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บทคดัย่อ 
 

การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้รโิภควยัท างาน 
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพและ รายได้ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารเทรนเนอร์แบบ
ออนไลน์ในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อศกึษาทศันคตขิองผู้บรโิภควยัท างาน ที่
ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารเทรนเนอรแ์บบออนไลน์ในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้คอืประชาชนในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร อายุตัง้แต่   
18-59 ปี จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test ANOVA และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้รโิภควยัท างาน ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพีและ รายได ้ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารเทรนเนอรแ์บบออนไลน์ในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเป็นเพราะผูบ้รโิภควยัท างานส่วนใหญ่มคีวามรูค้วาม
เข้าใจถึงประโยชน์ของการออกก าลังกาย และรู้สึกได้ว่าการออกก าลังกายจะท าให้ตนเอง
สุขภาพดขีึน้ และ ทศันคตขิองผูบ้รโิภควยัท างาน ไดแ้ก่ ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ดา้นความรูส้กึ 
และดา้นพฤตกิรรม ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารเทรนเนอรแ์บบออนไลน์ในเขตจตุจกัร 
กรงุเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเป็นเพราะผูบ้รโิภควยั
ท างานมคีวามเขา้ใจว่าเทรนเนอรจ์ะช่วยหาจุดอ่อนในร่างกายของผู้บรโิภคได้ จงึท าให้เมื่ออก
ก าลงักายจะช่วยลดโอกาสในการเกดิอาการบาดเจบ็จากการออกก าลงักายทีผ่ดิวธิีได้ และจะมี
วธิกีารออกก าลงักายเฉพาะส่วนอยา่งเหมาะสม 
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Abstract 

 
 The objectives of this study were 1) to study the personal factors of working-age 
consumers such as gender, age, occupation, and income that affect their decision to use 
an online trainer service in Chatuchak, Bangkok. and 2) to study the attitudes of working-
age consumers affecting their decision to use online trainer services in Chatuchak, 
Bangkok. The sample group used in this study was 400 people in Chatuchak, Bangkok, 
aged 18-59 years. The statistics used in this study were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, ANOVA, and Pearson's correlation coefficient. The results 
showed that; The personal factors of working-age consumers such as gender, age, 
occupation, and income that affect their decision to use an online trainer service in 
Chatuchak, Bangkok was significantly different at the 0.05 level. This is because most 
working-age consumers have a better understanding of the benefits of exercise. and feel 
that exercise will make myself healthier, and to study the attitudes of working-age 
consumers such as cognitive feeling and behavioral, this affects the decision to choose 
the online trainer service in Chatuchak, Bangkok was significantly different at the 0.05 
level. This is because working consumers understand that trainers can help them find 
weaknesses in their bodies. Therefore, when exercising will reduce the chances of injury 
from the wrong exercise and there will be a way to exercise specific parts appropriately. 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ปัจจบุนัคนไทยตอ้งท างานอย่างหนกัทัง้ดา้นร่างกายและจติใจ เนื่องดว้ยจากการประสบ
ปัญหาจากผลกระทบของเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม โควดิ-19 และฝุ่ นPM 2.5 ประชาชนจงึหนั
มาดูแลและ ใหค้วามสนใจในเรื่องของสุขภาพของตนเองมากขึน้ จากผลส ารวจการดูแลสุขภาพ
ของคนไทยในปี 2020 คนไทยนัน้ได้มีการดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มขึ้น ร้อยละ 68.10 
เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นท าให้คนไทยเกิดความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้น  ร้อยละ 
67.75 ท าใหค้นไทยมคี่าใชจ้า่ยในการดแูลสุขภาพมากขึน้กว่าปีทีผ่่านมา รอ้ยละ 59.38 และสิง่ที ่
คนไทยให้ความสนใจเป็นพเิศษในการดูแลสุขภาพของตนเองนัน้คอื การป้องกนัตัวเองจาก        
โควิด-19 ร้อยละ 89.48 รองลงมาคือ อาหารการกิน และการออกก าลงักาย  (สวนดุสิตโพล 



มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2563) ดงันัน้คนไทยจึงหันมาสนใจดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้น เพราะ
ต้องการมสีุขภาพด ีรกัษาร่างกายให้อยู่กบัตนเองได้อย่างมคีุณภาพ ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น แต่
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ท าให้ไม่สามารถไปการออกก าลงักายตามฟิตเนสหรอื ในที่
กลางแจง้จงึเป็นจดุปรบัตวัทีค่นไทยตอ้งหนัออกก าลงักายภายในบา้นของตนเอง 

ธุรกิจเทรนเนอร์แบบออนไลน์นัน้เป็นธุรกิจที่ได้รบัความสนใจในปัจจุบนัเพิม่มากขึ้น
เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบนัที่คนไม่สามารถไปออกก าลงักายตามฟิตเนสหรอื ศูนย์ออก
ก าลงักายต่างๆได้ ท าให้ผู้ทีท่ าธุรกจิฟิตเนสหรอื ผู้เป็นเทรนเนอรต์้องปรบัตวัตามสถานการณ์
โดยได้ใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการด าเนินธุรกิจต่อไป ท าให้มรีูปแบบการใช้บรกิารแบบ
ออนไลน์เกิดขึ้น ซึ่งการให้บรกิารเทรนเนอร์แบบออนไลน์นัน้มลีกัษณะการให้บรกิารคล้าย
เทรนเนอรต์ามฟิตเนสปกตเิพยีงแต่ตวัผูท้ีเ่ป็นเทรนเนอรก์บัผูท้ีเ่ป็นคนเรยีนไมพ่บหน้ากนัตวัต่อ
ตวั ใช้เพียงการสอนผ่านทางระบบออนไลน์เท่านัน้ อีกทัง้การเลือกใช้บรกิารเทรนเนอร์แบ
ออนไลน์สามารถเลอืกเวลาและสถานทีใ่นการใชบ้รกิารตอนไหนหรอืทีไ่หนกไ็ด ้ขึน้อยู่กบัความ
ต้องการของผู้ใช้บรกิาร ท าให้เกิดความสะดวกสบายต่อคนที่ไม่ค่อยมเีวลาว่างก็สามารถใช้
บรกิารได ้ 

ผู้วิจยัจงึมแีนวคดิว่าคนไทยที่อยู่ในวยัท างานส่วนใหญ่ต้องมคีวามต้องการที่จะดูแล
สุขภาพของตนเองให้ดแีต่ คนในวยัท างานก็มกัจะไม่ค่อยมเีวลาในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ดงันัน้การที่ให้ผู้ที่มีความรู้มาช่วยในการดูแลสุขภาพนัน้ดีกว่า ผู้วิจ ัยจึงให้ความสนใจใน
การศกึษาทศันคตทิีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารเทรนเนอรแ์บบออนไลน์ของผูบ้รโิภควยั
ท างานในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขอ้มูลที่ทราบถงึความรูค้วามเขา้ใจ ความรูส้กึ
ของผู้ที่เลอืกใช้บรกิารเทรนเนอรแ์บบออนไลน์ของคนวยัท างานและ ยงัทราบถงึพฤตกิรรมใน
การเลอืกใช้บรกิารเทรนเนอรแ์บบออนไลน์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลเบื้องต้นใน
ธุรกจิเกีย่วกบัการออกก าลงักายและเทรนเนอรแ์บบออนไลน์ได้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้รโิภควยัท างาน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชพีและ รายได ้ที่
ส่ งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์ในเขตจตุจักร 
กรงุเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภควัยท างาน ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
เทรนเนอรแ์บบออนไลน์ในเขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 

 
 
 



สมมติุฐานของการวิจยั 
1. ผู้บรโิภควยัท างานที่มปัีจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั จะส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารเทรนเนอรแ์บบออนไลน์ ในเขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร ทีแ่ตกต่างกนั 
2. ผู้บรโิภควยัท างานที่มทีศันคติที่แตกต่างกัน ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บรกิาร

เทรนเนอรแ์บบออนไลน์ ในเขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร ทีแ่ตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

ขอบเขตดา้นเนื้อหา ในการศกึษาครัง้นี้มุ่งศกึษาการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารเทรนเนอร์
แบบออนไลน์ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยมปัีจจยัทีส่่งผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารเทรนเนอร์แบบออนไลน์ ทัง้หมด 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล และ
ทศันคตขิองผูบ้รโิภควยัท างาน 

ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื คนวยัท างานทีอ่าศยัและท างาน 
ในเขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 

ขอบเขตด้านพื้นที่  พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างคือ เขตจตุจักร 
กรงุเทพมหานคร 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา งานวจิยันี้ท าการจดัท ารายงานและเกบ็ขอ้มลูในเดอืน สงิหาคม 
– ธนัวาคม 2564 
 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัทศันคติ 
ทศันคต ิหมายถงึ ความคดิ ความเชื่อ ความรู ้และความรูส้กึของตวับุคคลทัง้ในเชงิบวก

หรอืเชงิลบที่ส่งผลให้เกดิพฤตกิรรมหรอืเป็นตวัตดัสนิที่ก่อให้เกดิพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ของตวับุคคล ซึ่งทศันคตสิามารถเรยีนรูโ้ดยผ่านจากประสบการณ์ของตวับุคคลนัน้ที่ได้รบัมา 
โดยมอีงค์ประกอบของทศันคต ิได้แก่ ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สกึ และพฤติกรรม ซึ่งทัง้ 3 
ส่วน มคีวามเชื่อมโยงซึ่งกนัและกนั  โดยทศันคตสิามารถเปลี่ยนแปลงได้ทัง้เปลี่ยนแปลงทาง
เดยีวกนั และเปลี่ยนแปลงคนละทศิทาง โดยมกีระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกดิจากการยนิยอม 
จากการเลยีนแบบ และความตอ้งการทีอ่ยากจะเปลีย่น 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ย อายุ เพศ อาชพี รายได ้ท าใหบุ้คคลหรอืกลุ่มบุคคล 

มลีกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัออกไป เพราะ แต่ละบุคคลมวีฒันธรรม ประสบการณ์ในการด าเนิน
ชีวิต ทัศนคติ รสนิยม และแนวทางในการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ดงันัน้ ในการน าสถิติ



ทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลมาใช้   ในการวจิยัจงึเป็นสิง่ส าคญั มกัจะน าเกณฑท์างดา้นปัจจยัส่วน
บุคคลมาใช้ในการก าหนดเป้าหมายโดยน าสถติทิี่สามารถวดัได้ของประชากรมาเป็นเครื่องมอื 
ในการจ าแนกผู้บรโิภคแต่ละประเภทตามทีก่ าหนดไวไ้ดอ้ย่างถูกต้องและชดัเจน จงึจะสามารถ
เลอืกใช้หรอืพฒันากลยุทธ์ที่เกี่ยวขอ้งได้ถูกต้องตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละกลุ่ม
ประชากร 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
การตดัสนิใจในการเลอืกซือ้หรอืใชบ้รกิารของผู้บรโิภค เป็นกระบวนการทีข่ ึน้อยู่กบัตวั

ของผู้บริโภคเองโดยมีปัจจยัที่เอามาช่วยในการตัดสินใจเพื่อเลือกทางเลือกที่ตรงต่อความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค ซึง่สิง่ทีเ่ป็นปัจจยัในการช่วยตดัสนิใจนัน้ ไดแ้ก่ ขอ้มลูต่างๆเกีย่วกบัสนิคา้
และบรกิาร แหล่งขอ้มลูอ้างองิจากทีต่่างๆ รวมถงึความรูส้กึนึกคดิของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอทางเลอืก
นัน้ๆ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ประณฐัธร นินปาละ(2561) ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชบ้รกิารผู้

ฝึกสอนส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจ
ในการเลอืกใช ้บรกิารผูฝึ้กสอนส่วนบุคคล จากสมาชกิฟิตเนสเซน็เตอรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอยา่งของงานวจิยัน้ีคอื สมาชกิฟิตเนสเซน็เตอรท์ีใ่ชบ้รกิารผูฝึ้กสอนส่วนบุคคล จ านวน 
400 คน ผลการวจิยัของการศกึษานี้พบว่าปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกใชผู้ฝึ้กสอนส่วนบุคคล 
โดยเฉพาะเจาะจงไปทีต่วัผูฝึ้กสอนส่วนบุคคลเป็นส าคญั โดยแบ่งปัจจยัเป็น 3 ดา้นคอื ปัจจยั
ดา้นความรูค้วามสามารถ ปัจจยัดา้นบุคลกิภาพ และปัจจยัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ผล
การทดสอบทางสถติ ิพบว่า ปัจจยัดา้นความรูค้วามสามารถ และปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลของผูฝึ้กสอนส่วนบุคคล มผีลต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชบ้รกิารผูฝึ้กสอนส่วน
บุคคล ส่วนดา้นบุคลกิภาพของผูฝึ้กสอนส่วนบุคคล นัน้ไมส่่งผลต่อความตัง้ใจในการเลอืกใช้
บรกิารผูฝึ้กสอนส่วนบุคคลดงันัน้ผูฝึ้กสอนส่วนบุคคลควรใหค้วามส าคญัในเรือ่งของ การศกึษา
หาความรูเ้กีย่วกบัการออกก าลงักายอยู่ตลอดเวลา และบรกิารลกูคา้ดว้ยความเตม็ใจ 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

กลุ่มประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ไดแ้ก่ ประชาชนทีอ่าศยัหรอืท างานในเขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร ในวยัท างานที่มอีายุตัง้แต่ 18-59 ปี ตามข้อมูลของสถิติกรุงเทพมหานคร 



ประจ าปี 2563 ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลประชากรแยกตามกลุ่มอายุ  พบว่า ประชากรในเขต
จตุจกัร ที่อยู่ในวัยท างาน อายุ 18-59 ปี มีประชากรอยู่ประมาณ  95,361 คน ส่วนจ านวน
ประชากรที่ท างานในเขตจตุจกัรทางผู้วจิยัไม่สามารถระบุจ านวนที่แน่ชดัได้จงึได้ท าการเลอืก
จ านวนประชากรที่อาศยัอยู่ในเขตจตุจกัรที่อยู่ในวยัท างาน อายุ 18-59 ปี เป็นกลุ่มประชากร
อา้งองิในการท าวจิยัครัง้นี้แทน กลุ่มตวัอยา่งจะใชว้ธิกีารค านวณตามวธิขีองทาโร ยามาเน ซึง่จะ
ใชใ้นการค านวณกลุ่มตวัอยา่งในกรณีทีท่ราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ช้
ในการศกึษาครัง้นี้เท่ากบั 398  ตวัอย่าง ซึ่งทางผู้วจิยัจะท าการเก็บตวัอย่างในครัง้นี้ทัง้หมด 
400 ตวัอยา่ง เพื่อเพิม่ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูของงานวจิยัในครัง้นี้ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืที่ใช้ในการท าวจิยัครัง้นี้คอื การจดัท าเป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกบัทศันคติที่

ส่งผลต่อการตัดสนิใจเลอืกใช้บรกิารเทรนเนอร์แบบออนไลน์ของผู้บรโิภควยัท างาน ในเขต
จตุจกัร กรงุเทพมหานครโดยแบบสอบถาม จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล เป็นแบบส ารวจรายการ(Checklist) เกี่ยวกบั 
เพศ อาย ุอาชพีและ รายได ้ 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามทศันคตทิี่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารเทรนเนอรแ์บบออนไลน์
ของผูบ้รโิภควยัท างาน ในเขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ดา้น 
ความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ลกัษณะข้อค าถามแบบปลายปิด (Closed Ended Question) 
แบบมตีัวเลือกให้เลอืกตอบ (Check list)   แบบสอบถามมขี้อค าถามที่มลีกัษณะมาตราส่วน
ประมาณค่าค าตอบ 5 ระดบั (Rating scale) ลกัษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนแบบประเมนิค่า 5 
ระดบั (Likert Scale) 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการตดัสินใจเลือกใช้บรกิารเทรนเนอร์แบบออนไลน์ของผู้บรโิภควยั
ท างาน ในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ลกัษณะข้อค าถามแบบปลายปิด (Closed Ended 
Question) เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารเทรนเนอร์แบบออนไลน์ แบบมีตัวเลือกให้
เลือกตอบ (Check list) และลักษณะข้อค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) 
เกีย่วกบั เหตุผลทีต่ดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารเทรนเนอรแ์บบออนไลน์ 

ขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือ 

การสร้างแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท าการวิจ ัยครัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้
ด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

1. ศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบั แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร งานวจิยั และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โดย
ผู้วจิยัได้ท าการการอ้างองิขอ้ค าถามจากงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งและปรบัปรุงให้เหมาะสม
กบังานวจิยัครัง้นี้  

2. สรา้งแบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  



3. สร้างแบบสอบถามทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทรนเนอร์แบบ
ออนไลน์ของผู้บริโภควัยท างาน ในเขตจตุจักร  กรุงเทพมหานครโดยการสร้าง
แบบสอบถามมลีกัษณะค าตอบ 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด เหน็ดว้ยมาก  เหน็ดว้ย
ปานกลาง เหน็ดว้ยน้อย และ เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 

4. น าแบบสอบถามไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษางานวจิยัตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสม   
5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบัประชาชนวยัท างานอายุระหว่าง 18-59 ปี 

ในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร (ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั) จ านวน 40 คน 
เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่และคุณภาพในการสรา้งเครื่องมอื และน าไปท าการวเิคราะห์หา
ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิแ์อลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) 

6. ผู้วจิยัด าเนินการจดัท าแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามรูปแบบ
แบบสอบถามทางอนิเทอรเ์น็ต (Google form) ฉบบัสมบูรณ์ เพื่อใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล
กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ต่อไป 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

- น าแบบสอบถามที่จดัท าขึ้นจากแบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ต (Google form) แจก
ภายในกลุ่มสงัคมออนไลน์ของคนในเขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 

- ตรวจสอบความครบถว้นสมบรูณ์ก่อนปิดการท าแบบสอบถาม 

การวิเคราะหข้์อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยัได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์โดยใช้

โปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิ(SPSS for student) ดงันี้ 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามได้ท าการวเิคราะห์และอธบิายโดยใช้ สถติเิชงิ
พรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแสดงผลการวเิคราะห์ใน
รปูแบบตารางประกอบค าอธบิาย 
ส่วนที่ 2 หาความสมัพนัธ์ของเพศที่แตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารเทรนเนอร์
แบบออนไลน์ของผูบ้รโิภควยัท างาน ในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวเิคราะห์สถติ ิ
Independent T-test 
ส่วนที่ 3 หาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนวัยท างานในเขตจตุจักร 
กรงุเทพมหานครไดแ้ก่ อาย ุอาชพีและ รายได ้โดยใชก้ารวเิคราะหส์ถติ ิOne-Way ANOVA 
ส่วนที ่4 หาความสมัพนัธข์องตวัแปรสองตวัทีอ่สิระต่อกนั หาความสมัพนัธท์ศันคตขิองผู้บรโิภค
วยัท างานในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานครต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการเทรนเนอร์แบบ
ออนไลน์โดยใช้การวเิคราะห์สถิตคิ่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson’s product 
moment correlation)  



ผลการวิจยั 
 

จากการศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มี
จ านวน 260 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65 มอีายรุะหว่าง 40-49 ปี จ านวน 245 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
61.25 มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 185 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.25 และรายไดต่้อเดอืน 
20,001-40,000 บาท จ านวน 178 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.50  

จากการศกึษาทศันคตทิี่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารเทรนเนอรแ์บบออนไลน์
ของผูบ้รโิภควยัท างาน ในเขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร สามารถสรปุเป็นรายดา้นไดด้งันี้ 

ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.34 เมื่อจ าแนก
เป็นรายขอ้แล้ว พบว่า เทรนเนอรจ์ะช่วยหาจุดอ่อนในร่างกาย  อยู่ในระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.48 รองลงมา  เทรนเนอรช์่วยลดโอกาสในการเกดิอาการบาดเจบ็จากการออกก าลงั
กายทีผ่ดิวธิ ี และเทรนเนอร ์ช่วยแนะน าวธิกีารออกก าลงักายเฉพาะส่วนอย่างเหมาะสม อยู่ใน
ระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.43 และเทรนเนอร ์ท าให้ออกก าลงักายถูกวธิี อยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.40 

ดา้นความรูส้กึ โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 เมือ่จ าแนกเป็นราย
ขอ้แลว้ พบว่า รูส้กึมรีปูร่างไม่ด ีอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.32 รองลงมา  รูส้กึว่า
ตวัเองไม่มคีวามกระตอืรอืรน้ในการออกก าลงักาย อยู่ในระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.26 
และคดิว่าสุขภาพไมด่ ีอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 

ดา้นพฤตกิรรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 เมื่อจ าแนกเป็นรายขอ้
แลว้ พบว่า มกัหลกีเลีย่งการออกก าลงักายดว้ยเหตุต่างๆ ได้แก่ ไม่มเีวลา งานยุ่ง  อยู่ในระดบั
มากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.41 รองลงมา  ได้รบับาดเจบ็จากการออกก าลงักายด้วยตวัเอง
บ่อยๆ อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 และทานอาหารตามใจปากในขณะที่ก าลงัลด
ความอว้น อยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 
 จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารเทรนเนอร์แบบออนไลน์ของผู้บรโิภควัย
ท างาน ในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มกีารตดัสนิใจ
เลอืกใช้บรกิารเทรนเนอร์แบบออนไลน์ มจี านวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 ส่วนผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ไม่เลอืกใช้บรกิารเทรนเนอร์แบบออนไลน์ นัน้มเีหตุผลหลกัคือ เป็นกลุ่มที่มี
รายไดน้้อยจงึไมต่อ้งการมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ  
 จากการทดสอบสมมตฐิาน สามารถสรปุไดด้งันี้ 

สมมติฐานที่ 1 ผู้บรโิภควยัท างานที่มปัีจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั จะส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารเทรนเนอรแ์บบออนไลน์ ในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ทีแ่ตกต่างกนั 
พบว่า 



1.1  ผู้บรโิภคที่มเีพศ ที่แตกต่างกนั  ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารเทรนเนอร์
แบบออนไลน์ ในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 
0.05  

1.2  ผู้บรโิภคที่มอีายุ ที่แตกต่างกนั  ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารเทรนเนอร์
แบบออนไลน์ ในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 
0.05  

1.3 ผู้บรโิภคที่มอีาชพี ทีแ่ตกต่างกนั  ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารเทรนเนอร์
แบบออนไลน์ ในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 
0.05  

1.4 ผู้บรโิภคที่มรีายได้ต่อเดอืน ที่แตกต่างกนั  ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร
เทรนเนอรแ์บบออนไลน์ ในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05  

สมมติฐานที่ 2  ผู้บรโิภควยัท างานที่มทีศันคติที่แตกต่างกนั ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกใช้บรกิารเทรนเนอรแ์บบออนไลน์ ในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกนั พบว่า
ผู้บรโิภควยัท างานที่มทีศันคติ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความรู้สกึ และด้านพฤติกรรม ที่
แตกต่างกัน ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารเทรนเนอร์แบบออนไลน์ ในเขตจตุจกัร 
กรงุเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

การอภิปรายผล 
 

1) ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้รโิภควยัท างาน ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพีและ รายได ้ส่งผลต่อ
การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารเทรนเนอรแ์บบออนไลน์ในเขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร แตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเป็นเพราะผูบ้รโิภควยัท างานส่วนใหญ่มคีวามรูค้วาม
เข้าใจถึงประโยชน์ของการออกก าลังกาย และรู้สึกได้ว่าการออกก าลังกายจะท าให้ตนเอง
สุขภาพดขีึน้เมื่อมบีุคคลากรทีม่คีวามมอือาชพีในการออกก าลงักายมาใหค้ าแนะน าในการออก
ก าลงักาย การกินอาหาร และการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง อีกทัง้ช่วงอายุของผู้บรโิภคในการ
ตดัสนิใจใช้บรกิารนัน้มอีายุตัง้แต่ 30 ปีขึ้นปี ที่มรีายได้เพียงพอกบัค่าใช้จ่ายในการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารเทรนเนอรแ์บบออนไลน์ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประณฐัธร นินปาละ(2561) 
ศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อความตั ้ง ใจในการเลือกใช้บริการผู้ ฝึกสอนส่วนบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัระหว่างบุคคล มผีลต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชบ้รกิารผูฝึ้กสอน
ส่วนบุคคล อกีทัง้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ประณัฐธร นินปาละ และ สารษิฐ์ กุลธวชัวชิยั 
(2563) ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชบ้รกิารผูฝึ้กสอนส่วนบุคคลของ สมาชกิ
ฟิตเนสเซน็เตอรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัระหว่างบุคคล มผีลต่อความตัง้ใจในการ



เลอืกใชบ้รกิารผูฝึ้กสอนส่วนบุคคล เนื่องดว้ยความรูค้วามสามารถในเรื่องการดแูลสุขภาพ ทัง้ใน
ภาคปฏบิตั ิและทฤษฎ ี
 2) ทศันคติของผู้บรโิภควยัท างาน ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้าน
พฤติกรรม ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์ในเขตจตุจักร 
กรงุเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเป็นเพราะผูบ้รโิภควยั 
ท างานมคีวามเขา้ใจว่าเทรนเนอรจ์ะช่วยหาจุดอ่อนในรา่งกายของผูบ้รโิภคได ้จงึท าใหเ้มื่อ ออก
ก าลงักายจะช่วยลดโอกาสในการเกดิอาการบาดเจบ็จากการออกก าลงักายทีผ่ดิวธิีได้ และจะมี
วธิกีารออกก าลงักายเฉพาะส่วนอย่างเหมาะสม ดงันัน้ความรู้สกึเดมิที่รู้สกึว่ามรีูปร่างไม่ดีจะ
ค่อยๆ ลดน้อยลง เนื่องจากเทรนเนอรจ์ะช่วยกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคมคีวามกระตอืรอืรน้ในการออก
ก าลงักาย และไม่มเีหตุผลในการหลกีเลีย่งการออกก าลงักายดว้ยเหตุต่างๆ เนื่องจากรกัตนเอง
มากขึน้ จงึอยากจะดูแลสุขภาพตนเองใหม้คีวามแขง็แรง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประณัฐ
ธร นินปาละ(2561) ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชบ้รกิารผูฝึ้กสอนส่วนบุคคล
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าความรูค้วามสามารถของผูฝึ้กสอนส่วนบุคคล มผีลต่อความตัง้ใจ
ในการเลอืกใช้บรกิารผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ กรวนิท์ ชูพนัธุ์ 
(2560) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ ้าของผู้ใช้บริการเทรนเนอร์
ออนไลน์: กรณีศกึษาเฟซบุ๊ก พบว่า ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ส่งผลต่อความ
ตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
1. จากการศึกษาทศันคติด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า เรื่องเทรนเนอร์จะช่วยให้

ประสบความส าเรจ็ในการเปลีย่นแปลงรปูรา่งไดเ้รว็ขึน้ ในล าดบัสุดทา้ย ดงันัน้เทรนเนอรจ์งึควร
หมัน่สรา้งความน่าเชื่อถอืให้ผู้บรโิภคโดยการหมัน่ให้ความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการออกก าลงั
กาย การรบัประทานอาหารทีถู่กตอ้ง เป็นประจ าทุกวนั เพื่อใหผู้บ้รโิภคซมึซบัประโยชน์ของการ
ออกก าลงักายซึง่จะส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารไดใ้นอนาคต 
  2. จากการศกึษาทศันคติด้านความรูส้กึ พบว่า เรื่องรูส้กึต้องการลดน ้าหนัก ในล าดบั
สุดทา้ย ดงันัน้เทรนเนอรจ์งึควรเสนอวธิกีารและขอ้มลูการลดน ้าหนักทีเ่ขา้ใจงา่ย และสรา้งสรรค ์
เพื่อให้ผู้บรโิภครู้สกึไม่เบื่อหน่ายส าหรบัการลดน ้าหนัก และกระตุ้นความต้องการอยากดูแล
ตนเองใหม้ากขึน้ 

3. จากการศกึษาทศันคติด้านพฤตกิรรม พบว่า เรื่องออกก าลงักายแล้วไม่ได้ผลตาม
ต้องการ ในล าดบัสุดท้าย ดงันัน้เทรนเนอรจ์งึควรใหค้วามรูใ้นการลดน ้าหนักที่ถูกต้องในแต่ละ
สดัส่วนของรา่งกาย อาจท าเป็นสื่อวดีโีอทีเ่ขา้ใจง่ายบนสื่อต่างๆ ในการเผยแพรข่อ้มลูกบัผูท้ีเ่ป็น
สมาชกิและไมเ่ป็นสมาชกิ เพื่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารในอนาคต 
 



ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 1.ควรท าการศกึษาการพฒันาสื่อบรกิารเทรนเนอรแ์บบออนไลน์ของผูบ้รโิภควยัท างาน 
เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของแต่ละสื่อ และน าไปใช้ในการพฒันาสื่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารเทรนเนอรแ์บบออนไลน์ต่อไป 
 2.ควรท าการศกึษารูปแบบการสร้างความน่าเชื่อถือการตดัสนิใจใช้บรกิารเทรนเนอร์
แบบออนไลน์ของผู้บรโิภควยัท างาน เพื่อใช้เป็นต้นแบบการพฒันาเนื้อหาเทรนเนอรอ์อนไลน์
ของผูบ้รโิภควยัท างานในอนาคต 
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