
วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่4 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2561 หน้า 40 

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการซ า้ของผู้ใช้บริการเทรนเนอรอ์อนไลน์: 
 กรณีศึกษาเฟซบุก๊ 

 
กรวินท ์ชูพนัธุ*์ 

บา้นไร่โอ ๋
 
*Correspondence: golf.koravin@gmail.com doi: 10.14456/jisb.2018.9 
วนัทีร่บับทความ: 30 พ.ค. 2560 วนัแกไ้ขบทความ: 30 ม.ิย. 2560 วนัตอบรบับทความ: 16 ก.ค. 2560 
 
บทคดัย่อ 

งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสนิใจกลบัมาใช้บรกิารซ ้าของผู้ใช้บรกิารเทรนเนอร์
ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกระท าเชิงเหตุผล แบบจ าลองการ
ยอมรบัเทคโนโลยี แนวคดิเกี่ยวกบัความไว้วางใจ แนวคดิเกี่ยวกบัการตระหนักถึงการแนะน า แนวคดิเกี่ยวกบัการ
กลบัมาใช้บริการซ ้า มาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั  โดยท าการศึกษากลุ่มประชากรเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์การใช้บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์บนเฟซบุ๊ก จ านวน 149 กลุ่มตวัอย่าง ดว้ยวธิกีารแจกแบบสอบถามใน
รูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูถ้งึประโยชน์ที่เกดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ความไวว้างใจใน
ผูส้อน การตระหนักถึงการแนะน า ทศันคติต่อการใช้บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ส่งอทิธพิล
ทางตรงต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์และยงัส่งอทิธพิลทางออ้มต่อการกลบัมาใชบ้รกิารเทรนเนอร์
ออนไลน์ซ ้า ทัง้นี้การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ส่งอทิธพิลทางอ้อมผ่านทศันคตต่ิอการใช้
บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ไปยงัความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ซึง่จากการวจิยันี้ท าใหท้ราบถงึปัจจยัที่มี
ผลต่อการตดัสนิใจกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าของผูใ้ชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์บนเฟซบุ๊ก เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกจิเทรนเนอร์
ออนไลน์มุ่งเน้นและใหค้วามส าคญัต่อปัจจยันัน้ๆ มากยิง่ขึน้ และน าไปใชใ้นการปรบัปรุงเพื่อใหธุ้รกจิมคีวามยัง่ยนื  
 
ค าส าคญั: การกลบัมาใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ซ ้า การกลบัมาใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ซ ้า เทรนเนอรอ์อนไลน์ 

  



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่4 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2561 หน้า 41 

 

Factors Influencing the Decision to Repurchase Trainer Online: 
Case Study Facebook 

 
Koravin Chupan* 

Baanrai Oah 
 
*Correspondence: golf.koravin@gmail.com  doi: 10.14456/jisb.2018.9  
Received: 30 May 2017 Revised: 30 Jun 2017 Accepted: 16 Jul 2017 
 
Abstract 

The objective of this study is to examine the factors influencing the decision to repurchase online 
personal trainer. This research is quantitative research. The study was collected from 149 Thai participants, 
who has experience with online personal trainer via Facebook. Data was gathered by online questionnaires 
and computed with statistical software to determine the direct and indirect effect relationships. According to 
the results, this research found that factors - Perceived Usefulness, Trust, Recommendation Consciousness, 
Attitude Towards Using, Subjective Norm - are directly affect to Behavioral Intention to Use and also 
indirectly affects to Repurchase. In addition, Perceived Usefulness - is indirectly affected to Attitude Towards 
Using. Online personal trainers will benefit from the results of this research. The trainers should pay attention 
to factors influencing the decision to repurchase the training. 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ในปัจจุบันการดูแลรกัษาสุขภาพทัง้จากการออกก าลงักายและการควบคุมโภชนาการก าลงัได้รบัความนิยม 
เน่ืองจากโรคภยัไขเ้จบ็ทีม่คีวามรุนแรงมากขึน้ การออกก าลงักายจงึเป็นทางออกทีจ่ะช่วยบรรเทาความเจบ็ป่วยลงได ้
โดยจากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าคนไทยส่วนใหญ่นิยมใช้บรเิวณบา้นเป็นสถานที่ออกก าลงักาย 
และเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ออกก าลงักายเพราะต้องการให้ร่างกายแขง็แรง เหตุผลรองลงมาคอืออกก าลงักายเพราะมี
ปัญหาด้านสุขภาพ และต้องการลดน ้าหนัก และจากผลส ารวจยงับอกถึงเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่ออกก าลงักายเป็น
เพราะว่าไม่มเีวลา (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) นอกจากการออกก าลงักายจะช่วยให้สุขภาพดแีล้ว ควรจะมกีาร
ควบคุมโภชนาการควบคูไ่ปดว้ย เพราะถงึแมว้่าจะออกก าลงักาย แต่ถา้ยงัรบัประทานอาหารทีไ่มม่ปีระโยชน์ต่อร่างกาย 
เช่น อาหารฟาสต์ฟูด น ้าอดัลม การออกก าลงักายอย่างเดยีวคงไม่ไดป้ระสทิธภิาพ และจากการส ารวจพฤตกิรรมของ
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในปี 2559 พบว่า จ านวนชัว่โมงในการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และ
คอมพวิเตอร ์โดยเฉลีย่อยู่ที ่6.4 ชัว่โมงต่อวนั โดยใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพื่อพูดคุยผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ รอ้ยละ 96.1 
ซึง่สื่อสงัคมออนไลน์ที่ไดร้บัความนิยม ได้แก่ เฟซบุ๊ก รอ้ยละ 94.8 และไลน์ ร้อยละ 94.6 นอกจากจะใช้อนิเทอรเ์น็ต
เพื่อพดูคุยแลว้ ยงัมกีารใชเ้พื่อคน้หาขอ้มลู รอ้ยละ 79.7 (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์, 2559) ซึง่แสดง
ให้เหน็ว่าอนิเทอรเ์น็ตเขา้มาส่วนช่วยให้ชวีติของมนุษยส์ะดวกสบายมากยิง่ขึน้ทัง้จากการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ การสบืคน้หาขอ้มูลต่าง ๆ เช่น การออกก าลงักาย และโภชนาการ จากขอ้จ ากดัในดา้นเวลาทัง้จากการออก
ก าลงักายและการควบคุมโภชนาการ ท าให้คนมองหาช่องทางที่จะสามารถออกก าลงักายจากที่ใดกไ็ด้ โดยที่ไม่ต้อง
เสยีเวลาเดินทางไปยงัสถานที่ออกก าลงักาย และมีการควบคุมโภชนาการไปด้วยพร้อมกนั โดยเลือกที่จะปรกึษา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หากต้องการปรึกษาเรื่องการออกก าลังกาย ต้องปรึกษาผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล (Personal 
Trainer) ซึง่มหีน้าทีค่วบคุมดแูลโปรแกรมออกก าลงักาย โปรแกรมอาหาร ซึง่ในปัจจุบนันี้ไดม้กีารน าสือ่สงัคมออนไลน์
มาใช้เป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษาด้านการออกก าลงักายและการควบคุมโภชนาการ เกิดเป็นธุรกิจ เทรนเนอร์
ออนไลน์ขึน้มา 

ธุรกิจเทรนเนอร์ออนไลน์ เป็นธุรกิจการดูแลสุขภาพจากการออกก าลงักาย และการควบคุมโภชนาการ โดยผู้
ฝึกสอนสามารถวางแผน ตดิตามความคบืหน้า พรอ้มทัง้ปรบัเปลีย่นตารางการออกก าลงักายและรบัประทานอาหารให้
เหมาะสมกบัสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล ซึ่งธุรกจิเทรนเนอรอ์อนไลน์นี้สามารถตดิต่อสื่อสารกนัจากที่ใดกไ็ด้ เช่น 
ลูกค้าอยากจะเฟซไทม์ (FaceTime) หรอืสไกป์ (Skype) โดยส่วนใหญ่ผู้ฝึกสอนจะติดต่อกบัลูกค้าผ่านทางเวบ็ไซต ์
แอปพลเิคชนัของบรษิทัทีใ่หบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ หรอืตดิต่อผ่านช่องทางสือ่สงัคมออนไลน์ เช่น กลุ่มเฟซบุ๊ก หรอื
ไลน์ เท่านัน้ ซึง่ผูฝึ้กสอนกบัลูกคา้ไม่จ าเป็นตอ้งพบหน้ากนักส็ามารถใชบ้รกิารได ้ 

จากการสมัภาษณ์ของผูก้่อตัง้บรษิทั Planforfit ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ในประเทศไทยเกีย่วกบัขอ้มลู
แนวโน้มตลาดธุรกจิเทรนเนอร์ออนไลน์ในประเทศไทย พบว่าจากการให้บรกิารเทรนเนอร์ออนไลน์มาประมาณ 1 ปี 
อตัราการเตบิโตอยู่ที่รอ้ยละ 30 ต่อเดอืน (มตชินทวี,ี 2560) และมผีูใ้ชบ้รกิารทัง้หมดจ านวน 4,000 คน ซึ่งในจ านวน 
4,000 คน มผีู้ใช้บรกิารที่จ่ายเงนิลงทะเบยีนเพื่อต่ออายุการใช้บรกิารจ านวน 1,600 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40 เหตุผลที่
ผูใ้ชบ้รกิารไม่ต่ออายุการใช้บรกิาร เนื่องจากภายในระยะเวลาที่ใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ผู้ใช้บรกิารสามารถออก
ก าลงักายไดต้ามเป้าหมายทีว่างไว ้และคดิว่าไดร้บัความรูเ้พยีงพอทีจ่ะสามารถออกก าลงักายและควบคุมโภชนาการได้
ดว้ยตนเอง สง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารไม่ต่ออายุการใชบ้รกิาร (สมารท์เอสเอม็อทีวี,ี 2560)  

ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าของผูใ้ชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ 
โดยศกึษาจากกลุ่มเป้าหมายผูท้ีม่ปีระสบการณ์การใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์บนเฟซบุ๊ก 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ ้าของ

ผูใ้ช้บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์บนเฟซบุ๊ก ซึง่ประกอบด้วย การรบัรูถ้ึงประโยชน์ที่เกดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ 
ความไวว้างใจในผู้สอน การตระหนักถึงการแนะน า ทศันคติต่อการใช้บรกิารเทรนเนอร์ออนไลน์ การคลอ้ยตามกลุ่ม
อา้งองิ ความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ปัจจยัเหล่านี้สง่ผลต่อการกลบัมาใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ซ ้า 

 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษางานวจิยัในอดตีสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งันี้ 
การรบัรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากบริการเทรนเนอร์ออนไลน์ (Perceived Usefulness) หมายถึง การที่

ผูใ้ชบ้รกิารรบัรูว้่าเทคโนโลยชี่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ (Davis, 1989) เช่น เทรนเนอร์
ออนไลน์ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการออกก าลงักาย ผูใ้ชส้ามารถออกก าลงักายไดทุ้กทีทุ่กเวลา ช่วยประหยดัค่าใชจ้่าย
ในการเดนิทางเพื่อไปออกก าลงักาย และผูใ้ชส้ามารถถามค าถามและรบัค าแนะน าเพิม่เตมิจากผูใ้หบ้รกิารไดต้ลอดเวลา 
เป็นตน้ (Jones, 2017) 

ความไว้วางใจในผู้สอน (Trust) หมายถึง การทีผู่ใ้ชบ้รกิารรูส้กึเชื่อถอื เชื่อมัน่ในตวัผูส้อน ผูใ้ชบ้รกิารสามารถ
รบัรู้ถึงความซื่อสตัย์ ความพร้อมในการให้บริการ และมีความรู้สกึมัน่ใจต่อการบรกิาร (McKnight, Cummings & 
Chervany, 1998; Bourdeau, 2005) 

การตระหนักถึงการแนะน า (Recommendation Consciousness) หมายถึง การให้ความส าคัญในความ
คดิเหน็และค าแนะน าของบุคคลอื่นจากสือ่ต่าง ๆ เช่น การบอกต่อแบบปากต่อปากทางอนิเทอรเ์น็ต (e-WOM) การรวีวิ
สนิคา้ (Product Review) เป็นตน้ (Park, 2007) 

ทัศนคติต่อการใช้บริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ (Attitude Towards Using) หมายถึง ความรู้สกึนึกคิดของ
ผูใ้ชบ้รกิารที่มต่ีอการใช้บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์  ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของความพอใจหรอืไม่พอใจต่อการใช้
บรกิารเทรนเนอร์ออนไลน์ (Fishbein & Ajzen, 1975; Finlay, Trafimow & Villarreal, 2002; Psouni, Chasandra & 
Theodorakis, 2016) 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) หมายถึง การรบัรู้ของแต่ละบุคคลที่ให้ความส าคญักบัความ
คดิเหน็ของกลุ่มคนในสงัคม เช่น เพื่อน สมาชกิในครอบครวั เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น ซึง่การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิขึน้อยู่
กบัระดบัความเชื่อ ความคาดหวงั และความส าคญัของกลุ่มอา้งองิ โดยบุคคลจะรบัรู ้เขา้ใจพฤตกิรรม และมแีนวโน้มที่
จะแสดงพฤตกิรรมตามกลุ่มอา้งองินัน้ (Rimal & Real, 2003) 

ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ (Behavioural Intention to Use) หมายถึง เจตนาหรอืความ
พรอ้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึ่ง ซึง่เป็นความตัง้ใจของบุคคลทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ โดยพรอ้มที่
จะแสดงออกอย่างสม ่าเสมอ (Masrom, 2007; Elmorshidy et al., 2015) 

การกลบัมาใช้บริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ซ า้ (Repurchase) หมายถงึ การทีล่กูคา้ใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์
บนเฟซบุ๊ก และกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าอกีครัง้ในอนาคต (Taylor & Baker, 1994; Kim et al., 2013) 
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3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
การวจิยันี้ได้ประยุกต์ใชท้ฤษฎีการกระท าเชงิเหตุผล และแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ีประกอบดว้ยปัจจยั

การรบัรูถ้ึงประโยชน์ทีเ่กดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ การคลอ้ยตาม
กลุ่มอ้างองิ และความตัง้ใจที่จะใช้บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ กบัปัจจยัใหม่อกี 3 ปัจจยัซึ่งงานวจิยันี้เพิม่เข้ามา คือ 
ความไวว้างใจในผูส้อน การตระหนักถงึการแนะน า และการกลบัมาใช้บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ซ ้า  เพื่อใชเ้ป็นกรอบ
การศกึษาเพื่อหาค าตอบของการวจิยั ดงัแสดงในภาพที ่1  

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าของผูใ้ชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์บนเฟซบุ๊ก 

 
Hsu, Yu and Wu (2014) ไดศ้กึษาถงึความตัง้ใจในการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง พบว่าการรบัรูถ้งึ

ประโยชน์จากการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์มผีลทางบวกต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ นอกจากนี้งานวจิยัของ  
Masrom (2007) ได้ศกึษาถึงปัจจยัที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลย ีe-Learning โดยใช้แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี
พบว่าการรบัรูถ้งึประโยชน์ของเทคโนโลย ีe-Learning มผีลต่อทศันคตต่ิอการใชง้าน จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H1: การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์สง่ผลทางบวกต่อทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารเทรนเนอร์
ออนไลน์ 

 
Davis (1989) ใหค้วามหมายการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิจากการใชง้านว่า การทีผู่ใ้ชบ้รกิารรบัรูว้่าเทคโนโลยชี่วย

เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ซึ่งบริการเทรนเนอร์ออนไลน์ จะช่วยเพิ่มประสทิธิภาพการออกก าลังกายให้กับ
ผูใ้ชบ้รกิาร โดยผูใ้ชบ้รกิารสามารถออกก าลงักายไดทุ้กทีทุ่กเวลา และยงัช่วยใหท้ราบถงึวธิกีารออกก าลงักายและหลกั
โภชนาการทีถู่กตอ้งเหมาะสมแก่ร่างกายของแต่ละบุคคล (Jones, 2017) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Hsu et al. (2014) 
ทีศ่กึษาถงึความตัง้ใจในการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง พบว่าการรบัรูถ้งึประโยชน์จากการใชง้านสือ่สงัคม
ออนไลน์มผีลต่อความตัง้ใจในการใชง้าน นอกจากนี้งานวจิยั Elmorshidy et al. (2015) พบว่าการบัรูถ้งึประโยชน์จาก
การใชง้าน Live Customer Support Chat มผีลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้าน จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H2: การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์สง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอร์

ออนไลน์ 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่4 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2561 หน้า 45 

 

Bourdeau (2005) กล่าวว่า ความไวว้างใจมคีวามส าคญัต่อการสรา้งความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ ท าใหลู้กคา้รบัรูว้่าผู้
ใหบ้รกิารมคีวามซื่อสตัย ์มคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิาร ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความไวว้างใจ มคีวามมัน่ใจในบรกิาร 
(มีนา อ่องบางน้อย, 2553) โดยมีงานวิจยัพบว่าความไว้วางใจส่งผลเชิงบวกต่อความความตัง้ใจในการซื้อสินค้า
ออนไลน์ (Quang & Trang, 2016; Mazzini, Rohani & Salwana, 2016) ซึ่งในงานวิจัยนี้การบริการเทรนเนอร์
ออนไลน์มกีารใหบ้รกิารผ่านช่องทางออนไลน์เช่นเดยีวกบัการซือ้สนิคา้ออนไลน์ จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H3: ความไวว้างใจในผูส้อนสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ 

 
Park (2007) ได้ให้ความหมายการตระหนักถึงการแนะน าว่า การตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิารโดยอาศยัความ

คดิเหน็ และค าแนะน าจากผูน้ าทางความคดิ โดยมกีารหาขอ้มูล ความคดิเหน็และค าแนะน าก่อนการตดัสนิใจซือ้สนิคา้
และบรกิาร ทัง้จากการบอกแบบปากต่อปากทางอนิเทอร์เน็ต และการรวีวิสนิค้า โดยมงีานวจิยัพบว่าการรบัรู้ความ
คดิเหน็จากผูอ้ื่นเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค (Li & Zhan, 2011; Burger, 2014; Zhang 
et al., 2014) นอกจากนี้งานวจิยัของ ระพีพรรณ ตนะทิพย์ (2559) พบว่าการตระหนักถึงการแนะน าส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้แฟชัน่จากเวบ็ไซตข์องประเทศจนี จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H4: การตระหนกัถงึการแนะน าสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ 
 

Finlay et al. (2002)  ไ ด้ ศึ ก ษ า ถึ ง ก า ร ท า น า ย พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร อ อ ก ก า ลั ง ก า ย จ า ก ทั ศ น ค ต ิ 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ และพฤติกรรมอื่น ๆ พบว่าทศันคติมอีทิธพิลเชิงบวกต่อความตัง้ใจในการออกก าลงักาย 
นอกจากนี้งานวจิยัของ Psouni et al. (2016) พบว่าทศันคตเิป็นปัจจยัทีส่ าคญัต่อการท านายพฤตกิรรมการออกก าลงั
กายและการรบัประทานอาหารเพื่อสขุภาพ จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H5: ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์สง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ 
 

Taylor and Todd (1995) กล่าวว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ คือ การรบัรู้ของแต่ละบุคคลที่ให้ความส าคญักบั
ความคดิเหน็ของกลุ่มคนในสงัคม เช่น เพื่อน สมาชกิในครอบครวั เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น โดยมงีานวจิยัพบว่าบุคคลที่
คลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิในระดบัสงูจะสง่ผลใหเ้กดิความตัง้ใจทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมนัน้สงูตามไปดว้ย และจากงานวจิยัทีม่ี
อทิธพิลต่อความตัง้ใจในการออกก าลงักาย (Finlay et al., 2002) พบว่าการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิมอีทิธพิลเชงิบวกต่อ
ความตัง้ใจในการออกก าลงักาย นอกจากนี้งานวจิยัของ Xie et al. (2011) พบว่าการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิมผีลเชงิบวก
ต่อความตัง้ใจในการซื้อสนิค้าออนไลน์ โดยก่อนการตัดสนิใจซื้อสนิค้าจะมีการน าข้อมูลที่ได้รบัจากกลุ่มอ้างอิงมา
พจิารณาเพื่อประกอบการตดัสนิใจ (Sin et al., 2012; Lim et al., 2016) ซึง่ในงานวจิยันี้การบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ 
มกีารใหบ้รกิารผ่านช่องทางออนไลน์เช่นเดยีวกบัการขายสนิคา้ออนไลน์ จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H6: การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ 
 
Kim et al. (2013) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ลูกค้ากลับไปใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพซ ้า ได้แก่ การรับรู้ว่า

ร้านอาหารท าให้มีสุขภาพที่ดี การมีคุณค่า ความพึงพอใจ และความตัง้ใจที่จะกลบัไปใช้บรกิาร และงานวจิยัของ 
Anderson, Fornell and Lechmann (1994) ทีก่ล่าวว่า การกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าจะขึน้อยู่กบัการให้บรกิารครัง้แรกของ
ผูบ้รโิภค หากผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจในครัง้แรกที่ใชบ้รกิารจะส่งผลใหเ้กดิความจงรกัภกัด ีซึ่งผูบ้รโิภคเหล่านี้จะ

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923614002097?#!
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เป็นผู้ที่ท าก าไรและสรา้งความเจรญิเติบโตให้กบัองค์กรโดยผ่านการซื้อที่เพิม่มากขึน้ ซึง่ในงานวจิยันี้กเ็ช่นเดยีว กนั 
เมื่อผูใ้ชบ้รกิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ จะส่งผลใหผู้บ้รโิภคกลบัมาใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์
ซ ้าอกีครัง้ จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H7: ความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์สง่ผลทางบวกต่อการกลบัมาใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ซ ้า 
 
4. วิธีการวิจยั 

งานวจิยันี้จดัเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ที่มีประสบการณ์การใช้บรกิารเทรนเนอร์ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก 
จ านวน 149 กลุ่มตวัอย่าง ดว้ยแบบสอบถามในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งสรา้งขึน้มาจากการคน้ควา้ขอ้มลูทางเอกสาร
และงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง (ประกอบดว้ย Davis, 1989; Jones, 2017; Bourdeau, 2005; McKnight et al., 1998; Park, 
2007; Psouni et al., 2016; Finlay et al., 2002; Rimal & Real, 2003; Masrom, 2007; Elmorshidy et al., 2015; 
Taylor & Baker, 1994; Kim et al., 2013) ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน เพื่อวิเคราะห์แบบสอบถาม
เบือ้งต้นและปรบัปรุงขอ้ค าถามในแบบสอบถามใหม้คีวามเหมาะสมก่อนน าไปจดัเกบ็ขอ้มลูจรงิ โดยแจกแบบสอบถาม
อเิลก็ทรอนิกสผ์่านสื่อสงัคมออนไลน์ ตามเวบ็เพจเฟซบุ๊กทีใ่ห้บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ และเริม่จดัส่งแบบสอบถาม
ตัง้แต่ตน้เดอืนตุลาคมจนถงึสิน้เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2560  
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ข้อมูลที่จ ัดเก็บจากกลุ่มตัวอย่างถูกน าไปทดสอบข้อมูลขาดหาย  (Missing data) ข้อมูลสุดโต่ง (Outliners)  
การกระจายแบบปกติ (Normal) ความสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรง (Linearity) ภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) และ
ภาวะร่วมเสน้ตรง (Singularity) ซึง่จากการทดสอบพบว่า ขอ้มลูไม่มสีว่นใดขาดหาย มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง และไม่
มปัีญหาภาวะร่วมเสน้ตรงพหุและภาวะร่วมเสน้ตรง ซึง่ถอืว่าผ่านเกณฑต์ามทีก่ าหนดทัง้หมด มเีพยีงบางตวัแปรเท่านัน้
ทีไ่ม่ได้มกีารกระจายแบบปกติ โดยมกีารกระจายขอ้มูลแบบเบซ้้าย แต่มคีวามเบต่้างจากเกณฑ์มาตรฐานไม่มากนัก 
ทางผูว้จิยัจงึยงัคงใชข้อ้มลูดงักล่าววเิคราะหข์อ้มลูทางสถติต่ิอไป 
5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ทดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม โดยใชก้ารทดสอบความเทีย่งของแบบสอบถาม (Reliability) 
จากการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิ ์แ์อลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ทีม่คี่ามากกว่า 0.7 ซึง่ถอืว่ามคีวามเชื่อถอืได้
ส าหรับงานวิจัยแบบ  Basic research และได้ทดสอบความตรงของแบบสอบถาม  (Validity) ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยต้องมคี่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) มากกว่า 0.5 ดงัแสดงค่าสถิติ
ของแต่ละขอ้ค าถามทีผ่่านเกณฑต์ามตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค 
ของตวัแปรทัง้หมด 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 1: การรบัรูถึ้งประโยชน์ท่ีเกิดจากบริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ (% of variance = 69.795, Cronbach’s 
alpha = 0.854) 
บรกิารเทรนเนอร์ออนไลน์ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการออกก าลงักาย 
เช่น ท่านสามารถออกก าลงักายไดทุ้กทีทุ่กเวลา เป็นตน้ 

3.77 0.833 0.885 

บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ช่วยใหท้ราบวธิกีารออกก าลงักายทีถู่กตอ้ง  4.01 0.818 0.824 
บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ช่วยใหท้ราบถงึหลกัโภชนาการทีเ่หมาะสมกบั
ร่างกาย 

4.09 0.800 0.848 

บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ช่วยประหยดัค่าใชจ้่ายในการเดนิทางเพื่อไป
ออกก าลงักาย 

3.62 0.866 0.781 

ปัจจยัท่ี 2: ความไว้วางใจในผูส้อน (% of variance = 65.520, Cronbach’s alpha = 0.823) 
ท่านเชื่อว่าผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการออกก าลังกาย  
เช่น ผูส้อนมใีบรบัรองมาตรฐาน Personal Trainer เป็นตน้ 

3.97 0.885 0.752 

ท่านเชื่อว่าผู้สอนมีความน่าเชื่อถือ เช่น ผู้สอนให้ค าปรกึษา ดูแลอย่าง
สม ่าเสมอ เป็นตน้ 

4.03 0.922 0.853 

ท่านเชื่อว่าผูส้อนมคีวามซื่อสตัย ์เช่น ผูส้อนไม่น าขอ้มูลส่วนตวัของท่าน
ไปเผยแพร่ก่อนไดร้บัอนุญาต เป็นตน้ 

3.85 0.792 0.785 

ท่านเชื่อว่าผูส้อนยนิดใีหบ้รกิารเมื่อท่านตอ้งการค าปรกึษา 3.99 0.959 0.844 
ปัจจยัท่ี 3: การตระหนักถึงการแนะน า (% of variance = 78.578, Cronbach’s alpha = 0.863) 
ท่านให้ความส าคัญกับการบอกต่อแบบปากต่อปากทางอินเทอร์เน็ต  
(e-WOM) ทีเ่กีย่วกบับรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ 

3.76 0.759 0.873 

ท่านให้ความส าคัญกับการอ่านรีวิวจากผู้ที่เคยใช้บริการเทรนเนอร์
ออนไลน์ เช่น ท่านอ่านรีวิวเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการใช้
บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ เป็นตน้ 

4.09 0.888 0.915 

ท่านให้ความส าคัญกับความคิดเห็นในแง่ลบของผู้ที่เคยใช้บริการ
เทรนเนอรอ์อนไลน์ 

3.79 0.793 0.870 

ปัจจยัท่ี 4: ทศันคติต่อการใช้บริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ (% of variance = 70.997, Cronbach’s alpha = 0.861) 
ท่านคิดว่าบริการเทรนเนอร์ออนไลน์บนเฟซบุ๊ กท าให้ชี วิตท่ าน
เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้ 

4.10 0.786 0.813 

ท่านคิดว่าบรกิารเทรนเนอร์ออนไลน์บนเฟซบุ๊กได้ผลลพัธ์เป็นไปตาม
เป้าหมายทีต่ัง้ไว ้เช่น น ้าหนกัลด เป็นตน้ 

3.96 0.829 0.807 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค 
ของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 4: ทศันคติต่อการใช้บริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ (ต่อ) (% of variance = 70.997, Cronbach’s alpha = 
0.861) 
ท่านมปีระสบการณ์ทีด่กีบับรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์บนเฟซบุ๊ก 3.90 0.742 0.891 
ท่านมคีวามพงึพอใจต่อบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์บนเฟซบุ๊ก 4.05 0.756 0.856 
ปัจจยัท่ี 5: การคลอ้ยตามกลุม่อ้างอิง (% of variance = 56.722, Cronbach’s alpha = 0.745) 
ท่านให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของเพื่อนของท่านต่อบริการ
เทรนเนอรอ์อนไลน์ 

3.84 0.814 0.752 

ท่านให้ความส าคญักบัความคดิเหน็ของบุคคลในครอบครวัของท่านต่อ
บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ 

3.34 0.732 0.757 

ท่านใหค้วามส าคญักบัความคดิเหน็ของเพื่อนร่วมงานของท่านต่อบรกิาร
เทรนเนอรอ์อนไลน์ 

3.34 0.859 0.813 

ท่านให้ความส าคญักบัความคดิเหน็ของบุคคลที่ท่านชื่นชอบต่อบรกิาร
เทรนเนอรอ์อนไลน์ 

3.36 0.745 0.685 

ปัจจยัท่ี 6: ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ (% of variance = 79.731, Cronbach’s alpha = 0.870) 
ท่านตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์บนเฟซบุ๊ก 3.91 0.830 0.910 
ท่านตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ภายใน 3 เดอืนขา้งหน้า 3.21 0.983 0.900 
ท่านตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์แทนการจา้งผูฝึ้กสอนสว่นตวั 
(Personal Trainer) ในฟิตเนส 

3.33 0.866 0.868 

ปัจจยัท่ี 7: การกลบัมาใช้บริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ซ า้ (% of variance = 86.064, Cronbach’s alpha = 0.917) 
ท่านจะกลบัมาใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ซ ้าอย่างแน่นอน 3.79 0.970 0.925 
ท่านจะกลบัมาใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์อกีครัง้ในอนาคตอนัใกล ้ 3.48 1.024 0.925 
ท่านจะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์อย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ 3.10 0.876 0.933 
 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 69.8) อายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง  26-30 ปี  
(รอ้ยละ 43.0) ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 74.5) มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิัทเอกชนมาก
ที่สุด (ร้อยละ 42.3) มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 30,001–40,000 บาท (ร้อยละ 34.9) โดยมีปริมาณการใช้บริการ
เทรนเนอรอ์อนไลน์ 1-2 คอรส์ (รอ้ยละ 68.5) ระยะเวลาในการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ต่อคอรส์ 1 เดอืนมากทีสุ่ด 
(ร้อยละ 34.9) ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเทรนเนอร์ออนไลน์ต่อคอร์สอยู่ในช่วง 2,001-3,000 บาท (ร้อยละ 43.6)  
การต่ออายุการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างจะเลอืกใช้บรกิารผูฝึ้กสอนคนเดมิ (รอ้ยละ 55.7) 
และจุดประสงคใ์นการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์เพื่อลดน ้าหนกัมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 38.4) 
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5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
งานวิจัยนี้ทดสอบสมมติฐานการวิจัยจากกรอบแนวคิดการวิจัยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงชัน้ 

(Hierarchical regression) ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงในภาพที ่2 และตารางที ่2 โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 
เป็นตวัก าหนดนัยส าคญัทางสถติิ ซึง่แสดงคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) โดยสามารถวเิคราะหผ์ลทางสถติิ
ไดด้งันี้ 

5.4.1 ผลการวิเคราะหต์วัแปรอิสระท่ีส่งผลถึงทศันคติต่อการใช้บริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ จากผลทางสถติิ
แสดงใหเ้หน็ว่า การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ มค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.733 และมี
ความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 53.8 (R2 = 0.538) ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที่ 1 ทีก่ล่าวว่าการ
รบัรูถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์สง่ผลทางบวกต่อทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Hsu et al. (2014) และ Masrom (2007) ทีก่ล่าวว่า การรบัรูป้ระโยชน์ของเทคโนโลยนีัน้ช่วย
เพิม่ประสทิธภิาพในการใช้งาน เมื่อบุคคลรบัรู้ถึงประโยชน์จากเทคโนโลยจีะส่งผลต่อทศันคติในการใช้งานและเกิด
ความตัง้ใจในการใชง้าน 

5.4.2 ผลการวิเคราะหต์วัแปรอิสระท่ีส่งผลถึงความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ จากผลทางสถติิ
แสดงใหเ้หน็ว่า การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ความไวว้างใจในผูส้อน การตระหนักถงึการ
แนะน า ทศันคติต่อการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ และการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ส่งผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร
เทรนเนอร์ออนไลน์ โดยมีความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัร้อยละ 76.4 (R2 = 0.764) ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละ
ปัจจยัดงันี้ 

5.4.2.1 การรบัรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากบริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ ส่งผลทางตรงต่อความตัง้ใจทีจ่ะใช้
บรกิารเทรนเนอร์ออนไลน์ ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ิทธพิลเท่ากบั 0.467 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.000 และส่ง
อิทธิพลทางอ้อมผ่านทัศนคติต่อการใช้บริการเทรนเนอร์ออนไลน์ มีค่าสมัประสทิธิอ์ิทธิพลเท่ากับ 0.129 อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.000 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัที่ 2 ที่กล่าวว่าการรบัรู้ถึงประโยชน์ที่เกดิจาก
บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Jones (2017) และ Davis (1989) ทีก่ล่าวว่า การทีผู่ใ้ชบ้รกิารรบัรูว้่าเทคโนโลยชี่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการใชง้าน ซึง่
บรกิารเทรนเนอร์ออนไลน์จะช่วยเพิ่มประสทิธภิาพการออกก าลงักายให้กบัผู้ใช้บรกิาร โดยผู้ใช้บรกิารสามารถออก
ก าลงักายไดทุ้กทีทุ่กเวลา และยงัช่วยใหท้ราบถงึวธิกีารออกก าลงักายและหลกัโภชนาการทีถ่กูตอ้งเหมาะสมแก่ร่างกาย
ของแต่ละบุคคล โดยการรบัรูถ้งึประโยชน์จากการใชง้านเทคโนโลยมีผีลเชงิบวกต่อทศันคตใินการใชง้านและความตัง้ใจ
ในการใชง้าน 

5.4.2.2 ความไว้วางใจในผู้สอน ส่งผลทางตรงต่อความตัง้ใจที่จะใช้บริการเทรนเนอร์ออนไลน์ ที่ค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.231 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.000 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานการวจิยัที่ 3 ที่
กล่าวว่าความไวว้างใจในผูส้อนส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ Bourdeau (2005) และ McKnight et al. (1998) ทีก่ล่าวว่า การสรา้งความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ ท าใหลู้กคา้รบัรูว้่าผู้
ใหบ้รกิารมคีวามซื่อสตัย ์น่าเชื่อถอื และมคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิาร จะสง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความไวว้างใจ มคีวาม
มัน่ใจในบรกิารมากยิง่ขึน้ ซึง่ความไวว้างใจนี้จะสง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร 

5.4.2.3 การตระหนักถึงการแนะน า ส่งผลทางตรงต่อความตัง้ใจที่จะใช้บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ที่ค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.218 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.000 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานการวจิยัที่ 4 ที่
กล่าวว่าการตระหนักถึงการแนะน าส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจที่จะใช้บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ Park (2007) ที่กล่าวว่า ผู้ใช้บรกิารมกัจะค้นหาขอ้มูล ความคดิเหน็และค าแนะน าก่อนการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้และบรกิาร ทัง้จากการบอกต่อแบบปากต่อปาก ทางอนิเทอรเ์น็ต และจากการรวีวิสนิคา้และบรกิาร โดยการรบัรู้
ความคดิเหน็จากผูอ้ื่นน้ีจะสง่ผลต่อความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้และบรกิาร 
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5.4.2.4 ทัศนคติต่อการใช้บริการเทรนเนอร์ออนไลน์ ส่งผลทางตรงต่อความตัง้ใจที่จะใช้บริการ
เทรนเนอรอ์อนไลน์ ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.176 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.009 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานการวจิยัที ่5 ทีก่ล่าวว่าทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์สง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร
เทรนเนอร์ออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ Psouni et al. (2016) และ Finlay et al. (2002) ที่กล่าวว่า หาก
บุคคลมคีวามเชื่อและทศันคตใินเชงิบวกต่อการออกก าลงักายและการรบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพแลว้นัน้ จะส่งผล
ต่อความตัง้ใจในการออกก าลงักายและการรบัประทานอาหาร 

5.4.2.5 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ส่งผลทางตรงต่อความตัง้ใจที่จะใช้บรกิารเทรนเนอร์ออนไลน์ ที่ค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.101 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.039 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานการวจิยัที่ 6 ที่
กล่าวว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจที่จะใช้บริการเทรนเนอร์ออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ Xie et al. (2011) และ Rimal and Real (2003) ที่กล่าวว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเป็นที่ยอมรบักนั
อย่างกวา้งขวางในการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความตัง้ใจในการแสดงออกถงึพฤตกิรรมในการใชบ้รกิาร เมื่อ
ผูใ้ชบ้รกิารไดเ้หน็หรอืรบัรูว้่าบุคคลรอบขา้งหรอืผูม้คีวามใกลช้ดิใชบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารกม็แีนวโน้มทีใ่ชบ้รกิารตามดว้ย  

5.4.3 ผลการวิเคราะหต์วัแปรอิสระท่ีส่งผลถึงการกลบัมาใช้บริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ซ า้ จากผลทางสถติิ
แสดงใหเ้หน็ว่า ความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ 
ความไวว้างใจในผูส้อน การตระหนกัถงึการแนะน า ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ และการคลอ้ยตามกลุ่ม
อา้งองิ สง่อทิธพิลต่อการกลบัมาใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ซ ้า โดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 74.0 
(R2 = 0.740) ซึง่มรีายละเอยีดในแต่ละปัจจยัดงันี้ 

5.4.3.1 ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ ส่งผลทางตรงต่อการกลบัมาใชบ้รกิารเทรนเนอร์
ออนไลน์ซ ้า ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.860 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.000 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
การวจิยัที ่7 ทีก่ล่าวว่าความตัง้ใจที่จะใช้บรกิารเทรนเนอร์ออนไลน์ส่งผลทางบวกต่อการกลบัมาใช้บรกิารเทรนเนอร์
อ อ น ไ ล น์ ซ ้ า  ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  Kim et al.  ( 2013)  แ ล ะ  Anderson et al. ( 1994)  ที่ ก ล่ า ว ว่ า  
การกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าจะขึน้อยู่กบัการใหบ้รกิารครัง้แรกของผูบ้รโิภค หากผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจในครัง้แรกทีใ่ช้
บรกิารจะสง่ผลใหเ้กดิความตัง้ใจทีจ่ะกลบัไปใชบ้รกิารซ ้าอกีครัง้ 

5.4.3.2 การรบัรูถึ้งประโยชน์ท่ีเกิดจากบริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ สง่อทิธพิลทางออ้มผ่านความตัง้ใจที่
จะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.291 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.4.3.3 ความไว้วางใจในผู้สอน ส่งอิทธพิลทางอ้อมผ่านความตัง้ใจที่จะใช้บรกิารเทรนเนอร์ออนไลน์  
ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.199 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.4.3.4 การตระหนักถึงการแนะน า ส่งอทิธพิลทางออ้มผ่านความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์  
ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.187 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.4.3.5 ทศันคติต่อการใช้บริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ ส่งอทิธพิลทางออ้มผ่านความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร
เทรนเนอรอ์อนไลน์ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.151 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.4.3.6 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ส่งอทิธิพลทางอ้อมผ่านความตัง้ใจที่จะใช้บรกิารเทรนเนอร์ออนไลน์  
ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.087 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ภาพที ่2 ผลการวเิคราะหก์รอบแนวคดิการวจิยัการตดัสนิใจกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าของผูใ้ชบ้รกิาร 

เทรนเนอรอ์อนไลน์บนเฟซบุ๊ก 
 

ตารางที ่2 ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรง ทางออ้ม และอทิธพิลโดยรวมของตวัแปรแฝงในกรอบแนวคดิการวจิยั  
(แสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน) 

ตวัแปรตาม R2 อิทธิพล 
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การกลบัมาใช้บริการ
เทรนเนอรอ์อนไลน์ซ า้  

0.740 

ทางตรง 0.860* - - - - - 

ทางออ้ม - 0.291* 0.199* 0.187* 0.151* 0.087* 

โดยรวม 0.860* 0.291* 0.199* 0.187* 0.151* 0.087* 

ความตัง้ใจท่ีจะใช้
บริการเทรนเนอร์
ออนไลน์  

0.764 

ทางตรง - 0.338* 0.231* 0.218* 0.176* 0.101* 

ทางออ้ม - 0.129* - - - - 

โดยรวม -  0.467*  0.231* 0.218* 0.176* 0.101* 

ทศันคติต่อการใช้
บริการเทรนเนอร์
ออนไลน์  

0.538 

ทางตรง - 0.733* - - - - 

ทางออ้ม - - - - - - 

โดยรวม - 0.733* - - - - 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ตวัแปรการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์มอีทิธพิลต่อทศันคติ
ต่อการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ในเชงิบวก ส่วนตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์
มากทีสุ่ด คอื ตวัแปรการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ตวัแปรความไวว้างใจในผูส้อน ตวัแปร
การตระหนักถงึการแนะน า ตวัแปรทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ และตวัแปรการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ 
ตามล าดับ ส่วนตัวแปรความตัง้ใจที่จะใช้บริการเทรนเนอร์ออนไลน์มีอิทธิพลต่อการกลบัมาใช้บริการเทรนเนอร์
ออนไลน์ซ ้าในเชงิบวก  
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

ผลของงานวจิยัท าใหท้ราบถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าของผูใ้ชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์
บนเฟซบุ๊ก เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกจิเทรนเนอรอ์อนไลน์มุ่งเน้นและใหค้วามส าคญัต่อปัจจยันัน้ ๆ มากยิง่ขึน้ และน าไปใช้
ในการปรบัปรุงเพื่อใหธุ้รกจิมคีวามยัง่ยนื ไดด้งันี้ 

(1) ผูใ้หบ้รกิารควรสรา้งความไวว้างใจในตวัผูส้อนใหผู้ใ้ชบ้รกิารรบัรูแ้ละรูส้กึไดว้่าผูส้อนมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ
ในด้านการออกก าลังกาย เช่น มีใบรบัรองมาตรฐาน Personal Trainer เป็นต้น นอกจากนี้ผู้สอนควรสร้างความ
น่าเชื่อถอื โดยการดูแลให้ค าปรกึษาผู้ใชบ้รกิารอย่างสม ่าเสมอ และผูส้อนควรมคีวามซื่อสตัย ์ไม่น าขอ้มูลส่วนตวัของ
ผู้ใช้บรกิารไปเผยแพร่ก่อนได้รบัอนุญาต และยนิดใีห้บรกิารเมื่อผู้ใช้บรกิารต้องการค าปรกึษา ซึ่งความไว้วางใจใน
ผูส้อนจะสง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์และกลบัมาใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ซ ้า 

(2) ผูใ้หบ้รกิารสามารถน าผลการวจิยัทีพ่บว่า ผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามส าคญักบัการบอกต่อแบบปากต่อปาก การรวีวิ
บรกิารจากผู้ที่เคยใช้บรกิารและให้ความส าคญักบัความคดิเหน็ในแง่ลบของผู้ที่เคยใช้บรกิาร ฉะนัน้หากผู้ให้บรกิาร
สามารถสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารได ้ผูใ้ชบ้รกิารเหล่านี้จะน าไปบอกต่อแบบปากต่อปากหรอืมกีารเขยีนรวีวิ
บรกิารจากประสบการณ์การใช้บรกิารในเชงิบวก ทัง้นี้หากผู้ใช้บรกิารได้รบัการบรกิารที่ไม่ประทบัใจ ผู้ใช้บรกิารจะ
น าไปบอกต่อกนัในเชงิลบ ท าให้ผู้ที่รบัฟังหรือพบเหน็การรวีวิน าขอ้มูลที่ได้รบัรู้ไปประกอบการตดัสนิใจก่อนที่จะใช้
บรกิาร 

(3) ผูใ้หบ้รกิารควรสรา้งทศันคตทิีด่ใีหผู้ใ้ชบ้รกิารรบัรูไ้ด ้ทัง้จากการสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร ท าให้
ผูใ้ช้บรกิารรบัรู้ถงึการเปลีย่นแปลงในชวีติที่ดขี ึน้ และท าใหเ้หน็ว่าการใช้บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์นัน้สามารถท าให้
ผู้ใช้บริการประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ได้ เช่น น ้าหนักลด กล้ามเนื้อกระชบั เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้
ผูใ้ชบ้รกิารเกดิความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์และกลบัมาใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ซ ้า 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

เพื่อเป็นประโยชน์ในดา้นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ทางผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะการท าวจิยัครัง้ต่อไป ดงัต่อไปนี้ 
(1) การวจิยัครัง้น้ี พบว่า ปัจจยัทัศนคติต่อการใช้บริการเทรนเนอร์ออนไลน์ มีค่าสมัประสทิธิอ์ิทธิพลเท่ากับ 

0.176 และมคีวามผนัแปรของตวัแปรตาม (R2) ระหว่างการรบัรูป้ระโยชน์ทีเ่กดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ทีส่่งผล
อทิธพิลทางตรงต่อทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์มคี่าค่อนขา้งน้อย ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 53.8 (R2 = 0.538) 
จงึควรศกึษาว่ามปัีจจยัเพิม่เตมิใดบา้งทีส่ง่ผลต่อปัจจยัทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ 

(2) การวจิยัครัง้นี้ พบว่า ปัจจยัการตระหนักถงึการแนะน าส่งผลทางตรงต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอร์
ออนไลน์ มค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.218 ซึง่มคี่าค่อนขา้งน้อย จงึควรศกึษาว่าปัจจยัเพิม่เตมิใดบ้างที่ส่งผลต่อ
การตระหนกัถงึการแนะน า 
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