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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจกลับมาใชบริการซ้ําของ
ผูใชบริการเทรนเนอรออนไลนบนเฟซบุก ซึ่งเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ และการประยุกตใชทฤษฎีการ
กระทําเชิงเหตุผล แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี แนวคิดเกี่ยวกับความไววางใจ แนวคิดเกี่ยวกับ
การตระหนักถึงการแนะนํา แนวคิดเก่ียวกับการกลับมาใชบริการซ้ํา มาเปนแนวทางในการสรางกรอบ
แนวคิดการวิจัย โดยทําการศึกษากลุมประชากรท่ีเปนผูท่ีมีประสบการณการใชบริการเทรนเนอร
ออนไลนบนเฟซบุก จํานวน 149 กลุมตัวอยาง ดวยวิธีการแจกแบบสอบถามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
และนําขอมูลท่ีไดมาประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อทําการวิเคราะหความสัมพันธ
ทางตรงและทางออม  

ผลการวิจัยพบวา การรับรูถึงประโยชน ท่ี เกิดจากบริการเทรนเนอรออนไลน  
ความไววางใจในผูสอน การตระหนักถึงการแนะนํา ทัศนคติตอการใชบริการเทรนเนอรออนไลน  
การคลอยตามกลุมอางอิง สงอิทธิพลทางตรงตอความต้ังใจท่ีจะใชบริการเทรนเนอรออนไลนและยังสง
อิทธิพลทางออมตอการกลับมาใชบริการเทรนเนอรออนไลนซ้ํา ท้ังนี้การรับรูถึงประโยชนท่ีเกิดจาก
บริการเทรนเนอรออนไลน สงอิทธิพลทางออมผานทัศนคติตอการใชบริการเทรนเนอรออนไลนไปยัง
ความต้ังใจท่ีจะใชบริการเทรนเนอรออนไลน 

อยางไรก็ตามงานวิจัยนี้ไดศึกษาการใหบริการเทรนเนอรออนไลนบนเฟซบุกเทานั้น ซึ่ง
จากการศึกษาคนควาพบวา นอกจากการใหบริการเทรนเนอรออนไลนบนเฟซบุกแลวนั้น ยังมีการ
ใหบริการเทรนเนอรออนไลนผานชองทางอื่น ๆ อีก เชน เว็บไซต แอปพลิเคชัน เปนตน และกลุม
ตัวอยางสวนใหญท่ีตอบแบบสอบถามในงานวิจัยนี้สวนมากเปนเพศหญิง อายุระหวาง 26-30 ป ระดับ

จารยท่ีปรึกษาคนควาอิสระ รองศศาสตราจจารย ดร.นิตยา วงศภินันทวัฒน
ารศึกษา 256600

บทคัดยออ

งานวิจจัยยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกกษาปปจจัยท่ีมีผลลตอการตัดสินใจกกลับมาใชบ
บริกาารเทรนเนอรออนไลลนนบนเฟซบุก ซึ่งเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ และการปประะยุกต
ทําเเชิงเหตุผล แบบบจจําลอองการรยอมรับบเทคคโโนนโลยี แนวคิดเกี่ยวกกัับคความไววาางใจ แน
ตระหนักกถึงกาารแนะนํา แนวคิดเกก่ียวกับการกกลับมาใชบริการซ้ํา มาเปนแนวทางในกา
คิดกกาารวิจัย โดยทํากการศึกกษษากกลุุมประชาากกรท่ีีเปนผูท่ีมีีปรระสบการณการใชบบริกา
ไลนบนเฟฟซบุก จํานวน 149 กลุมตตัวออยาง ดวยวิธีการแจกแบบสอบบถามใในนรรูปปแบบอิ
นําขอมูลท่ีไดมมาาประมวลผผลดวยยโโปรแกรมสําเร็จรรููปทางสถิตติ เพืื่อทําากการรวิเคราะหค
ตรงและทางออออม 

ผลการวิ จัยพบวา กาารรรับรูถึงงปประโยชชนทท่ีีเกิดจากบริการเทรนเน
มไววางใจในผูสอน การตระหหนักถึงการแนะนํํา ทัศศนคติตอการใชบริการเทรนเน
คลอยตามกลมอางอิง สงอิทธิพลทางตรงตอความต้ังใจท่ีจะใชบริการเทรนเนอรออนไ
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การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดตอเดือนอยูระหว าง   
30,001 – 40,000 บาท และเนื่องจากผูวิจัยกระจายแบบสอบถามผานเว็บเพจในเฟซบุก ซึ่งเว็บเพจ
สวนใหญมีผูใหบริการเปนเพศหญิง ผูใชบริการในเว็บเพจนั้นจึงเปนเพศหญิงเปนสวนใหญทําใหผลท่ี
ไดจากลุมตัวอยางดังกลาวอาจจะไมสามารถอธิบายปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจกลับมาใชบริการซ้ํา
ของผูใชบริการเทรนเนอรออนไลนแทนประชากรท้ังหมดได ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะการทําวิจัยตอเนื่อง 
เพ่ือเปนประโยชนในดานการสรางองคความรูใหม ควรศึกษาวามีปจจัยเพิ่มเติมใดบางท่ีสงผลตอปจจัย
ทัศนคติตอการใชบรกิารเทรนเนอรออนไลน และศึกษาวาปจจัยเพิ่มเติมใดบางท่ีสงผลตอการตระหนัก
ถึงการแนะนํา 

ประโยชนท่ีไดจากการวิจัยนี้ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจกลับมาใชบริการ
ซ้ําของผูใชบริการเทรนเนอรออนไลนบนเฟซบุก เพื่อใหผูประกอบธุรกิจเทรนเนอรออนไลนมุงเนน
และใหความสําคัญตอปจจัยนั้น ๆ มากย่ิงขึ้น และนําไปใชในการปรับปรงุเพื่อใหธุรกิจมีความย่ังยืน  
 

คําสําคัญ: การกลับมาใชบริการเทรนเนอรออนไลนซ้ํา, ความต้ังใจท่ีจะใชบริการเทรนเนอรออนไลน, 
เทรนเนอรออนไลน

ารแนะนํา
ประโยชนท่ีไดจาากการวิจัยนี้ททําใหหททราบถถึงปจจัยท่ีมมีผลตอการตัดสินใจกลับ

องผูใชบริการเทรนเนอรออนไลนนบนเฟซบุก เพื่อใหผผููประกอบธุรรกกิจเทรนเนอรออ
ใหความสําคัญตอปจจัยนั้น ๆ มากย่ิงขึ้น และนําไปใชในกการปรับปรุงเพพื่อใหธุรกิจมีค

าคญัญ: การกลับบมมาาใชบริการเทรนเนอรอออนไลนซ้าํ, ความมต้ังใจท่ีจะใชบริกาารเทรนเน
เทรนเนอรออนไลนน
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to examine the factors influencing the 

decision to repurchase online personal trainer.  This research is quantitative research 

that applied to Theory of Reasoned Action, Technology Acceptance Model, Trust, 

Recommendation Consciousness and Repurchase as a basis for developing research 

methodology. 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, we found that factors -  Perceived Usefulness, 

Trust, Recommendation Consciousness, Attitude Towards Using, Subjective Norm - are 

directly affect to Behavioural Intention to Use and also indirectly affects to Repurchase. 
In addition, Perceived Usefulness - is indirectly affect to Attitude Towards Using. 

This research only focuses on online personal trainer via Facebook but 

there are also other channels for online personal trainer such as website or application. 
Most of the people who answer this survey were women with age 26 -30 , Bachelor’ s 

degree and income around 30 - 4 0 k per month.  Moreover, researcher did survey by 
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webpages in Facebook, which mostly has admin and followers as women, so the 

samples may not explain factors influencing the decision to repurchase online personal 

trainer for all population.  Future research may extend this study by adding Attitude 

Towards Using and Recommendation Consciousness factors. 
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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