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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภควัยทางาน
ได้แ ก่ เพศ อายุ อาชีพ และ รายได้ ที่ส่ ง ผลต่ อ การตัดสิน ใจเลือ กใช้บ ริก ารเทรนเนอร์แ บบ
ออนไลน์ในเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภควัยทางาน ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์ ในเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้คอื ประชาชนในเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร อายุตงั ้ แต่
18-59 ปี จานวน 400 คน สถิติท่ใี ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ จานวน ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ย ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test ANOVA และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั ผลการศึกษา
พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภควัยทางาน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพและ รายได้ ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์ในเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริโภควัยทางานส่วนใหญ่มคี วามรูค้ วาม
เข้าใจถึงประโยชน์ ของการออกก าลังกาย และรู้ส ึกได้ว่ าการออกก าลังกายจะทาให้ต นเอง
สุขภาพดีขน้ึ และ ทัศนคติของผูบ้ ริโภควัยทางาน ได้แก่ ด้านความรูค้ วามเข้าใจ ด้านความรูส้ กึ
และด้านพฤติกรรม ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์ในเขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริโภควัย
ทางานมีความเข้าใจว่า เทรนเนอร์จะช่วยหาจุดอ่อนในร่างกายของผู้บริโภคได้ จึงทาให้เมื่ออก
กาลังกายจะช่วยลดโอกาสในการเกิดอาการบาดเจ็บจากการออกกาลังกายทีผ่ ดิ วิธ ีได้ และจะมี
วิธกี ารออกกาลังกายเฉพาะส่วนอย่างเหมาะสม
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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 workingage 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.
Keywords: Decision, Online Trainer Service, Chatuchak
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั คนไทยต้องทางานอย่างหนักทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ เนื่องด้วยจากการประสบ
ปั ญหาจากผลกระทบของเศรษฐกิจ การเมือง สังคม โควิด -19 และฝุ่ นPM 2.5 ประชาชนจึงหัน
มาดูแลและ ให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพของตนเองมากขึน้ จากผลสารวจการดูแลสุขภาพ
ของคนไทยในปี 2020 คนไทยนั น้ ได้ม ีก ารดู แ ลสุ ข ภาพของตนเองเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 68.10
เนื่ อ งจากสถานการณ์ ต่ า งๆที่เ กิด ขึ้น ท าให้ค นไทยเกิด ความวิต กกัง วลเพิ่ม มากขึ้น ร้อ ยละ
67.75 ทาให้คนไทยมีค่าใช้จา่ ยในการดูแลสุขภาพมากขึน้ กว่าปี ทผ่ี ่านมา ร้อยละ 59.38 และสิง่ ที่
คนไทยให้ความสนใจเป็ นพิเ ศษในการดูแลสุขภาพของตนเองนัน้ คือ การป้ องกันตัวเองจาก
โควิด -19 ร้อ ยละ 89.48 รองลงมาคือ อาหารการกิน และการออกกาลังกาย (สวนดุ ส ิต โพล

มหาวิท ยาลัย สวนดุ ส ิต , 2563) ดัง นัน้ คนไทยจึงหัน มาสนใจดูแลตนเองเพิ่ม มากขึ้น เพราะ
ต้องการมีสุขภาพดี รักษาร่างกายให้อยู่กบั ตนเองได้อย่างมีคุณภาพ ไม่เป็ นภาระต่อผู้อ่นื แต่
ในช่ว งสถานการณ์ โ ควิด -19 นี้ท าให้ไ ม่ส ามารถไปการออกก าลังกายตามฟิ ต เนสหรือ ในที่
กลางแจ้งจึงเป็ นจุดปรับตัวทีค่ นไทยต้องหันออกกาลังกายภายในบ้านของตนเอง
ธุรกิจเทรนเนอร์แบบออนไลน์ นัน้ เป็ นธุรกิจที่ได้รบั ความสนใจในปั จจุบนั เพิม่ มากขึ้น
เนื่องจากสถานการณ์ใ นปั จจุบนั ที่คนไม่สามารถไปออกกาลังกายตามฟิ ตเนสหรือ ศูนย์ออก
กาลังกายต่างๆได้ ทาให้ผู้ทท่ี าธุรกิจฟิ ตเนสหรือ ผู้เป็ นเทรนเนอร์ต้องปรับตัวตามสถานการณ์
โดยได้ใ ช้เ ทคโนโลยีเ ข้ามาช่ว ยในการดาเนินธุ รกิจต่ อ ไป ทาให้มรี ูปแบบการใช้บริการแบบ
ออนไลน์ เ กิดขึ้น ซึ่งการให้บริก ารเทรนเนอร์แบบออนไลน์ นัน้ มีล กั ษณะการให้บ ริการคล้าย
เทรนเนอร์ตามฟิ ตเนสปกติเพียงแต่ตวั ผูท้ เ่ี ป็ นเทรนเนอร์กบั ผูท้ เ่ี ป็ นคนเรียนไม่พบหน้ากันตัวต่อ
ตัว ใช้เ พียงการสอนผ่ านทางระบบออนไลน์ เ ท่านัน้ อีกทัง้ การเลือ กใช้บริการเทรนเนอร์แบ
ออนไลน์สามารถเลือกเวลาและสถานทีใ่ นการใช้บริการตอนไหนหรือทีไ่ หนก็ได้ ขึน้ อยู่ กบั ความ
ต้องการของผู้ใช้บริก าร ทาให้เ กิดความสะดวกสบายต่อ คนที่ไม่ค่อ ยมีเ วลาว่างก็สามารถใช้
บริการได้
ผู้ว ิจยั จึงมีแ นวคิดว่าคนไทยที่อยู่ในวัยทางานส่ วนใหญ่ต้องมีค วามต้องการที่จะดูแล
สุขภาพของตนเองให้ดแี ต่ คนในวัยทางานก็มกั จะไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ดัง นั น้ การที่ใ ห้ผู้ท่ีม ีค วามรู้ม าช่ ว ยในการดูแ ลสุ ข ภาพนั น้ ดีก ว่ า ผู้ว ิจ ัย จึง ให้ค วามสนใจใน
การศึกษาทัศนคติทส่ี ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์ของผูบ้ ริโภควัย
ทางานในเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็ นข้อมูลที่ทราบถึงความรูค้ วามเข้าใจ ความรูส้ กึ
ของผู้ท่เี ลือกใช้บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์ของคนวัยทางานและ ยังทราบถึงพฤติกรรมใน
การเลือกใช้บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ เป็ นข้อมูลเบื้องต้นใน
ธุรกิจเกีย่ วกับการออกกาลังกายและเทรนเนอร์แบบออนไลน์ได้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภควัยทางาน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพและ รายได้ ที่
ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริก ารเทรนเนอร์ แ บบออนไลน์ ใ นเขตจตุ จ ัก ร
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อ ศึก ษาทัศ นคติข องผู้บ ริโ ภควัย ท างาน ที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กใช้บ ริก าร
เทรนเนอร์แบบออนไลน์ในเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

สมมุติฐานของการวิ จยั
1. ผู้บริโภควัยทางานที่มปี ั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์ ในเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ทีแ่ ตกต่างกัน
2. ผู้บริโภควัยทางานที่มที ศั นคติท่แี ตกต่างกัน ที่ส่ งผลต่ อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
เทรนเนอร์แบบออนไลน์ ในเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ทีแ่ ตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาครัง้ นี้มุ่งศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทรนเนอร์
แบบออนไลน์ของผูบ้ ริโภควัยทางานในเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร โดยมีปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์ ทัง้ หมด 2 ด้าน ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล และ
ทัศนคติของผูบ้ ริโภควัยทางาน
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ คนวัยทางานทีอ่ าศัยและทางาน
ในเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตด้ า นพื้น ที่ พื้น ที่ใ นการจัด เก็ บ ข้ อ มู ล ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งคือ เขตจตุ จ ัก ร
กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตด้านระยะเวลา งานวิจยั นี้ทาการจัดทารายงานและเก็บข้อมูลในเดือน สิงหาคม
– ธันวาคม 2564
แนวคิ ด ทฤษฏี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฏี เกี่ยวกับทัศนคติ
ทัศนคติ หมายถึง ความคิด ความเชื่อ ความรู้ และความรูส้ กึ ของตัวบุคคลทัง้ ในเชิงบวก
หรือเชิงลบที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมหรือเป็ นตัวตัดสินที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ของตัวบุคคล ซึ่งทัศนคติสามารถเรียนรูโ้ ดยผ่านจากประสบการณ์ของตัวบุคคลนัน้ ที่ได้รบั มา
โดยมีองค์ประกอบของทัศนคติ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สกึ และพฤติกรรม ซึ่งทัง้ 3
ส่วน มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน โดยทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทงั ้ เปลี่ยนแปลงทาง
เดียวกัน และเปลี่ยนแปลงคนละทิศทาง โดยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการยินยอม
จากการเลียนแบบ และความต้องการทีอ่ ยากจะเปลีย่ น
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย อายุ เพศ อาชีพ รายได้ ทาให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
มีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างกันออกไป เพราะ แต่ละบุคคลมีวฒ
ั นธรรม ประสบการณ์ในการดาเนิน
ชีว ิต ทัศ นคติ รสนิ ยม และแนวทางในการด าเนิ น ชีว ิต ที่แ ตกต่ างกัน ดัง นัน้ ในการน าสถิติ

ทางด้านปั จจัยส่วนบุคคลมาใช้ ในการวิจยั จึงเป็ นสิง่ สาคัญ มักจะนาเกณฑ์ทางด้านปั จจัยส่วน
บุคคลมาใช้ในการกาหนดเป้ าหมายโดยนาสถิตทิ ่สี ามารถวัดได้ของประชากรมาเป็ นเครื่องมือ
ในการจาแนกผู้บริโภคแต่ละประเภทตามทีก่ าหนดไว้ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน จึงจะสามารถ
เลือกใช้หรือพัฒนากลยุทธ์ท่เี กี่ยวข้องได้ถูกต้องตรงตามกลุ่มเป้ าหมายที่วางไว้ในแต่ละกลุ่ม
ประชากร
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
การตัดสินใจในการเลือกซือ้ หรือใช้บริการของผู้บริโภค เป็ นกระบวนการทีข่ น้ึ อยู่กบั ตัว
ของผู้บริโภคเองโดยมีปัจจัยที่เ อามาช่ ว ยในการตัดสินใจเพื่อ เลือ กทางเลือ กที่ต รงต่ อ ความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค ซึง่ สิง่ ทีเ่ ป็ นปั จจัยในการช่วยตัดสินใจนัน้ ได้แก่ ข้อมูลต่างๆเกีย่ วกับสินค้า
และบริการ แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากทีต่ ่างๆ รวมถึงความรูส้ กึ นึกคิดของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อทางเลือก
นัน้ ๆ
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ประณัฐธร นินปาละ(2561) ศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจในการเลือกใช้บริการผู้
ฝึกสอนส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจ
ในการเลือกใช้ บริการผูฝ้ ึกสอนส่วนบุคคล จากสมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั นี้คอื สมาชิกฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ทใ่ี ช้บริการผูฝ้ ึกสอนส่วนบุคคล จานวน
400 คน ผลการวิจยั ของการศึกษานี้พบว่าปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการเลือกใช้ผฝู้ ึกสอนส่วนบุคคล
โดยเฉพาะเจาะจงไปทีต่ วั ผูฝ้ ึกสอนส่วนบุคคลเป็ นสาคัญ โดยแบ่งปั จจัยเป็ น 3 ด้านคือ ปั จจัย
ด้านความรูค้ วามสามารถ ปั จจัยด้านบุคลิกภาพ และปั จจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผล
การทดสอบทางสถิติ พบว่า ปั จจัยด้านความรูค้ วามสามารถ และปั จจัยด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลของผูฝ้ ึกสอนส่วนบุคคล มีผลต่อความตัง้ ใจในการเลือกใช้บริการผูฝ้ ึกสอนส่วน
บุคคล ส่วนด้านบุคลิกภาพของผูฝ้ ึกสอนส่วนบุคคล นัน้ ไม่ส่งผลต่อความตัง้ ใจในการเลือกใช้
บริการผูฝ้ ึกสอนส่วนบุคคลดังนัน้ ผูฝ้ ึกสอนส่วนบุคคลควรให้ความสาคัญในเรือ่ งของ การศึกษา
หาความรูเ้ กีย่ วกับการออกกาลังกายอยู่ตลอดเวลา และบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กลุ่มประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ ประชาชนทีอ่ าศัยหรือทางานในเขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร ในวัยทางานที่มอี ายุตงั ้ แต่ 18-59 ปี ตามข้อ มูล ของสถิติกรุงเทพมหานคร

ประจาปี 2563 ซึ่งจากการสารวจข้อ มูล ประชากรแยกตามกลุ่ มอายุ พบว่า ประชากรในเขต
จตุ จ กั ร ที่อ ยู่ใ นวัย ท างาน อายุ 18-59 ปี มีป ระชากรอยู่ป ระมาณ 95,361 คน ส่ ว นจ านวน
ประชากรที่ทางานในเขตจตุจกั รทางผู้วจิ ยั ไม่สามารถระบุจานวนที่แน่ ชดั ได้ จงึ ได้ทาการเลือก
จานวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตจตุจกั รที่อยู่ในวัยทางาน อายุ 18-59 ปี เป็ นกลุ่มประชากร
อ้างอิงในการทาวิจยั ครัง้ นี้แทน กลุ่มตัวอย่างจะใช้วธิ กี ารคานวณตามวิธขี องทาโร ยามาเน ซึง่ จะ
ใช้ในการคานวณกลุ่มตัวอย่างในกรณีทท่ี ราบจานวนประชากรทีแ่ น่นอน ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้
ในการศึกษาครัง้ นี้เท่ากับ 398 ตัวอย่าง ซึ่งทางผู้วจิ ยั จะทาการเก็บตัวอย่างในครัง้ นี้ทงั ้ หมด
400 ตัวอย่าง เพื่อเพิม่ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลของงานวิจยั ในครัง้ นี้
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจยั ครัง้ นี้คอื การจัดทาเป็ นแบบสอบถาม เกี่ยวกับ ทัศนคติท่ี
ส่งผลต่ อการตัดสินใจเลือ กใช้บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์ ของผู้บริโภควัยทางาน ในเขต
จตุจกั ร กรุงเทพมหานครโดยแบบสอบถาม จะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล เป็ นแบบสารวจรายการ(Checklist) เกี่ยวกับ
เพศ อายุ อาชีพและ รายได้
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามทัศนคติท่สี ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์
ของผูบ้ ริโภควัยทางาน ในเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความรูค้ วามเข้าใจ ด้าน
ความรู้ส ึก และด้านพฤติก รรม ลัก ษณะข้อ ค าถามแบบปลายปิ ด (Closed Ended Question)
แบบมีต ัวเลือกให้เ ลือ กตอบ (Check list) แบบสอบถามมีข้อ คาถามที่มลี กั ษณะมาตราส่ ว น
ประมาณค่าคาตอบ 5 ระดับ (Rating scale) ลักษณะคาตอบเป็ นมาตราส่วนแบบประเมินค่า 5
ระดับ (Likert Scale)
ส่ว นที่ 3 แบบสอบถามการตัดสินใจเลือ กใช้บริการเทรนเนอร์แ บบออนไลน์ ของผู้บริโภควัย
ทางาน ในเขตจตุ จ กั ร กรุง เทพมหานคร ลัก ษณะข้อ ค าถามแบบปลายปิ ด (Closed Ended
Question) เกี่ยวกับการตัด สิน ใจเลือ กใช้ บ ริก ารเทรนเนอร์แ บบออนไลน์ แบบมีต ัว เลือ กให้
เลื อ กตอบ (Check list) และลัก ษณะข้ อ ค าถามแบบปลายเปิ ด (Open Ended Question)
เกีย่ วกับ เหตุผลทีต่ ดั สินใจเลือกใช้บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์
ขัน้ ตอนการสร้างเครื่องมือ
การสร้า งแบบสอบถามในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล เพื่อ ท าการวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ ว ิจ ัย ได้
ดาเนินการตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1. ศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยั และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง โดย
ผู้วจิ ยั ได้ทาการการอ้างอิงข้อคาถามจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงให้เหมาะสม
กับงานวิจยั ครัง้ นี้
2. สร้างแบบสอบถามเกีย่ วกับปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม

3. สร้า งแบบสอบถามทัศ นคติท่ีส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กใช้บ ริก ารเทรนเนอร์แ บบ
ออนไลน์ ข องผู้ บ ริโ ภควัย ท างาน ในเขตจตุ จ ัก ร กรุ ง เทพมหานครโดยการสร้า ง
แบบสอบถามมีลกั ษณะคาตอบ 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากทีส่ ุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วย
ปานกลาง เห็นด้วยน้อย และ เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
4. นาแบบสอบถามไปให้อาจารย์ทป่ี รึกษางานวิจยั ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม
5. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชาชนวัยทางานอายุระหว่าง 18-59 ปี
ในเขตจตุ จ กั ร กรุง เทพมหานคร (ที่ไ ม่ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งในงานวิจ ยั ) จ านวน 40 คน
เพื่อให้ได้ความเชื่อมันและคุ
่
ณภาพในการสร้างเครื่องมือ และนาไปทาการวิเคราะห์หา
ความเชื่อ มันของแบบสอบถาม
่
โดยใช้ว ิธ ีห าค่ า สัม ประสิท ธิแ์ อลฟ่ าของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient)
6. ผู้วจิ ยั ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามรูปแบบ
แบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ต (Google form) ฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
- นาแบบสอบถามที่จดั ทาขึ้นจากแบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ต (Google form) แจก
ภายในกลุ่มสังคมออนไลน์ของคนในเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
- ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนปิ ดการทาแบบสอบถาม
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ข้อ มู ล ผู้ว ิจ ยั ได้นาข้อ มูล จากแบบสอบถามมาท าการวิเ คราะห์โ ดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ (SPSS for student) ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามได้ทาการวิเคราะห์และอธิบายโดยใช้ สถิตเิ ชิง
พรรณนา ได้แก่ ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแสดงผลการวิเ คราะห์ใ น
รูปแบบตารางประกอบคาอธิบาย
ส่วนที่ 2 หาความสัมพันธ์ของเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทรนเนอร์
แบบออนไลน์ของผูบ้ ริโภควัยทางาน ในเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์สถิติ
Independent T-test
ส่ ว นที่ 3 หาความสัม พัน ธ์ ข องปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของประชาชนวัย ท างานในเขตจตุ จ ัก ร
กรุงเทพมหานครได้แก่ อายุ อาชีพและ รายได้ โดยใช้การวิเคราะห์สถิติ One-Way ANOVA
ส่วนที่ 4 หาความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวทีอ่ สิ ระต่อกัน หาความสัมพันธ์ทศั นคติของผู้บริโภค
วัย ท างานในเขตจตุ จ กั ร กรุง เทพมหานครต่ อ การตัด สินใจเลือ กใช้บ ริก ารเทรนเนอร์แ บบ
ออนไลน์ โดยใช้การวิเคราะห์สถิตคิ ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s product
moment correlation)

ผลการวิ จยั
จากการศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี
จานวน 260 คน คิดเป็ นร้อยละ 65 มีอายุระหว่าง 40-49 ปี จานวน 245 คน คิดเป็ นร้อยละ
61.25 มีอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน จานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.25 และรายได้ต่อเดือน
20,001-40,000 บาท จานวน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.50
จากการศึกษาทัศนคติท่สี ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์
ของผูบ้ ริโภควัยทางาน ในเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
ด้านความรูค้ วามเข้าใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.34 เมื่อจาแนก
เป็ นรายข้อแล้ว พบว่า เทรนเนอร์จะช่วยหาจุดอ่อนในร่างกาย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.48 รองลงมา เทรนเนอร์ช่วยลดโอกาสในการเกิดอาการบาดเจ็บจากการออกกาลัง
กายทีผ่ ดิ วิธ ี และเทรนเนอร์ ช่วยแนะนาวิธกี ารออกกาลังกายเฉพาะส่วนอย่างเหมาะสม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และเทรนเนอร์ ทาให้ออกกาลังกายถูกวิธ ี อยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.40
ด้านความรูส้ กึ โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.24 เมือ่ จาแนกเป็ นราย
ข้อแล้ว พบว่า รูส้ กึ มีรปู ร่างไม่ดี อยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.32 รองลงมา รูส้ กึ ว่า
ตัวเองไม่มคี วามกระตือรือร้นในการออกกาลังกาย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.26
และคิดว่าสุขภาพไม่ดี อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.22
ด้านพฤติกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.20 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อ
แล้ว พบว่า มักหลีกเลีย่ งการออกกาลังกายด้วยเหตุต่างๆ ได้แก่ ไม่มเี วลา งานยุ่ง อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 รองลงมา ได้รบั บาดเจ็บจากการออกกาลังกายด้วยตัวเอง
บ่อยๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และทานอาหารตามใจปากในขณะที่กาลังลด
ความอ้วน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.12
จากการศึก ษาการตัด สินใจเลือ กใช้บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์ ของผู้บริโภควัย
ทางาน ในเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการตัดสินใจ
เลือกใช้บริก ารเทรนเนอร์แบบออนไลน์ มีจานวน 375 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.75 ส่ว นผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ไม่เลือ กใช้บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์ นัน้ มีเหตุผ ลหลักคือ เป็ นกลุ่ มที่ม ี
รายได้น้อยจึงไม่ตอ้ งการมีค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม
จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภควัยทางานที่มปี ั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์ ในเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ทีแ่ ตกต่างกัน
พบว่า

1.1 ผู้บริโภคที่มเี พศ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทรนเนอร์
แบบออนไลน์ ในเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
0.05
1.2 ผู้บริโภคที่มอี ายุ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทรนเนอร์
แบบออนไลน์ ในเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
0.05
1.3 ผู้บริโภคที่มอี าชีพ ทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทรนเนอร์
แบบออนไลน์ ในเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
0.05
1.4 ผู้บริโภคที่มรี ายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
เทรนเนอร์แบบออนไลน์ ในเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ผู้บริโภควัยทางานที่มที ศั นคติท่แี ตกต่างกัน ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์ ในเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน พบว่า
ผู้บริโภควัยทางานที่มที ศั นคติ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความรู้สกึ และด้านพฤติกรรม ที่
แตกต่ างกัน ที่ส่ ง ผลต่ อ การตัดสินใจเลือ กใช้บ ริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์ ในเขตจตุ จกั ร
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
การอภิ ปรายผล
1) ปั จจัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภควัยทางาน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพและ รายได้ ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์ในเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริโภควัยทางานส่วนใหญ่มคี วามรูค้ วาม
เข้าใจถึงประโยชน์ ของการออกก าลังกาย และรู้ส ึกได้ว่ าการออกก าลังกายจะทาให้ต นเอง
สุขภาพดีขน้ึ เมื่อมีบุคคลากรทีม่ คี วามมืออาชีพในการออกกาลังกายมาให้คาแนะนาในการออก
ก าลังกาย การกินอาหาร และการดูแลสุ ขภาพที่ถู กต้อ ง อีกทัง้ ช่ว งอายุของผู้บริโภคในการ
ตัดสินใจใช้บริการนัน้ มีอายุตงั ้ แต่ 30 ปี ข้นึ ปี ที่มรี ายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประณัฐธร นินปาละ(2561)
ศึ ก ษาปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความตั ้ง ใจในการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารผู้ ฝึ ก สอนส่ ว นบุ ค คลในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยระหว่างบุคคล มีผลต่อความตัง้ ใจในการเลือกใช้บริการผูฝ้ ึกสอน
ส่วนบุคคล อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประณัฐธร นินปาละ และ สาริษฐ์ กุลธวัชวิชยั
(2563) ศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจในการเลือกใช้บริการผูฝ้ ึกสอนส่วนบุคคลของ สมาชิก
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยระหว่างบุคคล มีผลต่อความตัง้ ใจในการ

เลือกใช้บริการผูฝ้ ึกสอนส่วนบุคคล เนื่องด้วยความรูค้ วามสามารถในเรื่องการดูแลสุขภาพ ทัง้ ใน
ภาคปฏิบตั ิ และทฤษฎี
2) ทัศนคติของผู้บริโภควัยทางาน ด้านความรู้ค วามเข้าใจ ด้านความรู้ส ึก และด้าน
พฤติก รรม ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลือ กใช้ บ ริก ารเทรนเนอร์แ บบออนไลน์ ใ นเขตจตุ จ ัก ร
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริโภควัย
ทางานมีความเข้าใจว่าเทรนเนอร์จะช่วยหาจุดอ่อนในร่างกายของผูบ้ ริโภคได้ จึงทาให้เมื่อ ออก
กาลังกายจะช่วยลดโอกาสในการเกิดอาการบาดเจ็บจากการออกกาลังกายทีผ่ ดิ วิธ ี ได้ และจะมี
วิธกี ารออกกาลังกายเฉพาะส่วนอย่างเหมาะสม ดังนัน้ ความรู้สกึ เดิมที่รู้สกึ ว่ามีรูปร่างไม่ดีจะ
ค่อยๆ ลดน้อยลง เนื่องจากเทรนเนอร์จะช่วยกระตุ้นให้ผบู้ ริโภคมีความกระตือรือร้นในการออก
กาลังกาย และไม่มเี หตุผลในการหลีกเลีย่ งการออกกาลังกายด้วยเหตุต่างๆ เนื่องจากรักตนเอง
มากขึน้ จึงอยากจะดูแลสุขภาพตนเองให้มคี วามแข็งแรง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประณัฐ
ธร นินปาละ(2561) ศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจในการเลือกใช้บริการผูฝ้ ึกสอนส่วนบุคคล
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าความรูค้ วามสามารถของผูฝ้ ึกสอนส่วนบุคคล มีผลต่อความตัง้ ใจ
ในการเลือกใช้บริการผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กรวินท์ ชูพนั ธุ์
(2560) ศึก ษาปั จ จัย ที่ม ีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจกลับ มาใช้บ ริก ารซ้ า ของผู้ใ ช้บ ริก ารเทรนเนอร์
ออนไลน์: กรณีศกึ ษาเฟซบุ๊ก พบว่า ทัศนคติต่อการใช้บริการเทรนเนอร์ออนไลน์ ส่งผลต่อความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะใช้บริการเทรนเนอร์ออนไลน์
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
1. จากการศึก ษาทัศ นคติด้านความรู้ค วามเข้า ใจ พบว่ า เรื่อ งเทรนเนอร์จะช่ว ยให้
ประสบความสาเร็จในการเปลีย่ นแปลงรูปร่างได้เร็วขึน้ ในลาดับสุดท้าย ดังนัน้ เทรนเนอร์จงึ ควร
หมันสร้
่ างความน่ าเชื่อถือให้ผู้บริโภคโดยการหมันให้
่ ความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องการออกกาลัง
กาย การรับประทานอาหารทีถ่ ูกต้อง เป็ นประจาทุกวัน เพื่อให้ผบู้ ริโภคซึมซับประโยชน์ของการ
ออกกาลังกายซึง่ จะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการได้ในอนาคต
2. จากการศึกษาทัศนคติด้านความรูส้ กึ พบว่า เรื่องรูส้ กึ ต้องการลดน้ าหนัก ในลาดับ
สุดท้าย ดังนัน้ เทรนเนอร์จงึ ควรเสนอวิธกี ารและข้อมูลการลดน้าหนักทีเ่ ข้าใจง่าย และสร้างสรรค์
เพื่อให้ผู้บริโภครู้สกึ ไม่เบื่อหน่ ายสาหรับการลดน้ าหนัก และกระตุ้นความต้องการอยากดูแล
ตนเองให้มากขึน้
3. จากการศึกษาทัศนคติด้านพฤติกรรม พบว่า เรื่องออกกาลังกายแล้วไม่ได้ผลตาม
ต้องการ ในลาดับสุดท้าย ดังนัน้ เทรนเนอร์จงึ ควรให้ความรูใ้ นการลดน้ าหนักที่ถูกต้องในแต่ละ
สัดส่วนของร่างกาย อาจทาเป็ นสื่อวีดโี อทีเ่ ข้าใจง่ายบนสื่อต่างๆ ในการเผยแพร่ขอ้ มูลกับผูท้ เ่ี ป็ น
สมาชิกและไม่เป็ นสมาชิก เพื่อการตัดสินใจใช้บริการในอนาคต

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
1.ควรทาการศึกษาการพัฒนาสื่อบริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์ของผูบ้ ริโภควัยทางาน
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการของแต่ละสื่อ และนาไปใช้ในการพัฒนาสื่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์ต่อไป
2.ควรทาการศึกษารูปแบบการสร้างความน่ าเชื่อถือการตัดสินใจใช้ บริการเทรนเนอร์
แบบออนไลน์ของผู้บริโภควัยทางาน เพื่อใช้เป็ นต้นแบบการพัฒนาเนื้อหาเทรนเนอร์ออนไลน์
ของผูบ้ ริโภควัยทางานในอนาคต
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