumbent Bicycle, Cross Trainer 

 ข. อุปกรณ์อยู่กับที่ (Resistance) คือ อุปกรณ์ที่เน้นความคงที่ เหมาะกบั         
การออกก าลังกายเฉพาะส่วน เช่น Body Master, Cyber Flex, Hammer Strength, Icarian           
Life Fitness, Spint 



34 
 

 

 ค. อุปกรณ์ยกน้ าหนัก (Free Weights) คือ อุปกรณ์ที่เป็นชิ้นเด่ียว โดยส่วนมากเป็น
อุปกรณ์ยกน้ าหนัก เช่น Dumbell เหมาะส าหรับการออกก าลังกายเฉพาะส่วน 

มาตรฐานส าหรับอุปกรณ์และเครื่องมือออกก าลังกายต่าง ๆ ควรมีดังน้ี         
(วิศาล คันธารตันกุล, ม.ป.ป.) 

1) เครื่องมือออกก าลังกายทุกเครื่องจะต้องได้รับการตรวจสอบก่อนการติดตั้งเสมอ 
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ ก่อนการใช้งาน 

 2) เครื่องมือทกุเครื่องจะต้องได้รับการติดตั้งและจัดวางตามค าแนะน าของผู้ผลิต
หรือผู้เชี่ยวชาญและต้องมีการตรวจสอบก่อนใช้อย่างละเอียด 

 3) ฟิตเนสเซ็นเตอร์จะต้องมีค าแนะน าและเครื่องหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือต่าง ๆ เป็นภาษาไทยที่เหมาะสม โดยประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของเครื่องมือ ค าแนะน าใน
การใช้อย่างละเอียด มีค าเตือนที่เป็นอักษรมีรูปภาพและสีส าหรับการเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดได้
จากการใช้เครื่องมือนั้น ๆ 

 4) ฟิตเนสเซ็นเตอร์ต้องให้ค าแนะน าในการใช้เครื่องมืออย่างต่อเนื่อง และหมั่นดูแล
การใช้เครื่องมือของผู้ใช้ตลอดเวลา 

 5) ควรมีการวางแผนการเคลือ่นย้ายวัตถุอันตรายหรือเครื่องออกก าลังกายที่ช ารุด 
เสียหายออกจากพื้นที่จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมและทดสอบจนสามารถใช้ได้ตามปกติ 

2.2.6.5 มาตรฐานด้านสมาชิกและการบริการสมาชิก 
 ฟิตเนสเซ็นเตอร์ต้องมีขั้นตอนการตรวจสุขภาพส าหรับสมาชิกทุกท่านก่อนการใช้

บริการด้วยเครื่องมือที่เชื่อถือได้ในการตรวจ เช่น เครื่องช่ังน้ าหนัก เครื่องมือวัดความดันโลหิต 
เครื่องมือวัดไขมัน และแบบสอบถามประวัติสุขภาพ (วิศาล คันธารัตนกุล, ม.ป.ป.) โดยมีรายละเอียด
การตรวจสุขภาพ ดังนี้ 

 ก. หากสมาชิกรายใดที่ตรวจแล้วพบว่ามีปัญหาด้านสุขภาพและอาจจะมีความเสี่ยง
ในการเกิดอันตรายจากการออกก าลังกายได้ จะต้องได้รับการแนะน าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับ
บริการภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ 

 ข. หากตรวจสุขภาพแล้วพบว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีความผิดปกติทางร่างกาย 
บุคคลนั้นจะต้องไปพบแพทย์ก่อนอนุญาตให้ใช้บริการ 

 ค. ทางฟิตเนสเซ็นเตอร์ต้องท าการแจ้งข้อมูลแก่สมาชิกถึงผลของการตรวจสุขภาพ      
การแจ้งข้อมูลต้องแจ้งทั้งผลดีและความเสีย่งของอันตรายอันอาจจะเกิดจากการออกก าลังกาย 

 ง. ต้องมีการก าหนดในขั้นตอนการตรวจสุขภาพว่าบุคคลใดที่จ าเป็นต้องใช้ใบรับรอง
แพทย์ก่อนการใช้บริการ  
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2.2.6.6 มาตรฐานของพนักงานในฟิตเนสเซ็นเตอร ์
 พนักงานภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม         

(วิศาล  คันธารตันกุล, ม.ป.ป.) ได้แก ่
 ก. พนักงานขายที่ท าหน้าที่การขายสมาชิกให้กับลูกค้าผู้มาใช้บริการ               

โดยฟิตเนสเซ็นเตอร์แต่ละแห่งจะมีการใช้พนักงานขายเป็นปัจจัยจูงใจให้สมัครสมาชิก รวมถึง      
แจ้งสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อสมัครสมาชิก 

 ข. พนักงานให้ค าแนะน าการออกก าลังกาย หรือที่เรียกว่าผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล 
(Persoanl Trainer) ซึ่งจะแนะน าวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต้องให้กับผู้มาใช้บริการ 

 ฟิตเนสเซ็นเตอร์แห่งใหญ่ ๆ จะมีผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลให้บริการฟรี โดยลักษณะใน
การให้บริการฟรีนั้นเป็นการจัดโปรแกรมการออกก าลังกายในเบื้องต้น รวมถึงดูแลเรื่องความปลอดภัย
ในการใช้เครื่องเล่นบางเครื่องเท่านั้น ส าหรับการดูแลการออกก าลังกายเป็นพิเศษนิยมขายเป็น 
บริการเสริม คอื คอร์สฝึกสอนส่วนบุคคล 1-1 ซึ่งมีหน้าทีใ่นการแนะน าวิธีการออกก าลังกายให้กับ
ผู้ใช้บริการนั้นมีความส าคัญอย่างมาก ดังนั้น ผู้ที่จะมาท าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องเป็นผู้เช่ียวชาญที่มี
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพเกี่ยวกับกีฬา  

 ทั้งนี้ หนังสือ ACSM’s Health/ Fitness Facility Standards and Guidelines  
ซึ่งนอกจากจะได้แนะน ามาตรฐานส าหรับฟติเนสเซ็นเตอร์ด้านต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น      
ยังได้กล่าวถึงมาตรฐานด้านบุคลากรผู้ให้บรกิารไว้ ดังนี้ 

 1) ฟิตเนสเซ็นเตอร์ต้องจัดให้มีผู้บริการที่มีคณุสมบัติตามที่ประกาศ และต้องเป็น   
ผู้ที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรผู้ฝึกสอนการออกก าลังกายจากกองออกก าลังกายหรือสถานศึกษา        
หรือได้รับการรับรองจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังให้รับผิดชอบในการประเมินหลักสูตร   
หรือเป็นผู้ที่มีวุฒิทางการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกก าลังกาย 

 2) ควรมีการจดัการอบรมช่วยชีวิต กู้ชีพขั้นพื้นฐาน จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน 
 3) ฟิตเนสเซ็นเตอร์ควรจะมีพนักงานหรือผู้ฝึกสอนอย่างน้อยหนึ่งคนต่อสมาชิกที่

ออกก าลังกายขณะนั้นอย่างมากสุดจ านวนสามสิบคน  
2.2.6.7 มาตรฐานด้านความปลอดภัยและขั้นตอนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 ฟิตเนสเซ็นเตอร์ต้องมีแผนการส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน แผนการฉุกเฉินต้องมีการ
เตรียมพร้อมส าหรับการเข้าใช้ในอาคารได้ในทุกส่วน มีการวางแผนรักษาผู้บาดเจ็บ การเตรียมความ
พร้อมส าหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ท าการประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอนภายหลัง รวมถึงต้องมี
เบอร์ติดต่อสถานรกัษาพยาบาลใกล้เคียงได้ โดยต้องมีการซ้อมแผนฉุกเฉินประมาณ 2 ครั้งต่อปี        
และพนักงานทั้งหมดต้องเข้าร่วมซ้อม ในการซ้อมทุกครั้งต้องมีการเขียนรายงานเพื่อการพิจารณาและ
การท าข้อเสนอแนะในการซอ้มครั้งต่อไป นอกจากนั้นฟิตเนสเซ็นเตอร์ต้องมีกล่องหรือเครื่องมือปฐม
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พยาบาลประจ าไว้ตลอดเวลา ต าแหน่งของอุปกรณ์ปฐมพยาบาลต้องแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดและ
หยิบง่ายในเวลาที่ต้องการใช้ กล่องปฐมพยาบาลต้องง่ายต่อการเคลื่อนย้าย เครื่องมือต่าง ๆ          
ในกล่องต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยทุกเดือน 

นอกจากนั้น กฎหมายของหลายมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดให้        
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ต้องมีอุปกรณ์เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าที่เรียกว่า An Automated External 
Defibrillator หรือ AED และจะต้องมีผู้ที่สามารถใช้เครื่องดังกล่าวเป็น โดยผลจากการบันทึกของ 
The American Heart Association ปรากฏว่า เครื่องดังกล่าวสามารถช่วยป้องกันผู้เสียชีวิตจาก
ภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันได้เป็นจ านวนมาก  (วิศาล คันธารัตนกุล, ม.ป.ป.) 
 
2.3 ทฤษฎีและแนวคิดรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรม 

2.3.1 พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม 
ในการศึกษาพฤติกรรมมนุษยก์ับสภาพแวดล้อมจะศึกษาถงึพฤติกรรมที่เว้นว่างส่วนบุคคล 

และศึกษาระยะห่างในการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อน าข้อมูลที่ได้ศึกษาร่วมกับการเก็บข้อมูลใน
ภาคสนาม โดยแบ่งเป็นประเด็นที่ศึกษา ดังน้ี 

2.3.1.1 พฤติกรรมที่เว้นว่างส่วนบุคคล  
การออกแบบและวางแผนกับกระบวนการทางพฤติกรรม วิมลสิทธิ ์หรยางกูร 

(2549) ไดส้รุปข้อมูลเรื่องพฤติกรรมมนุษยก์ับสภาพแวดล้อมในเรื่องการออกแบบและวางแผน        
กับกระบวนการทางพฤติกรรมว่า พฤติกรรมมนุษย์ย่อมเกดิขึ้นในสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อมกายภาพมีส่วนในการส่งเสรมิหรือเป็นอุปสรรคต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้น งานออกแบบ
และวางแผนซึง่เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมกายภาพ จึงเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
มนุษย์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเป้าหมายของการออกแบบและวางแผนกับกระบวนการทาง
พฤติกรรม ได้แก ่การก่อให้เกิดสุนทรีภาพของรูปทรง การก่อให้เกิดการสื่อความหมายทางสัญลักษณ ์
และการก่อให้เกิดการตอบสนอง รวมถึงความต้องการทางหน้าที่ใช้สอย  

พฤติกรรมของมนุษย์มักมีการกระท าต่อกันเสมอ เช่น การพูดคุยกัน การรับประทาน
อาหารร่วมกันบนโต๊ะ หรือสมาชิกในครอบครวันั่งชมโทรทัศน์ภายในบ้านร่วมกัน เป็นต้น การกระท า  
ต่อกันอาจเป็นการกระท าต่อกันระหว่างคนสองคนหรือระหว่างกลุ่ม และอาจกล่าวถึงพฤติกรรมของ
มนุษย์ในสภาพแวดล้อมตามวิถีความเป็นอยู่ เช่น การอยู่ร่วมกันในบ้าน การอยู่ร่วมกันภายในชุมชน 
หรือแม้แต่การใช้พืน้ที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ร่วมกัน เป็นต้น การกระท าต่อกันทางสังคมซึ่งอยู่ร่วมกนั
เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมทีม่ีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมกายภาพและเกี่ยวข้องกับบุคคล    
อื่น ๆ ในสังคม 
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วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2549) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานทางพฤติกรรมใน
สภาพแวดล้อมในประเด็นที่เกี่ยวกับ “พฤติกรรมที่เว้นว่างส่วนบุคคล” ซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
ประเด็นที่ศึกษา ดังนี้ 

พฤติกรรมที่เว้นว่างส่วนบุคล หมายถึง พื้นที่เฉพาะตัวเป็นเสมือนอาณาเขตของ   
แต่ละบุคคลโดยไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า แต่จะสามารถรับรู้ได้จากความรู้สึกเมื่อมีบุคคลอื่นเขา้
มารุกล้ า เช่น ในกรณีของคนน่ังอยู่ที่ม้าน่ังยาวถ้ามีคนอื่นเข้ามานั่งม้าน่ังเดียวกันโดยมีระยะห่างที่
พอเหมาะผู้นั่งเดิมจะยังไม่รู้สึกอะไร แต่ถ้าหากเข้ามาใกล้จนเกินไปจะท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง
ต่าง ๆ เกิดขึ้น นั่นคือเกิดความรู้สึกว่าถูกรุกล้ าเข้าใกล้พื้นที่เฉพาะตัวซึ่งมีขนาดที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กบั
ปัจจัยดังต่อไปนี้ (Horowitz, Duff & Stratton, 1964, p. 9) 

ก. ความคุ้นเคย ไม่คุ้นเคย ถา้มีความคุ้นเคยกันพื้นที่เฉพาะตัวจะมีขนาดเล็ก ต่างคน
จะรู้สึกสบาย แต่ถ้าไม่คุ้นเคยกันพื้นที่เฉพาะตัวจะมีขนาดที่ใหญ่ 

ข. บุคลิกภาพ ถ้าบุคลิกภาพของอีกฝ่ายดูไม่น่าไว้วางใจหรือดูมีอ านาจมากกว่า    
จะท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง โดยที่ขอบเขตพื้นที่เฉพาะตัวจะมีขนาดใหญ่ขึ้น 

ค. สถานการณ ์ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีจุดสนใจร่วมกัน หรือต่างสนใจใน
สิ่งอื่น จะท าใหข้อบเขตพื้นที่เฉพาะตัวลดลงชั่วคราว 

ง. ระยะเว้นว่างส่วนบุคคล หมายถึง เขตกันชนของร่างกาย เป็นอาณาเขตขนาดเล็ก
ที่สุดที่จ าเป็นต่อมนุษย์ในฐานะสิง่มีชีวิต เพื่อสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ได้มีผลร้ายหรอืความ
เจ็บปวดต่อร่างกายและจิตใจ  

จากการที่ได้ศึกษาข้อมูลพบว่าแนวคิดของฮอโรวิตซ์ (Horowitz et al., 1964,     
p. 9) ได้สอดคล้องกับแนวความคิดของวิมลสิทธิ์ (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2549, หน้า 224-225)  ซึ่งได้
ให้ความหมายไว้ว่า “ระยะเว้นว่างระหว่างบุคคลท าหน้าที่เป็นเขตกันชนระหว่างมนุษย์กับบุคคลอื่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาภาวะความเป็นส่วนตัวเป็นเขตที่ตัวบุคคลพยายามไม่ใหม้ีการล่วงล้ าโดย
บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับการเชิญหรืออนุญาต ที่เว้นว่างส่วนบุคคลเคลื่อนย้ายไปกับร่างกายของมนุษย์  
ช่วยให้แต่ละบุคคลปราศจากหรือลดความเครียดทั้งกายและใจ เป็นกลไกที่ให้คงไว้ซึ่งขนาดพื้นที่ต่ าสุด
ส าหรับด าเนินกิจกรรมในสภาพแวดล้อมของบุคคล” 

ซึ่งแนวความคิดของฮอโรวิตซ์และวิมลสิทธิ์ก็ได้สอดคล้องกับแนวความคิดของฮอลล์ 
(Hall, 1966, pp. 116-125) โดยอธิบายว่า “ที่เว้นว่างส่วนบุคคลท าหนา้ที่เป็นเกราะป้องกันการ
ล่วงล้ า จะเห็นได้ว่าที่เว้นว่างระหว่างบุคคลนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นต่อมนุษย์มีผลทั้งด้านร่างกายและจิตใจใน
การด ารงชีวิตอยู่ได้ และถ้าหากมีระยะเว้นว่างที่เหมาะสมย่อมท าให้บุคคลนั้นรู้สึกปลอดภัยสบายกาย
และสบายใจ เป็นกลไกที่ใหค้งไว้ซึ่งขนาดพื้นที่ต่ าที่สุดส าหรับด าเนินกิจกรรมในสภาพแวดล้อมของ
บุคคลนั้น” 
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ที่เว้นว่างส่วนบุคคลเป็นอาณาเขตรอบตัวมนุษย์ที่มนุษย์พยายามปกป้องไม่ให้มี  
การล่วงล้ าและเกี่ยวข้องกับระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างบุคคล แบ่งได้ 4 ระยะด้วยกันตามหลักการ
ของฮอลล์ (Hall, 1966, pp. 116-125) ได้แก ่

1) ระยะใกล้ชดิ (Intimate Distance) โดยทั่วไปจะอยู่ในระยะ 8 นิ้ว ซึ่งก าหนดไว้
ส าหรับคู่รัก บคุคลในครอบครัว เด็กเล็ก ๆ หรือเพื่อนสนิทเท่านั้น แต่ส าหรับผู้ใหญ่ชาวอเมริกันนั้น
มักจะรู้สึกไมส่ะดวกสบายนักกับระยะที่เป็นส่วนตัวอย่างใกล้ชิดขนาดนี้ในที่สาธารณะ แต่ก็มี
ข้อยกเว้นในส่วนนี้เมื่อถูกสถานการณ์บังคับต้องเข้าไปอยู่ในสถานที่ปิดและคับแคบ เชน่ การใช้ลิฟต์ 
การใช้รถโดยสารประจ าทาง หรือการใช้รถไฟใต้ดิน ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้คนทั่วไปมักจะสร้าง  
ภาวะความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนหุ้มตนเองไว้จากบุคคลอื่นที่อยู่รอบ ๆ ตัวในช่วงเวลานั้น ๆ 

2) ระยะส่วนบคุคล (Personal Distance) โดยทั่วไปจะอยู่ในระยะ 0.30-0.45 
เมตร หรือ 0.45-1.20 เมตร ซึ่งในระยะนี้ถกูก าหนดอย่างคร่าว ๆ ว่าเป็นระยะที่จะใช้ปิดกั้นตนเอง
จากบุคคลแปลกหน้า 

3) ระยะสังคม (Social Distance) โดยทั่วไปจะอยู่ในระยะ 1.20-3.60 เมตร        
ซึ่งเป็นขอบเขตที่ถูกใช้ในการสังเกตการณ์ ในการที่ผู้คนทัว่ไปมีปฏิกิริยาต่อกันในที่สาธารณะ            
จากผลการสังเกตการณ์นี้ระยะนี้จะเป็นระยะที่น่าสนใจอยา่งพิเศษส าหรับนักออกแบบ 

ระยะในสังคมที่ใกล้ขึน้มาอีกนิดจะอยู่ในระยะ 1.20-2.10 เมตร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะ
เป็นระยะส าหรับบุคคลที่ท างานร่วมกันหรือพบปะทักทายซึ่งกันและกัน ในขอบเขตนี้การแสดงออกทั้ง
ค าพูดและปฏิกิริยาจะมีประสิทธิภาพและชัดเจน ในส่วนการก าหนดที่นั่งก็จะมีระยะห่างของเก้าอี้อยู่
ในขอบเขตนี้เช่นเดียวกัน 

ระยะในสังคมที่ไกลออกไปจะอยู่ในระยะ 2.10-3.60 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่ค่อนข้าง
จะเป็นทางการและจะใช้กับบุคลแปลกหนา้ที่ไม่คุ้นเคยกนั ซึ่งมักจะเปน็ระยะที่ก าหนดไว้ส าหรับ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ไต้บังคับบัญชา และในห้องท างานส่วนตัวมักจะก าหนดระยะนี้ไว้ส าหรับแขกที่เขา้
มาพบ แต่ส าหรับส านกังานที่ไม่ต้องการความเป็นทางการมากนักก็อาจจะก าหนดระยะให้เข้ามาใกล้
ได้อีกบ้างเล็กน้อย 

ระยะในสังคมตามความหมายของฮอลล์ (Hall, 1966) จะเป็นระยะที่ค่อนข้างพิเศษ
และส าคัญส าหรับนักออกแบบทั้งหลาย ส่วนใหญ่จะเริ่มที่ระยะ 3.00 เมตร ซึ่งในระยะนี้ถ้าหากมี
บุคคลหนึ่งนั่งท างานอยู่และมีคนอื่นเข้ามาในระยะ 3.00 เมตร บุคคลนั้นสามารถจะนัง่ท างานต่อไปได้
โดยไม่ถือว่าไม่สุภาพหากจะไม่ทักทายแขกที่เข้ามา และส าหรับพนักงานต้อนรับจะสามารถท างาน
อย่างอ่ืนต่อเนื่องไปได้ถ้ามีแขกของส านักงานนั่งอยู่บริเวณเก้าอี้รับรองในระยะ 3.00 เมตร หรือไกล
ออกไป ในกรณีที่เก้าอี้รับรองนั้นตั้งอยู่บริเวณด้านข้างไม่ได้อยู่บริเวณด้านหน้าพนักงานต้อนรับ 
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4) ระยะในที่สาธารณะ (Public Distance) โดยทั่วไปจะอยู่ในระยะ 3.60-7.50 
เมตร ซึ่งจะเป็นระยะที่ไม่มีการกระท าใด ๆ เกิดขึ้น เช่น เป็นระยะที่เดินผ่านบุคคลที่รู้จกัโดยไม่หยุด
ทักเลยก็ได้ ในกรณีที่นักออกแบบจะก าหนดขอบเขตน้ีขึ้นมาจะต้องออกแบบทางเข้า (Entrance) 
และทางเดิน (Walkway) ใหม้ีความกว้างมากกว่า 3.60 เมตร 

จะเห็นได้ว่าระยะห่างทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นประโยชน์ในการก าหนดขนาดของ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ หากได้ค านึงถึงระยะที่เหมาะสมต่อการรับรู้และ 
การกระท าที่มีต่อกันย่อมท าให้สามารถออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมกับการใช้
สอยและมาตราส่วนของมนุษย์ได้ 

2.3.1.2 การศกึษาระยะห่างในการจัดสภาพแวดล้อม 
ในการศึกษาระยะห่างในการจัดสภาพแวดล้อมในประเด็น “การเลือกที่นัง่”      

พบว่าการเลือกที่นั่งของมนุษย์มักจะเลือกที่นั่งในต าแหนง่ที่สอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรมและ
การกระท าต่อกัน วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร (2549, หน้า 222) กล่าวว่า “การเลือกที่นั่งบนรถประจ าทาง 
การเลือกที่นั่งบนม้านั่งในสวนสาธารณะ การเลือกที่นั่งในโถงพักคอยคนไข้ การเลือกทีน่ั่งในศูนย์
อาหาร ฯลฯ บุคคลพยายามเลือกที่นั่งห่างจากบุคคลอื่นทีน่ั่งอยู่ก่อนแล้ว นอกจากบุคคลที่มาด้วยกัน
หรือรู้จักกันดีจะเลือกนั่งใกล้ชิดกันหรือน่ังคู่กัน” 

การเลือกต าแหน่งที่นั่งของบุคคลในเนื้อทีใ่ช้สอยที่มีลักษณะเป็นเนื้อที่โล่งไม่มีเสา
ปรากฏอยู่ภายในบริเวณ เช่น การเลือกที่นั่งในภัตตาคาร บุคคลหรือกลุม่บุคคลที่มากอ่นมีแนวโน้มที่
จะเลือกที่อยู่โดยรอบของบริเวณเนื้อที่ มากกว่าที่จะเลือกที่นั่งโต๊ะที่อยู่ตรงกลางของบริเวณ          
(วิมลสิทธิ ์หรยางกูร, 2549, หน้า 222) 

การศึกษาลักษณะของการกระท าต่อกันกับการเลือกที่นั่งในห้องสมุด โดยการ
ทดลองให้ผู้เข้าทดลองก าหนดต าแหน่งที่นั่งของตนและของเพื่อนอีกคนหนึ่งโดยได้จัดโต๊ะ
สี่เหลี่ยมผืนผ้าไว้ 6 ที่นั่ง   ผู้เข้าทดลองสมมติว่าตนกับเพ่ือนก าลังท ากิจกรรมอยู่ และอธิบายถึง
เหตุผลของการเลือกที่นั่ง ผลการทดลองพบว่าการปฏิสัมพันธ์ที่มีผลต่อการเลือกที่นั่งมีดังนี้       
(เฉลิมศักดิ์ แกว้เกาะ, 2541, หน้า 17) 

ก. การกระท าที่เป็นการสนทนากัน ส่วนมากมักเลือกในลักษณะเข้ามุมของโต๊ะหรือ
หันหน้าเข้าหากันอยู่ตรงข้ามกันตามความกว้างของโต๊ะ ด้วยเหตุผลส าคญัที่ว่าเป็นต าแหน่งที่ตั้งอยู่
ใกล้กันและสามารถใช้สายตาต่อกันได้สะดวก การนั่งเข้ามุมโต๊ะเป็นการนั่งที่เหมาะสมต่อการสนทนา 
เพราะคู่สนทนาไม่จ าเป็นต้องจ้องหน้ากับอีกฝ่ายหนึ่งตลอดเวลา แต่สามารถมองไปยังที่ว่างเปล่า
ข้างหน้าได้ 

ข. การกระท าที่ร่วมกันกระท า ปรากฏอย่างชัดเจนจนเกือบทั้งหมดได้เลือกใน
ต าแหน่งที่ติดกันด้านข้าง ด้วยเหตุผลที่ว่าสามารถหยิบยื่นสิ่งของใช้ร่วมกันได้สะดวก 
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ค. การกระท าที่แยกกันกระท า ในกรณีที่ต่างแยกกันท างานของตนในลักษณะต่าง
ฝ่ายต่างกระท าเพียงแต่นั่งร่วมกันบนโต๊ะตัวเดียวกันเท่านั้น ไม่มีการร่วมมือกันหรือแข่งขันกัน จึงมัก
เลือกต าแหน่งที่นั่งในต าแหนง่ที่อยูห่่างไกลกันมากที่สุด เช่น นั่งเยื้องกัน ตรงข้ามกัน ทั้งนี้เพื่อลดการ
ใช้สายตาต่อกันและมีภาวะเป็นส่วนตัวมากที่สุด 

ง. การกระท าที่แข่งขันกัน ส่วนมากมักเลือกนั่งตรงข้ามกัน ที่เลือกนั่งเยื้องกันมีอยู่
บ้าง การเลือกนั่งตรงข้ามกันเพื่อให้มีการใชส้ายตาได้สะดวกส าหรบักระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน       
และขณะเดียวกันก็ยังตรวจสอบความก้าวหน้าของคู่แข่งได ้

ในการศึกษา “พฤติกรรมที่เว้นว่างส่วนบุคคล” และ “ระยะห่างในการจัด
สภาพแวดล้อม” เพื่อที่จะน าข้อมูลที่ศึกษามาใช้ในงานวิจัยเก่ียวกับระยะที่เหมาะสมในการวาง
อุปกรณ์ออกก าลังกายในแต่ละประเภท โดยเป็นระยะท าให้ผู้ใช้บริการรูส้ึกมีความเป็นส่วนตัวและ
ได้รับความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ รวมถึงศึกษาลักษณะพฤติกรรมการเลือกต าแหน่งที่นั่งในการ
เลือกใช้อุปกรณ์การออกก าลังกายของผู้ใช้บริการ  

2.3.2 การศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมมนุษยด้์วยวิธ ี              
การสังเกตการณ์ โดยศึกษาจากงานวิจัย 3 หัวข้อ ดังนี้ 

2.3.2.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาจากงานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้พื้นที่บริเวณศูนย์อาหาร
ภายในศูนย์การค้าเขตกรุงเทพ ฯ” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้การสังเกตพฤติกรรมเป็นทฤษฏีและ
วิธีการหลักในการเกบ็ข้อมูลพฤติกรรมและกิจกรรมของผูใ้ช้บริการภายในศูนย์อาหารทั้ง 3 แห่ง    
โดยใช้วิธีการถ่ายรูป จดบันทึกข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาสร้างแผนผังอาคาร หาข้อมูล
ขนาดของพ้ืนที่ภายในส่วนต่าง ๆ รวมถึงขอ้มูลกิจกรรมและพฤติกรรมของการใช้พ้ืนที่ผู้ใช้บริการ  
โดยท าการเก็บข้อมูลด้วยการแบ่งเป็น 3 รูปแบบการเก็บ ได้แก่ วันธรรมดา (วันจันทร์ – วันศุกร์) 
วันหยุดสุดสัปดาห์ (วันเสาร์ – วันอาทิตย์) วันหยุดนักขัตฤกษ์ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
พฤติกรรมมาวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการภายใน  
ศูนย์อาหารทั้ง 3 แห่ง (นิธิศ เกียรติสุข, 2554) 

ในการศึกษาจากงานวิจัยหัวข้อนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีในการเก็บข้อมูลโดย
แบ่งเป็นประเด็นที่ท าการศึกษา ดังนี้ 

ก. การลงส ารวจพื้นที่ด้วยการสังเกตเพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านแผนผังอาคารและขนาด
ของพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ภายในอาคาร รวมถึงของมูลกิจกรรมและพฤติกรรมการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการ 

ข. วิธีการข้อมูลด้วยการแบ่งเป็น 3 รูปแบบการเก็บ ได้แก่ วันธรรมดา วันหยุด    
สุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งการเก็บข้อมูลที่ครบทุกรูปแบบจะท าให้ข้อมูลในงานวิจัยมีความ
สมบูรณ์มากยิง่ขึ้น  
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2.3.2.2 ผู้วิจัยได้ศึกษาจากงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเกณฑ์การออกแบบเอกลักษณ์
เชิงพื้นที่เพ่ือการใช้สอยและรูปแบบสภาพแวดล้อม ร้านค้าแบบเฟรนไชส์: กรณีศึกษา                 
ร้านไอศครีมสเวนเซ่นส”์ 

ในขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาเส้นทางการเดินภายในร้านโดยศึกษา
พฤติกรรมการเดนิของผู้ให้บริการ (พนักงาน) และผู้รับบรกิาร (ลูกค้า) เป็นการก าหนดวิธีการ
สงัเกตการณ์โดยท าการศึกษาด้วยการติดตาม (Tracking) โดยการต้ังกล้องวิดีโอสังเกตการณ์ด้วย
ตนเอง ผู้วิจัยได้เลือกสาขาที่น ามาท าการทดลองตามขนาดของสาขาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็กตามล าดับ คือ (1) ร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 (สาขาขนาดใหญ่)    
(2) สาขาสยามเซนเตอร์ (สาขาขนาดกลาง) (3) สาขาบิก๊ซีวงศ์สว่าง (สาขาขนาดเล็ก) ด้วยการตาม
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล ท าการหาเส้นทางการเดินซึ่งมี 2 ส่วน ได้แก ่เสน้ทางการเดินของผู้ให้บริการ 
(พนักงาน) ให้เป็นเส้นสีเขียว และเส้นทางการเดินของผู้รับบริการ (ลูกค้า) ให้เป็นเส้นสีแดง โดยผู้วิจัย
บันทึกตั้งแต่เริ่มท ากิจกรรมจนสิ้นสุดการท ากิจกรรมรอบละ 1 คนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง และท าการ
ลากเส้นทางการเดินของผู้ให้บริการและผู้รับบริการลงไปในแผนผังสาขาที่ท าการทดลอง              
ดังภาพที่ 2.8 (ชนิดา ภู่อุดมศักดิ์, 2551) 

 
ภาพที่ 2.8: การเลือกที่นั่งของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสาขาขนาดใหญ่  
 

 
 

ที่มา: ชนิดา ภู่อุดมศักดิ์.  (2551).  การศึกษาเกณฑ์การออกแบบเอกลักษณ์เชิงพ้ืนที่เพื่อการใช้สอย
และรูปแบบสภาพแวดล้อมร้านค้าแบบเฟรนไชส์: กรณีศึกษาร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์. 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
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จากนั้น ศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่นั่งของลูกค้าโดยการตั้งกล้องวีดีโอเพื่อ
สังเกตการณ์และท าการจุดพ้ืนที่ทับซ้อนของที่นัง่แต่ละประเภทที่ลูกค้าเลือกทุก ๆ 10 นาที จ านวน  
3 ชั่วโมง ลงบนแผนผัง ท าให้ได้การกระจุกตัวของประเภทที่นั่งของผู้เข้ามาใช้บริการภายในร้าน 
จากนั้นน าจุดที่ได้จากการสังเกตการณ์มาท าการรวมกลุ่มกนั โดยการเรียงล าดับต าแหน่งที่มีการ
กระจุกตัวกันมากให้เป็นอันดับ 1 ต าแหน่งที่มีการกระจุกตัวกันปานกลางให้เป็นอันดับ 2 ต าแหน่งที่มี
การกระจุกตัวกันน้อยให้เป็นอันดับ 3 ดังภาพที่ 2.9 (ชนิดา ภู่อุดมศักดิ์, 2551)  
 
ภาพที่ 2.9: แสดงการจัดล าดับกระจุกตัวการเลือกที่นั่งของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสาขาขนาดใหญ่  
 

 
 

ที่มา: ชนิดา ภู่อุดมศักดิ์.  (2551).  การศึกษาเกณฑ์การออกแบบเอกลักษณ์เชิงพื้นที่เพ่ือการใช้สอย
และรูปแบบสภาพแวดล้อมร้านค้าแบบเฟรนไชส์: กรณีศึกษาร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์. 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

 
ในการศึกษาจากงานวิจัยหัวข้อนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีในการเก็บข้อมูลโดย

แบ่งเป็นประเด็นที่ท าการศึกษา ดังนี้ 
ก. วิธีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่สัญจรของผูใ้ช้บริการ เพื่อที่จะทราบถึง

เส้นทางการสัญจรในการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการ  
ข. ศึกษาการกระจุกตัวของผู้ใช้บริการในพื้นที่ภายในด้วยวิธีการสังเกตการณ์ 

เพื่อที่จะทราบถึงความหนาแน่นในการใช้พื้นทีข่องผู้ใช้บรกิาร 
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2.3.2.3 ผู้วิจัยได้ศึกษาจากงานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะและ
สภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน:์ กรณีศึกษา สวนรมณีนาถ” 

วิธีการเก็บข้อมูลของงานวิจัยชิ้นน้ี ในการสังเกตการณ์จะแบ่งช่วงเวลาในการส ารวจ
เป็น 3 ข่วง คอื ช่วงที่คาดว่ากลุ่มผูใ้ช้สวนสาธารณะใช้งานมาก ได้แก่ ตอนเช้า (06.00-08.00) และ 
(07.00-09.00) ตอนบ่าย (15.00-17.00) และตอนเย็น (17.00-19.00) เนื่องจากช่วงเวลาเช้า บ่าย 
และเย็น เป็นช่วงเวลาที่มีผู้เข้ามาใช้สวนสาธารณะเป็นจ านวนมากกว่าช่วงเวลาอื่น ทั้งในวันธรรมดา
และวันหยุด รวมถึงการสังเกตกิจกรรมที่เกดิขึ้นที่มีความหลากหลายต่างกันตามช่วงเวลา               
ผู้สังเกตการณ์ใช้วิธีการสังเกตการณ์และบันทึกต าแหน่งลงบนแผ่นเพื่อบันทึกการกระจายตัวของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่สวนรมณีนาถ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ โดยที่การสังเกตการณ์จะท าการส ารวจช่วงเวลาละ 2 วัน ทั้งในวันธรรมดาและวันหยุด   
สุดสัปดาห์ โดยในวันธรรมดาจะท าการส ารวจในวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ส่วนในวันหยุด    
สุดสัปดาห์จะท าการส ารวจทั้ง 2 วันคือ วนัเสาร์และวันอาทิตย์ (ภควดี ศรีอ่อน, 2555) 

 
ภาพที่ 2.10: แสดงการกระจายตัวของกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่สวนรมณีนาถ 
 

 
 

ที่มา: ภควดี ศรีอ่อน.  (2555).  พฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะและสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์: 
กรณีศึกษา สวนรมณีนาถ.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
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การส ารวจจะแบ่งเป็นช่วงเวลาละ 2 ชั่วโมง เริ่มจากการเดินส ารวจเป็นวงตาม
ทางเดินรอบพื้นที่สวน 1 รอบ เพื่อสังเกตการณ์ว่าในแต่ละช่วงเวลามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกิดขึ้นและ
เกิดขึ้นบริเวณใดบ้าง จากนั้นท าการเดินส ารวจอีกรอบโดยเดินตามวงเดิมที่เดินรอบแรกและหยุดบ้าง
ทีละจุดเพื่อบันทึกต าแหน่งกิจกรรมลงบนแผนที่ที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดของพื้นที่สวน ใช้เวลาในการ
ส ารวจประมาณ  1 ชั่วโมง หลังจากเดินส ารวจและบันทกึต าแหน่งกิจกรรมแล้ว ต้องตรวจความ
เรียบร้อยของแผนที่ที่บันทึกต าแหน่งกิจกรรมและนั่งส ารวจเพื่อดูกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป หากเจอ
รูปแบบกิจกรรมหรือต าแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงก็บันทึกลงในแผนที่ โดยเปลี่ยนพื้นที่การส ารวจไปที
ละจุดตามวงเดิมที่ท าการส ารวจในรอบแรกจนได้ครบรอบพ้ืนที่สวน ในระหว่างที่ท าการนั่งส ารวจ 
เพื่อตรวจความเรียบร้อยของผังพฤติกรรมและสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของกิจกรรม จะท าการสุ่ม
สัมภาษณ์ผู้คนที่เดินผ่านไปมา (ภควดี ศรีอ่อน, 2555) 

ในการศึกษาจากงานวิจัยหัวข้อนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีในการเก็บข้อมูลโดย
แบ่งเป็นประเด็นที่ท าการศึกษา ดังนี้ 

ก. การแบ่งช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล โดยงานวิจัยช้ินนี้ที่ได้ท าการศึกษามกีารแบ่ง
ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล ไดแ้ก่ ช่วงเช้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น โดยในการเก็บข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา
จะท าการเก็บข้อมูล 2 ครั้ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น 

ข. การสังเกตการณ์และบันทกึต าแหน่งลงบนแผ่นเพื่อบันทึกการกระจายตัวของ
กิจกรรม ซึ่งจะท าให้ทราบถึงการกระจายตัวในการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาว่ามีความ
หนาแน่นในการใช้พื้นที่ต่างกันอย่างไร 

ค. ระหว่างการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตจะมีการสัมภาษณ์ในกรณีที่เห็นปัญหาจาก
การใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้บริการ เพื่อหาค าตอบในประเด็นที่ผู้วิจัยสงสัย 

จากการที่ได้ศึกษาจากงานวิจัยดังกล่าวทั้ง 3 หัวข้องานวิจัย ท าใหผู้้วิจัยได้แนวทาง
ในการเก็บข้อมูลโดยแบ่งไดเ้ป็น (1) ช่วงวันในการเก็บข้อมูลแบ่งได้เป็น วันธรรมดา วันหยุด          
สุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลแบ่งได้เป็น ช่วงเช้า ช่วงกลางวัน      
และช่วงเย็น โดยในแต่ละช่วงวันและช่วงเวลามีการเก็บข้อมูลซ้ ากันมากกว่า 2 ครั้ง เพือ่ให้ได้ข้อมูลที่
แม่นย ามากขึ้น (2) การเก็บขอ้มูลด้วยการสังเกตเพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านแผนผังของอาคารและขนาดของ
พื้นทีบ่ริเวณต่าง ๆ ภายในอาคาร รวมถึงข้อมูลกิจกรรมและพฤติกรรมการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการ       
(3) การเก็บข้อมูลพฤติกรรมการสัญจรในการใช้พื้นทีข่องผูใ้ช้บริการ ศึกษาการกระจุกตัวของ
ผู้ใช้บริการในพื้นที่ภายในด้วยวิธีการสังเกตการณ์และบันทึกต าแหน่งลงบนแผนผัง (4) ระหว่าง    
การเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตจะมีการสัมภาษณ์ในกรณีที่เห็นปัญหาจากการใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้บริการ 
เพื่อให้ได้ค าตอบในประเด็นที่ผูว้ิจัยสงสัย 
 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี ข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษารวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้

ผู้วิจัยได้เข้าใจวิธีการด าเนินการวิจัยมากขึ้น และได้น าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสนับสนนุวิธีในการ
ด าเนินงานวิจัย โดยเนื้อหาภายในบทนี้จะอธิบายถึงระเบียบวิธีการวิจัย ประชากรและแบบแผนการ
สุมตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การก าหนดตัวแปรในการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล ขัน้ตอนการวิจัย 
และการวิเคราะห์ข้อมูล มรีายละเอียดของวิธีการด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

 
3.1 ระเบียบวิธีการวิจัย  

การวิจัยนี้เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ มีวิธีการเก็บข้อมูลโดย (1) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  
โดยการถ่ายรูป การจดบันทึกข้อมูล การสังเกตกิจกรรมและพฤติกรรมการใช้พื้นที่ภายใน            
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการ รวมถึงการเก็บข้อมูลการกระจายตัวเพื่อหาความหนาแน่นในการ    
ใช้พื้นทีภ่ายในฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริการ (2) การสัมภาษณเ์พื่อให้ได้ข้อมูลในประเด็นที่
ท าการศึกษา ร่วมกับ (3) ข้อมูลที่ได้จากทฤษฎี ข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษารวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยข้อมูลทั้งหมดที่ได้เป็นลักษณะข้อมูลเชิงคุณภาพ จากนั้นน าข้อมูลที่ไดว้ิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมของผู้ใช้บริการกับพ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์และสรุปหาแนวทางที่เหมาะสมใน
การจัดพื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้ใชบ้ริการมากขึ้น 

 
3.2 ประชากรและแบบแผนการสุมตัวอย่าง 
 3.2.1 ประชากร 
 ประชากรที่ท าการศึกษา ได้แก่ ผู้ใช้บริการและพนักงานประจ าฟิตเนสเฟิร์ส สาขา        
เดอะพรอมานาด โดยแบ่งประเภทของกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษา ดังนี้ 

3.2.1.1 ผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร ์ทุกเพศ ทุกช่วงอายุ 
3.2.1.2 พนักงานประจ าฟิตเนสเซ็นเตอร์ โดยแบ่งได้เป็น 

ก. พนักงานต้อนรับ 
ข. ครูฝึกสอน 
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3.2.2 แบบแผนการสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก    

ฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ได้ออกแบบให้ภายในมีพื้นที่การออกก าลังกายแบบอิสระในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2558 มีทั้งสิ้นจ านวน 3 ฟิตเนสเซ็นเตอร์ด้วยกัน ได้แก่ ฟิตเนสเฟิร์ส วีฟิตเนส 
และเวอร์จิ้นแอคทีฟ โดยทั้งหมดเป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์ช้ันน าของประเทศ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกท าการศึกษา               
ฟิตเนสเฟิร์ส เนื่องจากฟิตเนสเฟิร์สได้เน้นในการจัดพ้ืนที่ทางกายภาพโดยให้ความส าคัญกับพื้นที่    
การออกก าลังกายแบบอิสระมากกว่าฟิตเนสเซ็นเตอร์องค์กรอื่น รวมถึงฟิตเนสเฟิร์สเป็น                 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศ มีจ านวนสาขาทั้งสิ้น 28 สาขา 

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้วิจัยได้ฟิตเนสเซ็นเตอร์ทีจ่ะท าการศึกษา ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงโดยเลือกฟิตเนสเฟิร์ส สาขาเดอะพรอมานาด ซึ่งเป็นสาขาที่มีท าเลและที่ตั้งอยูบนศูนย์การค้า 
โดยท าเลที่เลือกท าการศึกษานี้เป็นท าเลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันเนื่องจากมีจ านวน
ผู้ใช้บริการที่หลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่ม รวมถึงมีผู้ใช้บริการที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนในการใช้
งานตลอดทั้งวัน สาขาน้ีสร้างขึ้นมาในปี พ.ศ. 2558 เป็นสาขาที่มีขนาดพื้นที่ส าหรับการออกก าลังกาย
แบบอิสระมากที่สุดในประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 3 เป็นการสุ่มตัวอย่างประชากรที่ท าการศึกษา โดยสามารถแบ่งประชากร         
ที่ท าการศึกษาได้ ดังนี้ 

ก. ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในการสัมภาษณพ์นกังานประจ าฟิตเนสเฟิร์ส 
สาขาเดอะพรอมานาด  โดยมุ่งไปที่การสัมภาษณเ์พื่อหาข้อมูลด้านพื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร ์
กิจกรรมภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้พ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร ์ 

ข. ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ในการสังเกตพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการ โดยผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลกจิกรรมและพฤติกรรมการใชพ้ื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์
ของผู้ใช้บริการรวมถึงข้อมูลการกระจายตัวในการใช้พื้นทีภ่ายในฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริการ และ
จะมีการสัมภาษณ์หากพบเห็นประเด็นปัญหาจากการใช้พ้ืนที่ 
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ภาพที่ 3.1: แบบแผนการสุม่ตัวอย่าง 
 
 

 
 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3.1 กล้องถ่ายรูป ผู้วิจัยได้ใช้โทรศัพท์มือถอื Iphone 6 ที่มีกล้องถ่ายรปูในตัวท าการ
บันทึกภาพเก็บข้อมูลกิจกรรมและพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการภายในฟิตเนสเซ็นเตอร ์        
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ จากนั้นรวบรวมข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ร่วมกับ      
การเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่น 
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 3.3.2 การจดบันทึกข้อมูล โดยการสังเกตและจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรม      
และพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริการ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ภาย    
ในฟิตเนสเซ็นเตอรใ์นแต่ละบริเวณ โดยน าข้อมูลที่ไดว้ิเคราะหห์าความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ภายใน         
ฟิตเนสเซ็นเตอรก์ับพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้บริการ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ศึกษาร่วมกับ       
แผนผังภายในอาคาร  

3.3.3 แผนผังอาคาร ศึกษาหาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ศึกษาเส้นทางการสัญจรภายใน         
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ศึกษาหาการกระจายตัวในการใช้พื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการ  
รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกีย่วข้องในการวิจัย 

3.3.4 การสัมภาษณ์ เพื่อหาข้อมูลด้านพื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร ์กิจกรรมภายใน        
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้พ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร ์น าข้อมูลที ่  
ได้วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากการสังเกตรวมถึงข้อมูลจากภาคเอกสาร เพื่อสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ        
ที่เกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการภายในฟิตเนสเซ็นเตอร ์
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้ท าการสร้าง
ขึ้นมาด้วยตนเองจากการลงพื้นที่ส ารวจด้วยการสังเกต รวมถึงศึกษาจากทฤษฎี ข้อมลูเบื้องต้นใน
การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 
3.4 การก าหนดตัวแปรในการวิจัย 
 ตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัย “การจัดพ้ืนที่ใช้ประโยชนภ์ายในฟิตเนสเซ็นเตอร์: กรณศีึกษา      
ฟิตเนสเฟิร์ส สาขาเดอะพรอมานาด กรุงเทพมหานคร” สามารถแบ่งตัวแปรที่ก าหนดในการวจิัยเป็น 
2 คู่ตัวแปร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.4.1 ตัวแปรคู่ที่ 1 ระหว่างผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอรเ์ป็นตัวแปรอิสระกับกิจกรรมและ
พฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้บริการเป็นตัวแปรตาม 
 3.4.2 ตัวแปรคู่ที่ 2 การออกก าลังกายในรูปแบบใหม่เป็นตัวแปรอิสระกับพื้นที่ทางกายภาพ
ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรเ์ป็นตัวแปรตาม  
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ภาพที่ 3.2: ความสัมพันธ์ของตัวแปร 
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3.5 วิธีการเก็บข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนีส้ามารถแบ่งที่มาของข้อมูลได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ข้อมูลที่ได้จาก

การส ารวจภาคสนาม (2) ขอ้มูลที่ได้จากทฤษฎ ีข้อมูลเบือ้งต้นในการศึกษา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีวิธีในการเก็บข้อมูลดังนี ้

3.5.1 ข้อมูลทีไ่ด้จากการส ารวจภาคสนาม  
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจภาคสนาม เป็นการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมโดยการถ่ายรูป       

การจดบันทึกข้อมูล การสังเกตกิจกรรมและพฤติกรรมการใช้พื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรข์อง
ผู้ใช้บริการ รวมถึงการเก็บข้อมูลการกระจายตัวในการใช้พ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริการ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

3.5.1.1 ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 
ก. การเก็บข้อมูลด้วยการถ่ายรูปและจดบันทึก ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับพื้นที่ภายในฟิตเนสเซน็เตอร์ในแต่ละบริเวณ รวมถึงกิจกรรมและพฤติกรรมการใช้พื้นที่ของ
ผู้ใช้บริการภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ ด้วยวิธีการถ่ายรูปและจดบันทึกข้อมูล โดยใช้เวลาเก็บข้อมูลรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 2.00 ชั่วโมงต่อหนึ่งครั้ง  

ข. การเก็บข้อมูลการกระจายตัวในการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการ การเก็บข้อมูลรูป 
แบบนี้จะได้ข้อมูลเรื่องการกระจายตัวในการใช้พื้นที่รวมถึงความหนาแน่นในการใช้พ้ืนทีภ่ายใน            
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการ โดยจะท าการบันทึกข้อมูลการกระจายตัวของผู้ใช้บริการลงในแผนผัง
ทุก ๆ 10 นาท ีในการเก็บข้อมูลหนึ่งครั้งจะใช้เวลา 2.00 ชั่วโมง โดยจะแบ่งข้อมูลการกระจายตัวใน
การใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้บริการเป็น 3 ระดับ ไดแ้ก่ ความหนาแน่นระดับต่ า ความหนาแน่นระดับปาน
กลาง และความหนาแน่นระดับสูง ซึ่งการเก็บข้อมูลรูปแบบนีจ้ะท าให้ทราบถึงกิจกรรมที่ผู้ใช้บริการ
นิยมท ากิจกรรมภายในฟิตเนสเซ็นเตอร ์

ผู้วิจยัได้ท าการจัดสรรวันเวลาในการเก็บข้อมูลในการวิจัย โดยแบ่งการเก็บข้อมูล
เป็น 3 ช่วงวัน ได้แก่ (1) วันท างาน ได้แก่ วันจันทร์  วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์   
เก็บข้อมูลรวมกันทั้งสิ้น 12 ครั้ง (2) วันหยดุสุดสัปดาห์ ได้แก่ วันหยุดเสาร์และวันอาทิตย์ เก็บข้อมลู
รวมกันทั้งสิ้น 6 ครั้ง (3) วันหยุดนักขัตฤกษ์ จ านวน 2 วนั ได้แก่ วันปิยมหาราช และ                          
วันพระราชทานรัฐธรรมนญู เก็บข้อมูลรวมกนัทั้งสิ้น 6 ครั้ง เก็บข้อมูลรวมกันทั้งหมด 24 ครั้ง        
โดยมีวันและเวลาในการเก็บขอ้มูลภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ ดังนี้ 

1) ช่วงวันที่ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลกลุม่ตัวอย่างที่เข้ามาใช้บริการภายใน            
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ โดยแบ่งเป็นวันท างาน ได้แก่ วันจันทร์  วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร ์
ร้อยละ 50 วันหยุดเสาร์และอาทิตย์ร้อยละ 25 และวันหยุดนักขัตฤกษ์ร้อยละ 25 ดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1: วันที่ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
 

ข้อมูลทั่วไป ร้อยละ ความถี ่
วันท างานจันทรถ์ึงศุกร ์
วันหยุดเสาร์และอาทิตย ์
วันหยุดนักขัตฤกษ ์

50 
25 
25 

12 
6 
6 

รวม 100 24 
 

2) ช่วงเวลาที่ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลกลุ่มตวัอย่างที่เข้ามาใช้บริการภายใน             
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ โดยแบ่งเป็นช่วงเวลา 6.00-8.00 น. ร้อยละ 16.67 ช่วงเวลา 8.00-10.00 น.     
ร้อยละ 16.67 (ช่วงเวลาเช้าแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาเนื่องจาก วันท างานจันทร์ถึงศุกร์เปิดให้บริการ   
เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป ส่วนวันหยุดเสารแ์ละอาทิตย ์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดให้บริการเวลา         
8.00 น. เป็นต้นไป) ช่วงเวลา 12.00-14.00 น. ร้อยละ 33.33 และช่วงเวลา 18.00-20.00 น.      
ร้อยละ 33.33 ดังตารางที่ 3.2 
 
ตารางที่ 3.2: ช่วงเวลาที่ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอยา่ง  
 

ข้อมูลทั่วไป รอ้ยละ ความถี ่
ช่วงเวลา 6.00-8.00 น. 
ช่วงเวลา 8.00-10.00 น. 
ช่วงเวลา 12.00-14.00 น. 
ช่วงเวลา 18.00-20.00 น. 

16.67 
16.67 
33.33 
33.33 

4 
4 
8 
8 

รวม 100 24 
 
3) วันและช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลการกระจายตัวในการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการ 

ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร ์โดยจ าแนกเป็นวันท างานวันจันทร์ – วันศุกร์ เกบ็ข้อมูลทั้งหมด 12 ครั้ง 
ได้แก ่

ครั้งที่ 1 วันจันทร์ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 6.00-8.00 น. 
ครั้งที่ 2 วันอังคาร 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00-14.00 น. 
ครั้งที่ 3 วันพุธ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00-20.00 น. 
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ครั้งที่ 4 วันพุธ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 6.00-8.00 น. 
ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดี 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00-14.00 น. 
ครั้งที่ 6 วันศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00-20.00 น. 
ครั้งที่ 7 วันจันทร์ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 6.00-8.00 น. 
ครั้งที่ 8 วันอังคาร 8 ธันวาคม 2558 เวลา 12.00-14.00 น. 
ครั้งที่ 9 วันพุธ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00-20.00 น. 
ครั้งที่ 10 วันพุธ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 6.00-8.00 น. 
ครั้งที่ 11 วันพฤหัสบด ี24 ธนัวาคม 2558 เวลา 12.00-14.00 น. 
ครั้งที่ 12 วันศกุร์ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00-20.00 น. 
4) วันและช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลการกระจายตัวในการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการ 

ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร ์โดยจ าแนกเป็นวันหยุดเสาร์และอาทิตย ์เก็บข้อมลูทั้งหมด 6 ครัง้ ได้แก ่
ครั้งที่ 1 วันเสาร์ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00-10.00 น. 
ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ 8 พฤศจกิายน 2558 เวลา 8.00-10.00 น. 
ครั้งที่ 3 วันเสาร์ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00-14.00 น. 
ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00-14.00 น. 
ครั้งที่ 5 วันเสาร์ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00-20.00 น. 
ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00-20.00 น. 
5) วันและช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลการเกบ็ข้อมูลการกระจายตัวในการใช้พื้นที่ของ

ผู้ใช้บริการภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ โดยจ าแนกเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เก็บข้อมูลทั้งหมด 6 ครั้ง ได้แก ่
ครั้งที่ 1 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00-10.00 น. 
ครั้งที่ 2 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558 เวลา 12.00-14.00 น. 
ครั้งที่ 3 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00-20.00 น. 
ครั้งที่ 4 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 10 ธนัวาคม 2558 เวลา 8.00-10.00 น. 
ครั้งที่ 5 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 10 ธนัวาคม 2558 เวลา 12.00-14.00 น. 
ครั้งที่ 6 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 10 ธนัวาคม 2558 เวลา 18.00-20.00 น. 
3.5.1.2 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์
วิธีเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ โดยมุ่งไปทีข่้อมูลด้านพื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร ์

กิจกรรมภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้พ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร ์
โดยจะสัมภาษณ์กลุ่มตัวอยา่ง 2 กลุ่ม ดังนี้ 

ก. สัมภาษณพ์นักงานประจ าฟิตเนสเซ็นเตอรโ์ดยแบ่งได้เป็น (1) พนกังานต้อนรับ 
(2) ครูฝึกสอน โดยมุ่งไปที่การสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลด้านพื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร ์กิจกรรมและ
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พฤติกรรมการใช้พื้นทีภ่ายในฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริการ รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้
พื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร ์ 

ข. สัมภาษณผ์ู้ใช้บริการภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในกรณีที่พบปัญหาจากการใช้พ้ืนที่
ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริการ 
 3.5.2 ข้อมูลทีไ่ด้จากทฤษฎี ข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษารวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลในภาคเอกสาร ซึ่งได้ท าการค้นคว้าข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษจากสื่อต่าง ๆ โดยศึกษาจากสื่อหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ ์สื่ออินเทอร์เน็ต รวมถงึสื่ออ่ืน ๆ     
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไดส้รุปไว้ในบทที่ 2 โดยจะแบ่งข้อมูลเป็น 3 หัวข้อใหญ่ ๆ ดังนี้ 

3.5.2.1 รูปแบบของการออกก าลังกาย ได้แก่ การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ 
การออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเน้ือ การออกก าลังกายแบบอิสระ และการออกก าลังกายกลุ่ม 
ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อท าความเข้าใจกับลักษณะรูปแบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกก าลังกาย            
แต่ละประเภท  

3.5.2.2 ข้อมูลที่เก่ียวกับฟิตเนสเซ็นเตอร ์ในการศึกษาครัง้นี้ศึกษาถึงความหมาย
ของฟิตเนสเซ็นเตอร์ ประวัติความเป็นมาของฟิตเนสเซ็นเตอรใ์นประเทศไทย ท าเลที่ตั้งที่นิยมและ
ประเภทของบริการในฟิตเนสเซ็นเตอร์ ข้อมูลที่เกี่ยวกับฟิตเนสเฟิร์ส ข้อมูลที่เกี่ยวกับฟิตเนสเฟิร์ส 
สาขาเดอะพรอมานาด และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ของฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในการศึกษาครัง้นี้เพื่อให้ได้
ข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพื้นที่ทางกายภาพภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ 

3.5.2.3 ทฤษฎแีละแนวคิดที่เกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยจะศึกษาพฤติกรรมมนุษยใ์นสภาพแวดล้อม ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมที่เว้นว่างส่วนบุคคลและ
ระยะห่างในการจัดสภาพแวดล้อม รวมถึงการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรม
มนุษย์ด้วยวิธีการสังเกตการณ์ ในการศึกษาครั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่
ของผู้ใช้บริการรวมถึงวิธีในการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์ 

งานวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจาก (1) การส ารวจภาคสนาม 
ด้วยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รว่มกับข้อมูลจาก (2) ทฤษฎ ีขอ้มูลเบื้องต้น
ในการศึกษารวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยน าข้อมูลที่ไดจ้ัดแบ่งหมวดหมู่และแยกแยะประเด็นเพื่อ
วิเคราะห์และสรุปผล 
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3.6 ขั้นตอนการวิจัย 
หลังจากที่ไดก้ าหนดตัวแปรและกรอบแนวคิดของงานวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการวิจัย          

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม 
ก. ส ารวจพื้นทีภ่ายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ด้วยการสังเกต โดยมุ่งไปที่การส ารวจเพื่อหาข้อมูลด้าน

พื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร ์ข้อมูลกิจกรรมการออกก าลังกายภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการ 
รวมถึงข้อมูลด้านกิจกรรมอื่น ๆ  ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร ์เก็บข้อมูลด้วยวิธีการถ่ายภาพ การจดบันทึก
ข้อมูล โดยน าข้อมูลที่ไดว้ิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ เป็นการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

ข. สัมภาษณพ์นักงานประจ าฟิตเนสเซ็นเตอร ์โดยแบ่งได้เป็นพนักงานต้อนรับและครูฝึกสอน 
โดยมุ่งไปที่การสัมภาษณเ์พื่อหาข้อมูลด้านพื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ กิจกรรมและพฤติกรรมการใช้
พื้นทีภ่ายในฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริการ รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากการใช้พ้ืนที่ภายใน       
ฟิตเนสเซ็นเตอร ์รวมถึงสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการในกรณีที่พบปญัหาจากการใช้พื้นที่ 

ค. เก็บข้อมูลการกระจายตัวในการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการ การเก็บข้อมูลรูปแบบนี้จะได้
ข้อมูลเรื่องการกระจายตัวในการใช้พื้นที่รวมถึงความหนาแน่นในการใชพ้ื้นที่ของผู้ใช้บริการภายใน 
ฟิตเนสเซ็นเตอร ์ซึ่งจะท าใหท้ราบถึงกิจกรรมและพฤติกรรมที่ผู้ใช้บริการนิยมปฏิบัติกิจกรรมภายใน
ฟิตเนสเซ็นเตอร ์

ผู้วิจัยได้ท าการจัดสรรวันเวลาในการเก็บข้อมูลในการวิจัย โดยแบ่งการเก็บข้อมูลเป็น         
3 ช่วงวัน ได้แก่ (1) วันท างาน ได้แก่ วันจันทร์  วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เก็บข้อมลู
รวมกันทั้งสิ้น 12 ครั้ง (2) วนัหยุดสุดสัปดาห์ ได้แก่ วันหยุดเสาร์และวันอาทิตย์ เก็บข้อมูลรวมกัน
ทั้งสิ้น 6 ครั้ง (3) วันหยุดนักขัตฤกษ์ จ านวน 2 วัน ได้แก่ วันปิยมหาราช และ                          
วันพระราชทานรัฐธรรมนญู เก็บข้อมูลรวมกนัทั้งสิ้น 6 ครั้ง เก็บข้อมูลรวมกันทั้งหมด 24 ครั้ง       

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล 
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการส ารวจภาคสนาม โดยศึกษาร่วมกับข้อมูลจากภาคเอกสาร       

เพื่อวิเคราะห์การใช้พื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการ หากข้อมูลที่ไดเ้กิดความไม่สอดคล้อง
ระหว่างพฤติกรรมการใช้พื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการกับพื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
จึงต้องหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดพื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรเ์พื่อให้สอดคล้องกบัพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการ 
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ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการศึกษา 
สรุปผลการศึกษางานวิจัยเรื่อง “การจัดพ้ืนที่ใช้ประโยชนภ์ายในฟิตเนสเซ็นเตอร:์ กรณศีึกษา

ฟิตเนสเฟิร์ส สาขาเดอะพรอมานาด กรุงเทพมหานคร” เพื่อเป็นแนวทางที่เหมาะสมในจัดพื้นที่
ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งานและสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้
พื้นทีข่องผู้ใช้บริการ  
 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห ์    
หาความถี่ร้อยละของวันและช่วงเวลาที่ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอยา่ง รวมถึงใช้โปรแกรมเพื่อ
สร้างตารางแจกแจงขนาดของพ้ืนที่แต่ละบริเวณภายในฟิตเนสเซ็นเตอร ์
 3.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลที่ไดจ้าก (1) การส ารวจภาคสนาม   
ด้วยวิธีการถ่ายรูป การจดบันทึกข้อมูล การสังเกตกิจกรรมและพฤติกรรมการใช้พื้นที่ภายใน           
ฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริการ การเก็บข้อมลูการกระจายตัวในเพื่อหาความหนาแน่นในการใช้พ้ืนที่
ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริการ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ร่วมกับ (2) ข้อมลูที่ได้จากทฤษฎ ี
ข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษารวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างกิจกรรมและพฤติกรรมการใช้พื้นทีภ่ายในฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริการกับพ้ืนที่ทาง
กายภาพภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
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ตารางที่ 3.3: สรุปวิธีการของงานวิจัย 
 

ประเด็น ค าถามการวิจัย วิธีการ 
1. การจัดพ้ืนทีภ่ายใน            

ฟิตเนสเซ็นเตอร ์
การจัดพ้ืนที่ทางกายภาพ    
ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นอย่างไร 

ก. การสังเกต 
ข. การสัมภาษณ์ 
ค. ศึกษาจากขอ้มูลเอกสาร 

2. กิจกรรมและพฤติกรรม   
การใช้พ้ืนที่ภายใน           
ฟิตเนสเซ็นเตอรข์อง
ผู้ใช้บริการ 

การจัดพ้ืนที่ทางกายภาพภายใน
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับกิจกรรมและพฤติกรรมการ
ใช้พื้นทีข่องผู้ใช้บริการหรือไม ่
อย่างไร 

ก. การสังเกต 
ข. การสัมภาษณ์ 
 

3. แนวทางที่เหมาะสมใน    
การจัดพ้ืนทีภ่ายใน             
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรม  
ของผู้ใช้บริการ 

 

ในกรณีที่พบปญัหาความไม่
สอดคล้องในการใช้พื้นที่ 
แนวทางที่เหมาะสมใน       
การจัดพ้ืนที่กายภาพอย่างไร  
จึงจะสอดคล้องกับกับกิจกรรม
และพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่
ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรข์อง
ผู้ใช้บริการ 

รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจภาคสนามร่วมกับข้อมลู
จากภาคเอกสาร วิเคราะห์และ
สรุปโดยแยกเป็นประเด็น 
จากนั้นเสนอแนะแนวทาง     
ในการปรับปรุงพื้นทีเ่พื่อให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวิธีการเก็บข้อมูลโดย (1) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

ด้วยการถ่ายรูป การจดบันทึกข้อมูล การสังเกตกิจกรรมและพฤติกรรมการใช้พื้นที่ภายใน               
ฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริการ รวมถึงการเก็บข้อมลูการกระจายตัวเพ่ือหาความหนาแน่นในการใช้
พื้นทีภ่ายในฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริการ (2) การสัมภาษณ์เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลในประเด็นที่
ท าการศึกษา ร่วมกับ (3) ข้อมูลที่ได้จากทฤษฎี ข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษารวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจัดพื้นที่ทางกายภาพภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ เพื่อศึกษากิจกรรมและ
พฤตกิรรมการใช้พื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริการ เพื่อสรุปหาแนวทางที่เหมาะสมในการ
จัดพื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรใ์ห้สอดคล้องและเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้บริการ 
โดยมีวิธใีนการวิเคราะห์ข้อมูลดังภาพที่ 4.1  

 
ภาพที่ 4.1: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและพฤติกรรมการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการกับ

พื้นที่ทางกายภาพภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
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4.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้ใชบ้ริการกับพื้นที่ทางกายภาพ 
4.1.1 ล าดบัพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริการและพนักงาน  
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยการสังเกตพบว่า ล าดับพฤติกรรมการใชพ้ื้นที่ของผู้ใช้บริการ

และพนักงานที่เกิดขึ้นภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีดังนี ้
 

ภาพที่ 4.2: ล าดับพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริการและพนักงาน 
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4.1.1.1 ล าดับพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริการ 
เมื่อผู้ใช้บริการเข้ามาภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ ผู้ใช้บริการจะต้องเข้ามาที่เคาน์เตอร์

ต้อนรับเพื่อท าการสแกนคีย์การ์ดให้สามารถใช้ล็อกเกอร์ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ ระหว่างนี้ผู้ใช้บริการ
อาจจะเข้าไปใช้บริการพ้ืนที่พักคอยของผู้ใช้บริการเพื่อนั่งเล่น พักคอย รับประทานเครื่องดื่มชา กาแฟ 
รวมถึงซื้ออาหารและเครื่องด่ืมสุขภาพ จากนั้นผู้ใช้บริการจะเข้าไปเปลี่ยนชุดและเก็บของภายในห้อง
เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนที่จะไปออกก าลังกาย ผู้ใช้บริการอาจจะไปวอร์มอัพเพื่ออบอุ่นร่างกายหรือยืด
กล้ามเนื้อที่พื้นที่ยืดกล้ามเนื้อก่อนออกก าลังกาย จากนั้นผู้ใช้บริการจะไปออกก าลังกายโดยเลือก
รูปแบบของการออกก าลังกาย ได้แก่ (1) ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ (2) ออกก าลังกาย           
แบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อ (3) ออกก าลังกายแบบอิสระ (4) ออกก าลังกายกลุ่ม หรือผู้ใชบ้ริการอาจจะ
ออกก าลังกายมากกว่าหนึ่งรูปแบบ เมื่อผู้ใช้บริการออกก าลังกายเสร็จ ผู้ใช้บริการอาจจะไปคูลดาวน์
เพื่อให้ร่างกายเย็นลงหรือยืดกล้ามเน้ือเพ่ือท าให้กล้ามเนือ้ผ่อนคลายลง จากนั้นผู้ใช้บริการจะเข้าไป
เปลีย่นเสื้อผ้าที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ระหว่างนี้ผู้ใช้บริการอาจจะอาบน้ าหรือใช้บริการซาวน่าและสตรีม 
จากนั้นผู้ใช้บรกิารอาจจะเข้าไปใช้บริการพื้นที่พักคอยของผู้ใช้บริการเพ่ือนั่งเล่น พักคอย รับประทาน
เครื่องดื่มชา กาแฟ รวมถึงซือ้อาหารและเครื่องดื่มสุขภาพก่อนที่ผู้ใช้บรกิารจะออกจากพื้นที่ภายใน             
ฟิตเนสเซ็นเตอร์  

4.1.1.2 ล าดับพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรข์องพนักงาน 
พนักงานจะเข้ามาพ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์โดยเข้ามาที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของ

พนักงานเพ่ือเปลี่ยนชุดและเก็บของใช้ส่วนตัว จากนั้นพนักงานจะแยกเข้าไปท างานในแต่หน้าที่    
ของตัวเอง เมื่อเสร็จจากงานพนักงานจะกลับเข้ามาที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของพนักงานเพื่อเปลี่ยนชุด
และเก็บของใช้ส่วนตัวออกจากพื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
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4.1.2 ความสัมพันธ์ของพื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร ์
 จากการส ารวจภาคสนามด้วยการสังเกตพบว่าพื้นที่แต่ละส่วนภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์        
มีความสัมพันธ์กันดังภาพที่ 4.3 และภาพที่ 4.4 
 
ภาพที่ 4.3: ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร ์
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ภาพที่ 4.4: ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรโ์ดยจ าแนกตามพื้นที่ 
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จากการเกบ็ข้อมูลพื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ สามารถจ าแนกข้อมูลพืน้ที่ได้เป็น 5 บริเวณ 
มีรายละเอียดของพ้ืนที่ในแต่ละบริเวณ ดังนี ้

พื้นที่บริเวณที่ 1 พื้นที่บริการ ได้แก่ พื้นที่บริเวณโถงและเคาน์เตอร์ต้อนรับ พื้นที่พักคอย 
ของผู้ใช้บริการ รวมถึงห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของผู้ใช้บริการ พื้นที่ทั้งหมดนี้จะอยู่บริเวณใกล้กันรวมถึงอยู่
บริเวณส่วนด้านหน้าของพ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงพื้นที่ส่วนบริการ
ทั้งหมดนี้ได้โดยง่าย  

พื้นที่บริเวณที่ 2 พื้นที่ยืดกล้ามเนื้อ พื้นทีบ่รเิวณนี้อยู่ใกล้กบัห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ซึ่งจะท าให้
ผู้ใช้บริการเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวก เนื่องจากก่อนและหลังออกก าลังกายจะต้องท าการยืดกล้ามเนื้อ 

พื้นที่บริเวณที่ 3 พื้นที่ออกก าลังกาย พ้ืนที่ออกก าลังกายทั้งหมดจะอยู่บริเวณส่วนตรงกลาง
และด้านหลังของพื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ บริเวณพื้นที่ออกก าลังกายแบบอิสระเป็นเหมือน     
จุดศูนย์กลางภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่รองรับรวมถึงกระจายไปสู่พื้นที่ส่วนอื่น พื้นที่ออกก าลังกาย 
แบบบริหารหัวใจถูกจัดวางไว้ 2 บริเวณ ไดแ้ก่ จุดที่ (1) บริเวณติดกับกระจกทางเดินภายนอก          
ซึ่งข้อดีของการวางอุปกรณ์ออกก าลังกายบริเวณน้ีท าให้ระหว่างออกก าลังกายสามารถมองเห็น
บรรยากาศภายนอกได้ จุดที่ (2) วางอุปกรณ์ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจรอบบริเวณพ้ืนที่      
ออกก าลังกายแบบอิสระ เพื่อให้ระหว่างออกก าลังกายสามารถเห็นผู้ใชบ้ริการคนอ่ืนออกก าลังกายไป
ด้วยได้ ซึ่งท าให้พื้นทีอ่อกก าลังกายแบบบริหารหัวใจและพ้ืนที่ออกก าลังกายแบบอิสระมีความสัมพันธ์
กัน ส่วนพื้นทีอ่อกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้ออยู่ลึกสุดของพ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ ซึ่งไม่มี
ความสัมพันธ์กับพื้นที่ออกก าลังกายส่วนอื่น 

พื้นที่บริเวณที่ 4 พื้นที่ออกก าลังกายกลุ่ม เนื่องจากห้องออกก าลังกายกลุ่มเป็นห้องลักษณะ
ปิดจึงไม่จ าเป็นต้องเห็นบรรยากาศภายนอก รวมถึงภายในห้องออกก าลังกายแต่ละห้องต้องการความ
เป็นส่วนตัวในการใช้พื้นที ่ท าให้พื้นที่ห้องออกก าลังกายแบบกลุ่มทั้ง 3 ห้อง ได้แก่ ห้องออกก าลังกาย
กลุ่ม ห้องปั่นจกัรยานกลุ่ม และห้องโยคะกลุ่ม จะอยู่บริเวณดา้นหลังของพื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
โดยที่ห้องออกก าลังกายกลุ่มแต่ละประเภทไม่มีความสัมพันธ์กัน 

พื้นที่บริเวณที่ 5 พื้นที่ของพนักงาน ได้แก่ (1) พื้นที่ส านักงานภายในสาขา พื้นที่นี้อยู่ใกล้  
กับเคาน์เตอร์ต้อนรับซึ่งสามารถเปิดประตูเชื่อมหากันได้ เนื่องจากพื้นที่สองแห่งนี้มีความสัมพันธ์กัน
ในการท างานของพนักงาน (2) ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของพนักงานอยู่ใกล้กับห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของ
ผู้ใช้บริการเนื่องจากการวางระบบประปาให้อยู่บริเวณเดียวกัน (3) พื้นทีบ่ริการของพนักงานอยู่
ด้านหลังพื้นที่พักคอยของผู้ใช้บริการ โดยพื้นที่นี้มีหน้าที่ในการให้บริการเครื่องด่ืม ชา กาแฟ         
แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ส าหรับพักผ่อนและรับประทานอาหารของพนักงานอีกด้วย  
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4.1.3 กิจกรรมและพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริการ 
ในการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและพฤติกรรมการใช้พื้นทีภ่ายใน             

ฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริการกับพ้ืนที่ทางกายภาพภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ จะศึกษาโดยจ าแนก
พื้นที่ในการศึกษาและวิเคราะห์โดยแบ่งเป็น 5 บริเวณ ได้แก่ พื้นที่บริการ พื้นที่ยืดกล้ามเนื้อ พื้นที่
ออกก าลังกาย พื้นที่ออกก าลังกายกลุ่ม และพื้นที่ของพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.3.1 พื้นทีบ่ริการ ได้แก่ เคาน์เตอร์ต้อนรับ พื้นที่พักคอยของผู้ใช้บริการ และ 
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 

 
ภาพที่ 4.5: แผนผังบริเวณพื้นที่บริการ 
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ต าแหน่งที่ 1 เคาน์เตอร์ต้อนรับ จากการสังเกตพบว่าพื้นที่บริเวณนี้มีหน้าทีห่ลัก   
ในการให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น สแกนคียก์าร์ดให้สามารถใช้ล็อกเกอร์ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ 
สอบถามข้อมูลการบริการในด้านต่าง ๆ แจ้งร้องเรียนปัญหาในด้านการใช้งาน เป็นต้น พร้อมกับพ้ืนที่
ส่วนโถงส าหรับรองรับการจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ  

ต าแหน่งที่ 2 พืน้ที่พักคอยของผู้ใช้บริการ พื้นที่บริเวณนี้อยู่บริเวณถัดจากโถงและ
เคาน์เตอร์ต้อนรับ มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ให้บรกิารส าหรับการพักคอย ซึ่งมทีั้งรูปแบบการนั่งแบบนั่งเล่น
และรูปแบบการนั่งแบบบาร์สตูล โดยการจัดพื้นที่แบบนั่งเล่นจะจัดพ้ืนที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถนั่งได้  
2 คน ส่วนการจัดแบบบาร์สตูลจะรองรับผู้ใช้บริการที่มาเพียงคนเดียวสามารถนั่งรวมกันได้ประมาณ 
6-8 ที่นั่ง โดยภายในพื้นที่นี้มีร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพคอยบริการ ร้านค้าดังกล่าวมี
ลักษณะเป็นเคาน์เตอรแ์บบยืนขาย โดยมีพนักงานขาย 1-2 คน คอยบรกิารตลอดเวลา โดยที่
ผู้ใช้บริการต้องบริการตนเอง พื้นที่พักคอยของผู้ใช้บริการมีพื้นทีส่ าหรับการนั่งรวมทั้งหมด 40 ที่นั่ง  
โดยทางฟิตเนสเซ็นเตอร์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีพื้นที่นัง่พักคอยน้อยลงกว่ารูปแบบเก่าซึ่งมีจ านวน
ที่นั่งมากกว่ารูปแบบปัจจุบัน รวมถึงหลีกเลี่ยงการจัดทีน่ั่งแบบนั่งเล่น 4-8 คน เพื่อป้องกันปัญหา
ผู้ใช้บริการจับกลุ่มสนทนากันเป็นระยะเวลานานจนผู้ใช้บริการคนอ่ืนไม่สามารถใช้พื้นที่ได้ (อัชรีย์พร 
อ่อนศร,ี การสือ่สารส่วนบุคคล, 2 พฤศจิกายน 2558) จากการสังเกตพบว่าผู้ใช้บริการจะใช้พื้นนี้
บริเวณนีส้ าหรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  นั่งเล่น นั่งพักคอย รับประทานอาหารหรือของว่าง ใช้อุปกรณ์
สื่อสาร นั่งท างาน รวมถึงอ่านหนังสือ  

จากการลงพื้นที่ส ารวจปัญหาที่พบในพื้นที่นี้ คือ ผู้ใช้บริการขยับโต๊ะและเก้าอี้
รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อจับกลุ่มนั่งสนทนากันเป็นระยะเวลานาน ซึ่งท าให้ผู้ใช้บริการคนอื่นไม่
สามารถใช้พื้นที่บริเวณน้ีได ้ดังภาพที่ 4.8 

ต าแหน่งที่ 3 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า พื้นที่บริเวณนีอ้ยู่ถัดจากเคาน์เตอร์ต้อนรับ       
โดยภายในพื้นที่น้ีแยกเป็นชายและหญิง จากการสังเกตพบว่าผู้ใช้บริการใช้พ้ืนที่บริเวณนี้ล้างหน้า       
ใช้บริการห้องสุขา อาบน้ า เปลี่ยนเสื้อผ้าและแต่งตัว รวมถึงใช้บริการสตรีมและซาวน่า  
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ภาพที่ 4.6: เคาน์เตอร์ต้อนรับ 
 

 
 
ภาพที่ 4.7: พื้นที่พักคอยของผู้ใช้บริการ 
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ภาพที่ 4.8: ปัญหาผู้ใช้บริการจับกลุ่มสนทนากันบริเวณพ้ืนที่พักคอยของผู้ใช้บริการ 
 

 
 

ภาพที่ 4.9: ห้องเปลี่ยนเสือ้ผ้า 
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4.1.3.2 พื้นที่ยดืกล้ามเนื้อ 
 

ภาพที่ 4.10: แผนผังบริเวณพ้ืนที่ยืดกล้ามเนือ้ 

 
 

ต าแหน่งที่ 4 พื้นที่ยืดกล้ามเนื้อ พื้นทีบ่ริเวณนี้อยูใ่กล้กับห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า         
ซึ่งท าให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงพื้นที่นี้ได้สะดวกหลักจากเปลี่ยนเสื้อผ้าเพ่ือที่จะออกก าลังกาย โดยภายใน
พื้นที่จะวางอุปกรณ์การยืดกลา้มเนื้อ 6 เครื่องวางเรียงติดกัน ส าหรับรองรับการยืดกล้ามเนื้อแบบ
ทั่วไป บริเวณนี้ไม่มีพื้นทีร่องรับส าหรับการยืดกล้ามเนื้อแบบอิสระซึ่งท าให้ผู้ใช้บริการไปยืดกล้ามเนื้อ
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แบบอิสระบริเวณพ้ืนที่การออกก าลังกายแบบอิสระ จากการสังเกตพบว่าผู้ใช้บริการบางคนเลือกที่จะ
ไม่ยืดกล้ามเนื้อแต่เลือกที่จะวอร์มอัพและคูลดาวน์โดยใช้อุปกรณ์การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ
แทนการยืดกล้ามเนื้อ ซึ่งการวอร์มอัพและคูลดาวน์ด้วยอุปกรณ์การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ
ถือเป็นการยืดกล้ามเนื้ออีกประเภทหนึ่ง (มานพ อินต๊ะ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 พฤศจิกายน 2558) 

 
ภาพที่ 4.11: พื้นที่ยืดกล้ามเนื้อ 
 

 
 
ภาพที่ 4.12: ผู้ใช้บริการยืดกล้ามเนื้อแบบอิสระบริเวณพื้นที่ออกก าลังกายแบบอิสระ และผู้ใช้บริการ

ยืดกล้ามเน้ือโดยใช้อุปกรณ์ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ 
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4.1.3.3 พื้นที่ออกก าลังกาย ได้แก่ พื้นที่ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ          
พื้นที่ออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเน้ือ และพื้นที่ออกก าลังกายแบบอิสระ 

 
ภาพที่ 4.13: แผนผังบริเวณพ้ืนที่ออกก าลังกาย 
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ต าแหน่งที่ 5 พื้นที่ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ พื้นที่บริเวณนี้ถูกจัดวางไว้       
2 บริเวณ ได้แก่ บริเวณที่ (1) บริเวณติดกับกระจกทางเดินภายนอก ซึ่งข้อดีของการวางอุปกรณ์      
ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจบริเวณนี้ในระหว่างออกก าลังกายสามารถมองเห็นบรรยากาศ
ภายนอกได้ บริเวณที่ (2) วางอุปกรณ์กออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจรอบบริเวณพ้ืนที่ออกก าลังกาย
แบบอิสระ เพื่อจ าลองบรรยากาศให้เสมือนสนามกีฬาซึ่งท าให้ระหว่างออกก าลังกายสามารถมองเห็น
ผู้ใช้บริการคนอื่นปฏิบัตกิิจกรรมการออกก าลังกายไปด้วยได้ (มานพ อนิต๊ะ, การสื่อสารส่วนบุคคล,                     
2 พฤศจิกายน 2558) จากการสังเกตพบว่า พื้นที่บริเวณนี้วางอุปกรณ์ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ 
6 ประเภท รวมทั้งหมด 94 เครื่อง ดังภาพที่ 4.14  

 
ภาพที่ 4.14: ต าแหน่งและจ านวนอุปกรณ์ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ 
 

 



71 
 

 

จากการสังเกตพบว่าผู้ใช้บริการจะออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจโดยใช้อุปกรณ์   
6 ประเภท ไดแ้ก ่ลู่วิ่ง เครื่องเดินวงรี เครื่องเดินขึ้นบันได จักรยานปั่นแบบน่ังสูง จักรยานปั่นแบบ  
นั่งพิง และเครื่องโยกพาย 

 
ภาพที่ 4.15: การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจโดยใช้ลูว่ิ่ง 
 

 
 
ภาพที่ 4.16: การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจโดยใช้เครื่องเดินวงรี 
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ภาพที่ 4.17: การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจโดยใช้เครื่องเดินขึ้นบันได 
 

 
 
ภาพที่ 4.18: การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจโดยใช้จักรยานป่ันแบบนั่งสูง 
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ภาพที่ 4.19: การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจโดยใช้จักรยานป่ันแบบนั่งพิง 
 

 
 
ภาพที่ 4.20: การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจโดยใช้เครื่องโยกพาย 
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จากการสังเกตและการสัมภาษณ์พบว่า พฤติกรรมในการเลือกใช้อุปกรณ์ใน       
การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ ผู้ใช้บรกิารนิยมเลือกใช้อุปกรณ์ประเภทลู่วิ่งมากที่สุด เนื่องจาก  
ลู่วิ่งเป็นอุปกรณ์ออกก าลังกายที่สะดวกและใช้งานง่ายรวมถึงเห็นผลในการออกก าลังกายมากที่สุด 
(นณัฐศรัณย์ คทัธมารศร,ี การสื่อสารส่วนบคุคล, 25 มกราคม 2559) ท าให้อุปกรณล์ู่วิง่มีผู้ใช้บริการ
ใช้งานอยูต่ลอดเวลา ส่วนเครื่องเดินวงรีเป็นอุปกรณ์ออกก าลังกายที่ผู้ใช้บริการไม่นิยมใช้งาน ซึ่งท าให้
มีอุปกรณว์่างจากการใช้งานสูง ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ มีความนิยมในการใช้งานอยู่ในระดับปานกลาง 
 

ภาพที่ 4.21: ลู่วิ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการนิยมเลือกใช้งาน 
 

 
 
ภาพที่ 4.22: เครื่องเดินวงรีเป็นอุปกณ์ที่ผู้ใช้บริการไม่นิยมเลือกใชง้าน 
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ภาพที่ 4.23: อุปกรณ์เครื่องเดินขึ้นบันได จักรยานปั่นแบบน่ังสูง จักรยานปั่นแบบน่ังพิง              
และเครื่องโยกพาย มีความนิยมในการใช้งานอยู่ในระดับปานกลาง 

 

 
 

ด้วยขนาดของพื้นที่ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจมีขนาดของพ้ืนที่ที่จ ากัดจึงท าให้
มีระยะในการวางอุปกรณ์ออกก าลังกายที่ใกล้กันมากจนเกนิไป โดยระยะห่างจากผู้ใช้บริการที่ใช้
อุปกรณใ์นการออกก าลังกายเครื่องใกล้กันมรีะยะความห่างไม่ถึง 1 เมตร ดังภาพที่ 4.24                
การออกก าลังกายที่อยู่ใกล้กบัผู้ใช้บริการคนอื่นท าให้มีเหงื่อกระเด็นใส่และบางครั้งได้กลิ่นกายของ
ผู้ใช้บริการคนอื่นจนไม่สามารถที่จะออกก าลังกายได้อย่างเต็มที่ (นณฐัศรัณย์ คัทธมารศรี, การสื่อสาร
ส่วนบุคคล, 25 มกราคม 2559) ซึ่งท าใหผู้้ใช้บริการไม่นิยมเลือกใช้อุปกรณใ์นการออกก าลังกายที่ใกล้
กับผู้ใช้บริการคนอื่น โดยจะนิยมเลือกใช้อุปกรณ์ที่ถัดจากผู้ใช้บริการคนอื่น 1-2 เครื่อง หรืออาจจะใช้
อุปกรณ์ที่อยู่มุมใดมุมหนึ่ง ดงัภาพที่ 4.25 
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ภาพที่ 4.24: ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ 
 

 
 
ภาพที่ 4.25: ผู้ใช้บริการไมน่ิยมเลือกใช้อุปกรณ์ออกก าลังกายใกล้กับผู้ใช้บริการคนอื่น 
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ต าแหน่งที่ 6 พื้นที่ออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเน้ือ พื้นที่บริเวณน้ี           
ไม่มีความสัมพนัธ์กับพื้นทีบ่ริเวณอื่น ภายในพื้นที่บริเวณน้ีเป็นการจัดวางอุปกรณ์ออกก าลงักายแบบ
เสริมสร้างกล้ามเนื้อเรียงติดกัน โดยจะแบ่งเป็นอุปกรณ์ประเภทฟรีเวทและอุปกรณ์ประเภทแมชชีน 
เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีขนาดของพ้ืนที่ที่จ ากัด ผู้ใช้บริการที่ออกก าลังกายแบบบอดี้เวทเพื่อ
เสริมสร้างกล้ามเนื้อจึงไปใช้พ้ืนที่บริเวณออกก าลังกายแบบอิสระแทน เนื่องจากพืน้ที่บริเวณ            
ออกก าลังกายแบบอิสระมพีืน้ที่ว่างเพียงพอที่จะท าให้ผู้ใช้บริการสามารถออกก าลังกายได้อย่างเต็มที่  
 
ภาพที่ 4.26: การออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเน้ือโดยใช้อุปกรณ์ประเภทแมชชีน 
 

 
 
ภาพที่ 4.27: การออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเน้ือโดยใช้อุปกรณ์ประเภทฟรีเวท 
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ภาพที่ 4.28: การออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเน้ือรูปแบบบอดี้เวท  
 

 
 

พฤติกรรมในการเลือกใช้อุปกรณ์ในการออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อ   
พบว่าผู้ใช้บริการนิยมใช้อุปกรณ์ฟรีเวทมากที่สุด เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถเสริมสร้าง
กล้ามเนื้อได้ดีกว่าอุปกรณ์ประเภทอื่นซึ่งสามารถเพ่งความสนใจ (Focus) ไปในกล้ามเน้ือที่           
ออกก าลังกายได้ดีกว่ารวมถึงเคลื่อนไหวร่างกายได้อิสระมากกว่าการออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์
ประเภทแมชชีน (วีรยุทธ์ ทรายสุวรรณ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 25 มกราคม 2559) 

จากการสังเกตและสัมภาษณพ์บว่า ในการใช้อุปกรณ์ฟรีเวท ผู้ใช้บริการจะเว้น
ระยะห่างจากผู้ใช้บริการคนอื่นค่อนข้างมาก เนื่องจากต้องมีการขยับเขยื้อนร่างกายเพื่อ              
ออกก าลังกายในท่าทางต่าง ๆ ซึ่งมีระยะความกว้างของท่าทางในการออกก าลังกายที่มากน้อยของ 
แต่ละท่าต่างกัน ดังภาพที่ 4.29 หากออกก าลังกายใกล้กับผู้ใช้บริการคนอื่นมากจนเกินไปจะไม่
สามารถออกก าลังกายไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงในระหว่างออกก าลังกายอุปกรณ์อาจจะไปโดนผู้ใช้บริการ
คนอื่น (วีรยุทธ ์ทรายสุวรรณ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 25 มกราคม 2559)  

ปัญหาอื่นที่พบ คือ การใช้อุปกรณ์สื่อสารของผู้ใช้บริการขณะออกก าลังกาย ซึ่งท า
ให้ผู้ใช้บริการคนอื่นไม่สามารถใช้งานได้ โดยพบว่าปัญหาการใช้อุปกรณ์สื่อสารของผู้ใช้บริการขณะ     
ออกก าลังกายพบทั้งอุปกรณ์ฟรีเวทและอุปกรณ์แมชชีน ดังภาพที่ 4.30 
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ภาพที่ 4.29: ระยะห่างในการออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ฟรีเวท 
 

 
 
ภาพที่ 4.30: พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์สื่อสารขณะออกก าลังกาย 
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พฤติกรรมในการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการ จากการสังเกตและการสัมภาษณ์พบ
ประเด็นในการใช้พื้นที่ 2 ส่วน ได้แก่ (1) ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ที่นิยมออกก าลังกายแบบเสริมสร้าง
กล้ามเนื้อจะนิยมวอร์มอัพใหร้่างกายรอ้นโดยการใช้อุปกรณ์การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ 
ก่อนที่จะออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และเมื่อออกก าลังกายเสร็จจะคูลดาวน์ให้ร่างกาย
เย็นลงโดยการใช้อุปกรณ์การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจเช่นกัน รวมถึงผู้ที่ออกก าลังกาย       
แบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อหลังจากเสร็จกิจกรรมแล้วจะนิยมไปออกก าลังกายแบบบริหารหวัใจต่อ
ในทันทีประมาณ 0.30-1.00 ชั่วโมง เนื่องจากจะท าให้เผาผลาญไขมันได้อย่างต่อเนื่อง (วีรยุทธ ์      
ทรายสุวรรณ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 25 มกราคม 2559) แต่จากการสังเกตพบว่าพื้นพี่ออกก าลังกาย
แบบบริหารหัวใจกับพื้นที่ออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกลา้มเนื้ออยู่ห่างจากกัน ท าให้พ้ืนที่ทั้งสองไม่
ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ (2) พฤติกรรมการใชพ้ื้นที่ของ
ผู้ใช้บริการที่ออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อจะนิยมไปออกก าลังกายแบบบอดี้เวทบริเวณพ้ืนที่                
ออกก าลังกายอิสระ  แต่พื้นที่ทั้งสองอยู่ห่างจากกัน ท าใหพ้ื้นที่ทางกายภาพของทั้งสองพ้ืนที่ไม่
ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานได้ ดังภาพที่ 4.31 

 
ภาพที่ 4.31: ต าแหน่งของพ้ืนที่ออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อ พื้นที่ออกก าลังกาย        

แบบบริหารหัวใจ และพื้นที่ออกก าลังกายแบบอิสระ 
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ต าแหน่งที่ 7 พื้นที่ออกก าลังกายแบบอิสระ พื้นที่บริเวณนี้อยู่ตรงกลางของพื้นที่
ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีลักษณะเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของพ้ืนที่ในการออกก าลังกายทั้งหมด       
โดยภายในพื้นที่บริเวณนี้มีพื้นที่แบ่งเป็นส่วนย่อย 5 ส่วน (มานพ อินต๊ะ, การสื่อสารส่วนบุคคล,       
2 พฤศจิกายน 2558) ดังภาพที่ 4.32 

 
ภาพที่ 4.32: พื้นที่ออกก าลังกายแบบอิสระ 
 

 
 

ส่วนที่ ก. Multipurpose Area เป็นพ้ืนที่หลักส าหรับการออกก าลังกายแบบกลุ่ม
ย่อยประมาณ 4-8 คน โดยมีครูฝึกเป็นผู้น าสอนกิจกรรม 

ส่วนที่ ข. Multifunctional Performance Rig Area เป็นพ้ืนที่ส าหรับบาร์โหน 
ส่วนที่ ค. TRX Area พื้นที่ออกก าลังกายแบบ TRX Training 
ส่วนที่ ง. Boxing Ring พื้นที่ส าหรับออกก าลังกายแบบชกมวย 
ส่วนที่ จ. Sprint Track พื้นที่ส าหรับว่ิง  
พื้นทีอ่อกก าลังแบบอสิระ จากการสังเกตพบว่ามีลักษณะการออกก าลังกาย           

3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) การออกก าลังกายแบบกลุ่มย่อย 4-8 คน โดยมีครฝูึกน าสอนกิจกรรม          
(2) การออกก าลังกายกับครูฝึกส่วนตัวแบบ 1-1 (3) การออกก าลังกายอิสระโดยใช้อุปกรณ์ในพื้นที ่
เช่น ออกก าลังกายโดยใช้อุปกรณ์บาร์โหน ออกก าลังกายโดยใช้อุปกรณ์ TRX เป็นต้น 
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ภาพที่ 4.33: การออกก าลังกายแบบอิสระรูปแบบกลุ่มยอ่ย 4-8 คน 
 

 
 
ภาพที่ 4.34: การออกก าลังกายกับครูฝึกสว่นตัว 1-1 
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ภาพที่ 4.35: การออกก าลังกายแบบอิสระโดยใช้อุปกรณ์ในพื้นที ่
 

 
 

จากการสังเกตพบว่า ด้วยขนาดของพ้ืนที่ออกก าลังกายแบบอิสระมีขนาดของพ้ืนที่
กว้าง ท าให้สามารถรองรับกิจกรรมออกก าลังกายแบบอิสระได้อย่างครบถ้วนและยังเหลือพื้นที่ว่างอีก
มากซึ่งท าให้ผู้ใช้บริการบางคนใช้พื้นที่บริเวณนี้นั่งเล่น พูดคุย ใช้อุปกรณส์ื่อสารเป็นระยะเวลานาน 
ซึ่งไม่ตอบสนองต่อประโยชน์ในการใช้งานของผู้ใช้บริการ 
 
ภาพที่ 4.36: พฤติกรรมนั่งเล่น พูดคุย และใช้อุปกรณ์สื่อสารบนพื้นที่ออกก าลังกายแบบอิสระ 
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4.1.3.4 พื้นที่ออกก าลังกายกลุ่ม มทีั้งหมด 3 ห้องกิจกรรม ได้แก่                       
ห้องออกก าลังกายกลุ่ม ห้องปั่นจักรยานกลุ่ม และห้องโยคะกลุ่ม 

 
ภาพที่ 4.37: แผนผังบริเวณพ้ืนที่ออกก าลังกายกลุ่ม 
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พื้นที่ออกก าลังกายกลุ่ม จากการสังเกตพบว่าห้องออกก าลังกายกลุ่มภายใน         
ฟิตเนสเซ็นเตอร์มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ห้องออกก าลังกายกลุ่ม ห้องปั่นจักรยานกลุ่ม          
และห้องโยคะกลุ่ม มีรายละเอียดในแต่ละหอ้งดังนี้ 

ต าแหน่งที่ 8 ห้องออกก าลังกายกลุ่ม พื้นทีบ่ริเวณนี้อยู่บริเวณใกล้กับ                
ห้องปั่นจักยานกลุ่มแต่ไม่ได้มคีวามสัมพันธ์กัน มีลักษณะเป็นห้องกว้างส าหรับการออกก าลังกาย       
แบบกลุ่มและมีเวทีส าหรับให้ครูฝึกน าสอนกิจกรรม กิจกรรมออกก าลังกายกลุ่มเป็นกิจกรรม         
การออกก าลังกายพร้อมกันของผู้ใช้บริการจ านวน 40-60 คน แล้วแต่กิจกรรม ใช้เวลาในการ         
ออกก าลังกายประมาณ 0.45–1.00 ชั่วโมง ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะล าดับตามตารางเวลาที่ก าหนด 
 
ภาพที่ 4.38: กิจกรรมออกก าลังกายกลุ่ม 
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ต าแหน่งที่ 9 ห้องปั่นจักรยานกลุ่ม พื้นทีบ่ริเวณนี้อยู่บริเวณใกล้กับ                   
ห้องออกก าลังกายกลุ่มแต่ไมไ่ด้มีความสัมพันธ์กัน มีลักษณะเป็นห้องปั่นจักรยานกลุ่มโดยมีครูฝึกน า
สอนกิจกรรม กิจกรรมป่ันจักรยานกลุ่มเป็นกิจกรรมการออกก าลังกายด้วยการปั่นจักรยานพร้อมกัน
ของผู้ใช้บริการจ านวน  30-40 คน แล้วแต่กิจกรรม ใช้เวลาในการออกก าลังกายประมาณ                 
0.45–1.00 ชั่วโมง ซึ่งแต่ละกจิกรรมจะล าดบัตามตารางเวลาที่ก าหนด 
 
ภาพที่ 4.39: กิจกรรมปั่นจักรยานกลุ่ม 
 

 
 

ต าแหน่งที่ 10 ห้องโยคะกลุ่ม พื้นที่บริเวณน้ีอยู่ใกล้กับพื้นที่ยืดกล้ามเนื้อซึ่งจะท าให้
ผู้ใช้บริการสามารถยืดกล้ามเนื้อก่อนเข้าห้องกิจกรรมนีไ้ด้ ภายในห้องมีลักษณะเป็นห้องกว้างส าหรับ
กิจการกรรมออกก าลังกายลักษณะผสมผสานกับการยืดกล้ามเนื้อแบบกลุ่มโดยมีครูฝึกน าสอน
กิจกรรม ห้องนี้สามารถใช้บริการพร้อมกันได้ประมาณ 20-30 คน แล้วแต่กิจกรรม ใช้เวลาในการ  
ออกก าลังกายประมาณ 0.45–1.00 ชั่วโมง ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะล าดับตามตารางเวลาที่ก าหนด 
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ภาพที่ 4.40: กิจกรรมโยคะกลุ่ม 
 

 
 

จากการสังเกตพบว่าพื้นทีบ่ริเวณด้านหน้าทางเข้าห้องออกก าลังกายกลุ่มทั้ง            
3 ประเภท ไมม่ีพื้นที่พักคอยเพ่ือรองรับการเข้าออกของผู้ใช้บริการ ท าใหผู้้ใช้บริการจ านวนมาก         
ยืนรอคอยหน้าทางเข้าห้องกิจกรรมแต่ละห้องซึ่งรบกวนการสัญจรไปมาของผู้ใช้บริการคนอ่ืน 

 
ภาพที่ 4.41: ผู้ใช้บริการยืนรอคอยบริเวณหน้าทางเข้าออกห้องออกก าลังกายกลุ่ม 
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4.1.3.5 พื้นที่ของพนักงาน ได้แก่ ส านักงานภายในสาขา หอ้งเปลี่ยนเสื้อผ้าของ
พนักงาน และพื้นที่บริการของพนักงาน 

 
ภาพที่ 4.42: แผนผังบริเวณพ้ืนที่ของพนักงาน 
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ต าแหน่งที่ 11 ส านักงานภายในสาขา พื้นทีบ่ริเวณนี้อยูใ่กล้กับพื้นที่เคาน์เตอร์
ต้อนรับ ภายในห้องเป็นพื้นที่ท างานของพนักงานภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์  

ต าแหน่งที่ 12 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของพนักงาน พื้นที่บริเวณนี้อยู่ใกล้กับห้องเปลี่ยน
เสื้อผ้าของผู้ใช้บริการ กิจกรรมภายในพ้ืนที่นี้ ได้แก่ ล้างหน้า ใช้ห้องสุขา อาบน้ า เปลี่ยนเสื้อผ้าและ
แต่งตัว รวมถึงเก็บของใช้ส่วนตัวของพนักงาน 

ต าแหน่งที่ 13 พื้นที่บริการของพนักงาน พื้นที่บริเวณน้ีอยู่ด้านหลังของพื้นที่พักคอย
ของผู้ใช้บริการ เป็นพ้ืนที่ส าหรับคอยบริการเครื่องด่ืม ชา กาแฟ น้ าอัดลม รวมถึงน้ าเปล่าแก่
ผู้ใช้บริการ โดยพนักงานจะใช้พื้นที่ส่วนน้ีในการรับประทานอาหารอีกด้วย 

ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์จะไม่มีห้องประชุมส าหรับพนักงานอย่างเป็นทางการ       
โดยจะใช้ห้องออกก าลังกายกลุ่ม ห้องปั่นจกัรยานกลุ่ม และห้องโยคะกลุ่ม ในช่วงที่ไม่มีกิจกรรม         
ออกก าลังกายกลุ่มส าหรับการประชุมของพนักงานภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ (มานพ อินต๊ะ, การสื่อสาร
ส่วนบุคคล, 25 มกราคม 2559)  
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4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นในการใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้บริการกับขนาดของพ้ืนที่  
ภายในหัวข้อนี้มีข้อมูลเกี่ยวกบัตารางแจกแจงขนาดของพ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์        

ผลการศึกษาการเก็บข้อมูลการกระจายตัวเพื่อหาความหนาแน่นในการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการ     
และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นในการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการกับขนาดของพ้ืนที่
ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้ 

4.2.1 ตารางแจกแจงขนาดของพ้ืนที่ภายในฟิตเนสเฟิร์ส สาขาเดอะพรอมานาด โดยมี
รายละเอียดของขนาดพื้นทีใ่นบริเวณต่าง ๆ ดังนี ้
 
ตารางที่ 4.1: ตารางแจกแจงขนาดของพ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
 

พื้นทีภ่ายในฟิตเนสเซ็นเตอร ์ ขนาด (ตร.ม) คิดเป็นร้อยละ 
พื้นที่บริการ 

เคาน์เตอร์ต้อนรับ  
พื้นที่นั่งเล่นและพักคอยของผู้ใช้บริการ 
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 

พื้นทีย่ืดกล้ามเน้ือ 
พื้นทีย่ืดกล้ามเน้ือ 

พื้นที่ออกก าลังกาย 
พื้นทีอ่อกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ  
พื้นที่ออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเน้ือ 
พื้นที่ออกก าลังกายแบบอิสระ 

พื้นที่ออกก าลังกายกลุ่ม 
ห้องออกก าลังกายกลุ่ม 
ห้องปั่นจักรยานกลุ่ม 
ห้องโยคะกลุ่ม 

พื้นที่ของพนักงาน 
ส านักงานภายในสาขา 
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของพนักงาน  
พื้นที่บริการของพนักงาน 

รวมทั้งหมด 

1013 
56 
72 
885 

28 
28 

1228 
426 
254 
548 

594 
262 
148 
184 

194 
92 
74 
28 

3057 

33.13 
1.83 
2.35 
28.95 

0.92 
0.92 

40.18 
13.94 
8.31 
17.93 

19.42 
8.57 
4.84 
6.02 

6.35 
3.01 
2.42 
0.92 

100 
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4.2.2 ผลการศึกษาการเก็บข้อมูลการกระจายตัวเพ่ือหาความหนาแน่นในการใช้พ้ืนที่ของ
ผู้ใช้บริการ โดยได้ศึกษาและเก็บข้อมูลตามวันและช่วงเวลาที่ได้ก าหนด 
 การเก็บข้อมูลวิธีนี้ได้ศึกษาและเก็บข้อมูลตามวันและช่วงเวลาที่ได้ก าหนด โดยแบ่งตามช่วง
วันในการเก็บข้อมูลจ าแนกเป็น (1) วันท างาน ได้แก่ วันจันทร์  วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และ 
วันศุกร์ (2) วันหยุดสุดสัปดาห์ ได้แก่ วันหยดุเสาร์และวันอาทิตย์ (3) วันหยุดนักขัตฤกษ์ ส่วน      
การจ าแนกตามช่วงเวลาใช้เวลาเก็บข้อมูลรวมทั้งสิ้นประมาณ 2.00 ชั่วโมงต่อหนึ่งครั้ง โดยแบ่งเป็น       
4 ช่วงเวลา ได้แก ่ช่วงเวลา 6.00-8.00 ช่วงเวลา 8.00-10.00  ช่วงเวลา 12.00-14.00 และช่วงเวลา 
18.00-20.00 โดยเก็บข้อมูลทั้งสิ้นรวมกัน 24 ครั้ง ดังตารางที่ 4.2 และตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.2: วันที่ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
 

ข้อมูลทั่วไป ร้อยละ ความถี ่
วันท างานจันทรถ์ึงศุกร ์
วันหยุดเสาร์และอาทิตย ์
วันหยุดนักขัตฤกษ ์

50 
25 
25 

12 
6 
6 

รวม 100 24 
 
ตารางที่ 4.3: ช่วงเวลาที่ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอยา่ง 
 

ข้อมูลทั่วไป ร้อยละ ความถี ่
ช่วงเวลา 6.00-8.00 
ช่วงเวลา 8.00-10.00 
ช่วงเวลา 12.00-14.00 
ช่วงเวลา 18.00-20.00 

16.67 
16.67 
33.33 
33.33 

4 
4 
8 
8 

รวม 100 24 
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ช่วงเวลาที่ 1 การเก็บข้อมูลการกระจายตัวในการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการวันท างาน            
(วันจันทร์ - วนัศุกร์) ช่วงเวลา 6.00-8.00  (1) พื้นที่บริการ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชายมีความหนาแน่น
ปานกลางเน่ืองจากมีผู้ใช้บริการมาออกก าลังกายก่อนไปท างาน (2) พื้นที่ยืดกล้ามเนื้อมีความ
หนาแน่นระดับต่ า (3) พื้นที่ออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณฟรีเวทมีความหนาแน่นสูง
เนื่องจากผู้ใช้บริการมาออกก าลังกายก่อนไปท างาน โดยส่วนมากจะเป็นผู้ชาย บริเวณพื้นที ่            
ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจอุปกรณ์ลู่ว่ิงมีการใช้งานของผู้ใช้บริการระดับปานกลาง อุปกรณ์อ่ืน 
อยู่ในระดับต่ า (4) พื้นที่ออกก าลังกายกลุ่มมีความหนาแนน่ระดับต่ า 
 
ภาพที่ 4.43: ผลการศึกษาความหนาแน่นในการใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้บริการวันท างาน                     

(วันจันทร์ - วนัศกุร์) ช่วงเวลา 6.00-8.00 
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ช่วงเวลาที่ 2 การเก็บข้อมูลการกระจายตัวในการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการวันท างาน            
(วันจันทร์ - วนัศุกร์) ช่วงเวลา 12.00-14.00  (1) พื้นทีบ่ริการ พื้นที่พักคอยของผู้ใช้บริการมีความ
หนาแน่นระดับสูงส่วนใหญ่เป็นพ่อบ้าน แม่บ้าน ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ (2) พื้นที่ยืดกล้ามเนื้อมีความ
หนาแน่นระดับปานกลาง (3) พื้นที่ออกก าลังกายโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง (4) พื้นที ่     
ออกก าลังกายกลุ่มทั้งหมดมคีวามหนาแน่นระดับปานกลาง 

 
ภาพที่ 4.44: ผลการศึกษาความหนาแน่นในการใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้บริการวันท างาน                     

(วันจันทร์ - วนัศุกร์) ช่วงเวลา 12.00-14.00 
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ช่วงเวลาที่ 3 การเก็บข้อมูลการกระจายตัวในการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการวันท างาน            
(วันจันทร์ - วนัศุกร์) ช่วงเวลา 18.00-20.00  เนื่องจากเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงานท าให้ (1) พื้นที่
บริการมีความหนาแน่นระดับสูงทุกพื้นที่ (2) พื้นที่ยืดกล้ามเนื้อมีความหนาแน่นระดับสูง (3) พื้นที่
ออกก าลังกายบริเวณพื้นทีอ่อกก าลังกายแบบบริหารหัวใจอุปกรณ์ลู่วิ่งมีความหนาแน่นสูง ส่วน
อุปกรณ์อ่ืนมีความหนาแน่นปานกลางและต่ า พื้นที่ออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณ        
ฟรีเวทมีความหนาแน่นสูง สว่นอุปกรณแ์มชชีนมีความหนาแน่นปานกลาง พ้ืนที่ออกก าลังกายแบบ
อิสระโดยรวมมีความหนาแนน่ปานกลาง (4) พื้นที่ออกก าลังกายกลุ่มบรเิวณหน้าทางเข้าห้อง           
ออกก าลังกายกลุ่มทุกห้องมีผู้ใช้บริการยืนกีดขวางเส้นทางสัญจร เนื่องจากไม่มีพื้นทีพ่ักคอยระหว่าง
รอเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งท าให้มีความหนาแน่นหน้าทางเข้าห้องกิจกรรมระดับสูง 

 
ภาพที่ 4.45: ผลการศึกษาความหนาแน่นในการใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้บริการวันท างาน                     

(วันจันทร์ - วนัศุกร์) ช่วงเวลา 18.00-20.00 
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ช่วงเวลาที ่4 การเก็บข้อมูลการกระจายตัวในการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการวันหยุดเสาร์และ
อาทิตย์ ช่วงเวลา 8.00-10.00  เนื่องจากเป็นวันหยุดท าให้ (1) พื้นที่บริการมีความหนาแน่นระดับต่ า 
(2) พื้นที่ยืดกลา้มเนื้อมีความหนาแน่นระดับต่ า (3) พื้นที่ออกก าลังกายมีความหนาแนน่อยู่ในระดับต่ า 
นอกจากบริเวณพื้นที่ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจมีความหนาแน่นระดับปานกลาง โดยส่วนใหญ่
เป็นพ่อบ้าน แม่บ้าน ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ (4) พื้นที่ออกก าลังกายกลุ่มมีความหนาแน่นระดับต่ า 
ส่วนมากจะยังไม่เริ่มกิจกรรมในช่วงเวลาน้ีเนื่องจากเป็นวันหยุด 

 
ภาพที่ 4.46: ผลการศึกษาความหนาแน่นในการใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้บริการวันหยุดเสาร์และอาทิตย์       

ช่วงเวลา 8.00-10.00 
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ช่วงเวลาที่ 5 การเก็บข้อมูลการกระจายตัวในการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการวันหยุดเสาร์และ
อาทิตย์ ช่วงเวลา 12.00-14.00  (1) พื้นทีบ่ริการโดยรวมมีความหนาแนน่ระดับปานกลาง (2) พื้นที่
ยืดกล้ามเน้ือมีความหนาแน่นระดับต่ า (3) พื้นที่ออกก าลังกายมีความหนาแน่นระดับปานกลาง 
ยกเว้นบริเวณพื้นที่ออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเน้ือมีความหนาแนน่ระดับต่ า เนื่องจากพื้นที่นี้
ส่วนมากเป็นวัยท างานที่ใช้พื้นที่ในช่วงเวลาวันหยุดจึงมีผู้ใช้บริการน้อยกว่าปกต ิ(4) พืน้ที่               
ออกก าลังกายกลุ่มมีความหนาแน่นระดับปานกลาง 

 
ภาพที่ 4.47: ผลการศึกษาความหนาแน่นในการใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้บริการวันหยุดเสาร์และอาทิตย์       

ช่วงเวลา 12.00-14.00 
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ช่วงเวลาที่ 6 การเก็บข้อมูลการกระจายตัวในการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการวันหยุดเสาร์และ
อาทิตย์ ช่วงเวลา 18.00-20.00  (1) พื้นทีบ่ริการโดยรวมมีความหนาแนน่ระดับปานกลาง ยกเว้น
บริเวณพื้นที่พักคอยของผู้ใช้บริการมีความหนาแน่นสูง เนื่องจากผู้ใช้บริการเข้ามาใช้พ้ืนที่พร้อมกัน 
(2) พื้นที่ยืดกลา้มเนื้อมีความหนาแน่นระดับปานกลาง (3) พื้นที่ออกก าลังกายโดยรวมมีความ
หนาแน่นระดับสูง ยกเว้นพื้นที่ออกก าลังกายแบบอิสระมีความหนาแน่นปานกลาง (4) พื้นที่            
ออกก าลังกายกลุ่มบริเวณหน้าทางเข้าห้องออกก าลังกายมีผู้ใช้บริการยืนกีดขวางเส้นทางสัญจร 
เนื่องจากไม่มีพื้นที่พักคอยระหว่างรอเข้าร่วมกิจกรรม มคีวามหนาแน่นหน้าทางเข้าห้องกิจกรรมสูง 

 
ภาพที่ 4.48: ผลการศึกษาความหนาแน่นในการใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้บริการวันหยุดเสาร์และอาทิตย์       

ช่วงเวลา 18.00-20.00 
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ช่วงเวลาที่ 7 การเก็บข้อมูลการกระจายตัวในการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ช่วงเวลา 8.00-10.00  เนื่องจากเป็นวันหยุดท าให้ (1) พืน้ที่บริการมีความหนาแน่นระดับต่ า          
(2) พื้นที่ยืดกลา้มเนื้อมีความหนาแน่นระดับต่ า (3) พื้นที่ออกก าลังกายมีความหนาแนน่อยู่ในระดับต่ า 
นอกจากบริเวณพื้นที่ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจมีความหนาแน่นระดับปานกลาง ส่วนมาก
ผู้ใช้บริการจะใช้อุปกรณ์ลู่วิ่งในการออกก าลังกายโดยส่วนใหญ่เป็นพ่อบ้าน แม่บ้าน ที่อาศัยอยู่บริเวณ
นี้ (4) พื้นที่ออกก าลังกายกลุ่มมีความหนาแน่นระดับต่ า ส่วนมากจะยังไม่เริ่มกิจกรรมในช่วงเวลาน้ี
เนื่องจากเป็นวันหยุด 

 
ภาพที่ 4.49: ผลการศึกษาความหนาแน่นในการใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์     

ช่วงเวลา 8.00-10.00 
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ช่วงเวลาที่ 8 การเก็บข้อมูลการกระจายตัวในการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ช่วงเวลา 12.00-14.00  เนื่องจากเป็นวันหยุดท าให้ (1) พืน้ที่บริการมีความหนาแน่นระดับต่ า 
นอกจากพื้นพักคอยของผู้ใช้บริการมีความหนาแน่นระดับปานกลาง (2) พื้นที่ยืดกล้ามเนื้อมีความ
หนาแน่นระดับต่ า (3) พื้นที่ออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อมีความหนาแน่นอยู่ในระดับต่ า 
พื้นที่ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจมีความหนาแน่นระดับปานกลาง ส่วนมากผู้ใช้บริการจะใช้
อุปกรณล์ู่วิ่งในการออกก าลังกาย โดยส่วนใหญ่เป็นพ่อบ้าน แม่บ้าน ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ พื้นที ่         
ออกก าลังกายอิสระมีความหนาแน่นปานกลาง พบว่าส่วนใหญ่เป็นการออกก าลังกายร่วมกับกับ         
ครูฝึก 1-1 (4) พื้นที่ออกก าลังกายกลุ่มมีความหนาแน่นระดับต่ า 

 
ภาพที่ 4.50: ผลการศึกษาความหนาแน่นในการใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์     

ช่วงเวลา 12.00-14.00 
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ช่วงเวลาที่ 9 การเก็บข้อมูลการกระจายตัวในการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ช่วงเวลา 18.00-20.00  (1) พื้นที่บริการโดยรวมมีความหนาแน่นระดับปานกลาง (2) พื้นที่ยืด
กล้ามเนื้อมีความหนาแน่นระดับต่ า (3) พื้นที่ออกก าลังกายทั้งหมดมีความหนาแน่นระดับปานกลาง 
(4) พื้นที่ออกก าลังกายกลุ่มทั้งหมดมีความหนาแน่นระดับปานกลาง 

 
ภาพที่ 4.51: ผลการศึกษาความหนาแน่นในการใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์     

ช่วงเวลา 18.00-20.00 
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4.2.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นในการใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้บริการกับ        
ขนาดของพ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ โดยจะแยกวิเคราะห์พื้นที่ในแตล่ะบริเวณ ดังนี ้

บริเวณที่ 1 พืน้ที่บริการ 
ก. พื้นที่บริเวณเคาน์เตอร์ต้อนรับ พื้นทีบ่ริเวณนี้มีผู้ใช้บรกิารหนาแน่นมากที่สุดใน

ช่วงเวลาตอนเย็นหลังเลิกงานของวันท างาน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการเข้ามาใช้พื้นที่  
พร้อมกันมากที่สุด ส่วนช่วงเวลาอื่นมีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับปานกลางและต่ า 
เนื่องจากผู้ใช้บริการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนในการเข้ามาใช้พื้นที่ พื้นทีบ่ริเวณนี้มีขนาดของพ้ืนที่
ประมาณร้อยละ 1.83 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ด้วยขนาดของพ้ืนที่ที่จ าจัดกับความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ
ที่อยู่ในระดับสงู ท าให้พื้นที่บริเวณเคาน์เตอร์ต้อนรับไม่สามารถรองรับการใช้งานในช่วงเวลาที่มี
ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้พ้ืนที่พร้อมกันได้ จึงท าให้เกิดปัญหาการสัญจรในการใช้พื้นที่บริเวณนี้  

ข. พื้นที่พักคอยของผู้ใช้บริการรวมถึงบริเวณร้านค้าขายอาหารปลีกและเครื่องดื่ม
สุขภาพ พื้นที่บริเวณนี้มีผู้ใช้บริการหนาแน่นมากที่สุด 3 ช่วงเวลาได้แก่ (1) ช่วงเวลากลางวันของวัน
ท างาน โดยส่วนใหญ่เป็นพ่อบ้าน แม่บ้าน ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้มาใช้พื้นที่ (2) ช่วงเวลาตอนเย็นหลัง
เลิกงาน เนื่องจากเป็นช่วงมีเวลาที่มีผู้ใช้บรกิารเข้ามาใช้พื้นที่พร้อมกันมากที่สุด และ (3) ช่วงกลางวัน
ของวันหยุดเสาร์อาทิตย ์โดยส่วนใหญ่เป็นพ่อบ้าน แม่บ้าน ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้มาใช้พื้นที่           
ส่วนช่วงเวลาอื่นมีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับปานกลางและต่ าเน่ืองจากผู้ใช้บริการ
หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนในการเข้ามาใช้พ้ืนที่ ด้วยพื้นที่บริเวณนี้มีขนาดของพ้ืนที่ที่จ ากัด ประมาณร้อย
ละ 2.35 จากพื้นที่ภายในทั้งหมด สามารถรองรับจ านวนการนั่งของผู้ใช้บริการได้มากที่สุด 40 คน  
แต่จ านวนผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกทั้งหมดภายในสาขานี้มีจ านวนมากกว่า 3000 คน (อัชรีย์พร         
อ่อนศร,ี การสือ่สารส่วนบุคคล, 2 พฤศจิกายน 2558) รวมถึงปัญหาผู้ใชบ้ริการขยับโต๊ะและเก้าอี้
รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อจับกลุ่มนั่งสนทนากันเป็นระยะเวลานาน จึงท าให้ช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการ  
เข้าใช้พ้ืนที่พร้อมกัน พื้นที่บริเวณนีไ้ม่สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการได้อย่างครบถ้วน  

ค. ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า พื้นทีบ่ริเวณนี้มีผู้ใช้บริการหนาแน่นมากที่สุดในช่วงเวลาตอน
เย็นหลังเลิกงานของวันท างานเนื่องจากเป็นช่วงมีเวลาที่มีผู้ใช้บริการเขา้มาใช้พ้ืนที่พร้อมกันมากที่สุด 
ช่วงเวลาอื่นมีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับปานกลางและต่ าเนื่องจากผู้ใช้บริการ
หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนในการเข้ามาใช้พ้ืนที่ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีขนาดของพื้นที่รวมกันทั้งหญิงและชาย
ประมาณร้อยละ 28.95 ของพื้นที่ ซึ่งถือว่ามีขนาดที่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ จึงท าให้โดยส่วนใหญ่ไม่
เกิดปัญหาจากการใช้พื้นทีบ่ริเวณนี้  
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บริเวณที่ 2 พืน้ที่ยืดกล้ามเนือ้ 
พื้นที่ยืดกล้ามเนื้อ พื้นทีบ่ริเวณนี้โดยรวมมีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับ      

ปานกลาง ในวันท างานช่วงเวลาหลักเลิกงานมีผู้ใช้บริการที่มากกว่าปกติเนื่องจากผู้ใช้บริการเข้า         
มาใช้พื้นที่พร้อมกัน พื้นที่บริเวณนี้มีขนาดร้อยละ 0.92 ของพ้ืนที่ทั้งหมด จากการวิเคราะห์พบว่า
ขนาดของพ้ืนที่บริเวณนี้มีสัดส่วนที่จ ากัดจึงไม่สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้พื้นที่
พร้อมกันได้ เนื่องจากมีอุปกรณ์การยืดกล้ามเนื้อเพียง 6 เครื่อง จากการสังเกตพบว่า ผู้ใช้บริการบาง
คนไม่ท าการยดืกล้ามเนื้อทั้งก่อนและหลังออกก าลังกายแต่จะวอร์มอัพและคูลดาวน์ร่างกายด้วย
อุปกรณ์ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ เชน่ ลู่วิ่ง จักรยานแบบนั่งพิง เป็นต้น รวมถึงผู้ใช้บริการ
บางส่วนไปยืดกล้ามเนื้อบริเวณพื้นที่ออกก าลังกายแบบอิสระ เนื่องจากในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการ
หนาแน่นพ้ืนทีแ่ละอุปกรณ์บริเวณนี้ไม่เพียงพอในการใช้งาน 

บริเวณที่ 3 พืน้ที่ออกก าลังกาย 
ก. พื้นที่ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ พืน้ที่บริเวณนี้มีผู้ใช้บริการหนาแน่นมาก

ที่สุด 2 ช่วงเวลา ได้แก่ (1) ช่วงเวลาตอนเย็นหลังเลิกงาน เนื่องจากเป็นช่วงมีเวลาที่มีผู้ใช้บริการเขา้
มาใช้พื้นที่พร้อมกันมากที่สุด (2) ช่วงตอนเย็นวันหยุดเสาร์และอาทิตย ์เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มี
ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเข้ามาใช้บริการพร้อมกัน ส่วนช่วงเวลาอื่นมีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการอยู่ใน
ระดับปานกลางและต่ าเนื่องจากผู้ใช้บริการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนในการเข้ามาใช้พ้ืนที่ ความหนาแน่น
ในการใช้พื้นทีอ่อกก าลังกายแบบบริหารหัวใจส่วนหนึ่งมาจากพฤตกิรรมในการเลือกใชอุ้ปกรณ์ของ
ผู้ใช้บริการ จากการสังเกตพบว่าอุปกรณ์ออกก าลังกายประเภทลู่วิ่งมีความต้องการในการใช้งานสูง
ที่สุด ท าให้ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการเข้ามาใช้พ้ืนที่พร้อมกันอุปกรณ์ลู่วิ่งจะไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
ของผู้ใช้บริการ ท าใหผู้้ใช้บริการบางส่วนต้องยืนรอคอยเพื่อใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ส่วนเครือ่งเดินวงรีมี
ความหนาแน่นในการใช้งานอยู่ในระดับต่ าถึงปานกลางแม้จะเป็นช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการเข้ามาใช้พ้ืนที่
พร้อมกัน รวมถึงเครื่องเดินวงรีเป็นอุปกรณ์ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจที่มีจ านวนมากที่สุดใน   
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ซึ่งท าให้พื้นที่ภายในเสียประโยชน์ในการใช้งานเน่ืองจากผู้ใช้บริการไม่นิยมใช้
อุปกรณ์ประเภทดังกล่าว ส่วนอุปกรณ์ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจประเภทอื่นมีความหนาแน่น
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ข. พื้นที่ออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อ พื้นที่บรเิวณนี้มีความหนาแน่นของ
ผู้ใช้บริการมากที่สุด 3 ช่วงเวลา ได้แก่ (1) ช่วงเวลาตอนเช้าก่อนเริ่มงาน เนื่องจากผู้ใช้บริการ 
(โดยเฉพาะผู้ชาย) จะมาออกก าลังกายที่พ้ืนที่บริเวณนี้ก่อนเข้างาน ซึ่งจะมีความหนาแน่นมากที่สุด
บริเวณอุปกรณ์ฟรีเวท (2) ชว่งตอนเย็นหลังเลิกงาน เนื่องจากเป็นช่วงมีเวลาที่มีผู้ใช้บรกิารเข้ามาใช้
พื้นที่พร้อมกันมากที่สุด (3) ช่วงตอนเย็นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มี
ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเข้ามาใช้บริการพร้อมกัน ส่วนช่วงเวลาอื่นมีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการอยู่ใน
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ระดับปานกลางและต่ าเนื่องจากผู้ใช้บริการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนในการเข้ามาใช้พ้ืนที่ ด้วยขนาดของ
พื้นที่รวมถึงอุปกรณอ์อกก าลังกายที่จ ากัด โดยพื้นทีบ่ริเวณนี้มีขนาดของพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 8.31 
ของพ้ืนที่โดยรวมทั้งหมด จึงท าให้พื้นที่ออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกลา้มเนื้อบริเวณฟรีเวทมีความ
หนาแน่นในการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการที่อยู่ในระดับสูง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่หลักในการ
ออกก าลังกายแบบเสริมสรา้งกล้ามเนื้อซึ่งเห็นผลในการออกก าลังกายมากที่สุด ปัญหาที่เกิดขึ้นจึง
ส่งผลต่อความไม่สอดคล้องในการใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้บริการเนื่องจากพื้นที่และอุปกรณ์ไม่เพียงพอในการ
ใช้งาน รวมถึงปัญหาการใช้อุปกรณ์สื่อสารขณะออกก าลังกายที่ท าให้ผู้ใช้บริการคนอื่นไม่สามารถใช้
งานได้ พื้นที่และอุปกรณ์ออกก าลังกายในบริเวณนี้จึงไม่สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งาน
ของผู้ใช้บริการได้อย่างครบถ้วน 

ค. พื้นที่ออกก าลังกายแบบอิสระ จากการสงัเกตพบว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่
ส าหรับกิจกรรมการสอนโดยครูฝึกซึ่งเป็นลกัษณะกลุ่มย่อย 4-8 คน กิจกรรมการฝึกระหว่าง
ผู้ใช้บริการกับครูฝึก 1-1 รวมถึงผู้ที่ออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อรูปแบบบอด้ีเวทและผู้ที่ 
ยืดกล้ามเน้ืออิสระจะเข้ามาใช้พื้นที่บริเวณน้ี พื้นทีบ่ริเวณนี้ช่วงเวลาตอนเย็นหลังเลิกงานมีจ านวน
ผู้ใช้บริการอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนช่วงเวลาอื่นมีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับที่ต่ า 
เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีขนาดกว้างที่สุดเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ออกก าลังกายบริเวณอื่น ๆ  โดยมีขนาด
ของพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 17.93 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ด้วยความหนาแน่นในการใช้พื้นที่อยู่ในระดับปาน
กลางและต่ า จงึท าให้ผู้ใช้บรกิารบางคนใช้พ้ืนที่บริเวณนี้นั่งเล่น นั่งพูดคุย ใช้อุปกรณส์ื่อสารเป็นระยะ
เวลานาน ซึ่งท าให้เสียพื้นที่จากการใช้งานและไม่ตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้พื้นที่ภายใน            
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการได้อย่างครบถ้วน 

บริเวณที่ 4 พืน้ที่ออกก าลังกายกลุ่ม 
ก. ห้องออกก าลังกายกลุ่ม ชว่งวันท างานหลังเลิกงานมีผู้ใช้บริการภายในห้อง      

ออกก าลังกายกลุ่มปานกลางถึงสูง ส่วนบริเวณหน้าทางเข้าห้องออกก าลังกายกลุ่มมีผู้ใช้บริการยืน     
กีดขวางเส้นทางสัญจรจ านวนมากเน่ืองจากไม่มีพื้นที่พักคอยระหว่างรอเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนช่วง 
เวลาอ่ืนมีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับปานกลางและต่ าเนื่องจากผู้ใช้บริการหมุนเวียน
ผลัดเปลี่ยนในการเข้ามาใช้พื้นที ่

ข. ห้องป่ันจักรยานกลุ่ม ช่วงวันท างานหลังเลิกงานมีผู้ใช้บริการภายในห้อง        
ปั่นจักรยานกลุ่มปานกลางถึงสูง ส่วนบริเวณหน้าทางเข้าห้องปั่นจักรยานกลุ่มมีผู้ใช้บรกิารยืนกีดขวาง
เส้นทางสัญจรจ านวนมากเนื่องจากไม่มีพื้นที่พักคอยระหว่างรอเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนช่วงเวลาอื่นมี
ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับปานกลางและต่ าเนื่องจากผู้ใช้บริการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยน
ในการเข้ามาใช้พื้นที ่
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ค. ห้องโยคะกลุ่ม ช่วงวันท างานหลังเลิกงานมีผู้ใช้บริการภายในห้องโยคะกลุ่ม   
ปานกลางถึงสูง ส่วนบริเวณหน้าทางเข้าห้องโยคะกลุ่มมีผู้ใช้บริการยืนกีดขวางเส้นทางสัญจรจ านวน
มากเนื่องจากไม่มีพื้นที่พักคอยระหว่างรอเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนช่วงเวลาอื่นมีความหนาแน่นของ
ผู้ใช้บริการอยู่ในระดับปานกลางและต่ าเนื่องจากผู้ใช้บริการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนในการเข้ามาใช้
พื้นที ่

การวิเคราะห์พื้นที่ห้องออกก าลังกายกลุ่มทั้ง 3 ประเภท พบว่ามีปัญหาที่คล้ายคลึง
กัน คือ ปัญหาเรื่องทางเข้าออกของห้องออกก าลังกายกลุ่มทุกประเภท เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจ านวน
มากยืนรอคอยเพื่อเข้าใช้บริการในช่วงเวลาที่พร้อมกันซึ่งปัญหาจะเกิดในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการสูง 
เนื่องจากกิจกรรมการออกก าลังกายกลุ่มเป็นกิจกรรมที่ออกก าลังกายตามตารางเวลา จึงท าให้
ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้พ้ืนที่พร้อมกันและส่งผลให้พื้นที่หน้าทางเข้าออกห้องออกก าลังกายกลุ่มทุก
ประเภทมีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับที่สูง ท าให้เกิดปัญหากีดขวางเส้นทางการสัญจร
ไปมาซึ่งรบกวนการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการคนอ่ืน 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลโดยไดส้รุปแยกเป็นประเด็นตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ได้แก่ 

ศึกษาการจัดพื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรร์วมถึงศึกษากิจกรรมและพฤติกรรมการใช้พื้นที่ภายใน          
ฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริการ พบปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างพื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร ์       
กับกิจกรรมและพฤติกรรมการใช้พื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรข์องผู้ใช้บริการ ในบทนีจ้ึงได้สรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผลและมีข้อเสนอแนะของงานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพื้นที ่ 
ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรใ์ห้สอดคล้องและเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 
5.1 อภิปรายและสรุปผลการศึกษา 

ผู้วิจัยขออภิปรายและสรุปผลการวิจัยเรื่อง “การจัดพ้ืนที่ใช้ประโยชนภ์ายในฟิตเนสเซ็นเตอร:์ 
กรณีศึกษาฟิตเนสเฟิร์ส สาขาเดอะพรอมานาด กรุงเทพมหานคร” โดยสรุปแยกตามพื้นที่ ดังนี ้

5.1.1 พื้นที่บรกิาร 
ในช่วงวันและเวลาที่มีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับสูงจะท าให้พื้นที่บริการ    

เกิดปัญหาในการใช้พื้นที่ พื้นที่บริเวณเคาน์เตอร์ต้อนและพื้นที่โถงมีความแออัดของพ้ืนที่สูงเนื่องจาก
ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้พื้นที่พร้อมกัน จึงท าให้เกิดการกีดขวางเส้นทางการสัญจรไปมาของผู้ใช้บริการ 
ส่วนพื้นที่พักคอยของผู้ใช้บริการไม่สามารถรองรับผู้ใช้บริการทีเ่ข้ามาใช้พื้นที่พร้อมกันได ้เนือ่งจาก
จ านวนที่นั่งไม่เพียงพอรวมถึงปัญหาผู้ใช้บรกิารจับกลุ่มสนทนากันในพื้นที่นี้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งท า
ให้ผู้ใช้บริการคนอื่นไม่สามารถใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวได ้ดังภาพที่ 5.1  

5.1.2 พื้นที่ยืดกล้ามเนื้อ 
พื้นที่ยืดกล้ามเนื้อ จากการสังเกตพบว่าขนาดของพื้นที่บริเวณนี้มีสัดส่วนที่จ ากัดจึงไม่

สามารถรองรับการยืดกล้ามเนื้อของผู้ใช้บริการได้พร้อมกันในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการสงู ด้วยขนาด
ของพื้นทีบ่ริเวณนี้มีขนาดที่จ ากัดจึงท าให้ไม่มีพื้นที่เพียงพอส าหรับการยืดกล้ามเนื้ออิสระ ผู้ใช้บริการ
บางส่วนจึงไปยืดกล้ามเนื้ออิสระในบริเวณพื้นที่ออกก าลังกายแบบอิสระ จากการสังเกตพบว่า
ผู้ใช้บริการบางคนเลือกที่จะไม่ยืดกล้ามเนื้อแต่เลือกที่จะวอร์มอัพและคูลดาวน์โดยใช้อุปกรณ์          
ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจแทน ซึ่งการวอร์มอัพและคูลดาวน์ด้วยอุปกรณ์ออกก าลังกาย              
แบบบริหารหัวใจถือเป็นการยืดกล้ามเนื้ออีกประเภทหนึ่ง (มานพ อินต๊ะ, การสื่อสารส่วนบุคคล,          
2 พฤศจิกายน 2558) ดังนั้นจึงขอสรุปว่า พื้นที่ยืดกล้ามเนื้อ พื้นที่ออกก าลังกายแบบอิสระ และ
อุปกรณ์ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ มคีวามสัมพันธ์กันดังภาพที่ 5.2 
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ภาพที่ 5.1: พื้นที่บริการช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บรกิารหนาแน่น   
 

 
 
ภาพที่ 5.2: ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ยืดกล้ามเนื้อ พื้นที่ออกก าลังกายแบบอิสระ และอุปกรณ ์               

ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ   
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5.1.3 พื้นที่ออกก าลังกาย 
ก. พื้นที่ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า           

การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจเป็นรูปแบบการออกก าลังกายที่มีความหนาแน่นในการใช้พ้ืนที่
ของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง เนื่องจากการออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจเป็น        
การออกก าลังกายหลักในการเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและหัวใจรวมถึงเป็นรูปแบบ      
การออกก าลังกายที่สามารถลดไขมันที่มีประสิทธิภาพ (“การออกก าลังแบบคาร์ดิโอเพ่ือลดความอ้วน 
(ความรู้ส าหรับมือใหม่)”, 2550) 

การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ จากการสังเกตและการสัมภาษณ์พบว่าส่วนใหญ่
ผู้ใช้บริการจะนิยมเลือกใช้อุปกรณ์ประเภทลู่วิ่งมากที่สุด เนื่องจากลู่วิ่งเป็นอุปกรณ์ออกก าลังกายที่
สะดวกและใชง้านง่ายรวมถึงเห็นผลในการออกก าลังกายมากที่สุด (นณฐัศรัณย ์คัทธมารศร,ี        
การสื่อสารส่วนบุคคล, 25 มกราคม 2559)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาชเท่น, เวเนเบิล และ         
เจอร์เก่นดรัฟ (Achten, Venables & Jeukendrup, 2003, pp. 747-752)  มีผลของงานวิจัยช้ีวัด
ว่าการออกก าลังกายด้วยการวิ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าการออกก าลังกายด้วยการปั่นจักรยาน จึงท า
ให้ช่วงเวลาที่มีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับสูง ผู้ใช้บริการบางส่วนต้องยืนรอคอยเพื่อใช้
อุปกรณ์ประเภทลู่วิ่งเนื่องจากอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  

 
ภาพที่ 5.3: อุปกรณ์ประเภทลู่วิ่งช่วงเวลาที่มีผูใ้ช้บริการหนาแน่น   
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พฤติกรรมการเลือกใช้อุปกรณ์การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ จากการสังเกตรวมถึง  
การสัมภาษณพ์บว่าผู้ใช้บริการไม่นิยมเลือกใช้อุปกรณ์ออกก าลังกายที่อยู่ใกล้กับผู้ใช้บริการคนอื่น 
โดยนิยมเลือกใช้อุปกรณ์ที่เว้นว่างถัดจากผู้ใช้บริการคนอื่น 1-2 เครื่อง หรอือาจจะใช้อุปกรณ์ที่อยู่มุม
ใดมุมหนึ่งของพื้นที ่เนื่องจากต้องการความเป็นส่วนตัวในการออกก าลังกาย รวมถึงการออกก าลังกาย
ที่อยู่ใกล้กับผู้ใช้บริการคนอื่นอาจท าให้มีเหงื่อกระเด็นใส่และบางครั้งได้กลิ่นกายของผู้ใช้บริการคนอ่ืน
จนไม่สามารถออกก าลังกายได้อย่างเต็มที่ (นณัฐศรัณย์ คทัธมารศร,ี การสื่อสารส่วนบคุคล,            
25 มกราคม 2559)  ซึ่งสอดคล้องกับ วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2549) ในการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการ
เลือกที่นั่ง” ที่กล่าวว่า บุคคลพยายามเลือกที่นั่งห่างจากบุคคลอื่นที่นั่งอยู่ก่อนแล้ว นอกจากบุคคล
ที่มาด้วยกันหรอืรู้จักกันดีจะเลือกนั่งใกล้ชิดกันหรือน่ังคู่กัน รวมถึงได้สอดคล้องกับงานวิจัยของฮอลล์ 
(Hall, 1966) ที่กล่าวว่า ที่เว้นว่างส่วนบุคคลท าหน้าที่เป็นเกราะป้องกันการล่วงล้ า จะเห็นได้ว่าที่เว้น
ว่างระหว่างบุคคลนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นต่อมนุษย์มีผลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ถ้าหากมีระยะเว้นว่างที่
เหมาะสมย่อมท าให้บุคคลนัน้รู้สึกปลอดภัยสบายกายและสบายใจ เป็นกลไกที่ให้คงไว้ซึ่งขนาดพื้นที่
ต่ าที่สุดส าหรับด าเนินกิจกรรมในสภาพแวดล้อมของบุคคล 

ข. พื้นที่ออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อ จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า
การออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อเป็นรูปแบบการออกก าลังกายที่มีความหนาแน่นในการใช้
พื้นที่ของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง เนื่องจากการออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเน้ือ
เป็นการออกก าลังกายหลักในการสร้างขนาดของมวลกล้ามและเพิ่มความแข็งแรงรวมถึงพละก าลังได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ (ไพศาล จันทรพิทักษ,์ ม.ป.ป.) 

การออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเน้ือ จากการสังเกตและการสัมภาษณ์พบว่าส่วนใหญ่
ผู้ใช้บริการนิยมเลือกใช้อุปกรณ์ออกก าลังกายประเภทฟรีเวทมากที่สุด เนื่องจากการออกก าลังกาย
ด้วยอุปกรณ์ประเภทฟรีเวทสามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่าการออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์
ประเภทอื่น ซึ่งอุปกรณ์ฟรีเวทสามารถเพ่งความสนใจ (Focus) ไปในกล้ามเนื้อที่ออกก าลังกายได้
ดีกว่ารวมถึงเคลื่อนไหวร่างกายได้อิสระมากกว่าการออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ประเภทแมชชีน       
(วีรยุทธ ์ทรายสุวรรณ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 25 มกราคม 2559)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
ชิค และคณะ (Schick et al., 2010) มีผลของงานวิจัยช้ีวัดว่าการออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ฟรีเวท
ได้ผลดีกว่าการออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์แมชชีน ดังนั้นจึงท าใหใ้นช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บรกิารหนาแน่น
มากที่สุดของวัน ผู้ใช้บริการจ านวนมากต้องยืนรอคอยเพื่อใช้อุปกรณ์ประเภทฟรีเวท เนื่องจาก
อุปกรณด์ังกล่าวไม่เพียงพอต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการ 
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ภาพที่ 5.4: อุปกรณฟ์รีเวทช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น   
 

 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้อุปกรณ์ออกก าลังกายแบบเสริมสรา้งกล้ามเนื้ออุปกรณ์ประเภทฟรีเวท 
จากการสังเกตและการสัมภาษณ์พบว่าการใช้อุปกรณ์ฟรีเวทของผู้ใช้บริการจะเว้นระยะห่างจาก
ผู้ใช้บริการคนอื่นค่อนข้างมาก เนื่องจากต้องมีการขยับเขยื้อนร่างกายเพื่อออกก าลังกายในท่าทาง  
ต่าง ๆ ซึ่งมีระยะความกว้างของท่าทางการออกก าลังกายที่มากน้อยของแต่ละท่าต่างกัน                
หากออกก าลังกายใกล้กับผู้ใช้บริการคนอื่นจะท าให้ออกก าลังกายได้ไม่เต็มที่รวมถึงอุปกรณ์อาจจะ  
ไปโดนผู้ใช้บริการคนอ่ืน (วีรยุทธ์ ทรายสุวรรณ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 25 มกราคม 2559)  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2549) ที่กล่าวว่า ระยะเว้นว่างระหว่างบุคคลท า
หน้าที่เป็นเขตกันชนระหว่างมนุษย์กับบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาภาวะความเป็นส่วนตัว
เป็นเขตที่ตัวบุคคลพยายามไม่ให้มีการล่วงล้ าโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับการเชิญหรืออนุญาต  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของฮอลล์ (Hall, 1966) ที่กล่าวว่า หากมีระยะเวน้ว่างที่เหมาะสมย่อมท าให้
บุคคลนั้นรู้สึกปลอดภัยสบายกายและสบายใจ เป็นกลไกที่ให้คงไว้ซึ่งขนาดพื้นที่ต่ าที่สุดส าหรับด าเนิน
กิจกรรมในสภาพแวดล้อมของบุคคล 
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 จากการลงพื้นที่ส ารวจด้วยการสังเกตรวมถึงการสัมภาษณ์พบว่า พื้นที่ออกก าลังกายแบบ
เสริมสร้างกล้ามเนื้อและพื้นทีอ่อกก าลังกายแบบบริหารหัวใจมีความสมัพันธ์กัน เนื่องจาก             
(1) ผู้ใช้บริการที่ออกก าลังกายแบบเสริมสรา้งกล้ามเนื้อจะเข้าไปใช้อุปกรณ์ออกก าลังกายแบบบริหาร
หัวใจ เช่น ลู่วิ่ง จักรยานปั่นแบบนั่งพิง เป็นต้น ในการวอร์มอัฟและคูลดาวน์ร่างกายของผู้ใช้บริการ 
(2) ผู้ใช้บริการที่ออกก าลังกายแบบเสริมสรา้งกล้ามเนื้อ เมื่อออกก าลังกายเสร็จแล้วนยิมไป        
ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจต่อในทันทีเป็นเวลาประมาณ 0.30-1.00 ชม. เนื่องจาก              
การออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจต่อจากการออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเน้ือในทันทีจะช่วย
ให้เผาผลาญไขมันได้ดียิ่งขึ้น (วีรยุทธ ์ทรายสวุรรณ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 25 มกราคม 2559)        
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโกโต, อิช,ิ ซูกิฮาระ, โยชิโอกะ และทากามัทซุ (Goto, Ishii, Sugihara, 
Yoshioka & Takamatsu, 2007, pp. 308-315) มีผลของงานวิจัยช้ีวัดว่าการออกก าลังกาย           
แบบบริหารหัวใจต่อจากการออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อในทันทีมีประสิทธิภาพดีกว่าการ
ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจเพียงอย่างเดียว ดังน้ันพื้นที่ออกก าลังกายแบบเสริมสรา้งกล้ามเนื้อกับ
พื้นที่ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจจึงมีความสัมพันธ์กัน 
 เนื่องจากพื้นที่ออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อมีขนาดของพื้นที่ที่จ ากัด จึงท าให้ไม่มี
พื้นที่ว่างเพียงพอส าหรับการออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อรูปแบบบอดี้เวท ผู้ใช้บริการจึงไป         
ออกก าลังกายรูปแบบบอดี้เวทในบริเวณพ้ืนที่ออกก าลังกายแบบอิสระ เนื่องจากพื้นที่บริเวณน้ีมีขนาด
ของพ้ืนที่กว้างกว่าขนาดของพื้นที่ออกก าลังกายประเภทอื่น ผู้ใช้บริการจงึสามารถใช้พ้ืนที่บริเวณนี้ได้
อย่างเต็มที่ ดังนั้นการออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อรูปแบบบอด้ีเวทและพื้นที่ออกก าลังกาย
แบบอิสระจึงมีความสัมพันธ์กัน 
 ค. พื้นทีอ่อกก าลังแบบอิสระ จากการสังเกตพบว่าพื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะของกิจกรรม        
การออกก าลังกายอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ (1) การออกก าลังกายแบบกลุ่มย่อย 4-8 คน โดยมีครูฝึกน า
สอนกิจกรรม (2) การออกก าลังกายกับครูฝกึส่วนตัว 1-1 (3) การออกก าลังกายอิสระโดยใช้อุปกรณ์
ในพื้นที ่เช่น บาร์โหน เวทีมวย เป็นต้น โดยทั้ง 3 ลักษณะกิจกรรมมีความถี่ในการใช้งานของ
ผู้ใช้บริการอยู่ในระดับปานกลางแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นที่สุดของวัน เนื่องจาก
พื้นที่บริเวณนี้มีขนาดของเน้ือที่กว้างที่สุดของพื้นที่ออกก าลังกายทั้งหมด โดยมีขนาดของพ้ืนที่
ประมาณร้อยละ 17.93  ของพ้ืนที่ภายในทั้งหมด ท าให้มีพ้ืนที่ว่างเหลือและมีผู้ใช้บริการบางคนใช้
พื้นทีบ่ริเวณนีน้ั่งเล่น พูดคุย ใช้อุปกรณ์สื่อสารเป็นระยะเวลานาน ซึ่งท าให้พื้นที่บริเวณนี้ไมส่ามารถ
ตอบสนองต่อกิจกรรมและพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้ใช้บริการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดได้ 
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ภาพที่ 5.5: พื้นทีอ่อกก าลังกายแบบอิสระโดยรวมมีความหนาแน่นในการใช้พื้นที่อยู่ในระดับ         
ปานกลางเน่ืองจากมีขนาดของพื้นที่กว้าง   

 

 
 
ภาพที่ 5.6: พฤติกรรมนั่งเลน่ พูดคุย และใช้อุปกรณ์สื่อสารบนพื้นที่ออกก าลังกายแบบอิสระ 
 

 



112 
 

 

5.1.4 พื้นที่ออกก าลังกายกลุ่ม 
 พื้นที่ออกก าลังกายแบบกลุ่มซึ่งประกอบด้วย ห้องออกก าลังกายกลุ่ม หอ้งปั่นจักรยานกลุ่ม 
และห้องโยคะกลุ่ม ในช่วงวันและเวลาที่มีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับสูง เป็นช่วงเวลาที่
พื้นที่ทั้งสามส่วนนี้เกิดปัญหาในการใช้พ้ืนที่ เนื่องจากช่วงก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมผู้ใช้บริการจ านวนมาก
ยืนรอคอยเพื่อเข้าห้องกิจกรรมแต่ละห้อง ซึ่งภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ไม่ได้จัดเตรียมพื้นทีพ่ักคอย
ส าหรับผู้ใช้บรกิารเพ่ือรองรับการเข้าใช้พื้นที ่จึงท าให้บริเวณหน้าทางเข้าและทางออกห้องกิจกรรมใน
แต่ละห้องมีผู้ใช้บริการยืนรอคอยจ านวนมาก ส่งผลให้ผู้ใช้บริการที่ยืนรอคอยหน้าห้องกิจกรรมขวาง
เส้นทางการสัญจรไปมาในการใช้พื้นที่ของผู้ใช้บริการคนอื่น 
 
ภาพที่ 5.7: พื้นทีบ่ริเวณด้านหน้าทางเข้าห้องออกก าลังกายกลุ่มแต่ละประเภทช่วงเวลาที่มี 

ผู้ใช้บริการหนาแน่น   
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5.2 แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ 
 ข้อมูลจากการอภิปรายและสรุปผลการศึกษา พบว่าเกิดความไม่สอดคล้องในการใช้งาน
ระหว่างพ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซน็เตอร์กับกิจกรรมและพฤติกรรมการใช้พื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์
ของผู้ใช้บริการ ดังนั้นจึงเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพื้นทีภ่ายในฟิตเนสเซ็นเตอร์เพื่อให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

5.2.1 พื้นที่บรกิาร 
ก. ทางฟิตเนสเซ็นเตอร์ควรขยายพื้นทีโ่ถงบริเวณเคาน์เตอร์ต้อนรับ เพื่อรองรับการใช้งาน 

ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดของวัน ซึ่งจะท าให้พื้นที่บริเวณน้ีมีความคล่องตัวในการใช้งานเพิ่ม
มากขึ้นและไม่เกิดการแออัดในการใช้พื้นที่แม้จะเป็นช่วงเวลาที่มีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการอยู่       
ในระดับสูง 

ข. การออกแบบพื้นทีพ่ักคอยของผู้ใช้บริการควรใช้รูปแบบเก้าอ้ีนั่งที่ยึดติดกับที่ (Fix Chair) 
ดังภาพที่ 5.8 เพื่อป้องกันผู้ใช้บริการโยกย้ายเก้าอ้ีไปมานั่งสนทนากลุ่มกันเป็นระยะเวลานาน ซึ่งจะ
ท าให้ผู้ใช้บริการคนอื่นไม่สามารถใช้พื้นทีบ่ริเวณนี้ได ้

 
ภาพที่ 5.8: บริเวณพื้นที่พักคอยควรเปลี่ยนรูปแบบเก้าอ้ีให้เป็นรูปแบบยึดติดกับที ่ 
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5.2.2 พื้นที่ยืดกล้ามเนื้อ 
พืน้ที่ยืดกล้ามเนื้อควรอยู่ใกลก้ับพื้นที่ 2 บรเิวณ ได้แก่ (1) พื้นที่ออกก าลังกายแบบอิสระ 

เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถยดืกล้ามเนื้อแบบอิสระได้ในพื้นที่บริเวณนี้ (2) พื้นที่ออกก าลังกายแบบ
บริหารหัวใจ เพ่ือรองรับพฤติกรรมของผู้ใชบ้ริการที่วอร์มอัพและคูลดาวน์ร่างกายโดยอุปกรณ์         
ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจแทนการยืดกล้ามเนื้อ ดังนั้น พื้นที่ทั้งสามส่วนนี้อยู่บริเวณใกล้กันจะ
ท าให้ผู้ใช้บริการใช้พ้ืนที่ในการออกก าลังกายได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน 

 
ภาพที่ 5.9: ความสัมพนัธ์ระหว่าง (1) พื้นที่ยดืกล้ามเนื้อ (2) พื้นที่ออกก าลังกายแบบอิสระ                

(3) อุปกรณ์ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ 
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5.2.3 พื้นที่ออกก าลังกาย 
ก. พื้นที่ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ ระยะการวางอุปกรณ์ควรมีระยะในการใช้พ้ืนที่   

ห่างกับผู้ใช้บริการคนอื่นประมาณ 1.20 เมตร เป็นอย่างต่ า โดยระยะน้ีเป็นระยะขั้นต่ าในการใช้พ้ืนที่
สาธารณะ (วิมลสิทธิ์  หรยางกูร, 2549) และควรมีเนื้อที่อย่างต่ า 20 ถึง 40 ตารางฟุต ส าหรับ
เครื่องมือออกก าลังกายหนึ่งเครื่อง (วิศาล คันธารัตนกุล, ม.ป.ป.) ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้บริการสามารถ  
ออกก าลังกายได้อย่างเต็มที่และมีความเป็นส่วนตัวในการออกก าลังกาย ส่วนการเลือกใช้อุปกรณ์  
ควรเพิ่มจ านวนอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการนิยมใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ ลู่วิ่ง ซึ่งจะท าให้ตอบสนองต่อ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการมากขึ้นและท าให้อุปกรณ์ดังกล่าวมีจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน และควร
ลดจ านวนอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการไม่นิยมใช้บรกิาร ได้แก่ เครือ่งเดินวงรี เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวไม่
ตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการ 
 
ภาพที่ 5.10: พื้นที่ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจและระยะการวางอุปกรณ์ 
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ข. พื้นที่ออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ควรขยายพื้นทีบ่ริเวณนี้ให้มีขนาดที่กว้างขึ้น
เพื่อรองรับการวางอุปกรณ์ออกก าลังกายประเภทฟรีเวท ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการนยิมใช้งานมาก
ที่สุด ส่วนระยะการวางอุปกรณ์ฟรีเวทควรมีระยะในการใช้พื้นที่ห่างกบัผู้ใช้บริการคนอื่นประมาณ 
1.20 เมตร เปน็อย่างต่ า ระยะนี้เป็นระยะขั้นต่ าในการใช้พื้นที่สาธารณะ (วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, 2540) 
และควรมีเนื้อที่อย่างต่ า 20 ถึง 40 ตารางฟุตส าหรับเครื่องมือออกก าลังกายหนึ่งเครื่อง (วิศาล          
คันธารัตนกุล, ม.ป.ป.) เนื่องจากการวางอุปกรณ์ที่ใกล้ชิดกันมากจนเกินไปจะท าให้ผู้ใชบ้ริการไม่
สามารถใช้พื้นที่รวมถึงอุปกรณ์ในการออกก าลังกายได้อย่างสะดวก รวมถึงควรติดป้ายก ากับห้ามใช้
โทรศัพท์สื่อสารขณะออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์ประเภทฟรีเวทและประเภทแมชชีนบริเวณพื้นที่นี้ 
เนื่องจากจะท าให้ผู้ใช้บริการคนอื่นไม่สามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการออกก าลังกายได้ 
 
ภาพที ่5.11: พื้นที่ออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเน้ือและระยะการวางอุปกรณ์ประเภทฟรีเวท 
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การจัดพ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซน็เตอร์บริเวณพื้นที่ออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเน้ือ   
และพื้นที่ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจทัง้สองพื้นที่นีค้วรที่จะอยู่บริเวณใกล้กัน ดังภาพที่ 5.12 
เนื่องจากพื้นที่ทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในด้านการงานของผู้ใช้บริการทั้งก่อนและหลัง                   
การออกก าลังกาย ซึ่งจะท าให้ตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการมากขึ้นและ         
เกิดประโยชน์สูงสุดในการออกก าลังกาย  
 
ภาพที่ 5.12: ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกลา้มเนื้อกับพื้นที ่            

ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจ 
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การจัดพ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซน็เตอร์บริเวณพื้นที่ออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเน้ือ      
กับพื้นที่ออกก าลังกายแบบอิสระควรที่จะอยูบ่ริเวณใกล้กัน ดังภาพที่ 5.13 เพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่     
ออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อรูปแบบบอดี้เวทสามารถใช้บริเวณพื้นที่ออกก าลังกายอิสระได้ 
ซึ่งจะท าให้ตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการมากขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดใน           
การออกก าลังกาย 
 
ภาพที่ 5.13: ความสัมพันธ์ระหว่างการออกก าลังกายรูปแบบบอด้ีเวทกับพื้นที่ออกก าลังกาย      

แบบอิสระ 
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ค. พื้นที่ออกก าลังกายแบบอิสระ เนื่องจากพื้นที่บริเวณน้ีมีความหนาแน่นโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง รวมถึงมีขนาดของพื้นที่กว้างที่สุดประมาณร้อยละ 17.93 ของพ้ืนที่ภายในทั้งหมด ท าให ้  
มีพื้นที่เหลือว่างและมีผู้ใช้บริการบางคนใช้พื้นที่บริเวณนี้นั่งเล่น พูดคุย ใช้อุปกรณ์สื่อสารเป็นระยะ
เวลานาน พื้นที่ดังกล่าวจึงไม่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างครบถ้วน ดังนั้นจึงควรแบ่ง     
พื้นที่ออกก าลังกายอิสระใช้ร่วมกับพื้นที่บริเวณอื่น ได้แก ่(1) พื้นที่ยืดกล้ามเนื้อ เพื่อให้สามารถ        
ยืดกล้ามเนื้อแบบอิสระบริเวณพื้นที่ออกก าลังกายแบบอิสระได้ (2) พื้นที่ออกก าลังกายบริหารหัวใจ  
แบ่งพื้นที่ภายในบางส่วนให้กับการวางอุปกรณ์ออกก าลังกายแบบบริหารหัวใจเพื่อเพิ่มจ านวนอุปกรณ์
ให้มีจ านวนที่มากขึ้นรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการในช่วงเวลาที่มีความหนาแน่นที่สุดของวัน         
(3) พื้นที่ออกก าลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อ แบ่งพื้นที่ภายในบางส่วนให้ผู้ใช้บริการสามารถ      
ออกก าลังกายรูปแบบบอดี้เวทได้  

 
ภาพที่ 5.14: แบ่งพ้ืนที่ออกก าลังกายแบบอิสระใช้งานร่วมกับพ้ืนที่บริเวณอืน่ 
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5.2.4 พื้นที่ออกก าลังกายกลุ่ม 
ห้องออกก าลังกายกลุ่มควรอยู่บริเวณด้านหลังของพื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ทั้ง               

3 ประเภท ไดแ้ก่ ห้องออกก าลังกายกลุ่ม ห้องปั่นจักรยานกลุ่ม และห้องโยคะกลุ่ม รวมถึงแต่ละห้อง
ควรอยู่บริเวณใกล้กันเพื่อใชพ้ื้นที่พักคอยร่วมกัน ซึ่งจะท าให้พื้นที่ดังกล่าวไม่รบกวนเส้นทางการสัญจร
ในการใชง้านของผู้ใช้บริการคนอื่น ดังภาพที่ 5.15 
 
ภาพที่ 5.15: ต าแหน่งของห้องออกก าลังกายกลุ่มและพืน้ที่พักคอยส าหรับห้องออกก าลังกายกลุ่ม   

ทั้ง 3 ประเภท 
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หลังจากที่ได้แก้ไขและปรับปรุงพื้นที่ท าให้ความสัมพันธ์ของพื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์มี
ลักษณะดังภาพที่ 5.16 ซึ่งท าให้พื้นที่บริเวณส่วนต่าง ๆ ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรม์ีความสอดคล้องและ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการมากขึ้น  
 
ภาพที่ 5.16: ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรห์ลังจากปรับปรุงพืน้ที่ 
 

 



122 
 

 

ในหัวข้อการวิจัยเรื่อง “การจัดพ้ืนที่ใช้ประโยชนภ์ายในฟิตเนสเซ็นเตอร:์ กรณีศึกษา           
ฟิตเนสเฟิร์ส สาขาเดอะพรอมานาด กรุงเทพมหานคร” พบปัญหาความไม่สอดคล้องในการใช้งาน
ระหว่างพ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซน็เตอร์กับกิจกรรมและพฤติกรรมการใช้พื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์
ของผู้ใช้บริการ จึงได้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร ์เพือ่ให้พื้นที่
บริเวณต่าง ๆ ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรต์อบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการมากขึ้น   
ได้แก่ (1) พื้นที่บริการ (2) พืน้ที่ยืดกล้ามเนือ้ (3) พื้นที่ออกก าลังกาย (4) พื้นที่ออกก าลังกายกลุ่ม   
ซึ่งท าให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้พื้นที่ภายในฟิตเนสเซ็นเตอรร์วมถึงอุปกรณ์ออกก าลังกายแต่ละประเภท
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน  
 
5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  
 งานวิจัยน้ีด าเนินการศึกษาเฉพาะฟิตเนสเฟิร์ส สาขาเดอะพรอมานาดเท่านั้น การศึกษา   
ฟิตเนสเฟิร์สสาขาอ่ืนเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลในด้านต่าง ๆ จะท าให้ผลการศึกษามีความ 
แม่นย ามากขึ้น 
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