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 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาทศันคติที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจใชบรกิาร
จัดหาคูของคนวัยทํางาน ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร โดยมีกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ คนโสดวัยทํางาน ที่มีอายุตั้งแต 25 ปขึ้นไป อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร 
และไมเคยใชบริการจัดหาคูมากอน จํานวน 250 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ผลการวิจัยสรุปไดวา  
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 25-34 ป มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เปนพนักงาน/ เจาหนาที่บริษัทเอกชน และมีระดับรายได 20,000- 29,999 บาท รับรูวามี
บริการจัดหาคู ยังไมสนใจที่จะใชบริการในขณะนี้ และสนใจที่จะใชบริการในอนาคต มีระดับทศันคติ
ตอการใชบริการจัดหาคูโดยรวมอยูในระดับดี มีรูปแบบการดํารงชีวิตโดยรวมอยูในระดับมาก และมี
แนวโนมการตัดสินใจใชบรกิารจัดหาคูในระดับปานกลาง 
 คนโสดวัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน    มีแนวโนมการ
ตัดสินใจใชบรกิารจัดหาคูแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05  
 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความมีชื่อเสียงของบริษัทมีความสัมพันธกับ
แนวโนมการตัดสินใจใชบรกิารจัดหาคู อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ
เปนไปในทศิทางเดียวกัน ในระดับต่ํามาก 
 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความนาเชื่อถือของบริษัทมีความสัมพันธกับ
แนวโนมการตัดสินใจใชบรกิารจัดหาคู อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ
เปนไปในทศิทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา 
 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานคาใชจายในการใชบริการของบริษัท มีความสัมพันธ
กับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ
เปนไปในทศิทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา 
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 The objective of this research is to study attitude affecting decision trend in using 
match-making service of employees working in Bangkok Metropolitan classified by 
demographic factor. Sample size for the research is 250 single people of working age from 
the age above 25 years old in Bangkok Metropolitan area who never been using match-
making service. Data was gathered through questionnaires. The results of the research is 
concluded as follows: 
 Most respondents were male, aged between 25 and 34 years old, held bachelor’s 
degree, employee/officer in the private company and generate income between 20,000 to 
29,999 baht. These people perceived the match-making service, attention to the match-
making service in the future but not interested in using the service at this time. Attitude 
towards match-making service overall is at good level, lifestyle is at high level and tendency 
in using match-making service is at moderate level. 
 Single people of working in Bangkok Metropolitan area with different education 
background is different in term of tendency in using match-making service at the statistical 
significance level of 0.05.  
 Attitude towards match-making service in term of the company’s reputation is 
related to tendency in using match-making service in the same direction at very low level at 
the statistical significance level of 0.05. 
 Attitude towards match-making service in term of the company’s reliability is related 
to tendency in using match-making service in the same direction at slightly low level at the 
statistical significance level of 0.01. 
 Attitude towards match-making service in term of the cost of its services is related 
to tendency in using match-making service in the same direction at slightly low level at the 
statistical significance level of 0.01. 
 
 
 
 



 

ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบบันี้สําเร็จลลุวงไดดวยดี อันเนื่องมาจากความชวยเหลือและความกรุณาอยาง
ดียิ่งจาก รองศาสตราจารย สุพาดา สิริกุตตา อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคา
นับตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จเรียบรอยสมบูรณ ในการใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจสอบแกไขขอบกพรอง
ตางๆ ในสารนิพนธ อันเปนประโยชนในการจัดทําสารนิพนธฉบบันี้เปนอยางยิ่ง ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงใน
ความกรุณา ความเมตตา และขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ณักษ กุลิสร และอาจารย ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 
ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือ ใหคําแนะนําชี้แนะ แกไขขอบกพรองในสวนตางๆ  
ของงานวิจัยครั้งน้ี และกรุณาเปนคณะกรรมการสอบปากเปลา จึงขอกรอบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว 
ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ทุกทานทีป่ระสิทธิป์ระสาทวิชาความรู ตลอดจน
ประสบการณที่ดี และความเมตตาแกผูวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ผูใหความรัก เอ้ืออาทรและเสียสละในทุกประการ  
เฝาอบรมสั่งสอนและเปนกําลังใจที่ดีใหแกผูวิจัยเสมอมา 
 ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานทีไ่ดกรุณาสละเวลาใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้ และขอขอบคุณเจาหนาที่ประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ รวมถึงเจาหนาที่บัณฑิต
วิทยาลัยทุกทานที่ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยครั้งน้ี ตลอดจน
ผูบังคับบญัชา และเพ่ือนๆ รวมชั้นเรียนทุกคนที่ไดใหความชวยเหลอืและใหกําลังใจจนสามารถจัดทํา
การวิจัยครั้งน้ีไดเสร็จตามเวลา 
 

 สุดทายน้ี คุณประโยชน และความดีอันพึงมีจากสารนิพนธฉบบันี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่อง
บูชาพระคุณแกครอบครัว และบูรพคณาจารยทุกทาน ที่ไดอบรมส่ังสอน ชี้แนวทางที่ดี และมีคุณคา
มาจนสําเร็จการศึกษา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

  
ภูมิหลัง 
 สภาพสังคมปจจุบัน กลุมคนหนุมสาววัยทํางานตางมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต 
โดยสวนใหญแลวจะใหความสําคัญกับเร่ืองงานมาเปนอันดับแรก จนขาดเวลาสานความสัมพันธกับ
เพ่ือนฝูงและคนรูใจ อีกทั้งเวลาที่จะพบเจอผูคนใหมๆ ก็นอยลง โอกาสในการมีครอบครัวจึงเปนไปได
ยากขึ้น ประกอบกับสภาพสังคม และเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยกอนอยางมาก หนุมสาวเริ่มมี
ความกังวลใจในการมีครอบครัวในชวงเศรษฐกิจชะลอตัว จึงทําใหมีคนโสดมากขึ้น  โดยจากการ
สํารวจของศูนยวิจัยกสิกรไทย (2552) พบวาคนโสดในเมืองไทยมีมากกวา 15 ลานคน และมี
แนวโนมจะมากขึ้นเรื่อยๆ และพบวาคนรุนใหมมีแนวโนมแตงงานนอยลงโดยเฉพาะคนชวงวัยทํางาน 
25-41 ป (ผูจัดการออนไลน: 2552)   จึงทําใหในชวง 3-5 ปที่ผานมา ไดมีธุรกิจใหมเกิดขึ้น  ซึ่งธุรกิจ
นี้เปนที่นิยมในตางประเทศมานานแลวและยังคงไดรับการยอมรับ เปนที่กลาวขานและขานรับจาก
หนุมสาวไทยที่ไมมีเวลาหาคูเชนกัน  นั่นคือ “ธุรกิจจัดหาคู” ซึ่งเปนธุรกิจที่หลายๆคนคาดไมถึงวาจะ
ไดรับความนิยมในเมืองไทย  แตธุรกิจไดแสดงใหเห็นถึงความสอดรับกับวิถีคนเมือง  โดยมีมูลคา
ตลาดสูงถึงประมาณ 4,700 ลานบาท ซึ่งเปรียบเทียบจากมูลคาการใชเงินเพื่อแสวงหารักแทกอนที่จะ
แตงงานตอคนคิดเปนเงิน 5,000-30,000 บาท (Business Thai. 2553)  โดยพบวาผูบริโภคที่ใช
บริการสวนใหญเปนวัยทํางานอายุ 24 ปขึ้นไป แบงเปนชาวไทยรอยละ 90 และชาวตางชาติรอยละ 
10  (กรุงเทพออนไลน.  2553)   
 ในปจจุบันมีบริษัทธุรกิจจัดหาคูในเมืองไทยอยูประมาณ 20 ราย โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ
และจากการสํารวจของศูนยวิจัยกสิกรไทย (2552) ยังพบวา รูปแบบของธุรกิจจัดหาคูจะมีใหเลือก 3 
รูปแบบ ดังนี้คือ 
 รูปแบบที่ 1 บริษัทจัดหาคูที่จะเปนตัวกลางในการเช่ือมความสัมพันธระหวางหนุมสาวที่
เปนสมาชิกที่มีความเหมาะสมกันใหไดรูจักกัน ซึ่งมีอัตราคาสมาชิกคอนขางสูง 
 รูปแบบที่ 2 บริษัทจัดหาคูที่เปนตัวกลางในการจัดกิจกรรมใหสมาชิกไดรูจักกัน โดยเปด
โอกาสใหสมาชิกน่ังจับคูกันเพ่ือพูดคุยทําความรูจักกันใหเวลาประมาณ 3-5 นาที พอหมดเวลาก็
เปลี่ยนคูไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไดรูจักกันครบ จากน้ันใหสมาชิกสานสัมพันธกันตอไปเอง ซึ่งมีอัตราคา
สมาชิกไมสูงมากนัก แตตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติมในการเขารวมกิจกรรมแตละครั้ง 
 รูปแบบที่ 3 เปนรูปแบบการใหบริการหาคูออนไลน โดยผูที่สนใจสามารถเขาไปสมัครเปน
สมาชิกผานเว็บไซดหาคูโดยเฉพาะ สมาชิกสามารถเลือกคูไดตามใจชอบ ซึ่งมีสมาชิกเปนจํานวน
มาก เน่ืองจากมีอัตราคาสมาชิกราคาถูก และสามารถดูขอมูลสมาชิกไดทั้งหมด แตอาจมีความเสี่ยง
ในการถูกหลอกลวงไดงาย  เน่ืองจากการใหขอมูลบิดเบือนจากความจริงในเรื่องอายุ รูปราง หนาตา 
และสถานภาพการสมรส เปนตน รวมทั้งยังอาจมีพวกมิจฉาชีพแอบแฝงอยูดวย โดยถึงแมปจจุบันคน
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โสดสวนมากใหความสําคัญกับความนาเชื่อถือของขอมูลที่สามารถตรวจสอบไดของธุรกิจจัดหาคูใน
รูปแบบที่ 1 และ 2 จนทําใหอาชีพพอสื่อ แมสื่อยุคใหมหรือ Matchmaker จึงกลายเปนอาชีพที่มี
รายไดมากที่สุดอาชีพหน่ึง  แตคาใชจายในการบริการจัดหาคูในรูปแบบดังกลาวน้ันคอนขางสูง  ใน
สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเชนนี้ทําใหการขยายตัวของธุรกิจจัดหาคูในรูปแบบดังกลาวมีการหดตัวลง
รอยละ 6 จากปที่ผานมา อัตราการเติบโตอยูในระดับประมาณ 15% (2552-2553) เพราะมีผูเขามา
ทําธุรกิจนี้เปนจํานวนมากขึ้น  ทําใหตลาดยังคงเกิดการเติบโต ในขณะที่แนวโนมของธุรกิจจัดหาคู
ออนไลนในรูปแบบที่ 3 มีการคาดการณวานาจะขยายตัวและไดรับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นถึง 10% 
(ศูนยวิจัยกสิกรไทย. 2552)  เพราะมีคาบริการที่ถูกและสามารถหาเพื่อนไดอีกดวย  ประกอบกับ
บริษัทจัดหาคูที่มีอยูอาจมีบริการเสริมอินเตอรเน็ตเพื่อเปนชองทางในการหาคูใหกับลูกคา และผูหญิง
สวนหนึ่งก็เร่ิมใหการยอมรับการใชบริการหาคูผานเว็บไซตมากขึ้น  อีกทั้งอินเตอรเน็ตเขามาเปนส่ือ
ที่มีบทบาทในการสรางความสัมพันธใหกับคนหนุมสาวยุคปจจุบันไดพูดคุยใกลชิดมากข้ึน  ทําให
กลายเปนความนิยมรูปแบบใหมของคนไทยที่นิยมใชอินเตอรเน็ตเปนชองทางในการหาคู แตเม่ือมอง
ในทางตรงกันขามแลวถึงแมในปจจุบันผูบริโภคจะหันมาใชบริการหาคูจากบริษัทจัดหาคูหรือ การหา
คูออนไลนมากขึ้นก็ตาม  แตจากการสํารวจโอกาสทางธุรกิจ (2553)  พบวา  ถึงแมผูบริโภคที่
ตองการมีคูมีถึง 60% ของคนโสดทั้งหมดแตมีเพียง 20% เทาน้ันที่สนใจใชบริการจัดหาคู  เนื่องจาก
ผูบริโภคสวนมากยังมีทัศนคติทางลบตอธุรกิจ และยังคงมีขอสงสัยในดานของความปลอดภัยและ
ความนาเชื่อถือของบริษัทหรือ เว็บไซตจัดหาคูนั้นๆ  อีกทั้งยังมีผูบริโภคบางกลุมที่ยังอาย  จึงไม
กลาเขาไปใชบริการ  ทําใหธุรกิจจัดหาคูนั้นยังไมสามารถขยายตัว เพ่ือตอบสนองตอกลุมผูบริโภคได
ครอบคลุมทุกกลุมอยางเต็มที่ โดยปจจัยหลักที่จะเปนตัวแปรของธุรกิจน้ี คือ เทคโนโลยี เพ่ือสราง
ความรูความเขาใจและรับรู รวมถึงชองทาง นอกจากน้ี สิ่งที่เปนหัวใจของธุรกิจน้ี คือ ขาวสารและ
ฐานขอมูล ใครที่สามารถเขาสูตลาดกอนยอมไดเปรียบ ดังน้ันเพ่ือที่จะใหไดถึงขอมูลทัศนคติหรือ
ความคิดเห็นของผูบริโภคและความตองการจากวิถีการดํารงชีวิต ที่จะสามารถนําไปพัฒนาและ
ปรับปรุงธุรกิจจัดหาคูอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของคนโสดในยุคปจจุบันได
อยางเหมาะสม  สงผลใหเกิดการเติบโตของธุรกิจจัดหาคูในเมืองไทยไดพัฒนาข้ึนไปอยางตอเน่ือง  
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยทางดานทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคู และรูปแบบการดํารงชีวิต
ที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
ปจจุบัน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางาน
ในกรุงเทพมหานคร 
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 2. เพ่ือศึกษาการรับรูเก่ียวกับบริการจัดหาคู ที่มีผลตอกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการ
จัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานตางๆ ไดแก 
ความมีชื่อเสียงของบริษัท  ความนาเชื่อถือของบริษัท คาใชจายในการใชบริการ และความแปลกใหม
ของบริการ  กับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการดํารงชีวิตกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการ
จัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 2. สามารถนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบการวางแผนกลยุทธทางการตลาดไดอยางเหมาะสม
สําหรับผูใหบริการจัดหาคูในปจจุบัน 
 3. สามารถนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชนแกการเขาสูตลาดบริการจัดหาคูสําหรับผูใหบริการ
รายใหม 
 4. สามารถเปนขอมูลสําคัญสําหรับผูที่สนใจนําความรูไปประยุกตใชกับธุรกิจที่มีความ
ใกลเคียง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 เน้ือหาของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้จะศึกษาถึงทัศนคติที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคน
วัยทํางานในกรุงเทพมหานคร  และความสัมพันธของรูปแบบการดํารงชีวิตกับแนวโนมการตัดสินใจ
ใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 กลุมประชากรที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดแก คนโสดวัยทํางาน ที่มีอายุตั้งแต 25 ปขึ้นไป 
(Business Thai: 2553) เพราะเปนวัยที่เร่ิมคิดถึงเร่ืองการมีคูครอง รวมทั้งยังเปนกลุมคนรุนใหมที่
เปดรับวัฒนธรรม มีไลฟสไตลที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถรับรูขอมูลขาวสารผานสื่อและเทคโนโลยี
ใหมๆ อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร และไมเคยใชบริการจัดหาคูมากอน ซึ่งไมทราบจํานวนประชากร
ที่แนนอน 
  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการทําวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งน้ี ไดแก คนโสดวัยทํางาน ที่มีอายุตั้งแต 25 ปขึ้นไป 
อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร และไมเคยใชบริการจัดหาคูมากอน ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่
แนนอน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการหาขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรการคํานวณในกรณีที่ไมทราบ
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จํานวนประชากร (บุญชม ศรีสะอาด. 2538: 185-186) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ที่ระดับความ
คลาดเคลื่อน 5% และกําหนดสัดสวนประชากร 20% เนื่องจากบริษัทจัดหาคูยังมีจํานวนไมมาก 
(ประมาณ 20 บริษัท) และกลุมคนที่ทราบเก่ียวกับบริการจัดหาคูนี้ยังมีนอย จากสูตร ผูวิจัยจะไดกลุม
ตัวอยาง 246 ตัวอยาง และเพิ่มจํานวนตัวอยาง 4 ตัวอยาง ดังน้ันขนาดของตัวอยางสําหรับการวิจัย
ในครั้งน้ีเทากับ 250 ตัวอยาง  
  
 วิธีการเลือกสุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยใชวิธีการเลือกสุมตัวอยาง โดยใชวิธีสุมตัวอยางมีขั้นตอน โดยมีลําดับขั้น ดังนี้ 
 1.  การเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
  โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจงไปที่เวบ็ไซดจัดหาคู 5 เว็บไซด คือ 
www.naddate.com, www.ilikedate.com, www.wematch.co.th, www.thetruemate.com, 
www.meetnlunch.com เน่ืองจากเปนเว็บไซดจัดหาคูที่มีความนิยมสูง 
 2.  การเลือกสุมตวัอยางแบบโควตา (Quota Sampling) 
  โดยการสุมตัวอยางจากเว็บไซดจัดหาคู 5 เว็บไซด คือ www.naddate.com, 
www.ilikedate.com, www.wematch.co.th, www.thetruemate.com, www.meetnlunch.com โดย
กําหนดจํานวนโควตาของกลุมตัวอยางในแตละเวบ็ไซด คือ  50 คน 
 3.  การเลือกสุมตวัอยางตามสะดวก (Convenience Sampling)   
  โดยผูวิจัยจะเลือกสุมตัวอยางจากเว็บไซดดังกลาวตามสะดวก ใหครอบคลุมในแตละเวบ็
ไซดที่ไดกําหนดไว  
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ในการวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงคเพ่ือตองการทราบถึงปจจัยที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจใชบริการ
จัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร มีตัวแปรที่ทําการศึกษาดังน้ี 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบงเปนดังนี้ 
  1.1 ลักษณะดานประชากรศาสตร 
     1.1.1 เพศ 
    1) ชาย 
    2) หญิง 
     1.1.2  อายุ 
    1) 25 – 34 ป  
    2) 35 – 44 ป  
    3) ตั้งแต 45 ปขึ้นไป 
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   1.1.3  ระดับการศึกษา 
    1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
    2) ปริญญาตรี 
    3) สูงกวาปริญญาตรี 
     1.1.4 อาชีพปจจุบัน 
      1) นักเรียน / นักศึกษา 
      2) ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
      3) พนักงาน / เจาหนาที่บริษัทเอกชน 
      4) อาชีพอิสระ / ธุรกิจสวนตัว 
      5) อ่ืนๆ โปรดระบุ _____________________ 
     1.1.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
    1) 10,000 – 19,999 บาท  
    2) 20,000 – 29,999 บาท 
    3) 30,000 – 39,999 บาท 
    4) ตั้งแต 40,000 บาทขึ้นไป 
   1.2 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคู 
   1.2.1  ความมีชื่อเสียงของบริษัท 
   1.2.2  ความนาเชื่อถือของบริษัท 
   1.2.3  คาใชจายในการใชบริการ 
   1.2.4  ความแปลกใหมของบริการ 
     1.3 รูปแบบการดํารงชีวิต 
              1.3.1 กิจกรรม 
              1.3.2 ความสนใจ 
              1.3.3  ความคิดเห็น 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคน
วัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. บริการจัดหาคู หมายถึง บริการจัดหาคูใหแกลูกคา โดยการนําขอมูลของลูกคาที่ไดจาก
การสัมภาษณ ในเรื่องทัศนคติ นิสัยใจคอ การใชชีวิต คุณสมบัติของฝายชายหรือฝายหญิงที่ลูกคา
ตองการ แลวนําขอมูลมาจับคูใหลูกคาใหตรงกับคุณสมบัติที่ลูกคาตองการมากที่สุด เพ่ือใหลูกคา
เลือก แลวจึงทําการนัดเดทใหลูกคา รวมถึงบริการจัดหาคูที่เปนตัวกลางในการจัดกิจกรรมใหลูกคา
ไดรูจักกัน โดยเปดโอกาสใหลูกคาน่ังจับคูกันเพ่ือพูดคุยทําความรูจักกันใหเวลาประมาณ 3-5 นาที 
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พอหมดเวลาก็เปลี่ยนคูไปเร่ือยๆ จนกระท่ังไดรูจักกันครบ จากนั้นลูกคาสามารถสานสัมพันธกัน
ตอไปเอง 
 2. คนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต 25 ปขึ้นไป ที่ทํางานใน
สถานที่ทํางานหรือชวยธุรกิจในครัวเรือน ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร 
 3. ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคู หมายถึง ความรูสึกในการประเมินตอการใชบริการ
จัดหาคู  ในดานความมีชื่อเสียงของบริษัท ความนาเชื่อถือของบริษัท คาใชจายในการบริการ และ
ความแปลกใหมของบริการ ในลักษณะที่เห็นดวยหรือไมเห็นดวย เพ่ือใหมีพฤติกรรมที่แสดงออกใน
ลักษณะที่พึงพอใจหรือไมพึงพอใจตอการใชบริการจัดหาคู 
 4. รูปแบบการดํารงชีวิต หมายถึง ลักษณะของความเปนอยูที่แสดงถึงการใชเวลาของแต
ละคนวาเปนอยางไร การใหความสนใจกับสภาพแวดลอมรอบตัว กิจกรรมที่ทําและความคิดเห็น 
 5. แนวโนมการตัดสินใจใชบริการ หมายถึง มีความเปนไปไดที่จะตัดสินใจใชบริการจัดหาคู 
และคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาการวิจัยเร่ือง “ทัศนคติที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคน
วัยทํางานในกรุงเทพมหานคร” มีกรอบแนวคิดในการทํางานวิจัยดังตอไปน้ี  
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ตัวแปรตน        ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)      (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมุติฐานทางการวิจัย 
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนแตกตางกันของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู
แตกตางกัน 
 2. การรับรูถึงการใหบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน มี
แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน 
 3. ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานตางๆ ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
ไดแก ความมีชื่อเสียงของบริษัท  ความนาเชื่อถือของบริษัท คาใชจายในการใชบริการ และความ
แปลกใหมของบริการ  มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวโนมการตัดสินใจใชบริการ 
จัดหาคูของคนวัยทํางาน 
ในกรุงเทพมหานคร 

 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดเฉล่ียตอเดือน 

 

2. ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคู 
- ความมีชื่อเสียงของบริษัท 
- ความนาเชื่อถือของบริษัท 
- คาใชจายในการใชบริการ 
- ความแปลกใหมของบริการ 

 

3. รูปแบบการดํารงชีวิต 
- กิจกรรม 
- ความสนใจ 
- ความคิดเห็น 
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 4. รูปแบบการดํารงชีวิต ไดแก กิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น มีความสัมพันธกับ
แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

  
 การศึกษาเรื่อง ทัศนคติที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร ไดมีการศึกษาขอมูลเอกสารและบทความที่เก่ียวของและนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร 
 2.  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 
 3. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการดํารงชีวิต 
 4. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับแนวโนมการตัดสินใจ 
 5. แนวคิดเก่ียวกับการบริการ 
 6. ขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจจัดหาคู  
 7. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
1.  ทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร 
 แนวความคิดดานประชากรศาสตรเปนแนวทฤษฎีที่เชื่อในหลักการของความเปนเหตุเปน
ผล กลาวคือ เชื่อวาคนเรามีพฤติกรรมตางๆ ตามแรงผลักดันจากภายนอก (Exogenous factors) 
และพฤติกรรมโดยสวนใหญของเราจะเปนไปตามแบบฉบับที่สังคมวางไว และสังคมทั่วๆไปมักจะ
กําหนดใหบุคคลที่มีคุณสมบัติประชากรแตกตางกัน มีแบบแผนพฤติกรรมที่แตกตางกัน 
 อัจจิมา เศรษฐบุตร และสายสวรรค วัฒนพานิช (2552) ไดกลาววา ประชากรศาสตร
(Demography) หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสําคัญของประชากรในโลกอันไดแก จํานวน
ประชากร ความหนาแนนตอพ้ืนที่ การกระจายของอายุ ผิวพรรณ อัตราการเกิด อัตราการตาย การ
แตงงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรมีความสําคัญตอธุรกิจ เพราะมีความสัมพันธโดยตรง
กับความตองการที่แตกตางกันของมนุษย อันเปนสาเหตุที่ทําใหตลาดขยายตัวไดถาตลาดน้ันมี
ผูบริโภคท่ีมีอํานาจซื้อเพียงพอ และผลิตภัณฑนั้นมีอรรถประโยชนตรงตอความตองการของผูบริโภค 
 ตัวแปรทางดานลักษณะทางประชากรศาสตรที่สําคัญที่นิยมนํามาศึกษาความสัมพันธกับ
ทัศนคติของบุคคล และพฤติกรรมการเลือกใชสินคาหรือบริการ มีดังตอไปน้ี 
 1. เพศ (Sex) จากการวิจัยทางจิตวิทยาหลายเรื่อง แสดงใหเห็นวา ผูหญิงกับผูชายมีความ
แตกตางกันมากในเร่ืองความคิด คานิยมและทัศนคติ ทั้งน้ีเพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาท
และกิจกรรมของหญิงชายไวตางกัน จึงสงผลใหความนิยมและทัศนคติที่มีตอสินคาและบริการอยาง
หนึ่งมีความแตกตางกันระหวางหญิงและชาย 
 2. อายุ (Age) โดยทั่วไปบุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองตอนวัตกรรม หรือสิ่ง
ใหมๆ ตางจากบุคคลทีมีอายุนอย และบุคคลท่ีมีอายุนอยจะมีพฤติกรรมตอบสนองตอนวัตกรรมหรือ
สิ่งใหมๆ เปลี่ยนไปเม่ือมีอายุมากขึ้น เน่ืองจากในแตละชวงชีวิต คนเราจะเปลี่ยนสถานที่ที่ใชเวลาอยู
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เปนสวนใหญ นอกจากน้ีลักษณะของกิจกรรมที่ทําและกลุมบุคคลที่แวดลอมที่เปลี่ยนไปก็มีผลตอ
พฤติกรรมและแนวคิดที่เปลี่ยนไปตามอายุ 
 3. การศึกษา (Education) การศึกษาเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธคอนขางสูงกับ
แนวความคิดและทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสินคาและบริการ ระดับการศึกษาของบุคคลทําให
ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีตอสินคาและบริการประเภทตางๆ มีความแตกตางกันออกไป
เน่ืองจากผูบริโภคมีความรูกวางขวาง มีความเขาใจและมีการรวบรวมขอมูล ที่ใชในการประกอบการ
ตัดสินใจเลือกใชสินคาและบริการไดแตกตางตามระดับการศึกษา 
 4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) โดยดูจาก รายได อาชีพ 
เชื้อชาติ ภูมิหลังของครอบครัว เปนตน คนที่มีฐานะดี อาศัยอยูในเมืองก็จะมีโอกาสในการไดเลือกใช
สินคาและบริการไดหลากหลายประเภทกวาทําใหทัศนคติและแนวความคิดตอสินคาและบริการมี
ความแตกตางจากบุคคลที่มีฐานะทางสังคมต่ํากวา ตัวแปรรายไดจัดเปนตัวแปรสําคัญที่กําหนดฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล ดังนั้น การศึกษาวิจัยที่ใชแขนงทฤษฎีประชากรศาสตร จึงมักมีตัว
แปรรายไดของบุคคลรวมอยูดวยเสมอ เพ่ือชวยใหมองเห็นความสําคัญของฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม และพฤติกรรมของบุคคลชัดเจนยิ่งขึ้น 
  
2. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 
 ความหมายของทัศนคติ 
 ดารา ทีปะปาล (2542: 124) ใหความหมายวา ทัศนคติ หมายถึง แนวทางที่เราคิด รูสึก 
หรือมีทาทีที่จะกระทําตอบางสิ่งบางอยางในสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา เชน ทัศนคติตอรานคาปลีก 
ทัศนคติตอผลิตภัณฑ โดยทัศนคติจะแสดงใหเห็นถึงทิศทาง ความรูสึกตอส่ิงเหลาน้ีวามีความรูสึก
อยางไร ซึ่งอาจรูสึกในทางบวกหรือลบ ชอบหรือไมชอบ ดีหรือไมดี พอใจหรือไมพอใจ  
 อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 190) ใหความหมายวา ทัศนคติ หมายถึง ตัวแปรตัวหน่ึงในศูนย
สั่งการของกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู และจากการมีการปฏิบัติตอ
กัน (Interaction) ของผูบริโภคกับบุคคลอ่ืน  
 เสรี วงษมณฑา (2542: 106) ใหความหมายวา ทัศนคติ เปนความเชื่อ ความรูสึกนึกคิด
ของบุคคล ที่มีตอบุคคล สิ่งของ หรือความคิด ทัศนคติเปนสิ่งที่ชักนําบุคคลใหเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม 
 คอทเลอร (ศิรวิรรณ เสรีรัตน. 2541: 141; อางอิงจาก Kotler. 2000. Marketing Management: 
Analysis, Planning, Implementation, and Control.) ใหความหมายวา ทัศนคติ หมายถึง การประเมิน
ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจของบุคคล ความรูสึกดานอารมณและแนวโนมการปฏิบัตทิี่มีผลตอความคิด
หรือส่ิงใดสิ่งหน่ึง 
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 ลักษณะของทัศนคติ 
 ลักษณะของทัศนคติ หมายถึง ความโนมเอียงที่เรียนรูเพ่ือใหมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับ
ลักษณะที่พึงพอใจหรือไมพึงพอใจที่มีตอส่ิงใดสิ่งหน่ึง (Schiffman; & Kanuk. 1994: 657) หรืออาจ
หมายถึง การแสดงความรูสึกภายในที่สะทอนวาบุคคลมีความโนมเอียง พอใจหรือไมพอใจตอบางสิ่ง 
เชน ตราสินคา บริการ รานคาปลีก เน่ืองจากเปนผลของกระบวนการทางจิตวิทยา ทัศนคติไม
สามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง แตตองแสดงวาบุคคลกลาวถึงอะไรหรือทําอะไร  
 คําวา Attitude ภาษาไทยมีคําหลายคํา เชน ทัศนคติ เจตคติ ทาทีความรูสึก แตใน
ความหมายของศัพท คือ ความพรอมที่จะปฏิบัติ (Readiness to act) ถาเรามี ทาทีความรูสึกหรือ
ทัศนคติในทางบวก เรายอมปฏิบัติออกมาในทางบวก แตถาเรามีทาทีความรูสึกในเชิงลบ เราก็ปฏิบัติ
ออกมาในทางลบ ทัศนคติจึงมีลักษณะ 
 1. ทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) ทําใหเกิดการปฏิบัติออกมาในทางบวก (Act 
Positively) 
 2. ทัศนคติเชิงลบ (Negative Attitude) ทําใหเกิดการปฏิบัติออกมาในทางลบ (Act 
Negatively) 
 
 พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากทัศนคติ มีขั้นตอนดังน้ี 
 K = Knowledge เปนการเกิดความรู เชน ทราบไหมวาสินคาตัวน้ีขายที่ใด ภาพยนตรเร่ือง
นี้ฉายที่ใด เม่ือเราทราบแลว ขั้นตอนตอไปของพฤติกรรมคือ  
 A = Attitude เปนการเกิดทัศนคติ เม่ือเกิดความรูในขั้นตอนตอมาจะเกิดความรูสึกชอบ
หรือไมชอบ ทราบแลวชอบหรือไม เชน นักรองดังจะมารองเพลง ชอบหรือไม ซึ่งความรูและทัศนคติ
จะสงผลไปที่การกระทํา  
 P = Practice เปนการเกิดการกระทํา หลังจากที่เกิดความรูและทัศนคติแลว ก็จะเกิดการ
กระทํา เชน ไปซื้อตั๋วเพ่ือดูภาพยนตรหรือคอนเสิรต เปนตน 
  
 1. ทัศนคติที่มีตอส่ิงหนึ่ง คําวา สิ่งหนึ่ง (Object) ในความหมายของทัศนคติที่มุงสูผูบริโภค
สามารถตีความอยางกวางวา ประกอบดวย แนวความคิดการบริโภคเฉพาะอยาง หรือแนวความคิดที่
สัมพันธกับการตลาด เชน ผลิตภัณฑ ตราสินคา บริการ ความเปนเจาของ การใชผลิตภัณฑ การ
โฆษณา ราคา สื่อกลางหรือผูคาปลีก 
 2. ทัศนคติเปนเร่ืองของส่ิงสะสมในสมองที่ไดเรียนรูมา (Attitudes are a learned 
predisposition) สิ่งที่สมองสะสม ไดแก ความรู ความเชื่อ คานิยม มีการตกลงกันวาทัศนคติมีการ
เรียนรูได ซึ่งหมายความวา ทัศนคติเก่ียวของกับพฤติกรรมการเรียนรู เปนผลจากประสบการณ
โดยตรงเก่ียวกับผลิตภัณฑ ขอมูลที่ไดรับจากบุคคลอ่ืนและเปนการเปดรับจากสื่อมวลชน 
 3. ทัศนคติไมเปลี่ยนแปลงมีแนวโนมคงเสนคงวา (Attitudes have consistency) คือ 
ทัศนคติในทุกๆ เรื่องมีความสอดคลองกัน โดยเปนไปในทางเดียวกัน เชน ถาเชื่อเร่ืองความอิสระเสรี
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ก็จะไมชอบใหใครบังคับ และเม่ือใดก็ตามที่ทัศนคติเกิดความไมสอดคลองกัน เขาจะเกิดความ
หงุดหงิด พฤติกรรมกับทัศนคติตองมีความสอดคลองกันและมีผลตอจิตใจมาก ลักษณะของทัศนคติก็
คือความสอดคลองกับพฤติกรรมที่แสดงออก แมวาจะมีแนวโนมคงที่แตทัศนคติไมจําเปนตองถาวร
เสมอ สามารถเปลี่ยนแปลงได 
 4. ทัศนคติที่เกิดขึ้นภายใตสภาวะแวดลอม (Attitude occur within a situation) ทัศนคติ
เกิดขึ้นภายใตเหตุการณและสถานการณที่สิ่งแวดลอมถูกกระทบโดยสถานการณ (Situation) 
หมายถึง เหตุการณหรือโอกาสซ่ึงมีลักษณะเฉพาะดานเวลา มีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวาง
ทัศนคติและพฤติกรรมสถานการณเฉพาะอยาง อาจเปนสาเหตุทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมที่ไม
สอดคลองกับทัศนคติก็ได 
 ชิฟแมน และคานัค (เสรี วงษมณฑา. 2542: 107 ; อางอิงจาก Schiffman; & Kanak. 
1994. Consumer Behavior.) ไดแบงโมเดลองคประกอบของทัศนคติ (Tricomponent Attitude 
Model) ออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
 1. สวนความเขาใจ (Cognitive) หรือ ความรู (Knowledge) 
 2. สวนความรูสึก (Affective หรือ Feeling Learning) 
 3. สวนของพฤติกรรม (Conation หรือ Doing หรือ Behavior) 
 
 โมเดลองคประกอบของทัศนคติ แสดงโดยภาพประกอบ ดังนี้ 

 
ภาพประกอบ 2 แสดงโมเดลองคประกอบของทัศนคต ิ

 
 ที่มา: เสรี วงษมณฑา. (2542). การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค. หนา 107.  
 
 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude Change) เปนเรื่องที่สําคัญมากสําหรับนักการตลาด 
เชน บริษัทตองการนําสินคาใหมออกจําหนาย โดยบริษัทมีสินคาเดิมที่ผูบริโภครูจักอยูแลวและเปนที่

 พฤติกรรม 

 (Conation) 
 ความรูสึก 

 (Affect) 

 ความเขาใจ 

 (Cognitive) 
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ชื่นชอบของผูบริโภคถือเปนหนาที่ของบริษัทที่จะตองพยายามรักษาความรูสึกที่ดีนั้นไว แตถา
ผูบริโภคใชสินคาย่ีหออ่ืนอยูกอนแลว บริษัทจะมีหนาที่ในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบริโภค โดย
พยายามทําใหผูบริโภคมองเห็นความสําคัญของสินคาใหมที่บริษัทนําออกมาจําหนายเพ่ือใหผูบริโภค
เกิดความรูสึกอยากทดลองใชสินคาของบริษัท ถึงแมวาทัศนคติเปนส่ิงที่คงเสนคงวา (Consistency) 
แตทัศนคติก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได ถาหากนักการตลาดใชเคร่ืองมือทางการตลาดหลายๆ 
เคร่ืองมือรวมกันและเปนไปอยางเหมาะสม 
 
 คุณสมบัติของทัศนคติ 
 อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 197) กลาวถึงคุณสมบัติของทัศนคติวา มีคุณสมบัติที่สําคัญ 8 
ประการคือ 
 1. ความพรอมที่จะกอเกิดปฏิกิริยาอาการของผูบริโภค 
 2. ทัศนคติที่มีแนวทางเพ่ือเปนพ้ืนฐานของผูบริโภคที่จะปฏิบัติ ประกอบดวย ทัศนคติ
ในทางที่ดี จะกอใหเกิดความโนมเอียงที่จะปฏิบัติ แตทัศนคติในทางที่ไมดี จะกอใหเกิดปฏิกิริยา
ในทางตรงกันขาม 
  3. ทัศนคติของผูบริโภคมีความเขมขนตางกัน เชน ความชอบมากไปถึงนอย 
 4. ทัศนคติแสดงโครงสรางที่เปนแบบหรือองคประกอบที่จะเกิดจากความสมดุลระหวาง 
ความเชื่อกับความรูสึกที่บุคคลมีอยู 
 5. ความสมบูรณของทัศนคติมีความผันแปร เน่ืองจากบางคร้ังอาจเปนไปไดวาทัศนคติ 
เกิดขึ้นจากขาวสารที่ไมสมบูรณ แตผูบริโภคมักจะเหมาเอาวาทัศนคติของเขาถูกตองและจะปฏิบัติ
ตามนั้น 
 6. ทัศนคติผันแปรไปตามลักษณะหรือคุณสมบัติ 
 7. ทัศนคติจะแตกตางกันในเรื่องตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistance) ของคน 
 8. ทัศนคติบางอยางเทาน้ันที่สามารถรักษาระดับความมั่นใจ 
 
 วิธีการสรางทัศนคติใหเกิดการเรียนรู 
 จากการท่ีเกิดทัศนคติ (Attitude) ในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง แลวเกิดการเรียนรู (Learning) โดย
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเกิดจากทฤษฎีการเรียนรู 3 ทฤษฎี ดังนี้ 
 1.  ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก (Classical conditioning) จากการทดลองของ 
Pavlov โดยการใหอาหารสุนัขพรอมกับการสั่นกระด่ิง สุนัขเกิดการเรียนรูวา เม่ือไดยินเสียงกระด่ิงก็
จะไดกินอาหาร ดังนั้นในลําดับตอมา เม่ือกระด่ิงสั่นโดยไมมีอาหาร สุนัขก็จะน้ําลายไหล ตัวอยางของ
การประยุกตใชทฤษฎีนี้ของนักการตลาด เม่ือเกิดความพึงพอใจในตราสินคา ก็จะจดจําตราสินคาน้ัน
ไวภายหลังเม่ือพบตราสินคาน้ัน เราก็จะทราบวาเปนตราที่เราชอบ ซึ่งจะนําไปสูการซ้ือสินคาน้ัน 
 2.  ทฤษฎีการวางเง่ือนไขในการปฏิบัติ (Instrumental conditioning) ในกรณีนี้ถาผูบริโภค
ทดลองใชและซ้ือผลิตภัณฑแลว มีความพึงพอใจ เคาก็จะซื้อสินคาน้ันซ้ําอีก การเรียนรูของทฤษฎีนี้
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เกิดจากการลองผิดลองถูก ถาไดรับการเสริมแรงดานความพอใจ ก็จะมีผลตอการกระทําซํ้า แตใน
กรณีที่เปนการเสริมแรงดานลบ (ความไมพึงพอใจ) จะไมสามารถกระตุนพฤติกรรมนั้นได นักการ
ตลาดใชการเสริมแรงดานลบเพื่อแสดงสิ่งบอกเหตุที่ไมพึงพอใจจากการไมใชผลิตภัณฑ 
 3.  ทฤษฎีการเรียนรูความเขาใจ (Cognitive learning conditioning) เปนทฤษฎี ซึ่งเปนผล
จากการเปลี่ยนแปลงความรูและความเขาใจของบุคคล จากการเรียนรู กระบวนการความคิด 
ตลอดจนการแกปญหาของผูบริโภค และการเกิดพฤติกรรมการซ้ือ 
 
 แหลงอิทธิพลที่มีผลตอการกําหนดทัศนคติ 
 การกําหนดทัศนคติของบุคคล สิ่งของ หรือความคิดเห็นในความคิดหน่ึงน้ัน ไดรับอิทธิพล
จากส่ิงตางๆ ดังนี้ (เสรี วงษมณฑา. 2542: 108) 
 1.  ประสบการณโดยตรงและประสบการณอดีต (Direct and past experience) ทัศนคติที่มี
ตอผลิตภัณฑ จะไดรับอิทธิพลโดยตรงจากประสบการณในการใชผลิตภัณฑนั้น ตัวอยางการทดลอง
ใชผลิตภัณฑถือวาเปนประสบการณโดยตรงของผูบริโภค ดังน้ัน แมวานักการตลาดจะใชเคร่ืองมือ
สื่อสารการตลาดชี้วาผลิตภัณฑเยี่ยมยอดเทาใดก็ตาม แตถาผูบริโภคไดทดลองใชดวยตัวเอง แลว
พบวาผลิตภัณฑมีปญหา ผูบริโภคก็จะไมซื้อสินคาน้ันอีก 
 2.  อิทธิพลจากครอบครัวและเพื่อน (Influence of family and friends) ครอบครัวและเพื่อน
เปนแหลงสําคัญตอการสรางคานิยม และความเชื่อถือของบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ
และการใชสินคา โดยเฉพาะวัยเด็กและวัยรุน 
 3.  การตลาดเจาะตรง (Direct Marketing) เปนวิธีการซึ่งนักการตลาดใชเคร่ืองมือส่ือสาร
การตลาดเจาะกลุมเปาหมายสวนเล็ก เพ่ือใหเกิดการตอบสนองที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ เชน 
การใชจดหมายตรง การโทรศัพท อินเตอรเน็ต เปนตน เคร่ืองมือน้ีจะชวยใหนักการตลาดสามารถ
กําหนดกลยุทธไดเหมาะสมกับความตองการของแตละบุคคล และสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายและ
เกิดผลกระทบ (Impact) ไดดีกวาการตลาดมวลชน 
 4.  การเปดรับตอสื่อมวลชน (Exposure to mass media) สื่อมวลชนตางๆ เชน การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ ผานสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ฯลฯ สื่อเหลาน้ีเปนแหลงขอมูลที่มี
อิทธิพลตอการกําหนดทัศนคติ 
 
3. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการดํารงชีวิต  
 ความหมายของรูปแบบการดํารงชีวิต 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2539: 427) กลาววา รูปแบบการดํารงชีวิตเปนการวิเคราะห
ถึง AIOs ซึ่งประกอบดวย กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) ความคิดเห็น (Opinion) ของ
ผูบริโภค รูปแบบการดํารงชีวิตจะสะทอนใหเห็นถึงวิธีการซึ่งบุคคลจัดสรรเวลา พลังงานและเงิน 
รูปแบบการดํารงชีวิตจะรวมถึงลักษณะทางประชากรศาสตรดวย 
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 คอตเลอร (Kotler. 2003: 98) กลาววา รูปแบบการดํารงชีวิตเปนแบบแผนการใชชีวิตของ
บุคคลที่แสดงในรูปของลักษณะจิตนิสัย (Psychographics) ซึ่งรูปแบบการดํารงชีวิตจะวัดจาก 
กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น (Opinions) รูปแบบการดํารงชีวิต
บางอยางนาจับตามองมากกวาชั้นสังคมหรือบุคลิกภาพเพราะเปนสิ่งที่แสดงถึงรูปแบบการปฏิบัติ
หรือปฏิกิริยาตอบกับ 
 จากความหมายขางตนสรุปไดวา รูปแบบการดํารงชีวิต หมายถึง รูปแบบการใชชีวิตของ
ผูบริโภคแตละคนซึ่งมีความชอบ ความสนใจในกิจกรรมที่แตกตางกันและมีลักษณะเปนสวนบุคคล 
โดยการจัดประเภทรูปแบบการดํารงชีวิตจะแตกตางกันในแตละประเทศไมใชสิ่งที่เปนสากล เม่ือมี
การใชแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการดํารงชีวิตสามารถชวยใหนักการตลาดเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลง
คานิยมของผูบริโภคและสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือได 
 
 เทคนิคการแบงสวนตลาดตามรูปแบบการดํารงชีวิต 
 การแบงสวนตลาดตามรูปแบบการดํารงชีวิต (AIOs) เปนการแบงเพ่ือใหเกิดความชัดเจน
ในการเลือกกลุมเปาหมายที่มีรูปแบบการดํารงชีวิตในลักษณะเดียวกันไวในกลุมเดียวกันเพื่อใหงาย
ตอการจัดกิจกรรมทางการตลาดสําหรับกลุมตาง ๆ ไดมีการแบงเกณฑออกเปน 3 ลักษณะดังนี้ 
(Loundon; & Bitta. 1993: 61) 
 1. ผูบริโภคสวนใหญใชเวลาในการทํากิจกรรมอะไร 
 2. เปนการศึกษาสิ่งแวดลอมรอบๆ วาอะไรที่จะอยูในความสนใจของผูบริโภค 
 3. ศึกษาความคิดเห็นและทรรศนะของผูบริโภคท่ีมีตอส่ิงรอบๆ ตัวทั่วโลก 
 ดังนั้นเราจึงสามารถแบงรูปแบบการดํารงชีวิตไดตามตารางดังตอไปน้ี 
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ตาราง 1 แสดงการแบงรูปแบบการดํารงชีวิต 
 

Lifestyle Dimensions 
 

กิจกรรม     ความสนใจ  ความคิดเห็น  ประชากรศาสตร 
(Activities)   (Interests)  (Opinions)  (Demographics) 
 

การทํางาน   ครอบครัว  เก่ียวกับตนเอง  อายุ 
งานอดิเรก   บาน   หัวขอทางสังคม  การศึกษา 
การเขาสังคม  งานจาง   นโยบายตาง ๆ  รายได 
การพักผอน   การเขากลุมหรือชุมชน ธุรกิจ   อาชีพ 
สิ่งบันเทิง    ความบันเทิง  ภาวะเศรษฐกิจ  ขนาดครอบครัว 
การเปนสมาชิกสโมสร แฟชั่น   การศึกษา  ที่อยูอาศัย 
การเขากลุมหรือชุมชน อาหาร   ผลิตภัณฑ  ภูมิศาสตร 
การซ้ือของ   สื่อตาง ๆ  อนาคต   ขนาดประเทศ 
กีฬา    ความสําเร็จ  วัฒนธรรม  ขั้นวงจรชีวิต 
 
 ที่มา: Loundon, David L.; & Albert J. Dell Bitta. (1993). Consumer Behavior. P. 61. 
 

4. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอแนวโนมการตัดสินใจของผูบริโภค 
 ผูบริโภคแตละคนจะมีความแตกตางกันในดานตางๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกตางกันของ
ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอมของแตละบุคคล ทําใหการตัดสินใจซื้อของแตละบุคคลมี
ความแตกตางกัน ดังนั้นการตลาดจึงจําเปนตองศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่จะมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ของผูบริโภคอยางเหมาะสม โดยที่เราสามารถแบงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคออกเปน 2 
ประการ ไดแก 
 1. ปจจัยภายใน (Internal Factors) ไดแก ความจําเปน ความตองการ และความปรารถนา 
แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู และการเรียนรู 
 2. ปจจัยภายนอก (External Factors) ไดแก สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม 
การติดตอธุรกิจ และสภาพแวดลอม 
 
 4.1 ปจจัยภายใน 
 ปจจัยภายในเปนปจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลในดานความคิดและการแสดงออก ซึ่งมี
พ้ืนฐานมาจากสภาพแวดลอมตางๆ โดยที่ปจจัยภายในประกอบดวยองคประกอบตางๆ ไดแก ความ
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จําเปน ความตองการหรือความปรารถนา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู ซึ่งเราสามารถ
อธิบายไดดังนี้ 
 1.  ความจําเปน (Needs) ความตองการ (Wants) และความปรารถนา (Desires) เปนคําที่
มีความหมายใกลเคียงกันและสามารถใชแทนกันได ซึ่งเราจะใชคําวา “ความตองการ” ในการสื่อ
ความเปนสวนใหญ โดยที่ความตองการสิ่งหนึ่งสิ่งใดของบุคคลจะเปนจุดเร่ิมตนของความตองการใน
การใชสินคาหรือบริการ คือเม่ือเกิดความจําเปนหรือความตองการไมวาในดานรางกายหรือจิตใจขึ้น
บุคคลก็จะหาทางที่จะตอบสนองความจําเปนหรือความตองการน้ันๆ 
  เราอาจจะกลาวไดวา ความตองการของมนุษยหรือความตองการของผูบริโภคเปน
เกณฑสําหรับการตลาดยุคใหม และเปนปจจัยสําคัญของแนวความคิดทางการตลาด (Marketing 
Concepts) นอกจากนั้นยังเปนปจจัยสําคัญตอความอยูรอด ความสามารถในการสรางกําไร และ
ความเจริญเติบโตของธุรกิจภายใตสิ่งแวดลอมทางการตลาดที่มีการแขงขัน กลาวคือ ธุรกิจตอง
สามารถที่จะกําหนดและตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ยังไมไดรับการตอบสนอง 
(Unfulfilled Needs) ไดดีกวาและรวดเร็วกวาคูแขงขัน 
 2.  แรงจูงใจ (Motivation) คือ สิ่งซึ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย อันเกิดจากความตองการ 
(Needs) พลังกดดัน (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามด้ินรนเพ่ือใหบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรูก็ได แรงจูงใจเกิดจากส่ิง
เราทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลน้ัน ๆ เองภายใน ไดแก ความรูสึกตองการ หรือขาดอะไร
บางอยาง จึงเปนพลังชักจูง หรือกระตุนใหมนุษยประกอบกิจกรรมเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหรือตองการ
นั้นสวนภายนอกไดแก สิ่งใดก็ตามที่มาเรงเรานําชองทาง และมาเสริมสรางความปรารถนาในการ
ประกอบกิจกรรมในตัวมนุษย ซึ่งแรงจูงใจน้ีอาจเกิดจากสิ่งเราภายในหรือภายนอก แตเพียงอยาง
เดียว หรือทั้งสองอยางพรอมกันได อาจกลาวไดวา แรงจูงใจทําใหเกิดพฤติกรรมซ่ึงเกิดจากความ
ตองการของมนุษย ซึ่งความตองการเปนสิ่งเราภายในที่สําคัญกับการเกิดพฤติกรรม นอกจากน้ียังมี
สิ่งเราอ่ืน ๆ เชน การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศที่เปนมิตร การบังคับขูเข็ญ การใหรางวัล
หรือกําลังใจหรือการทําใหเกิดความพอใจ ลวนเปนเหตุจูงใจใหเกิดแรงจูงใจได 
 3.  บุคลิกภาพ (Personality) เปนลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่พัฒนาขึ้นมาจาก
ความคิด ความเชื่อ อุปนิสัย และสิ่งจูงใจตางๆ ระยะยาว และแสดงออกมาในดานตางๆ ซึ่งมีผลตอ
การกําหนดรูปแบบในการตอบสนอง (Reaction) ของแตละบุคคลแตกตางกัน ซึ่งจะเปนลักษณะการ
ตอบสนองในรูปแบบที่คงที่ตอตัวกระตุนทางสภาพแวดลอม เชน ผูที่มีลักษณะเปนผูนําจะแสดงออก
หรือตอบสนองตอปญหาดวยความมั่นใจ และกลาแสดงความคิดเห็น มีความเปนตัวเองสูง ในขณะที่
ผูขาดความมั่นใจในตนเองไมกลาเสนอแนะความคิดเห็นและรับอิทธิพลจากผูอ่ืนไดงาย จะมีลักษณะ
เปนคนที่ชอบตามผูอ่ืน 
 4.  ทัศนคติ (Attitude) เปนการประเมินความรูสึกหรือความคิดเห็นตอส่ิงใด ความเช่ือ 
(Beliefs) เปนความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอส่ิงใดสิ่งหน่ึงอยูบนพื้นฐานของความรู ความคิดเห็นสวน
ทัศนคติ (Attitudes) เปนการประเมินความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจของบุคคล ความรูสึกดานอารมณ 
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และแนวโนมการปฏิบัติตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ทั้งความเชื่อและทัศนคติจะมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและ
บริการขอผูบริโภค ซึ่งผูบริโภคอาจจะมีความเช่ือและทัศนคติที่ไมถูกตอง ดังน้ันหนาที่ของนักการ
ตลาดคือการสื่อสารเพ่ือแกไขความเชื่อและทัศนคติเหลาน้ัน สิ่งหน่ึงของบุคคลโดยทัศนคติจะมีผลตอ
พฤติกรรมตางๆ ของบุคคล ดังน้ันเม่ือเราตองการใหบุคคลใดๆ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เราจะตอง
พยายามที่จะเปลี่ยนทัศนคติของเขากอน แตในความเปนจริง ทัศนคติเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดยาก 
เน่ืองจากเปนส่ิงที่ถูกสรางขึ้นในจิตใจ ดังน้ันการปรับตัวใหเขากับพฤติกรรมของผูบริโภคยอมกระทํา
ไดงายกวาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งตองใชความเขาใจ แรงพยายาม และระยะเวลา
ดําเนินการที่ยาวนาน 
 5.  การรับรู (Perception) เปนกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือกระทํา
ของบุคคลอ่ืน กาวแรกของการเขาสูความคิดในการสรางความตองการแกผูบริโภค ซึ่งจะเปนการ
สรางกายอมรับได เทากับเปนการสรางยอดขายนั่นเอง เปนกระบวนการที่บุคคลทําการคัดเลือก จัด
ระเบียบ และตีความหมายของขอมูล เพ่ือกําหนดเปนภาพที่มีความหมายขึ้นมา มี 4 ขั้นตอน คือ 
 1.  Selective Explosure: การเลือกเปดรับขอมูล 
 2.  Selective Attention: การเลือกสนใจขอมูล 
 3. Selective Distortion: การเลือกตีความขอมูล 
 4.  Selective Retention: การเลือกที่จะจดจําขอมูล 
 6.  การเรียนรู (Learning) เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของคนที่เกิดขึ้นจากประสบการณที่ผานมาของคนแตละคน ซึ่งจะมีผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคตัวอยางเชน ถาสมชายใชโทรศัพทมือถือย่ีหอ Nokia แลวมีความพึง
พอใจในคุณภาพสินคา ดังน้ันหากสมชาย จะซื้อโทรศัพทมือถือเคร่ืองใหมโอกาส ที่จะเลือกซ้ือ
โทรศัพทมือถือย่ีหอ Nokia ก็มีมากขึ้น  
  
 4.2 ปจจัยภายนอก 
 ปจจัยภายนอก หมายถึงปจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดลอมรอบตัวของบุคคล ซึ่งจะมีอิทธิพลตอ
ความคิดและพฤติกรรมของผูบริโภค โดยปจจัยภายนอกแบงออกเปนองคประกอบที่สําคัญ 6 
ประการ ไดแก 
 1.  สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เปนสิ่งที่กําหนดอํานาจซื้อ (Purchasing power) ของ
ผูบริโภคท้ังในรูปของตัวเงินและปจจัยอ่ืนที่เก่ียวของ 
 2.  ครอบครัว (Family) การเลี้ยงดูในสภาพครอบครัวที่แตกตางกันสงผลใหบุคคลมีความ
แตกตางกัน เชน การตอบสนองตอความตองการตอผลิตภัณฑของบุคคลจะไดรับอิทธิพลจาก
ครอบครัว ซึ่งครอบครัวจะมีผลตอพฤติกรรมบุคคลไดสูงกวาสถาบันอ่ืนๆ เน่ืองจากบุคคลจะใชชีวิต
ในวัยเด็ก ซึ่งเปนวัยซึมซับและเรียนรูลักษณะอันจะกอใหเปนนิสัยประจํา (Habits) ของบุคคลไป
ตลอดชีวิต เปนตน 
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 3.  สังคม (Social) กลุมสังคมรอบๆ ตัวของบุคคลมีผลตอการปรับพฤติกรรมของบุคคลให
เปนไปในทิศทางเดียวกันของสังคม เพ่ือการยอมรับเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม หรือที่เรียกวา 
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ประกอบดวยรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyles) 
คานิยมของสังคม (Social values) และความเชื่อ (Believes) นอกจากน้ี สังคมอาจเปนไดทั้งสังคม
อาชีพและสังคมทองถิ่น ทําใหนักการตลาดตองศึกษาถึงลักษณะของสังคม เพ่ือจะทราบถึงปจจัยที่มี
อิทธิพลของสังคมที่มีตอการอยูรวมกันของมนุษย โดยเฉพาะบรรทัดฐาน (Norms) ที่สังคมกําหนด 
 4.  วัฒนธรรม (Culture) เปนวิถีการดําเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือวาเปนสิ่งดีงามและยอมรับมา
ปฏิบัติ เพ่ือใหสังคมดําเนินและมีพัฒนาการไปไดดวยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงตองยึดถือและ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรม เพ่ือการอยูเปนสวนหนึ่งของสังคม โดยวัฒนธรรมเปนกลุมของคานิยมพ้ืนฐาน 
(Basic values) การับรูจากการเปนสมาชิกของสังคมในครอบครัว ชุมชน และสังคม จึงเปนรูปแบบ
หรือวิถีทางในการดําเนินชีวิต (Lifestyles) ที่คนสวนใหญในสังคมยอมรับ ประกอบดวยคานิยมการ
แสดงออก คานิยมในการใชวัตถุหรือส่ิงของ หรือแมกระทั่งวิธีคิดก็เปนวัฒนธรรมดวย 
 5.  ตัวกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimuli) โอกาสท่ีผูบริโภคจะไดพบเห็น รูจักและ
คุนเคยกับสินคาหรือบริการนั้นๆ โดยใชเครื่องมือทางการตลาดคือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด ซึ่งจะทําใหผูบริโภคมีความไววางใจและมีความยินดีที่จะใชนํา
สินคาน้ัน ดังน้ันธุรกิจจึงควรเนนในเรื่องของการทําใหเกิดการพบเห็นในตราสินคา (Brand Contact) 
นําสินคาเขาไปใหผูบริโภคไดพบเห็น ไดรูจัก สัมผัส ไดยิน ไดฟงดวยความถี่สูง การสรางใหบุคคล
เกิดการเปดรับ (Exposure) มากเทาใด ก็ยิ่งทําใหไดประโยชนมากขึ้นเทาน้ัน ตามหลักจิตวิทยาที่มี
อยูวา “ความคุนเคยกอใหเกิดความรัก” 
 6.  สภาพแวดลอม (Environment) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทั่วไป เชน ความ
ปรวนแปรของสภาพอากาศ การขาดแคลนน้ําหรือเชื้อเพลิง ผลกระทบของปรากฏการณ El Ninyo 
และ La Nina เปนตน สงผลใหการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน ตัวอยางเชน 
ราคานํ้ามันที่เพ่ิมขึ้นสูงมาก สงผลใหผูบริโภคใชรถยนตนอยลง เปนตน 
 เราจะเห็นวาปจจัยแวดลอมภายนอกจะมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
ผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญ เพียงแตองคประกอบแตละตัวจะมีความรุนแรงและผลกระทบในมิติที่
แตกตางกันทําใหนักการตลาดจะตองตื่นตัวและตระหนักถึงความสําคัญ โดยติดตาม ตรวจสอบ และ
วิเคราะหผลกระทบที่มีตอสินคาและบริการของเรา โดยตระหนักอยูในใจเสมอวา การศึกษา
พฤติกรรมผูบริโภคท่ีดีที่สุดคือการส่ังสมประสบการณจากการเรียนรูและวิเคราะหเหตุการณจริง โดย
นําหลักการท่ีศึกษาจากในหนังสือมาประกอบในการทําความเขาใจ (ฉัตรยาพร เสมอใจ. 2550: 57-
61) 
 
 
 
 



 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
 
 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 
 หลังจากที่ไดทําการประเมินทางเลือกแลว ผูบริโภคก็จะเขาสูในขั้นของการตัดสินใจซื้อ ซึ่ง
ตองมีการตัดสินใจในดานตางๆ ดังนี้ 
 1. ตรายี่หอที่ซื้อ (Brand Decision) 
 2. รานคาที่ซื้อ (Vendor Decision) 
 3. ปริมาณที่ซื้อ (Quantity Decision) 
 4. เวลาที่ซื้อ (Timing Decision) 
 5. วิธีการในการชําระเงิน (Payment-method Decision) 
 
 ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ (The Stages of the Buying Decision Process) 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 แสดงขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภค 
 
 ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน.  (2550).  พฤติกรรมผูบริโภค. หนา 27.  
 
 

ความตองการ ความปรารถนา 

 ความจําเปน  แรงจูงใจ 

 ทัศนคติ 

 บุคลิกภาพ  การเรียนรู 

การรับรู 

ปจจัยภายใน 

ปจจัยภายนอก 

สังคม 

ครอบครัว 

สภาพเศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม 

การติดตอธุรกิจ 

สภาพแวดลอม 
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5. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ  
 5.1 ความหมายของการบริการ  
 “การใหบริการ” อาจกลาวไดวาเปนหนาที่สําคัญในการบริหารงานโดยเฉพาะในลักษณะงาน
ที่ตองมีการติดตอสัมพันธกับประชาชนโดยตรง โดยหนวยงานและเจาหนาที่ผูใหบริการมีหนาที่ใน
การสงตอการบริการ (Delivery Service) ใหแกผูรับบริการ มีนักวิชาการใหแนวความคิดเก่ียวกับ 
“การใหบริการ” ไดแก 
 แม็กซ เวเบอร (วิโรจน สัตยสัณหสกุล, 2538: 7; อางอิงจาก Max Weber. 1966: 340) ได
ชี้ใหเห็นวา การใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอประชาชนมากที่สุด คือการใหบริการ
โดยไมคํานึงถึงตัวบุคคล โดยเปนการใหบริการที่ไมใชอารมณ และไมมีความชอบพอใครเปนพิเศษ
แตทุกคนจะตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตามหลักเกณฑที่มีอยูในสภาพที่เหมือนกัน 
 เพ็นเชสกี้ และโทมัส (นิลุบล เพ็งพานิช, 2539: 27; อางอิงจาก Penchansky; &. Thomas. 
n.d.)  ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการใหบริการไวดังนี้ 
 1. ความพอเพียงของบริการที่มีอยู (Avail ability) คือ ความพอเพียงระหวางบริการที่มีอยู
กับความตองการของการขอรับบริการ 
 2. การเขาถึงแหงบริการไดสะดวก คํานึงถึงลักษณะที่ตั้ง การเดินทาง 
 3.  ความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงบริการ (Accommodation) ไดแก 
แหลงบริการที่ผูรับบริการยอมรับวา ใหความสะดวกและมีสิ่งอํานวยความสะดวก 
 4. ความสามารถของผูรับบริการ ในการที่จะเสียคาใชจายสําหรับบริการ 
 5.  การยอมรับคุณภาพของบริการ (Acceptability) ซึ่งในที่นี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของ
ผูใหบริการดวย 
 กุลธน ธนาพงศธร (2530: 303 – 304) ไดชี้ใหเห็นถึงหลักการใหบริการที่สําคัญมี 5 
ประการ คือ 
 1.  หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ กลาวคือ ประโยชนและ
บริการที่องคการจัดใหนั้น จะตองตอบสนองความตองการของบุคลากรสวนใหญหรือทั้งหมด มิใช
เปนการจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะน้ันแลว นอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุดใน
การเอ้ืออํานวยประโยชน และบริการแลวยังไมคุมคากับการดําเนินงานนั้นๆ ดวย 
 2.  หลักความสมํ่าเสมอ กลาวคือ การใหบริการน้ันๆ ตองดําเนินการอยางตอเน่ืองและ
สมํ่าเสมอ มิใช ทําๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผูบริหารหรือผูปฏิบัติงาน 
 3.  หลักความเสมอภาค บริการที่จัดน้ันจะตองใหแกผูมาใชบริการอยางเสมอภาค และเทา
เทียมกัน ไมมีการใชสิทธิพิเศษแกบุคคลใดกลุมหน่ึงในลักษณะตางจากกลุมคนอ่ืนๆ อยางเห็นไดชัด 
 4.  หลักความประหยัด คาใชจายที่ตองใชจะตองไมมากจนเกินกวาผลที่จะไดรับ 
 5.  หลักความสะดวก บริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติไดงาย 
สะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ทั้งยังไมเปนการสรางภาระยุงยากใจใหแกผูใหบริการ
หรือผูใชบริการมากจนเกินไป 
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 ปรัชญา เวสารัช (2538: 34) จําแนกองคประกอบหรือสาเหตุที่กอใหเกิดพฤติกรรมระหวาง
การติดตอของผูใหบริการและผูรับบริการ ดังน้ัน การที่จะวัดวาการใหบริการออกเปน 3 ประเภท คือ 
องคประกอบที่เกิดจากตัวเจาหนาที่องคการเอง องคประกอบดานผูรับบริการ และองคประกอบที่เกิด
จากสภาพการติดตอ ซึ่งองคประกอบที่เกิดจากสภาพการติดตอที่ออกมายอมมีผลสะทอนออกมาใน
รูปของความพึงพอใจหรือการกระทํา ซึ่งจะสงผลยอนไปหาเจาหนาที่องคการและองคการเอง 
 มณีวรรณ ตั้นไทย (2533: 66 – 69) ไดใหความหมายความพึงพอใจหลักการไดรับบริการ
วาเปนระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีการไดรับบริการในดานตางๆ ดังนี้ คือ 
 1.  ดานความสะดวกที่ไดรับ 
 2.  ดานตัวเจาหนาที่ที่ใหบริการ 
 3.  ดานคุณภาพของบริการที่ไดรับ 
 4.  ดานระยะเวลาในการดําเนินการ 
 5.  ดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการ 
 คอลเลอร  (Philip Kotler. 1933: 477) ไดใหนิยามของการบริการวา “เปนกิจกรรมที่จับ
ตองไมได (Intangible) ถูกนําเสนอโดยฝายหน่ึงใหกับอีกฝายหนึ่ง โดยมิไดมีการเปนเจาของ และ
กิจกรรมดังกลาวอาจถูกเสนอรวมกันกับสินคาที่จับตองได” 
 กรอนรูส  (Gronroos. 1990: 27) กลาววา “การบริการคือกิจกรรม หรือชุดของกิจกรรม ซึ่ง
อาจอยูในสภาพที่มีตัวตนหรือไมก็ตาม เกิดขึ้นขณะที่ผูใหบริการมีปฏิสัมพันธกับลูกคา หรือผู
ใหบริการมีปฏิสัมพันธกับระบบของการบริการ ซึ่งจัดเตรียมไวเพ่ือแกปญหาหรือความตองการของ
ลูกคา” 
 นอกจากน้ีเขายังกลาวเพ่ิมเติมวา คุณภาพของการบริการที่ผูใหบริการมอบใหกับ
ผูรับบริการ อาจแบงไดเปน 2 สวน (Two basic quality dimensions) ไดแก 
 1.  ใหบริการอะไร (What – functional quality of the process) 
 2.  ใหบริการอยางไร (How – technical of the outcome) 
 การท่ีลูกคาจะสามารถรับรูไดวา คุณภาพของการบริการดีหรือไมนั้น เปนผลมาจาก
คุณภาพที่ลูกคาคาดหวังไว (Expected Quality) ตรงกับประสบการณที่ไดรับจากการบริการ 
(Experienced Quality) เกิดเปนภาพรวมของงานบริการที่มีคุณภาพ (Total perceived service 
quality) ซึ่งสามารถสรางใหเกิดขึ้นไดโดยอาศัยหลักการ 6 ประการดังนี้  
 1.  การเปนมืออาชีพ และการมีทักษะของผูใหบริการ (Professionalism and Skill) ลูกคา
สามารถรับรูจากการที่ผูใหบริการมีความรู และทักษะในงานบริการสามารถแกปญหาตางๆ ไดอยาง
มีแบบแผน 
 2.  ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูใหบริการ (Attitude and Behaviour) ลูกคาจะเกิด
ความรูสึกไดจากการที่ผูใหบริการสนใจที่จะแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นดวยทาทีที่เปนมิตร และชวย
แกปญหาในทันที 
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 3.  การเขาพบงาย และมีความยืดหยุนในการใหบริการ (Accessibility and Flexibility) 
ลูกคาจะตัดสินจากสถานที่ตั้งของสํานักงาน และเวลาที่ใหบริการของพนักงาน และระบบการบริการที่
จัดเตรียมเพ่ืออํานวยประโยชนแกลูกคาอยางเต็มที่ 
 4.  ความไววางใจ และความเชื่อถือได (Reliability and Trustworthiness) ลูกคาสามารถ
รับรูไดจากเหตุการณที่เกิดขึ้น หลังจากการที่ผูใหบริการปฏิบัติไดตามที่ไดตกลงกันไว  
 5.  การแกไขสถานการณใหกลับสูสภาพปกติ (Recover) เม่ือใดก็ตามที่เกิดเหตุการณที่
ไมไดคาดคิดไวลวงหนา หรือเหตุการณที่ผิดไปจากปกติ และผูใหบริการสามารถแกไขสถานการณ
นั้นๆ ไดในทันทวงที กอบกูสถานการณใหกลับสูสภาพปกติดวยวิธีการที่เหมาะสม 
 6.  ชื่อเสียง และความนาเชื่อถือ (Reputation and Credibility) ลูกคาจะเชื่อถือในชื่อเสียง
ของผูใหบริการจากการที่ผูใหบริการดําเนินกิจการดวยดีโดยตลอด 
 วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน (2538: 6-8) ไดใหความหมายของการบริการคือ “พฤติกรรม 
กิจกรรม การ กระทํา ที่บุคคลหน่ึงทําให หรือสงมอบตออีกบุคคลหนึ่งโดยมีเปาหมาย และมีความ
ตั้งใจในการสงมอบบริการอันน้ัน” หรือ 
 “บริการ คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ผลิตผลออกมาในรูปของ เวลา สถานที่ รูปแบบ หรือ
สิ่งที่ประเทืองเอ้ืออํานวยทางจิตวิทยา” และ 
“บริการ คือสิ่งที่จับ สัมผัส แตะตองไดยาก และเปนสิ่งที่เส่ือมสูญสลายไดไดงายบริการจะไดรับการ
ทําขึ้น และจะสงมอบสูผูรับบริการ (ลูกคา) เพ่ือใชสอยบริการ นั้นๆ โดยทันที หรือในเวลาเกือบ
ทันทีทันใดที่มีการใหบริการน้ัน” 
 ความหมายของการบริการของสมาคมการตลาดอเมริกัน (สุมนา อยูโพธิ์. 2525: 7) 
 “บริการ หมายถึง ประโยชนหรือความพอใจ ซึ่งไดเสนอไวเพ่ือขาย หรือจัดขึ้นรวมกับการ
ขายสินคา” กลาวโดยสรุป บริการจึงเปนสิ่งที่ไมมีตัวตนเปนเรื่องของความพอใจ เปนนามธรรม จับ
ตองไมได ซึ่งมีลักษณะแตกตางจากสินคาที่เปนรูปธรรม ตามแนวคิดทางดานการบริการ (the 
service concept) ดังกลาวขางตนเปนลักษณะที่ผูใหบริการมีความตั้งใจกระทํา หรือปฏิบัติใหลูกคา
ในขอบเขตที่แนนอน และทําอยางไรใหประสบความสําเร็จ นั่นคือทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
ตามความคาดหวังหรือมากกวาความคาดหวังของลูกคา 
 
 5.2 ลักษณะของการบริการ (Characteristics of services) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2534, 143) ไดกลาวถึงลักษณะที่สําคัญของการบริการไว ดังนี้ 
 ไมสามารถจับตองได (Intangibility) การบริการเปนส่ิงที่จับตองไมได ลูกคาไมอาจชิม เห็น 
รูสึก ไดยิน หรือดมการบริการไดกอนซ้ือ ไมตองคํานึงถึงการแจกจายตัวสินคา ไมตองควบคุมสินคา
คงคลัง ไมเคยเจอปญหาการสูญเสียดานสินคาคงคลัง ดังน้ัน ปญหาของการใหบริการก็อยูที่กิจกรรม
สงเสริมการตลาดเชน สื่อโฆษณา พนักงานใหบริการ ณ จุดสัมผัสบริการ จะตองพยายามชี้ใหเห็น
ประโยชนที่ไดรับจากการบริการมากกวาตัวการบริการรวมถึงการบอกตอในคุณภาพของงานบริการ
ที่ผูใชแลวเกิดความพึงพอใจจนสามารถบอกตอไปยังบุคคลใกลชิด 
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 ไมสามารถแยงแยกการใหบริการ (Inseparability) การใหบริการเปนการผลิต และการ
บริโภคในขณะเดียวกัน แยกไมได เกิดขอจํากัดดานเวลา โดยกลยุทธการใหบริการคือการกําหนด
มาตรฐานดานเวลาการใหบริการใหรวดเร็ว เชน การใหบริการของบริษัท ผูใหบริการระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ โดยการจัดลําดับกอน – หลังของการมารับบริการ ระบบคิด การขยายสํานักงาน
เพ่ือเพ่ิมพื้นที่การใหบริการ การขยายเครือขาย เปนตน 
 ไมแนนอน (Variability) ลักษณะของการบริการไมแนนอนขึ้นอยูกับวา ผูขายบริการเปน
ใคร จะใหบริการเม่ือไร ที่ไหน อยางไร ทําใหเกิดการพยากรณคุณภาพของการบริการกอนซ้ือ เพ่ือ
แกปญหาดังกลาว การบริหารกิจการตองมุงสนใจที่ขั้นการวางแผนผลิตภัณฑ (Product Planning) 
ของโปรแกรมทางการตลาด นั่นคือกิจการจะตองสรางความเชื่อม่ัน และชื่อเสียงใหเปนที่รูจักของ
ลูกคาใหไดวา สามารถบริการไดดี ตามที่โฆษณาไว 
 ไมสามารถเก็บไวได (Perishanility) บริการไมสามารถผลิตเก็บไวไดเหมือนสินคาอ่ืน ถา
ความตองการมีสมํ่าเสมอ การใหบริการก็จะไมมีปญหา แตถาลักษณะความตองการไมแนนอน จะทํา
ใหเกิดปญหา คือ บริการไมทันหรือไมมีลูกคา จึงทําใหผูบริหารกิจการการบริการ ตองพยายาม
เอาชนะในการวางแผน การตั้งราคา และการสงเสริมการบริการ เขาอาจพยายามหาทางใชสวนที่วาง 
(Idea capacity) ที่ไมตรงตามชวงการใชนั้นใหเปนประโยชนได 
 
 5.3 สวนประกอบทางการบริการ (Service Mix) 
 วีระพงศ เฉลิมจิระรัตน (2538: 172) สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุน) ได
บัญญัติศัพท คําวา สวนประกอบทางการบริการ (Service mix) วาคือบรรดาปจจัยที่เปนองคประกอบ
ของบริการใดๆ ที่มีผลดานคุณภาพของบริการน้ันๆ และอาจชวยสรางความพึงพอใจหรือกอใหเกิด
ความไมพึงพอใจในสายตาของลูกคาได (ตามแนวคิดเร่ืองสวนประกอบทางการตลาด Marketing 
mix) สามารถแบงปจจัยเหลาน้ีออกเปน 3 กลุมใหญๆ ดังนี้ 
 1.  กลุมปจจัยที่มีผลกอนรับบริการ (Pre – service factor หรือ Pre – delivery factor) 
ไดแก 
  - ภาพพจน กิตติศัพท ชื่อเสียงของบริษัท (Company image) 
  - ความเชื่อถือไววางใจไดของบริษัท (Creditability of company) 
  - คาบริการ คาใชจายเพ่ือขอรับบริการ (Cost of service) 
  - ความแปลกใหมของบริการ (Creativity of service) 
  กลุมที่มีผลกอนรับบริการน้ีจะทําใหผูซื้อ/ผูรับบริการเกิดความคาดหวังถึงสิ่งที่ไดรับ เม่ือ
ซื้อสินคาหรือบริการน้ันๆ ซึ่งความคาดหวังของผูรับบริการน้ีอาจมาจากพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารทั้งจาก สื่อบุคคล สื่อมวลชน และสื่อเฉพาะกิจ 
 2.  กลุมปจจัยที่ผลขณะรับบริการ (During – service factors หรือ during – delivery 
factors) ไดแก 
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  - ความสะดวกสบายขณะใชบริการ (Convenience) 
  - ความถูกตองแมนยําในรายละเอียดขั้นตอนบริการ (Correctness) 
  - กิริยา มารยาทที่ดีงามของผูใหบริการ (Courtesy) 
  - ความซับซอนยุงยากในขั้นตอนรับบริการ (Complexity) 
  - ความประณีตบรรจง และพิถีพิถันขณะบริการ (Carefulness) 
  - ความเลินเลอของผูใหบริการ (Carelessness) 
  - ฝมือ ภูมิปญญา และความสามารถของผูใหบริการ (Competence) หรือองคกร 
  กลุมคนที่มีผลขณะรับบริการนี้ ผูวิจัยเรียกอีกชื่อหน่ึงวา จุดสัมผัสบริการ ซึ่งจะเปนจุดที่
ผูรับบริการสามารถตัดสินวา สิ่งที่คาดหวังไวจากการเปดรับขาวสารนั้นๆ ได ต่ํากวา สูงกวา หรือ
เทากับความคาดหวัง ซึ่งจะเห็นวากลุมที่มีผลขณะรับบริการนี้สวนใหญไดมาจากการเปดรับขาวสาร
จาก พนักงานขาย พนักงานบริการ  
 3.  กลุมปจจัยที่มีผลหลังการรับบริการแลว (Post – service factors หรือ Pre – delivery 
factors) ไดแก 
  - ความสอดคลองกับความคาดหวังของลูกคากอนมารับบริการ (Conformance to 
customer expectation) 
  - ความสมบูรณครบถวนของบริการ (Completeness of service) 
  - ความคงเสนคงวา ดานคุณภาพของบริการ (Consistency of service quality) 
  - การปฏิบัติตอคํารองเรียนของลูกคา (Complain handling) 
  - ความคุมคาเงิน หรือไมชอบบริการน้ัน (Cost effectiveness) (หลังจากลูกคาไดรับ
บริการจนครบถวนแลว) 
 กลุมที่มีผลหลังการรับบริการแลวจะเปนจุดที่จะเกิดการตัดสินใจของผูรับบริการวา โดยรวม
แลวสิ่งที่ไดรับกับความคาดหวังที่มีนี้จะทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสูงหรือต่ําอยางไร 
 
 5.4 กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการ 
 กระบวนการที่ทําใหเกิดการตัดสินใจเลือกใชบริการคือ (Robert Christie Mill; & Alastair 
M. Morrison. 1985: 5) 
 ความจําเปน (Needs) ลูกคามีความจําเปนที่จะตองมีกิจกรรมที่เก่ียวกับการใชสินคาและ
บริการ 
 ความตองการ (Wants) ไดแก ความตองการที่จะใชสินคาและบริการ 
 วัตถุประสงค (Objectives) เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง Needs และ Wants  
 การตลาด (Marketing) เน่ืองจากงานโฆษณาเปนสวนหนึ่งของการตลาด ดังน้ัน การตลาด
จึงเขามาเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่ง กลาวคือ มีหนาที่สราง (Creates) การรับรูและตระหนักถึง 
(Awareness) ที่จะทําใหลูกคาเกิดความตองการที่จะตอบสนองความจําเปนจากตัวอยาง คือ 
การตลาดทําหนาที่ในการสราสื่อโฆษณา (Motivation) ตอบสนองวัตถุประสงค คือความรวดเร็ว 
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(Objective) ซึ่งตอบสนองวัตถุประสงคนั้น ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) ตาม Needs 
ซึ่งจะเห็นไดชัดเจน จากแผนภาพตอไปน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 แสดงกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการ 
 
 ที่มา: Robert Christie Mill; & Alastair M. Morrison. (1985).  Consumer Behavior  p. 5. 
 
 5.5 การวัดคุณภาพของการบริการ 
 ในอดีตไดมีการทําวิจัยหลายครั้งจกระทั้งพัฒนาเปนรูปแบบของการบริการตามความ
คาดหวังของผูรับบริการ โดยแบงได 3 รูปแบบดังนี้ คือ 
 รูปแบบที่ 1 พัฒนาโดย Parasuraman,A.,Zeithaml,V., and Berry,L.L ในป 1985 พัฒนา
รูปแบบของการบริการโดยคํานึงถึงการรับรูของผุรับบริการในคุณภาพการบริการที่ดีที่สุด 
 รูปแบบที่ 2 ก็พัฒนาโดย Parasuraman,A. และคณะเชนกัน ในป 1988 ไดพัฒนาขั้นตอน
การประเมินคุณภาพการบริการใหเกิดความพึงพอใจ โดยสรางเคร่ืองมือวัดคุณภาพบริการจําแนก 
ได 5 ลักษณะ ซึ่งสามารถทดสอบไดดังน้ี 
 1.  สามารถจับตองได (Tangibles) 
  ความสะดวกสบายซึ่งสามารถสัมผัสได เคร่ืองมืออุปกรณตางๆ บุคคล และวัสดุที่ใชใน
การติดตอส่ือสาร 
 2.  เชื่อถือได (Reliability) 
  คําสัญญาที่ใหบริการ สามารถเช่ือถือได และมีความถูกตอง แมนยํา 
 3.  ความรับผิดชอบ 
  ความเต็มใจที่จะชวยเหลือผูรับบริการ และจัดหาบริการใหตามที่ไดสัญญาไว 
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 4.  ความไววางใจ (Assurance)  
  บุคลากรมีความรูและมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทําใหผูรับบริการเชื่อใจ และม่ันใจใน 
บริการที่ไดรับ 
 5.  การรวมรูสึก พฤติกรรมการดูแลเอาใจใสที่ผูใหบริการมีตอผูรับบริการ 
  รูปแบบที่ 3 พัฒนาโดย Zeithaml และคณะในป 1988 ไดพัฒนารูปแบบเดิมใหมีความ
คลองตัวโดยเนนพัฒนาการติดตอส่ือสาร และการควบคุมระบบการติดตอสื่อสาร ในองคกรใหมีการ
ติดตอที่รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ (Parasuraman, Berry, and Zeithaml, 1991)  
 ปจจัยที่กําหนดคุณภาพของการบริการ (Determinants of Service Quality) ที่พัฒนาโดย 
Parasuraman และคณะในป 1985 ประกอบดวย 10 ประการ ดังนี้ 
 1.  การเขาถึงผูรับบริการ (Access) 
  เปนความสามารถในการเขาใชบริการและงายตอการติดตอ เวลาที่ใชรอคอยการรับ 
บริการตองไมนานเกินไป เวลาเปดดําเนินการตองสะดวก สถานที่ที่ใชใหบริการตองอํานวยความ
สะดวก 
 2.  การส่ือสาร (Communication) 
การอธิบายอยางถูกตอง โดยใชภาษาที่ผูรับบริการเขาใจงาย 
 3.  สมรรถนะของผูใหบริการ (Competence)  
ผูใหบริการตองมีประสบการณ ความรู และความสามารถในงาน 
 4.  ความอัธยาศัยไมตรี (Courtesy) 
  ผูใหบริการตองมีความสุภาพ ออนโยน ใหเกรียติ มีน้ําใจ และเปนมิตรตอผูรับบริการ มี 
มนุษยสัมพันธที่ดี 
 5.  ความนาเชื่อถือ (Credibility) 
  องคกรและบุคลากร ตองสามารถสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ ความซ่ือสัตย ใน
การบริการ รวมทั้งการเสนอการบริการที่ดีที่สุดแกผูรับบริการและเกี่ยวของกับชื่อเสียงขององคการ
และคุณสมบัติของบุคลากร 
 6.  ความไววางใจ (Reliability) 
  บริการท่ีใหแกผูรับบริการ ตองมีความถูกตอง แมนยําและเหมาสมตั้งแตคร้ังแรก มี
ความสมํ่าเสมอ 
 7.  การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ (Responsiveness) 
  ผูใหบริการมีความเต็มใจหรือความพรอมที่จะใหบริการ สามารถตอบสนองความ
ตองการตางๆ ของผูรับบริการไดทันทวงที 
 8.  ความม่ันคงปลอดภัย (Security) 
  ความม่ันใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปราศจากความรูสึกเสี่ยง
อันตรายตางๆ  
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 9.  ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibles) 
  ผูรับบริการสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของการบริการได ไดแก สถานที่ใหบริการ 
ลักษณะบุคลิกของบุคลากร หรืออุปกรณที่ใชในการบริการ ราคาของการบริการ 
 10. การเขาใจและรูจักผูรับบริการ (Understanding/Knowing the Customers) 
  ผูใหบริการตองเรียนรู เรื่องที่ผูรับบริการตองการโดยเฉพาะ ใหความสําคัญแก
ผูรับบริการ ใหความสนใจตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
 
 5.6 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
 แนวคิด CQRS แนวคิดน้ีเปนของบริษัท Professional Service Training Co.,Ltd. 
(เอกสารอัดสําเนา: ไมระบุปที่พิมพ) ไดเสนอใหมีการใชแนวคิด CQRS ในแผนกลยุทธประสบ
ผลสําเร็จน้ัน จะตองใหความสําคัญกับลูกคาเปนอันดับแรก ตอมาที่จะตองคํานึงถึงคือ คุณภาพของ
สินคาความสัมพันธระหวางลูกคากับบริษัท และที่ขาดเสียไมได คือ การใหบริการแกลูกคาที่ยอด
เยี่ยมนั่นเอง 
 แนวคิด CQRS มีสวนประกอบดังตอไปน้ี 
 C: Customer ลูกคา 
 Q: Quality คุณภาพ 
 R: Relations ความสัมพันธ 
 S: Service บริการ 
 
 C – Customer – ลูกคา 
 ในตลาดของผูซื้อยุคปจจุบัน ลูกคาคือ ราชา อยางที่มีคํากลาวในภาษาอังกฤษ “In today’s 
buyers’ market the customer is king” ลูกคาคือ เลือดที่หลอเลี้ยงชีวิตธุรกิจ เปนสินทรัพยของ
กิจการที่นับวามีมูลคาสูง ถาปราศจากลูกคาและปราศจากธุรกิจ ปราศจากธุรกิจก็จะไมมีการสรางทุน
เกิดขึ้น ถาหากลูกคาในธุรกิจลดนอยถอยลงไป อาจจะไมใชเพราะราคาเปนสาเหตุ ควรจะสังเกตวา
ตัวการอาจจะหมายถึงส่ิงตอไปน้ีก็เปนได คือ ความไรเยื่อใย (Apathy) ความไมระมัดระวัง 
(Carelessness) ความสิ้นหวังในอัธยาศัย (Discourtesy) 
  
 Q – Quality – คุณภาพ 
 ความตองการ (Needs) ความคาดหวัง (Expectations) ของลูกคา คือ สิ่งที่มีคุณภาพเย่ียม 
(Top Quality) ซึ่งจะประกอบไปดวย 
 1. ผลิตภัณฑคุณภาพยอดเยี่ยม (Top quality product) 
 2. ความสัมพันธคุณภาพเยี่ยม (Top quality relations) 
 3. บริการคุณภาพเยี่ยม (Top quality service)  
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 R – Relations – ความสัมพันธ 
 ธุรกิจทุกชนิดหมายม่ันจะผูกคาประจํา ตองการใหลูกคาเหลาน้ี ซื้อสินคาของลูกคาของตน
ซ้ําแลวซํ้าอีก (Repeat customer) ลูกคาประจํามักทําหนาที่ผูใชบอกตอ ชวยโฆษณาประชาสัมพันธ
ทั้งทางตรงและทางออม 
 
 S – Service – บริการ 
 รูปแบบของการใหบริการในปจจุบัน สรางสรรคไดโดยคนและกลไกอุปกรณ คนประสานได
ทั้งความสะดวกรวดเร็ว ความพึงพอใจ ความประทับใจ และไมตรีสัมพันธ บริการของกลไกอุปกรณ
แนนอน คือ ความสะดวกรวดเร็ว เทาน้ัน 
 การใหบรรลุถึงและการธํารงรักษาไว (Attaining and maintaining) ซึ่งความสัมพันธอันดี
จะตองอาศัยสิ่งตอไปน้ี 
 1. หลักการ (Principles) 
 2. วิธีการ (Methods) 
 3. ศิลปะ (Arts) 
 4. ทักษะ (Skills) 
 พ้ืนฐานการสรางความสัมพันธอันดี มีลําดับการสรางดังตอไปน้ี 
 1. ความเขาใจ (Understanding) 
 2. ความพึงพอใจ (Satisfaction)  
 3. ความประทับใจ (Impression) 
 4. เยื่อใยสัมพันธ (Relationship) 
 ความสําเร็จขององคกรในการสรางความสัมพันธและบริการท่ีประทับใจนั้น จําเปนตองทํา
การพัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง เพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองตามรูปแบบที่เปนที่ยอมรับ
อยางแทจริงจากผูที่มีสวนเก่ียวของ คือ ปรับปรุง พัฒนา สิ่งตอไปน้ี 
 1.  ทัศนคติ (Attitudes) ทัศนคติของบุคลากร มีผลกระทบตอ คุณภาพ ประสิทธิภาพ ของ
การสราง “ความสัมพันธและบริการ” เปนอยางมาก ทัศนคติ คือ ความรูสึกนึกคิดที่มีตอส่ิงที่สัมผัส 
อันเกิดขึ้นไดจากผลกระทบทั้งภายนอก ภายใจ ทัศนคติที่จําเปนคือ 
  1.1  ความรูสึกนึกคิดในทางบวก (Positive attitude) 
  1.2  ความรูสึกนึกคิดในทางม่ันใจ เลื่อมใส ศรัทธา (Trust and belief) 
  1.3  ความรูสึกนึกคิดในความกระตือรือรน (Enthusiasm) 
  1.4  ความรูสึกนึกคิดในความแนวแนม่ันคง (Determination) 
  1.5  ความรูสึกนึกคิดในความตื่นตัว (Be alert) 
  1.6  ความรูสึกนึกคิดในความตรงตอเวลา (Punctuality) 
 



 30

 2.  ความรู (Knowledge) จะตองมีความรอบรูในสิ่งเหลาน้ีเปนอยางดี 
  2.1  องคการที่ตนสังกัด (The organization) 
  2.2  ภารกิจที่ตองรับผิดชอบ หรือภารกิจที่มีสวนเกี่ยวของ (Job knowledge) 
  2.3  การปรับปรุงพัฒนาตนเอง (Self – improvement/development) 
 3.  ทักษะ (Skills) บุคลากรขององคการ ตองไดรับการพัฒนาทักษะสําคัญ 2 ประการ 
  3.1  ทักษะการปฏิบัติงาน ซึ่งอาศัยทักษะทางเทคนิค (Technical skills) ทักษะทาง
ความคิด (Conceptual skills) ทักษะทางมนุษย (Human skill) 
  3.2  ทักษะการสื่อความ (Communication skill) 
 4.  คุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal qualities) คุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคลากรแตละคน
เปนส่ิงที่กอใหเกิดความประทับใจแกลูกคา แขก ผูที่เก่ียวของ ตั้งแตเร่ิมที่ไดพบปะหรือเก่ียวของ
จะตองประกอบไปดวย 
  4.1  แตงกายดี ประณีต เรียบรอย 
  4.2  รอบรู คลองแคลว นุมนวล 
  4.3  พรอมจะเปนมิตร เรียนรู  
  4.4  สามารถในการพบปะรับใช 
  4.5  ขยัน ฉลาด เอาใจใส 
  4.6  สนใจสิ่งที่เก่ียวของ รับผิดชอบอยูตลอดเวลา 
 
 ความเขาใจในความตองการ ความคาดหวังของมนุษย 
 มนุษยทุกชาติ ศาสนา ภาษา เพศ และวัย มีความตองการและความคาดหวังที่อาจกลาวได
วาเปนอยางเดียวกันทั้งนั้น คือ 
 1. การยอมรับ (Recognition) 
 2. ความยิ้มแยม (Smiling) 
 3. ความมีอัธยาศัย (Courtesy) 
 4. ความเปนมิตร (Friendliness) 
 5. ความสะดวก (Convenience) 
 6. ความสบาย (Comfort) 
 7. ความถูกตอง (Correctness) 
 จากแนวคิดที่เก่ียวของนี้ทั้งหมดพอจะสรุปไดวา หลักการใหบริการที่ดีจะตองมีความ
สอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ มีความสมํ่าเสมอในการใหบริการ มีความเสมอ
ภาคในการใหบริการ มีความปลอดภัยในการใหบริการ และมีความสะดวกในการใหบริการ 
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6. ขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจจัดหาคู 
 เคยมีคนกลาวไววา “Love is like everything else in this world, you have to fight for 
it.” ดังน้ัน หากใครที่กําลังจะมีความรักน้ันจะตองตอสูใหไดมันมา จึงทําใหคนกลุมหน่ึงเริ่มที่จะลุก
ขึ้นมาทําบางส่ิงเพ่ือใหตัวเองไดพบกับความรักที่รอคอยมาท้ังชีวิต แตในปจจุบันน้ีโลกไดมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยกอน มีเทคโนโลยีใหมๆ เขามาอํานวยความสะดวกสบายมากขึ้น ทําใหสื่อ
อินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทเพ่ิมขึ้น อีกทั้งสภาพสังคมเปลี่ยนไปจากสมัยกอน คนสมัยนี้มีความเปน
ครอบครัวเด่ียวมากข้ึน การที่จะมีญาติพ่ีนองเปนแมสื่อแนะนําใหรูจักกับคนนั้นคนนี้เหมือนสมัยกอน
คงเปนไปไดยาก ทําใหมีคนโสดเปนจํานวนมาก จึงเปนโอกาสที่ดีของธุรกิจจัดหาคู 
 
 รูปแบบของธุรกิจจัดหาคู 
 จากการสํารวจของศูนยวิจัยกสิกรไทย (2552) ไดกลาวถึงธุรกิจจัดหาคูนี้วา รูปแบบของ
ธุรกิจจัดหาคูจะมีใหเลือก 3 รูปแบบ ดังนี้คือ 
 รูปแบบที่ 1 บริษัทจัดหาคูจะเปนตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธระหวางหนุมสาวที่เปน
สมาชิกที่มีความเหมาะสมกันใหไดรูจักกัน ซึ่งมีอัตราคาสมาชิกคอนขางแพง 
 รูปแบบที่ 2 บริษัทจัดหาคูเปนตัวกลางในการจัดกิจกรรมใหสมาชิกไดรูจักกัน โดยเปด
โอกาสใหสมาชิกน่ังจับคูกันเพ่ือพูดคุยทําความรูจักกันใหเวลาประมาณ 3-5 นาที พอหมดเวลาก็
เปลี่ยนคูไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไดรูจักกันครบ จากน้ันใหสมาชิกสานสัมพันธกันตอไปเอง ซึ่งมีอัตราคา
สมาชิกไมสูงมากนัก แตตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติมในการเขารวมกิจกรรมแตละครั้ง 
 รูปแบบที่ 3 เปนรูปแบบการใหบริการหาคูออนไลน โดยผูที่สนใจสามารถเขาไปสมัครเปน
สมาชิกผานเว็บไซดหาคูโดยเฉพาะ สมาชิกสามารถเลือกคูไดตามใจชอบ ซึ่งมีสมาชิกเปนจํานวน
มาก เน่ืองจากมีอัตราคาสมาชิกราคาถูก และสามารถดูขอมูลสมาชิกไดทั้งหมด แตอาจมีความเสี่ยง
ในการถูกหลอกลวงไดงาย 
 
 การตลาดของธุรกิจจัดหาคู 
 จากขอมูลของศูนยวิจัยกสิกรไทย (2552) ไดประเมินมูลคาตลาดของธุรกิจใหบริการจัดหา
คูของไทยในปที่ผานมา จะอยูที่ประมาณ 4,700 ลานบาท โดยธุรกิจจัดหาคูในรูปแบบที่ 1 และ 2 ได
หดตัวลงประมาณรอยละ 25 เน่ืองจากอัตราคาสมาชิกของบริษัทบริการหาคูรายใหญที่ไดรับความ
นาเชื่อถือมีราคาสูง โดยเฉลี่ย 5,000 – 30,000 บาท อีกทั้งยังตองเสียคาใชจายเพ่ือใชในการคบหาดู
ใจกันกอนแตงงานตอคนเฉลี่ยคิดเปนเงินประมาณ 3,000 – 30,000 บาท ซึ่งถือเปนคาใชจายที่
คอนขางสูงสําหรับชวงเศรษฐกิจชะลอตัว แตสําหรับในรูปแบบที่ 3 ที่เปนการใหบริการหาคูออนไลน
นั้น กลับไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นมากในยุคเศรษฐกิจฝดเคืองเชนปจจุบัน ตลาดขยายตัวรอยละ 10 
เน่ืองจากอินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทในการสรางความสัมพันธใหกับคนหนุมสาวในยุคปจจุบันใหได
พูดคุยใกลชิดกันมากขึ้นน่ันเอง อีกทั้งเปนความนิยมรูปแบบใหมของคนไทยที่นิยมใชอินเตอรเน็ต
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เปนชองทางในการหาคู และผูหญิงสวนหนึ่งก็ใหการยอมรับกับการใชบริการหาคูผานเว็บไซดมาก
ขึ้น นอกจากน้ีลูกคาของผูประกอบการธุรกิจจัดหาคูในรูปแบบที่ 1 และ 2 อาจเพ่ิมการใชบริการหาคู
ออนไลนเพ่ือเปนอีกทางเลือกหน่ึง หรืออาจหันมาใชบริการธุรกิจหาคูออนไลนแทนรูปแบบเดิมที่มี
ราคาสูงกวามาก ทําใหธุรกิจจัดหาคูออนไลนที่ใหบริการผานเว็บไซด กลับมีแนวโนมเติบโตสูงขึ้น 
โดยศูนยวิจัยกสิกรไทยประเมินวามูลคาตลาดของธุรกิจหาคูผานชองทางออนไลนนาจะขยายตัว
เพ่ิมขึ้น 10% เม่ือเทียบกับปที่ผานมา สําหรับธุรกิจจัดหาคูในประเทศไทย ปจจุบันมีลูกคาหลักอยูใน
วัยทํางานอายุ 24 ป ขึ้นไป เปนชาวไทยสัดสวน 90% ชาวตางชาติสัดสวน 10%  
  อยางไรก็ตาม การหาคูทางออนไลนก็ยังมีอันตรายแอบแฝงอยู โดยเฉพาะเรื่องการโกหก
หลอกลวง การใหขอมูลบิดเบือนจากความจริงในเรื่องอายุ รูปราง หนาตา และสถานภาพการสมรส 
เปนตน รวมทั้งยังอาจมีพวกมิจฉาชีพแอบแฝงอยูดวย  
 จากปจจัยดังกลาว ทําใหคนโสดเริ่มหันไปใชบริการของบริษัทจัดหาคูที่มีการตรวจสอบและ
การกลั่นกรองขอมูลที่นาเชื่อถือมากกวา รวมทั้งยังเก็บขอมูลสวนตัวของลูกคาเปนความลับอีกดวย 
ฉะนั้นอาชีพพอสื่อ แมสื่อยุคใหมหรือ Matchmaker จึงเปนอาชีพที่มีรายไดมากที่สุดอาชีพหน่ึง ใน
ปจจุบัน จากการสํารวจของศูนยวิจัยกสิกรไทยยังพบวาตลาดคนโสดในเมืองไทยมีมากกวา 15 ลาน
คน ซึ่งถือวาเปนตลาดที่ใหญมาก และมีแนวโนมจะมากขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลง
ไปจากสมัยกอนอยางมาก ทําใหมีคนโสดมากขึ้น  
 
 แนวโนมการพัฒนาธุรกิจจัดหาคู 
 ในเมืองไทยธุรกิจการจัดหาคูเพ่ิงเปนกระแสที่ไดรับความนิยม แตในตางประเทศธุรกิจน้ีมี
มานานแลวจนเปนเรื่องธรรมดา แตวาคนไทยสวนใหญยังรูสึกอายและใหเปนเรื่องความลับอยู ดังน้ัน
ชวงเริ่มตนจะไดรับการยอมรับจากสังคมเมืองมากกวาในตางจังหวัด คาดวาอีก 3 ป จะเปนธุรกิจที่
นาจับตามองในอนาคต โดยหลักสําคัญในการพัฒนากระบวนการของการทําตลาดของธุรกิจประเภท
นี้ มีดวยกัน 2 ประการดวยกัน คือ  
 1. Educate ตลาด เพ่ือสรางความเขาใจใหคนทั่วไปรูสึกวาเปนเรื่องธรรมดาในการใช
บริการจัดหาคู โดยตองส่ือสารใหเห็นถึงเรื่องความปลอดภัยใหลูกคาเกิดความรูสึกวาเปนความลับ 
ขอมูลอีกฝายจากบริษัทจะตองมีความนาเชื่อถือได เม่ือออกเดทกันจะตองไดรับความปลอดภัย  
 2.  การใชสื่อประชาสัมพันธตางๆ สรางการรับรูใหสังคมทั่วไปไดรับรูถึงรูปแบบการบริการ 
อันหมายรวมถึงกิจกรรมการตลาดในลักษณะตางๆ ที่จะสามารถเรียกความสนใจใหกับผูอยากสละ
โสดได  
 นอกจากน้ียังมีการนําหลักจิตวิทยาเขามาใช ชวย Perfect Match ในการจับคูกันวาแตละ
คนเม่ือจับมาเจอกันแลวจะตรงตามความพอใจหรือไม โดยเม่ือความโสดถูกตีคาเปนเงินตรา และเปน
ธุรกิจใหม ที่มีผูเลนหลายรายกระโจนลงในตลาด เพ่ือแยงหนาที่ “กามเทพ” แผลงศรใหเกิดความรัก 
ที่ไมจํากัดเพศเพียงแคชาย และหญิง เทาน้ัน  
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 ม้ีทแอนดลันชท (Business Thai. 2552) ผูดําเนินธุรกิจจัดหาคูรายใหญ ไดถูกกอตั้งขึ้นมา
ตั้งแตป พ.ศ.2549 หลังจากพบชองวางตลาดที่มูลคามหาศาลเพราะปจจุบันคนหนุมสาววัยทํางาน 
โดยเฉพาะในเมืองใหญเชนกรุงเทพฯ จะไมมีเวลาที่จะทํากิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานมากนัก ทํา
ใหการพบปะผูคนนอยลง ทําใหการหาคนที่ใชนอยลงไปดวย อยางไรก็ดีจากขอมูลสมาชิกพบวา
มากกวา 90% ที่ไดเจอคนในที่ทํางานเดียวกันหรือสายงานเดียวกัน แตไมใชคนที่กําลังตามหาอยู
เน่ืองจากมีปจจัยหลายอยางที่ทําใหตอง ละเลยหรือ เพิกเฉยที่จะสานสัมพันธโดยเฉพาะเรื่อง ปญหา
ทางฐานะการเงิน การศึกษา หนาที่การงาน เม่ือมีขอจํากัดดังกลาวทําใหการหาคูจึงเปนไปไดยาก จึง
ถือไดวาเปนชองวางทางการตลาดเพ่ือใหธุรกิจจัดหาคูเขามาเติมเต็ม โดยม้ีทแอนดลันชทอาศัยแนว
บริหารงานดานการตลาดแบบ 360 องศา มีทั้งการสรางกิจกรรมตางๆใหกับคนโสด เกมโชวลักษณะ
เรียลลิตี้คูรักดารา เปนตน ประกอบกับใชสื่อโฆษณาประชาสัมพันธตางๆ ทางทีวี วิทยุ สิ่งพิมพและ
เว็บไซต www.meetnlunch.com ตลอด 3 ปที่ผานมายอดขายเติบโตไมต่ํากวา 50% ทุกป ซึ่งเปน
การจัดหาคูที่ประสบความสําเร็จเปนคูรักไปแลว 80 คู ปจจุบันมีสมาชิกกวา 3,000 คน หญิง 60% 
ชาย 40% อายุเฉลี่ย 30-40 ป ซึ่งแสดงใหเห็นวาแนวโนมผูหญิงที่เปนโสดจะดวยความสมัครใจ
หรือไมก็ตามมีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจากการสัมภาษณสมาชิกผูหญิงสวนใหญจะมีฐานะการเงินม่ันคง การ
งานดี มีการศึกษา มีกิจการสวนตัว แตไมมีเวลาพอที่จะหาคูหรือหากมีคนที่ชอบ หากมีฐานะท่ีดอย
กวาจะทําใหการตัดสินใจรวมชีวิตลดนอยลง จึงหันมาพึ่งพาบริษัทจัดหาคูซึ่งเปนตัวเลือกหนึ่งที่คน
กลุมน้ีเลือกใชบริการ โดยการรับสมัครสมาชิกจะกําหนดอายุขั้นต่ําที่ 22 ปเพราะเปนอายุที่ถือวามี
วุฒิภาวะที่จะตัดสินใจเลือกชีวิตคูที่เห็นสมควรไดแลว 
 วีแมทช กอตั้งขึ้นมาตั้งแตป พ.ศ.2549 มีสมาชิกทั้งหมดไมต่ํากวา 300 คน แบงเปนผูหญิง 
60 % ผูชาย 40% อายุเฉลี่ยระหวาง 26-40 ป ซึ่งสวนใหญสมาชิกจะเปนกลุมคนที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาโทถึง 80% และเปนบุคคลคนมีชื่อเสียงในสังคม และกลุมระดับไฮเอนดที่มีกําลังซื้อสูง  
เว็บไซตจัดหาคู ที่มีมานานกวา 5 ปแลว ซึ่งมีการแนวโนมการขยายตัวที่ดี แมวาหลายๆ เว็บไซต
สวนใหญจะไมมีการจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด และทําการตลาดอยางจริงจัง เปดไวเพ่ือเปน
สื่อกลางในการใหคนสองคนมาเจอกันแลวเรียกเก็บสมาชิกหลักไมก่ีรอยบาท แตจะไมมีการ
ดําเนินการตอไปถึงกระบวนการที่นัดเจอกัน และพัฒนาการของการคบกัน ทําใหขอมูลของแตละฝาย
จึงไมมีผูคัดกรองหรือตรวจสอบวาเปน "จริง" หรือ "เท็จ" ทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาภายหลัง  
นัดเดท.คอม (NadDate.com) เว็บนี้ดําเนินการโดยบริษัท นิรวานา จํากัด กอตั้งขึ้นมาตั้งแตป พ.ศ.
2548 ไดรับความนิยมสูงในภายหลัง โดยมีนางนทีทอง ทองไทย เปนกรรมการผูจัดการ ซึ่งจะจัดเก็บ
คาสมาชิกรายละ 300 บาท ตอการใชบริการระยะเวลา 3 เดือน รูปแบบบริการก็มีไดรับอีเมลลแมท
ชิ่งหัวใจ ความสัมพันธ มิตรภาพ ความรัก รับและสงอีเมลลกับสมาชิกคนอ่ืน ใชบริการสงแมสเสจ-สง
ขอความสวนตัวนอกจากน้ียังมีกิจกรรมตางๆ ของสมาชิก เชน ดินเนอรกลุม ทองเที่ยว เลนกีฬา 
ทําบุญหรือชวยเหลือสังคม ซึ่งในอนาคตจะเชื่อมโยงกับเว็บไซตในตางประเทศอีกดวย (บิสิเนสไทย - 
21 ตุลาคม2551) 
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 สมารท แมตช่ิง บริษัทที่ปรึกษาดานความรักและบริการจัดหาคู กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2549 ที่ชู 
6 บริการหลักตั้งแต บริการจัดหาคู บริการสอนการออกเดต คิดคาบริการ 1,000 บาทตอชั่วโมง 
บริการบําบัดชีวิตคู คิดคาบริการ 2,000 บาทตอชั่วโมง คอรสพัฒนาบุคลิกภาพ บริการวางแผนงาน
สมรส (คาบริการขึ้นอยูกับรูปแบบของงาน) บริการจัดงานในโอกาสพิเศษตางๆ อาทิ วันครบรอบ
แตงงาน วันเกิดคนพิเศษ เปนตน มุงเนนกลุมเปาหมายหลักคือคนทํางานที่ไมมีเวลาเดท ฐานะดี 
รายไดสูง รวมทั้งไมรูจักปฏิบัติ โดยกลุมลูกคาจะมีทั้งผูหญิง ผูชาย และเปนคนไทยเปนหลัก ทั้งน้ี
การคิดคาบริการในการจัดหาคูจะแบงออกเปน 5 แพ็กเกจ คือ 1. การนัดออกเดตครั้งเดียว 5,000 
บาท 2. แบบแพ็กเกจ 3 คร้ัง ราคา 12,000 บาท 5 คร้ัง ราคา 15,000 บาท 7 คร้ัง ราคา 20,000 
บาท และพรีเมียม แพ็กเกจ ออกเดต 8 คร้ัง พรอมสอนวิธีปฏิบัติตัวในการเดต และการแตงตัว ราคา 
30,000 บาท โดยอาศัยกลยุทธการทําตลาดมุงเนนการสรางการรับรูใหกับคนไทย เพราะท่ีผานมา
บริษัทที่ใหบริการสวนใหญเปนบริษัทจากตางชาติ ขณะที่วัฒนธรรมและสังคมไทยยังไมเปดกวางกับ
เรื่องนี้มากนัก  
 Ilikedate.com เว็ปไซตจัดหาคูของบริษัท โกลบอล อี-คอมมูนิตี้จํากัด เปดดําเนินการธุรกิจ
ตั้งแตป พ.ศ. 2548 กรรมการผูจัดการบริษัท คุณรชต ธรรมรัตน ไดกลาววา ธุรกิจหาคูในประเทศ
ไทยมีมากกวา 5 ปแลว โดยปญหาสําคัญของการเริ่มธุรกิจน้ีคือ ความจําเปนของการใชบริการบริษัท
จัดหาคู ประกอบกับภาพลักษณเดิมที่สังคมไทยยังมองไปในแงลบ แตในปจจุบันคนในสังคมเริ่ม
ยอมรับและใหความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมคนรุนใหมอายุ 20-40 ป เพราะเปนกลุมที่เปดรับ
วัฒนธรรม มีไลฟสไตลที่เปลี่ยนแปลงไป รับรูขอมูลขาวสารผานสื่อและเทคโนโลยีใหมๆ ดังน้ันสิ่งที่
ธุรกิจน้ีตองทําคือ ทําอยางไรใหคนโสดเกิดความตองการในการหาคูที่เปน Need ไมใช Want เพราะ
คนที่มีความตองการคูอยูแลวจะเขาหาเราเอง เพียงแตจะตองทําใหเกิดการรับรูในวงกวาง ในขณะที่
กลุมคนโสด แตยังไมคิดหาคูครองในระยะยาว เปนกลุมที่มีจํานวนมาก ดังน้ันจึงตองทําใหเขาคิด
เร่ืองนี้โดยอาศัยสื่อโฆษณาที่สงผลทางจิตวิทยา สําหรับนโยบายการตลาดของบริษัทจะเนนไปที่การ
ทํามิวสิคมารเก็ตติ้ง โดยเจาะกลุมคนโสดที่มีอายุ 30-40 ป เพราะเปนชวงวัยที่ตระหนักถึงการมี
ครอบครัว  
  Truemate บริษัทจัดหาคูที่กอตั้งโดย ฟาริดา เหลาพัชรกุล ผานเว็บไซต 
TheTruemate.com กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2548 ซึ่งจากผลการสํารวจของบริษัทนาโนเสิรชที่พบวา คนใน
เมืองครองตัวเปนโสดกวา 60% เพราะสภาพสังคมที่เต็มไปดวยความรีบเรง และชีวิตในแตละวันที่มุง
ไปกับการทํางานเพื่อหวังความสําเร็จและความกาวหนา จึงสงผลใหเกิดอีกปรากฎการณหน่ึงคือ 
“ความรักแบบฟาสตฟูด” เกิดการอยูกอนแตงและทองกอนแตง เพราะความเหงาและกลัวเพ่ือนลอ
เกิดเปนการหาคูที่ขาดการศึกษากันใหมากพอ สงผลใหอัตราการหยารางเพ่ิมสูงขึ้นถึง 50/% 
 
 
 
 



 35

7. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาบทความที่เก่ียวของดังนี้ 
 ศูนยวิจัยธนาคารกสิกรไทย (2552) ไดทําการสํารวจแนวโนมของธุรกิจจัดหาคู เพ่ือ
วัตถุประสงคในการพัฒนาธุรกิจจัดหาคูใหเกิดการเติบโตอยางตอเน่ือง ซึ่งผลการสํารวจพบวา ธุรกิจ
จัดหาคูในไทยมีอัตราเติบโตอยางตอเน่ือง จากสภาพสังคมของหนุมสาววัยทํางานในปจจุบัน ที่ทุมเท
เวลาใหกับงานจนไมมีเวลาในการพบปะหรือรูจักผูคน จนตองพ่ึงบริการของธุรกิจจัดหาคู โดยในป 
2552 ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวา ธุรกิจจัดหาคูจะหดตัวลงรอยละ 6 จากปที่ผานมา คิดเปนมูลคา
ประมาณ 4,700 ลานบาท เน่ืองจากคาใชจายในการใชบริการของบริษัทจัดหาคูมีราคาสูง เปน
คาใชจายที่ฟุมเฟอย รวมทั้งหนุมสาวบางสวนเร่ิมกังวลใจในการมีครอบครัวในชวงเศรษฐกิจชะลอตัว 
แตสําหรับธุรกิจจัดหาคูออนไลนที่ใหบริการผานเว็บไซดนั้นคาดวานาจะขยายตัวมากขึ้นกวาป 2551 
เน่ืองจากมีคาบริการถูก และไมจําเปนตองใชบริการเพ่ือหาคูเพียงอยางเดียว โดยสมาชิกสามารถหา
เพ่ือนไดดวย รวมทั้งลูกคาของผูประกอบการในธุรกิจจัดหาคูที่ผานบริษัทจัดหาคู อาจใชบริการหาคู
ออนไลนเพ่ิมขึ้นจากชองทางเดิมที่เคยใชบริการอยู หรืออาจหันมาใชบริการหาคูออนไลนเพียงอยาง
เดียว อยางไรก็ตาม ธุรกิจจัดหาคูออนไลนอาจมีอันตรายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาเปนสมาชิก ซึ่ง
สมาชิกจําเปนตองใชการพิจารณาในการสรางสัมพันธกับสมาชิกอ่ืนๆ เปนอยางมาก สวน
ผูประกอบการในธุรกิจจัดหาคู ควรสรางความเขาใจ และประชาสัมพันธเก่ียวกับธุรกิจจัดหาคูใหคน
ทั่วไปทราบถึงขอมูลตางๆ เพ่ือเปนทางเลือกสําหรับคนโสดในการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนใน
รูปแบบใหม ซึ่งก็จะสงผลใหธุรกิจจัดหาคูสามารถเติบโตตอเน่ืองไดในอนาคต 
 นิธินันท อัศวทร (2553) ผูบริหารบริษัทจัดหาคู "มีท แอนด ลั้นช" (Meet N Lunch) ได
จัดทําโพลลสํารวจเร่ือง “ทัศนคติของหนุมสาวกรุงเทพมหานครเก่ียวกับการหาคูครองในยุคน้ี” 
วัตถุประสงคเพ่ือนําขอมูลไปพัฒนาการใหบริการจัดหาคูใหประสบความสําเร็จดังที่ตั้งเปาหมายไว 
จากผลการสํารวจ พบวาทั้งเพศชายและเพศหญิงคํานึงถึงคานิยมและทัศนคติเปนอันดับแรกเปน
เกณฑในการเลือกคู โดยส่ิงที่สําคัญรองลงมาสําหรับเพศชายในการเลือกคู คือ ลักษณะภายนอก 
(สวนสูง น้ําหนัก หนาตา) พ้ืนฐานครอบครัว การศึกษา อาชีพ และรายได ตามลําดับ สวนสิ่งที่สําคัญ
รองลงมาสําหรับเพศหญิงในการเลือกคู คือ พ้ืนฐานครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา และลักษณะ
ภายนอก ตามลําดับ นอกจากน้ี เพศหญิงยังใหความสําคัญกับการศึกษาและรายไดของเพศตรงขาม
มากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง 20% รับไมไดหากฝายชายมีการศึกษานอยกวา และเพศหญิง 60% 
รับไมไดหากฝายชายมีรายไดนอยกวา ในขณะที่เพศชาย 60% รับไดหากฝายหญิงมีการศึกษาหรือมี
รายไดนอยกวาตน ในเรื่องของอายุ เพศชาย 50% ไมอยากเจอเพศหญิงที่มีอายุมากกวา โดยผูชาย
สวนใหญมองหาผูหญิงอายุ 25 ถึง 30 ป ดวยเหตุผลเรื่องการมีบุตร ในขณะที่เพศหญิง 34% คิดวา
รับไดหากเพศชาย มีอายุนอยกวาไมเกิน 5 ป และอีก 22% รับไมไดหากเพศชายเด็กกวา ในเรื่อง
ของสวนสูง เพศชาย 33% ไมมีปญหาเรื่องสวนสูงของฝายหญิง หากฝายหญิงสูงกวา ในขณะที่เพศ
หญิงคอนขางใหความสําคัญกับสวนสูงของผูชาย โดยเพศหญิง 33 % รับไมไดถาฝายชายเตี้ยกวา 
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เรืองไร สุวรรณดํารงชัย (2552) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปญหากฎหมายในการทําธุรกิจจัดหาคู มี
วัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือศึกษาความเปนมา แนวคิดทฤษฎีของธุรกิจจัดหาคู วิเคราะหมาตรการ
ทางกฎหมายในการควบคุมการดําเนินธุรกิจจัดหาคู รวมทั้งศึกษากฎหมายควบคุมธุรกิจจัดหาคูของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่เก่ียวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจจัดหาคูและของกฎหมายไทยที่
เก่ียวกับธุรกิจจัดหาคูเพ่ือใหทราบถึงปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาเพ่ือปรับปรุงใหมีการตรา
กฎหมายควบคุมธุรกิจจัดหาคูของไทย ผลการศึกษาพบวา ธุรกิจจัดหาคูของไทยเปนการดําเนิน
ธุรกิจในรูปแบบผูประกอบการรายเดียว หางหุนสวน บริษัท โดยเจาของธุรกิจเปนผูดําเนินการจัดหา
คูใหแกผูใชบริการ โดยไดรับความนิยมเปนอยางมากในหมูผูหญิงที่ตองการสามีเปนชาวตางชาติและ
ชายหญิงที่อยูในวัยทํางาน ประกอบกับการประกอบธุรกิจกฎหมายไดใหเสรีภาพแกบุคคลในการ
ประกอบธุรกิจจึงสงผลใหมีผูประกอบธุรกิจจัดหาคูเปนจํานวนมากมีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 
โดยสวนที่ผิดกฎหมายจะเปนการหลอกลวงเอาทรัพยสินแลวไมดําเนินการใดๆ ใหเลย การหลอกลวง
เพ่ือไปขายบริการหรือการคามนุษย สงผลใหผูใชบริการถูกเอารัดเอาเปรียบและตกอยูในอันตราย
จากการเขาใชบริการธุรกิจดังกลาวที่ดําเนินการเปดโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งมาตรการทางกฎหมาย
และองคการหนวยงานของรัฐเก่ียวกับธุรกิจจัดหาคูยังไมมีในทางปฏิบัติจึงสงผลใหเกิดปญหาขึ้น
ตามมาหลายประการ แตขอบังคับของการควบคุมธุรกิจจัดหาคูของสาธารณรัฐประชาชนจีนน้ันเปน
การควบคุมตั้งแตการเริ่มดําเนินการเปดกิจการจนถึงการเลิกกิจการ การมีองคการของรัฐเขามา
ควบคุมการดําเนินธุรกิจจัดหาคู เม่ือนําบทบัญญัติกฎหมายของไทยที่เก่ียวของไมวาจะเปนเรื่องนิติ
กรรมสัญญา ละเมิด หางหุนสวนบริษัทและกฎหมายอาญามาปรับใช บทบัญญัติของกฎหมายไม
สามารถที่จะครอบคลุมไดในเรื่องของการบังคับปฏิบัติตามสัญญา การเยียวยาชดใชคาเสียหายกรณี
ผิดสัญญา และบทลงโทษ อีกทั้งไมมีหนวยงานของภาครัฐเขามาควบคุมกํากับดูแลธุรกิจดังกลาว
โดยตรงอยางเปนรูปธรรมทําใหเกิดผลกระทบอันเปนปญหาสังคม จากการศึกษาคนพบดังกลาว ผู
ศึกษาจึงเสนอแนะใหมีกฎหมายที่ใชบังคับกับการประกอบธุรกิจจัดหาคูและองคการหนวยงานของ
ภาครัฐขึ้นมาเพื่อใหมีการควบคุมและคุมครองผูใชบริการ ผูประกอบธุรกิจจัดหาคู โดยคํานึงถึง
ขอบังคับการปฏิบัติตามสัญญา การเยียวยาชดใชคาเสียหายกรณีผิดสัญญาและมีบทลงโทษ อีกทั้งยัง
เปนประโยชนในการสงเสริมการประกอบธุรกิจดังกลาว อยางไรก็ตามการมีกฎหมายเก่ียวกับการ
ควบคุมการประกอบธุรกิจจัดหาคูเปนเพียงเครื่องมือที่ชวยใหผูที่จะเขาใชบริการไดทราบถึงขอมูล
โดยเทาเทียมกับผูประกอบธุรกิจจัดหาคูและทําใหคูสัญญาที่ใชบริการทราบถึงสถานะของตัวเองอัน
จะสงผลใหความเสี่ยงในการเขาใชบริการของธุรกิจจัดหาคูลดลง 
 ในการศึกษาการวิจัยเร่ือง “ทัศนคติที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคน
วัยทํางานในกรุงเทพมหานคร” ไดมีการนําแนวคิดและทฤษฎีมาใชในการทํากรอบการวิจัยและ
แบบสอบถาม ดังนี้ 
 1.  กรอบแนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไดใชทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร ของอัจจิมา เศรษฐบุตร และ  
สายสวรรค วัฒนพานิช (2552)  
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 2.  กรอบแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคู ไดแก ความมีชื่อเสียงของบริษัท 
ความนาเชื่อถือของบริษัท คาใชจายในการใชบริการ ความแปลกใหมของบริการ ไดใชแนวความคิด
เก่ียวกับการบริการ ในเรื่องของสวนประกอบทางการบริการของวีระพงศ เฉลิมจิระรัตน (2538) 
3. กรอบแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการดํารงชีวิต ไดแก กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ไดใช
แนวความคิดเก่ียวกับรูปแบบการดํารงชีวิต ของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2540) และคอตเลอร
(2545) 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

  
 การวิจัยเรื่อง ทัศนคติที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานใน   
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ในการทํางาน ดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย 
 
การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 กลุมประชากรที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดแก คนโสดวัยทํางาน ที่มีอายุตั้งแต 25 ปขึ้นไป 
(Business Thai: 2553) เพราะเปนวัยที่เร่ิมคิดถึงเร่ืองการมีคูครอง รวมทั้งยังเปนกลุมคนรุนใหมที่
เปดรับวัฒนธรรม มีไลฟสไตลที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถรับรูขอมูลขาวสารผานสื่อและเทคโนโลยี
ใหมๆ อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร และไมเคยใชบริการจัดหาคูมากอน ซึ่งไมทราบจํานวนประชากร
ที่แนนอน 
  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการทําวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งน้ี ไดแก คนโสดวัยทํางาน ที่มีอายุตั้งแต 25 ปขึ้นไป 
อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร และไมเคยใชบริการจัดหาคูมากอน เน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากร
ที่แนนอน ดังน้ันผูวิจัยจึงทําการหาขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรการคํานวณในกรณีที่ไมทราบ
จํานวนประชากร (บุญชม ศรีสะอาด. 2538: 185-186) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ที่ระดับความ
คลาดเคลื่อน 5% และกําหนดสัดสวนประชากร 20% เนื่องจากบริษัทจัดหาคูยังมีจํานวนไมมาก 
(ประมาณ 20 บริษัท) และกลุมคนที่ทราบเก่ียวกับบริการจัดหาคูนี้ยังมีนอย  
จากสูตร ผูวิจัยจะไดกลุมตัวอยาง 246 ตัวอยาง ซึ่งสามารถคํานวณได ดังนี้ 
  
 จากสูตร n  =     
 
 เม่ือ n แทน จํานวนสมาชิกของกลุมตัวอยาง 
   p แทน สัดสวนประชากรที่ผูวิจัยกําหนดจะสุม 
   z    แทน  ระดับความเชือ่ม่ันที่ผูวิจัยกําหนดไว คือ z มีคาเทากับ 1.96 ที่ระดับ 

p(1-p)z² 

e² 
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      ความเชื่อม่ันที่ 95% (ระดับ 0.95) 
   e     แทน คาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางหรือความผิดพลาดที่ยอมรับได 
      ของการสุมตัวอยาง เทากับ 5% หรือ 0.05 
 
 แทนคา n =  
 
   
    = 246 ตัวอยาง 
 
 ดังน้ันที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% โดยมีคาความคลาดเคลื่อนที่ 5% ไดขนาดตัวอยางจาก
การคํานวณ 246 ตัวอยาง เผ่ือแบบสอบถามไมสมบูรณอีกประมาณ 2% จึงทําการเก็บแบบสอบถาม 
250 ชุด  
 
 วิธีการเลือกสุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยใชวิธีการเลือกสุมตัวอยาง โดยใชวิธีสุมตัวอยางมีขั้นตอน โดยมีลําดับขั้น ดังนี้ 
 1.  การเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจงไปที่เว็บไซดจัดหาคู 5 เว็บไซด ดังนี้คือ  
  www.naddate.com  
  www.ilikedate.com  
  www.wematch.co.th 
  www.thetruemate.com 
  www.meetnlunch.com  
 2. การเลือกสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) 
โดยการสุมตัวอยางจากเว็บไซดจัดหาคู 5 เว็บไซด คือ www.naddate.com, www.ilikedate.com, 
www.wematch.co.th, www.thetruemate.com, www.meetnlunch.com โดยกําหนดจํานวนโควตา
ของกลุมตัวอยางในแตละเว็บไซด คือ  50 คน 
 3. การเลือกสุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling)   
  โดยผูวิจัยจะเลือกสุมตัวอยางจากเว็บไซดดังกลาวตามสะดวก ใหครอบคลุมในแตละเว็บ
ไซดที่ไดกําหนดไว  
 
 
 
 

(0.2)(1-0.2)(1.96)² 

(0.05)² 
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การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 
 ลักษณะของแบบสอบถาม 
 สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูศึกษาวิจัยไดทําการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดย
ออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยไดคนควาและสรางขึ้นเอง รวมทั้งมีการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวของ และศึกษาจากการใหคํานิยาม โดยแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 
 สวนที่  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลการรับรูเก่ียวกับบริการจัดหาคู  เปนคําถาม
แบบปลายปด (Closed-ended response questions) จํานวน 3 ขอ ไดแก 
 ขอที่ 1 การทราบวามีการใหบริการจัดหาคูแบบบริษัทจัดหาคู และ/หรือ การใหบริการหาคู 
ออนไลน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) มีคําตอบใหเลือกดังนี้ 
  1.1 ทราบมากอน 
  1.2 ไมทราบมากอน 
 ขอที่ 2 ความสนใจในการใชบริการจัดหาคูในขณะนี้  เปนระดับการวัดขอมูลประเภท 
นามบัญญัติ (Nominal Scale) มีคําตอบใหเลือกดังนี้  
  2.1 สนใจ 
  2.2 ไมสนใจ 
 ขอที่ 3 ความสนใจในการใชบริการจัดหาคูในอนาคต  เปนระดับการวัดขอมูลประเภท 
นามบัญญัติ (Nominal Scale) มีคําตอบใหเลือกดังนี้  
  3.1 สนใจ 
  3.2 ไมสนใจ 
 
 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติตอคุณภาพการบริการจัดหาคู ไดแก ดาน
ความมีชื่อเสียงของบริษัท  ความนาเชื่อถือของบริษัท  คาใชจายในการใชบริการและความแปลกใหม
ของบริการ  เปนคําถามแบบปด (Closed-ended questions) เปนการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค 
(Interval Scale)   
 ซึ่งสรางแบบสอบถามแบบ Likert Scale โดยแบงเปน 5 ระดับ และมีเกณฑการใหคะแนน 
5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับที่ 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 
 ระดับที่ 4 หมายถึง เห็นดวย 
 ระดับที่ 3 หมายถึง เฉยๆ 
 ระดับที่ 2 หมายถึง ไมเห็นดวย 
 ระดับที่ 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
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 การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตร
ภาค (Interval Scale) คณะวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลจากสูตรน้ี (มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 2542: 110) 
 
 

ความกวางของอันตรภาค = 
คาสูงสุด – คาต่ําสุด   

 จํานวนชั้น   
 

= 
(5 – 1) 

=  0.8 
 

 5  
 
 ซึ่งเกณฑในการแปลผลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู
ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร เปนดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีทัศนคติดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีทัศนคติดี 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีทัศนคติปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีทัศนคติไมดี 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีทัศนคติไมดีอยางมาก 
 
 สวนที่  3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการดํารงชีวิตของคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร ไดแก ดานกิจกรรม ดานความสนใจ และดานความคิดเห็น โดยเปนแบบสอบถาม
แบบปด (Close-ended questions) เปนระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) 
 ซึ่งสรางแบบสอบถามแบบ Likert Scale โดยแบงเปน 5 ระดับ และมีเกณฑการใหคะแนน 
5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับที่ 5  หมายถึง  เห็นดวยอยางยิ่ง 
 ระดับที่ 4  หมายถึง  เห็นดวย 
 ระดับที่ 3  หมายถึง  เฉยๆ 
 ระดับที่ 2  หมายถึง  ไมเห็นดวย 
 ระดับที่ 1  หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตร
ภาค (Interval Scale) คณะวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลจากสูตรน้ี (มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 2542: 110) 
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ความกวางของอันตรภาค = 
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด   

 จํานวนชั้น   
 

= 
(5 – 1) 

=  0.8 
 

 5  
 
 ซึ่งเกณฑในการแปลผลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู
ของคนวัย 
ทํางานในกรุงเทพมหานคร เปนดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00  หมายถึง ผูตอบมีรูปแบบการดํารงชีวิตดานกิจกรรม/ 
       ดานความสนใจ/ดานความคิดเห็นมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20  หมายถึง ผูตอบมีรูปแบบการดํารงชีวิตดานกิจกรรม/ 
       ดานความสนใจ/ดานความคิดเห็นมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง ผูตอบมีรูปแบบการดํารงชีวิตดานกิจกรรม/ 
       ดานความสนใจ/ดานความคิดเห็นปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง ผูตอบมีรูปแบบการดํารงชีวิตดานกิจกรรม/ 
       ดานความสนใจ/ดานความคิดเห็นนอย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง ผูตอบมีรูปแบบการดํารงชีวิตดานกิจกรรม/ 
       ดานความสนใจ/ดานความคิดเห็นนอยที่สุด 
 
 สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัย
ทํางานในกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 ขอ โดยแบบสอบถามขอที่ 1 และ 2 เปนแบบปด (Closed-
ended questions) เปนคําถามเปรียบเทียบระดับแนวโนม (Semantic differential scale) เปนระดับ
การวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนนดังน้ี  
 ระดับแนวโนมในการใชบริการ   คะแนน 
 แนวโนมการใชบริการมากที่สุด      5 
 แนวโนมการใชบริการมาก      4 
 แนวโนมการใชบริการปานกลาง     3 
 แนวโนมการใชบริการนอย      2 
 แนวโนมการใหบริการนอยที่สุด      1 
 
 การกําหนดเกณฑเฉลี่ยของระดับการใชบริการ แบงเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรการคํานวณ
ชวงกวางของชั้นดังนี้ 
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 Interval = 

Range (R)   
 Class (C)   
 

= 
(5 – 1) 

=  0.8 
 

 5  
 
 ดังน้ันเกณฑในการหาคาเฉลี่ยของระดับแนวโนมการใชบริการจัดหาคู สามารถกําหนดได
ดังนี้ 
 คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง  4.21-5.00 จัดอยูในระดับแนวโนมการใชบริการมากที่สุด 
 คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง  3.41-4.20 จัดอยูในระดับแนวโนมการใชบริการมาก 
 คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง  2.61-3.40 จัดอยูในระดับแนวโนมการใชบริการปานกลาง 
 คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง  1.80-2.60 จัดอยูในระดับแนวโนมการใชบริการนอย 
 คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง  1.00-1.80 จัดอยูในระดับแนวโนมการใชบริการนอยที่สุด 
 
 และคําถามขอที่ 3 เปนคําถามปลายเปด (Open-ended questions) ใหผูตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับบริการจัดหาคู 
 
 สวนที่ 5 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพปจจุบัน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยแบบสอบถามเปนปลายปด (Close-ended 
response questions) จํานวน 5 ขอ ไดแก 
 ขอที่ 1 เพศ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) แบงออกเปน 2  
กลุม โดยมีคําตอบใหเลือกดังนี้ 
   1.1 เพศชาย 
   1.2 เพศหญิง 
 ขอที่ 2 อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) แบงอายุออกเปน  
3 ชวง โดยมีคําตอบใหเลือกดังน้ี [ที่มา: อัจจิมา เศรษฐบุตร และ ดร. สายสวรรค วัฒนพานิช. 
(2552). การบริหารการตลาด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.] 
   2.1 25 – 34 ป 
   2.2 35 – 44 ป 
  2.3  45 ปขึ้นไป 
 ขอที่ 3 ระดับการศึกษา เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) แบง
ออกเปน 3 ชวงระดับการศึกษา โดยมีคําตอบใหเลือกดังนี้ 
  3.1  ต่ํากวาปริญญาตรี 
  3.2  ปริญญาตรี 
  3.3  สูงกวาปริญญาตรี 
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 ขอที่ 4 อาชีพปจจุบัน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) มี 
คําตอบใหเลือกดังนี้ 
  4.1 นักเรียน / นักศึกษา 
  4.2 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  4.3 อาชีพอิสระ / ธุรกิจสวนตัว 
  4.4 พนักงาน / เจาหนาที่บริษัทเอกชน 
  4.5 อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 ขอที่ 5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) มี
คําตอบใหเลือกดังนี้ [ที่มา: อัจจิมา เศรษฐบุตร และ ดร. สายสวรรค วัฒนพานิช. (2552). การบริหาร
การตลาด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.] 
   5.1 10,000 – 19,999 บาท 
   5.2 20,000 – 29,999 บาท 
   5.3 30,000 – 39,999 บาท 
   5.4 ตั้งแต 40,000 บาทขึ้นไป 
 
 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 
 1.  ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของกับทัศนคติที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจ
ใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร เพ่ือนํามาใชในสรางแบบสอบถาม 
 2.  การสรางแบบสอบถามไดทั้งหมด 5 สวน ไดแก 
  สวนที่ 1 ดานการรับรูเก่ียวกับบริการจัดหาคู 
  สวนที่ 2 ทัศนคติตอคุณภาพการบริการจัดหาคู 
  สวนที่ 3 รูปแบบการดํารงชีวิต 
  สวนที่ 4 แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู 
  สวนที่ 5 ลักษณะดานประชากรศาสตร 
 3.  นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และความเหมาะสมของเนื้อหา จากนั้น
นําไปปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ เพ่ือปรับปรุงใหมีความชัดเจนกอนนําไปใช 
 4.  นําแบบสอบถามเสนออาจารยอีกคร้ัง กอนนําไปสอบถามจริง 
 5.  นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลอง (Try-out) เก็บตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพ่ือ
นําไปหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficiency) 
ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2543: 449) จากการศึกษาของ Sekaran ป ค.ศ. 
1992 กลาววาคาความเชื่อม่ันตั้งแต .70 ขึ้นไป สามารถนําไปใชในการวิจัยได (Sekaran. 1992) ซึ่ง
คาอัลฟาที่ได จะแสดงถึงความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0 < α < 1 ไดแก  
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  สวนที่ 2  ทัศนคติตอคุณภาพการบริการจัดหาคู 
    ดานความมีชื่อเสียงของบริษัท มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .7046 
    ดานความนาเชื่อถือของบริษัท มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .8275 
    ดานคาใชจายในการใชบริการ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .8078 
    ดานความแปลกใหมของบริการ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .8050 
  สวนที่ 3  รูปแบบการดํารงชีวิต 
    ดานกิจกรรม   มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .7604 
    ดานความสนใจ   มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .7444 
    ดานความคิดเห็น  มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .8004 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 แหลงขอมูล (Source of data) การวิจัยเร่ืองนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) และการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) โดยมุงศึกษาทัศนคติที่มีผลตอแนวโนม
การตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางาน 
 1.  แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผู
รวบรวมไวทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน ดังนี้ 
  1.1  หนังสือพิมพธุรกิจ วารสารตางๆ 
  1.2  หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ และรายงานวิจัยที่เก่ียวของ 
  1.3  ขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
 2.  แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง จํานวน 385 คนโดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1  ผูวิจัยเตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอกับจํานวนกลุมตัวอยาง 
  2.2  นําแบบสอบถามซึ่งหาคุณภาพแลวไปขอความรวมมือจากกลุมผูบริโภคตามที่ 
กําหนด โดยผูวิจัยไดชี้แจงใหกลุมตัวอยางเขาใจวัตถุประสงค และอธิบายวิธีตอบแบบสอบถามกอน
ใหผูตอบแบบสอบถามเริ่มตนทํา และทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง 
 

การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 ภายหลังจากการรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ทําการตอบเรียบรอยแลว ผูวิจัยนําแบบ 
สอบถามทั้งหมดมาดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
 1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม และทําการแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
 2.     การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่ได
กําหนดรหัสไวลวงหนา แลวนําขอมูลมาบันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร เพ่ือประมวลผลดวย
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โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package for Social Sciences 
หรือ SPSS) เพ่ือวิเคราะหขอมูล 
 3.  การประมวลผลขอมูล ขอมูลที่ลงรหัสแลว จะนํามาทําการบันทึกโดยใชเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร เพ่ือทําการประมวลผลขอมูลซ่ึงใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป เพ่ือทําการวิจัยทาง
สังคมศาสตร (Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS) เพ่ือวิเคราะหขอมูล 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1.  การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
  1.1 ใชตารางการแจกแจงความถี่ และคารอยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายและแปล
ความหมายลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
  1.2 การหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงขอมูล
ระดับทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคู เพ่ือใชแปลความหมายของขอมูลดานตางๆ 
 2.  การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
  2.1 การวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลจากแบบสอบถามในสวนที่ 1 (ขอที่1, 2 และ 
3) และในสวนที่ 5 (ขอ 1) กับสวนที่ 4  โดยใช t-test  
  2.2 การวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลจากแบบสอบถามในสวนที่ 5 (ขอที่ 2-5) กับ
สวนที่ 4 โดยใชคา F-test ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมขึ้นไป ถาผลทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติแลว ตองทําการทดสอบเปนรายคูตอไป เพ่ือดูวามีคูใดบางที่แตกตางกัน โดยใชวิธี Fisher’s 
least significant difference (LSD) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2543: 332 - 333) 
  2.3 การวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลแบบสอบถามในสวนที่ 2 และ 3 กับสวนที่ 4 
โดยใชคาสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) 
ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกันหรือหาความสัมพันธระหวางขอมูล2ชุด 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2542: 13) 
 

สถิติที่ใชในการวิจัย 
 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการบรรยายลักษณะขอมูลกลุม
ตัวอยาง ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 กลุมตามมาตราวัดดังน้ี 
  1.1 สําหรับมาตราวัดนามบัญญัติ (Nominal scale) และมาตราวัดเรียงลําดับ (Ordinal 
scale) ใชวิธีการบรรยายลักษณะขอมูลกลุมตัวอยาง ไดแก ความถี่ (Frequency) และคารอยละ 
(Percentage)  
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  1.2 สําหรับมาตราวัดอันตรภาค (Interval scale) และมาตราวัดอัตราสวน (Ratio 
scale) ใชวิธีการบรรยายลักษณะขอมูลกลุมตัวอยาง ไดแก คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  1.3 การหาคารอยละ (Percentage) โดยใชสูตรดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2546: 35) 
 

    f
p ×100

n
 

 
  เม่ือ P  แทน คารอยละ หรือ % (Percentage) 
   f  แทน คาความถี่ที่ตองการแปลงเปนรอยละ 
   n  แทน คาจํานวนความถี่ทั้งหมดหรือจํานวนกลุมตัวอยาง 
 
  1.2 การหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใชแปลความหมายของขอมูลดานตางๆ (กัลยา 
วานิชยบัญชา. 2543: 39) 
 

    X
X =

N

  

 
  เม่ือ X  แทน คาคะแนนเฉลี่ย 
   X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
  1.3  การหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชแปลความหมายของ
ขอมูลดานตางๆ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2543: 48) 
   
 
    S.D. =  
 
 
  เม่ือ S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   X2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
   (X)2 แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
   n  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 

 
 1
2


  xxn

nn

2
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 2.  สถิติสําหรับวิเคราะหคุณภาพแบบสอบถาม  
  สถิติใชทดสอบคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหารคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α 
Coefficient ของ ครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา.  2543: 449) โดยใชสูตรดังนี้ 
 
 
 
 
  เม่ือ α    แทน คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
   k    แทน จํานวนคําถาม 
      แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตาง ๆ 
       แทน คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนของคําถาม 
  
 3.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ซึ่งใชทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
  3.1 คา  t -test  ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 กลุม  แบบกลุมตัวอยางทั้ง
สองเปนอิสระแกกัน (Independent Sample)  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.5 (กัลยา วานิชยบัญชา. 
2543: 135)  
   กรณีความแปรปรวนของประชากรเทากัน 2
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  เม่ือ t       แทน คาการแจกแจงที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
   1X       แทนคาเฉลี่ยตัวอยางกลุมที่ 1 
           2X       แทน คาเฉลี่ยตัวอยางกลุมที่ 2 
         2

1S       แทน คาความแปรปรวนของตัวอยางกลุมที่ 1 
   2

2S       แทน คาความแปรปรวนของตัวอยางกลุมที่ 2 
   1n       แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 
   2n       แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2 
 
   df    =  221  nn  
 
  3.2 คา One way ANOVA ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือทดสอบความ
แตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยมีเง่ือนไขวา ตัวแปรตนเปน
มาตราวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale) และตัวแปรตามเปนมาตราวัดอันตรภาค (Interval Scale) 
หรือ มาตราวัดอัตราสวน (Ratio Scale) โดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2543: 141) 
 

    B

W

MS
F =

MS
 

  
  เม่ือ F แทน คาที่พิจารณาใน F – Distribution 
   MSB แทน คาเฉลี่ยของผลบวกยกกําลังสองระหวางกลุม 
   MSW แทน คาเฉลี่ยของผลบวกยกกําลังสองภายในกลุม 
  
  โดยที่ 
    =  k -1 
     = n – k – 1 
 
  เม่ือ k แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 
   n  แทน  จํานวนสมาชิกทั้งหมด 
 
 
 
 
 

bdf 
wdf 
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  และถาผลทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลว ตองทําการทดสอบเปน
รายคูตอไป เพ่ือดูวามีคูใดบางที่แตกตางกัน โดยใชวิธี Fisher’s least significant difference (LSD) 
(กัลยา วานิชยบัญชา. 2543: 332-333) 
 
 
   LSD =  
 
  เม่ือ t  คือ  คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ที่ระดับความเชื่อม่ัน  
      95% และชั้นหางความเปนอิสระภายในกลุม 
   MSE   คือ  คาความแปรปรวนภายในกลุม (MSw) 
   n1   คือ  จํานวนขอมูลของกลุม I 
   nj   คือ  จํานวนขอมูลของกลุม j 
 
              3.3  การหาคา Brown-Forsythe Brown-Forsythe สําหรับกรณีความแปรปรวนของ 
แตละกลุมแตกตางกัน โดยใชสูตร  
 

    wMS    =  
1

)1( 2
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  เม่ือ   wMS   แทน    คาการแจกแจงที่ใชพิจารณาใน Brown-Forsythe 
   k      แทน    จํานวนกลุมของตัวอยาง 
    ni      แทน    จํานวนตัวอยางของกลุมที่ 
    N         แทน    ขนาดของประชากร 
   2

iS      แทน    คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ i 
 
  3.4 การทดสอบที่มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบเปนรายคู
เพ่ือดูวามีคูใดที่แตกตางกัน โดยใชวิธี Dunnett’s T3 (วิเชียร เกศสิงห.2543: 116) มีสูตรดังนี้ 
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  เม่ือ  t   แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
   MS(W)  แทน  คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม(Mean Square within  
group) สําหรับ Brown-Forsythe 
      แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ i 
      แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ j 
      แทน  จํานวนตัวอยางของกลุมที่ i 
      แทน  จํานวนตัวอยางของกลุมที่ j 
 
  3.5 สถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกัน หรือหาความสัมพันธระหวาง
ขอมูล 2 ชุด (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2542: 13) 
  
 
 
 

เม่ือ   แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
   แทน  ผลรวมของคะแนน X 

      แทน  ผลรวมของคะแนน Y 
   แทน  ผลรวมคะแนนชุด X แตละตัวยกกําลังสอง 

      แทน  ผลรวมคะแนนชุด Y แตละตัวยกกําลังสอง 
     แทน  ผลรวมของผลคูณระหวาง X และ Y ทุกคู 
   n   แทน  จํานวนคนหรือกลุมตัวอยาง 
 
 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาระหวาง –1< r < 1 (กัลยา วาณิชบัญชา. 2543: 280) 
ซึ่งมีความหมายของคา r มีดังนี้ 
 1.  คา r เปนลบ แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางตรงขาม 
 2.  คา r เปนบวก แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 
 3.  ถา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธกันมาก 
 4.  ถา r มีคาเขาใกล -1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามและมี
ความสัมพันธกันมาก 
 5.  ถา r = 0 แสดงวา x และ y ไมมีความสัมพันธกัน 
 6.  ถา r เขาใกล 0 แสดงวา x และ y มีความสัมพันธกันนอย 
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 การแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ กําหนดดังนี้  
 
 คาระดับความสัมพันธ ระดับความสัมพันธ 

0.81 – 1.00 สูงมาก (Very strong) 
0.61 – 0.80 คอนขางสูง (Strong) 
0.41 – 0.60 ปานกลาง (Moderate) 
0.21 – 0.40 คอนขางต่ํา (Weak) 
0.01 – 0.20 ต่ํามาก (Very weak) 

 
 
 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลของการวิเคราะหขอมูล  และการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะห
ขอมูลในงานวิจัยเรื่อง “ทัศนคติที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ และอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ดังตอไปน้ี 
 n  แทน จํานวนผูบริโภคในกลุมตัวอยาง 
    แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean) 
 S.D. แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t    แทน   คาที่ใชพิจารณา t – Distribution 
  F  แทน  คาที่ใชพิจารณา F – Distribution 
  r  แทน   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson Correlation) 
  H0  แทน  สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
  H1  แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 Sig. แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติในการทดสอบสมมติฐานดวยโปรแกรม SPSS 
 *  แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 **  แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน
ตามลําดับดังนี้ 
 สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานลักษณะทางประชากรศาสตร 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดานการรับรูเก่ียวกับบริการจัดหาคู 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลดานทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคู 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลดานรูปแบบการดํารงชีวิต 
 ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลดานแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู 
 สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 
เฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการ
จัดหาคูแตกตางกัน 
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 ตอนที่ 2 การรับรูถึงการใหบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน 
 ตอนที่ 3 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานตางๆ ของคนวัยทํางานใน 
กรุงเทพมหานคร ไดแก ความมีชื่อเสียงของบริษัท  ความนาเชื่อถือของบริษัท คาใชจายในการใช
บริการ และความแปลกใหมของบริการ  มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู
ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 ตอนที่ 4 รูปแบบการดํารงชีวิต ไดแก กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น มีความ 
สัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะดานประชากรศาสตร 
 
ตาราง 2 แสดงจํานวน (ความถี่) และคารอยละ ของขอมูลลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบ 

แบบสอบถาม 
 

ขอมูลลักษณะดานประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 

เพศ   
           ชาย 128 51.2 
           หญิง 122 48.8 

รวม 250 100.0 
อายุ   
       25-34 ป 189 75.6 
 35- 44 ป 52 20.8 
 45 ปขึ้นไป 9 3.6 

รวม 250 100.0 
ระดับการศึกษา   
    ต่ํากวาปริญญาตรี 30 12.0 
      ปริญญาตรี 168 67.2 
    สูงกวาปริญญาตรี 52 20.8 

รวม 250 100.0 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

ขอมูลลักษณะดานประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 

อาชีพ   
           นักเรียน/ นักศึกษา 3 1.2 
 ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 27 10.8 
 อาชีพอิสระ/ ธุรกิจสวนตัว 63 25.2 
 พนักงาน/ เจาหนาที่บริษัทเอกชน 157 62.8 

รวม 250 100.0 
ระดับรายได   

           10,000- 19,999 บาท 
 

36 
 

14.4 
           20,000- 29,999 บาท 111 44.4 
           30,000- 39,999 บาท 63 25.2 

รวม 250 100.0 

 
 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
ในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 250 คน โดยสามารถจําแนกตามตัวแปรไดดังนี้ 
 1.  เพศ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 51.2 
และเพศหญิง จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 48.8 
 2.  อายุ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุ 25-34 ป จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 
75.6 รองลงมาคือ อายุ 35-44 ป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 20.8 และอายุ 45 ปขึ้นไป จํานวน 9 
คน คิดเปนรอยละ 3.6 ตามลําดับ 
 3.  ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 168 
คน คิดเปนรอยละ 67.2 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 20.8 และต่ํา
กวาปริญญาตรี จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 12.0 ตามลําดับ 
 4.  อาชีพปจจุบัน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนพนักงาน/ เจาหนาที่บริษัทเอกชน 
จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 62.8 รองลงมาคือ อาชีพอิสระ/ ธุรกิจสวนตัว จํานวน 63 คน คิดเปน
รอยละ 25.2 เปนขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 10.8 และเปน
นักเรียน/ นักศึกษา จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.2 ตามลําดับ 
 5.  ระดับรายได ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได 20,000- 29,999 บาท จํานวน 111 
คน คิดเปนรอยละ 44.4 รองลงมาคือ 30,000- 39,999 บาท จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 25.2  
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ตั้งแต 40,000 บาทขึ้นไป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 16.0 และ 10,000- 19,999 บาท จํานวน 36 
คน คิดเปนรอยละ 14.4  ตามลําดับ 
 เน่ืองจากขอมูลลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามทางดานอายุ และ
อาชีพปจจุบัน มีความถี่ของขอมูลกระจายตัวอยางไมสมํ่าเสมอ มีความแตกตางทางดานจํานวน
(ความถี่)ของขอมูลอยูมาก ผูวิจัยจึงไดทําการรวมกลุมขอมูลใหม  เพ่ือใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน 
ซึ่งไดกลุมใหม ดังนี้ 
 
ตาราง 3 แสดงจํานวน (ความถี่) และคารอยละ ของขอมูลลักษณะดานประชากรศาสตร ของผูตอบ

แบบสอบถาม (จัดกลุมใหม) 
 

ขอมูลลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

อายุ   
       25- 34 ป 189 75.6 
 35 ปขึ้นไป 61 24.4 

รวม 250 100.0 
อาชีพ   
       อาชีพอิสระ/ ธุรกิจสวนตัว 63 25.2 
 พนักงาน/ เจาหนาที่บริษัทเอกชน 157 62.8 

 อ่ืนๆ (นักเรียน/นักศึกษา และขาราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ) 30 12.0 
รวม 250 100.0 

  
 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
ในการศึกษาคร้ังน้ี จํานวน 250 คน (จัดกลุมใหม) ซึ่งใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน โดยจําแนกตาม
รายตัวแปรไดดังนี้ 
 1.  อายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุ 25-34 ป จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 
75.6 และอายุ 35 ปขึ้นไป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 24.4 
 2.  อาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงาน/ เจาหนาที่บริษัทเอกชน 
จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 62.8 รองลงมาคือ อาชีพอิสระ/ ธุรกิจสวนตัว จํานวน 63 คน คิดเปน
รอยละ 25.2 และอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน/ นักศึกษา และ ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ) จํานวน 30 คน คิด
เปนรอยละ 12.0 ตามลําดับ 
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 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดานการรับรูเก่ียวกับการบริการจัดหาคู 
 
ตาราง 4 แสดงจํานวน (ความถี่) และคารอยละ ของขอมูลดานการรับรูเก่ียวกับการบริการจัดหาคู

ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลดานการรับรูเก่ียวกับการบริการจัดหาคู จํานวน รอยละ 

การรับรูวามีบริการจัดหาคู   
         ทราบมากอน 243 97.2 
         ไมทราบมากอน 7 2.8 
 รวม 250 100.0 
การสนใจใชบริการในขณะน้ี   
       สนใจ 121 48.4 
 ไมสนใจ 129 51.6 

รวม 250 100.0 
การสนใจใชบริการในอนาคต   
          สนใจ 250 100.0 
          ไมสนใจ 0 0 

รวม 250 100.0 

 
 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลดานการรับรูเก่ียวกับการบริการจัดหาคู ของผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 250 คน จําแนกเปนรายขอไดดังน้ี 
 1.  การรับรูวามีบริการจัดหาคู ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบมากอนวามีบริการจัดหา
คู จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 97.2 และไมทราบมากอน จํานวน 7 คน คิดเปน 
รอยละ 2.8 
 2.  การสนใจใชบริการในขณะนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมสนใจใชบริการจัดหาคูใน
ขณะน้ี จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 51.6 และสนใจใชบริการจัดหาคูในขณะนี้ จํานวน 121 คน 
คิดเปนรอยละ 48.4 
 3.  การสนใจใชบริการในอนาคต ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 250 คน คิดเปนรอยละ 100
สนใจใชบริการจัดหาคูในอนาคต  
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 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลดานทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคู 
 
ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลทัศนคติ 
 

ทัศนคตติอการใชบริการจัดหาคู   S.D. แปลผล 

ความมีชื่อเสียงของบริษัท    
1. บริษัทที่ใหบรกิารจัดหาคูเปนบริษัทที่มีชือ่เสียง เปนที่

รูจัก 
3.73 0.631 ทัศนคติดี 

2. บริษัทจัดหาคูมีความเปนสากล ทันสมัย เปดกวางตอ
การใหบริการกลุมลูกคายุคใหม 

3.80 0.634 ทัศนคติดี 

3. มีลูกคาจํานวนมากที่ประสบความสําเร็จในการหา
คูครองจากการใชบริการจัดหาคู 

3.16 0.699 ทัศนคติปานกลาง 

รวม 3.56 0.490 ทัศนคติดี 
ความนาเชื่อถือของบริษัท    

1. ทานเชื่อถือในการบริการของบริษัทจัดหาคู 3.46 0.574 ทัศนคติดี 
2. การบริการลูกคาของผูใหบรกิารจัดหาคูมีความเปน

มาตรฐาน สากล ตามแบบอยางที่ตางประเทศกําหนด
ไว 

3.52 0.609 ทัศนคติดี 

3. ทานรูสึกปลอดภัยในการใชบริการโดยเชือ่วาบริษทัจะ
เก็บความลับของทานเปนอยางดี 

3.46 0.671 ทัศนคติดี 

รวม 3.48 0.451 ทัศนคติดี 
คาใชจายในการใชบริการ    

1. ทานคาดวาการใหบริการจัดหาคูมีคาใชจายในการใช
บริการที่เหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพการใหบริการ 

3.86 0.488 ทัศนคติดี 

2. ทานคาดวาคาใชจายในการใชบริการจัดหาคูในแตละ
บริษัทมีการกําหนดไวอยางเปนมาตรฐาน 

3.60 0.653 ทัศนคติดี 

3. ทานคาดวาคาใชจายในการใชบริการจัดหาคูมีความ
ยืดหยุนขึ้นอยูกับการบริการที่ลูกคาเลือก 

3.74 0.677 ทัศนคติดี 

รวม 3.73 0.413 ทัศนคติดี 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

ทัศนคตติอการใชบริการจัดหาคู   S.D. แปลผล 

ความแปลกใหมของบริการ    
1. การใหบริการจัดหาคู มีบริการที่ทันสมัย เชนการ

ใหบริการ Chat Online (Instant Message) เพ่ือให
ติดตอลูกคาไดทันใจ  

4.09 0.570 ทัศนคติดี 

2. การใหบริการจัดหาคูมีความหลากหลายของกิจกรรม
ใหเลือก ที่เหมาะสมกับลูกคาแตละประเภท และ
สอดคลองกับไลฟสไตลของกลุมลูกคา 

3.84 0.703 ทัศนคติดี 

3. รูปแบบการใหบริการจัดหาคูของแตละบริษัทมีความ
เปนเอกลักษณ 

3.39 0.693 ทัศนคติปานกลาง 

4. การใหบริการจัดหาคูมีการคัดเลือกคุณสมบัติตางๆ
เชน อายุ ระดับการศึกษา รายได รูปราง หนาตา เปน
ตน ไดตรงตามความตองการของลูกคา 

3.96 0.654 ทัศนคติดี 

รวม 3.82 0.418 ทัศนคติดี 
รวมทัศนคต ิ 3.65 0.295 ทัศนคติดี 

 
 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหขอมูลดานทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคู ของผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 250 คน พบวา ระดับทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูโดยรวมอยูในระดับดี มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.65 จําแนกตามรายดานไดดังนี้ 
 1.  ดานความมีชื่อเสียงของบริษัท ระดับทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูดานความมี
ชื่อเสียงของบริษัทอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บริษัท
จัดหาคูมีความเปนสากล ทันสมัย เปดกวางตอการใหบริการกลุมลูกคายุคใหมสูงที่สุด, บริษัทจัดหาคู
เปนบริษัทที่มีชื่อเสียง เปนที่รูจัก และมีลูกคาจํานวนมากที่ประสบความสําเร็จในการหาคูครองจาก
การใชบริการจัดหาคู มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80, 3.73 และ 3.16 ตามลําดับ 
 2.  ดานความนาเชื่อถือของบริษัท ระดับทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูดานความ
นาเชื่อถือของบริษัทอยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.48 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การ
บริการลูกคาของผูใหบริการจัดหาคูมีความเปนมาตรฐานสากล ตามแบบอยางที่ตางประเทศกําหนด
ไว และเชื่อถือในการบริการของบริษัทจัดหาคูมีคาเฉลี่ยเทากันกับรูสึกปลอดภัยในการใชบริการโดย
เชื่อวาบริษัทจะเก็บความลับเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 และ 3.46 ตามลําดับ 
 3.  ดานคาใชจายในการใชบริการ ระดับทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูดานคาใชจายใน
การใชบริการอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การคาดวาการ
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ใหบริการจัดหาคูมีคาใชจายในการใชบริการที่เหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพการใหบริการ, การคาด
วาคาใชจายในการใชบริการจัดหาคูมีความยืดหยุนขึ้นอยูกับการบริการที่ลูกคาเลือก และการคาดวา
คาใชจายในการใชบริการจัดหาคูในแตละบริษัทมีการกําหนดไวอยางเปนมาตรฐาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.86, 3.74 และ 3.60 ตามลําดับ 
 4.  ดานความแปลกใหมของการบริการ ระดับทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูดานความ
แปลกใหมของการบริการอยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.82 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
การใหบริการจัดหาคูมีการบริการท่ีทันสมัย  เพ่ือติดตอลูกคาไดทันใจ, การใหบริการจัดหาคูมีการ
คัดเลือกคุณสมบัติในดานตางๆ เชน อายุ ระดับการศึกษา รายได รูปราง หนาตา เปนตน ไดตรงตาม
ความตองการลูกคา, การใหบริการจัดหาคูมีความหลากหลายของกิจกรรมใหเลือกที่เหมาะสมกับ
ลูกคาแตละประเภท และสอดคลองกับไลฟสไตลของกลุมลูกคา และรูปแบบของการใหบริการจัดหาคู
ของแตละบริษัทมีความเปนเอกลักษณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09, 3.96, 3.84 และ 3.39 ตามลําดับ 
 
 ตอนที่  4 การวิเคราะหขอมูลดานรูปแบบการดํารงชีวิต 
 
ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลดานรูปแบบการดํารงชีวิต 
 

รูปแบบการดํารชีวติ   S.D. แปลผล 

กิจกรรม    
1. ทานมักทํากิจกรรมตางๆ ดวยตัวคนเดียว 3.59 0.888 มาก 
2. ทานใชเวลาสวนใหญในสัปดาหกับการทํางาน 3.79 0.731 มาก 
3. งานของทานตองพบปะผูคนมากมาย 3.66 0.854 มาก 
4. งานอดิเรกของคือ การเขารวมกลุมทํากิจกรรมเชน 

เปนสมาชิกสปอรตคลับ ชมรมชาวคายพัฒนาชุมชน
หรือ ชมรมทองเท่ียวธรรมชาติ  3.08 0.951 

ปานกลาง 

รวม 3.54 0.492 มาก 
ความสนใจ    

1. ทานชอบครอบครัวที่อยูรวมกันหลายคน 3.46 1.178 มาก 
2. ทานสนใจในการเขารวมประชุมตางๆท้ังที่ทํางานและ

ชุมชนที่ทานอาศัยอยู 3.50 0.751 มาก 
3. ทานนิยมทองโลกอินเตอรเน็ตเพ่ือแสวงหาความรู

เสมอ 4.02 0.719 มาก 
4. ทานชอบช็อบปงเพ่ืออัฟเดทเทรนดเสื้อผาอยูเสมอ 3.47 0.934 มาก 
5. ทานนิยมอาหารมังสวิรัต เพราะดีตอสุขภาพ 3.17 0.997 ปานกลาง 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

รูปแบบการดํารชีวติ   S.D. แปลผล 

ความสนใจ (ตอ)    
6. ทานสนใจอาศัยในคอนโดมิเนียมที่อยูในเมือง  

เน่ืองจากความสะดวกในการเดินทางไปยงัที่ตางๆ 3.65 0.911 มาก 
รวม 3.54 0.542 มาก 

ความคิดเห็น    
1. 

 
 

2. 
 

3. 

ทานคิดวาสภาวะเศรษฐกิจ การเมืองของไทยปจจุบัน 
(2554) ยังไมแนนอน ดังนั้นทานจึงใหความสําคัญตอ
องคประกอบในการดํารงชีพอยางมาก 
ทานคิดวาการศึกษาสูงเปนสิ่งที่จําเปนในสังคม
ปจจุบัน 
ทานคิดวาวัฒนธรรมที่แตกตางกันของแตละประเทศ
มีความนาสนใจ 

 
3.86 
 
4.04 

 
3.69 

 
0.704 

 
0.740 

 
0.918 

 
มาก 
 
 
มาก 
มาก 

4. ทานสนใจที่จะเปนเจาของกิจการ และตองการมีธุรกิจ
เปนของตนเอง 4.04 0.749 มาก 

5. ทานมีการวางแผนอนาคตไวอยางชัดเจน เพ่ือที่จะ
ดํารงชีวิตไปในแนวทางที่ไดตั้งไวอยางถกูตอง 3.84 0.675 มาก 

รวม 3.86 0.442 มาก 
รวมรูปแบบการดํารงชีวติ 3.65 0.336 มาก 

 
 
 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหขอมูลดานรูปแบบการดํารงชีวิตของผูตอบแบบสอบถาม  
จํานวน 250 คน พบวา ผูตอบมีรูปแบบการดํารงชีวิตดานกิจกรรม/ ดานความสนใจ/ ดานความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 จําแนกตามรายดานไดดังนี้ 
 1.  ดานกิจกรรม ผูตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการดํารงชีวิตดานกิจกรรมอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.54 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การใชเวลาสวนใหญในสัปดาหกับการ
ทํางาน, เปนงานที่ตองพบปะผูคนมากมาย, มักจะทํากิจกรรมตางๆ ดวยตัวคนเดียว และงานอดิเรกที่
เขารวมกลุมทํากิจกรรม เชน เปนสมาชิกสปอรตคลับ ชาวคายอาสาพัฒนาชุมชน เปนตน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.79, 3.66, 3.59 และ 3.08 ตามลําดับ 
 2.  ดานความสนใจ ผูตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการดํารงชีวิตดานความสนใจอยูในระดับ
มาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.54 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การนิยมทองโลกอินเตอรเน็ตเพื่อ
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แสวงหาความรูเสมอ, สนใจอาศัยในคอนโดมิเนียมที่อยูในเมือง เน่ืองจากความสะดวกในการเดินทาง
ไปยังที่ตางๆ, สนใจเขารวมประชุมตางๆ ทั้งที่ทํางานและชุมชนที่ทานอาศัยอยู, ชอบช็อบปงเพื่ออัฟ
เดทเทรนดเส้ือผาอยูเสมอ, ชอบครอบครัวที่อยูรวมกันหลายคน และนิยมอาหารมังสวิรัติ เพราะดีตอ
สุขภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02, 3.65, 3.50, 3.47, 3.46 และ 3.17 ตามลําดับ 
3. ดานความคิดเห็น ผูตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการดํารงชีวิตดานความคิดเห็นอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.86 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา คิดวาการศึกษาสูงเปนส่ิงที่จําเปนในสังคม
ปจจุบันมีคาเฉลี่ยเทากันกับสนใจที่จะเปนเจาของกิจการ และตองการมีกิจการเปนของตนเอง, คิดวา
สภาวะการเศรษฐกิจและ การเมืองของไทยปจจุบัน (2554) ไมแนนอน  ดังน้ันจึงใหความสําคัญตอ
องคประกอบในการดํารงชีพอยางมาก, มีการวางแผนอนาคตไวอยางชัดเจน เพ่ือที่จะดํารงชีวิตไปใน
แนวทางที่ไดตั้งไวอยางถูกตอง และคิดวาวัฒนธรรมที่แตกตางกันของแตละประเทศมีความนาสนใจ 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04, 3.86, 3.84 และ 3.69 ตามลําดับ 
 
 ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู 
 
ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู 
 

แนวโนมการตัดสินใจ   S.D. แปลผล 
 การใชบริการ 3.16 0.925 มีแนวโนมปานกลาง 
 การบอกตอหรือแนะนําผูอ่ืน 2.82 0.947 มีแนวโนมปานกลาง 

 
 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหขอมูลแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู พบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีแนวโนมการใชบริการอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 และมีแนวโนม
การบอกตอหรือแนะนําผูอ่ืนมาใชบริการจัดหาคูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.82 
 
ตาราง 8 แสดงจํานวน (ความถี่) และคารอยละ ของขอมูลความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับ 

ธุรกิจจัดหาคู   
 

ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับธุรกิจจัดหาคู จํานวน รอยละ 
    ไมม่ันใจในดานความปลอดภัยของธุรกิจจัดหาคู   5 62.5 
   ธุรกิจจัดหาคูเปนธุรกิจที่เหมาะสมกับคนที่ไมมีเวลา 2 25.0 
 ธุรกิจจัดหาคูเปนธุรกิจใหมที่คนไทยยังไมคอยคุนเคย 1 12.5 

รวม 8 100.0 
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 จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับธุรกิจจัดหาคู 
พบวา มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 8 คน จากจํานวน 250 คน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ความคิดเห็นวา  ยังไมม่ันใจในดานความปลอดภัยของธุรกิจจัดหาคู จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 
62.5 รองลงมาคือ มีความคิดเห็นวา ธุรกิจจัดหาคูเปนธุรกิจที่เหมาะสมกับคนที่ไมมีเวลา จํานวน 2 
คน คิดเปนรอยละ 25.0 และธุรกิจจัดหาคูเปนธุรกิจใหมที่คนไทยยังไมคอยคุนเคย จํานวน 1 คน คิด
เปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 
 
 สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
เฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการ
จัดหาคูแตกตางกัน 
 สมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร มีแนวโนมการตัดสินใจใช
บริการจัดหาคูแตกตางกัน 
 ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานยอยไดดังนี้ 
 สมมติฐานขอที่ 1.1  ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกัน มีแนวโนม
การตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน 
 ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 HO:  ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจใช
บริการจัดหาคูไมแตกตางกัน 
 H1:  ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจใช
บริการจัดหาคูแตกตางกัน 
  
 สถิติที่นํามาใชในการวิเคราะห  เพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากร 2 
กลุม  โดยที่สุมตัวอยางจากแตละกลุมอยางเปนอิสระจากกัน (Independent t – test) โดยใชระดับ
ความเชื่อม่ัน 95 % ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (HO) เม่ือ Sig.(2-tailed) มีคานอยกวา 0.05 
โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่งตั้งสมมติฐาน
ดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผลการ
ทดสอบแสดงดังตาราง 
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ตาราง 9 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาความแปรปรวนในแตละกลุม 
 

 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 
แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู (n = 250) 0.038 0.845 
 
 จากตาราง 9 แสดงคาความแปรปรวนในแตละกลุม Levene’s test for Equality of 
Variances สามารถอธิบายไดดังน้ี แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู จําแนกตามตัวแปรเพศ มี
คา Sig. เทากับ 0.845 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (HO) ปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวาคาความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุมเทากัน  
 
ตาราง 10 แสดงการทดสอบความแตกตางของแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูจําแนกตามเพศ 
 

ตัวแปร 
เพศ t – test for equal variances assumed 

  S.D. t df Sig.(2-tailed) 

แนวโนมการตัดสินใจใชบรกิาร
จัดหาคู 

ชาย 3.10 0.938 
-0.953 248 0.341 

หญิง 3.21 0.911 

 
 จากตาราง 10 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานจากการทดสอบความแตกตางของแนวโนม
การตัดสินใจใชบริการจัดหาคู จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติ Independent t-test ในการทดสอบพบวา 
คา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.341 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (HO)  ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1)   ซึ่งหมายความวา  ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกัน มี
แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูไมแตกตางกัน 
 
 สมมติฐานขอที่ 1.2 ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน มีแนวโนม
การตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน 
ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 HO:  ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจใช
บริการจัดหาคูไมแตกตางกัน 
 H1:  ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจใช
บริการจัดหาคูแตกตางกัน 
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 สถิติที่นํามาใชในการวิเคราะห  เพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากร 2 
กลุม  โดยที่สุมตัวอยางจากแตละกลุมอยางเปนอิสระจากกัน (Independent t – test) โดยใชระดับ
ความเชื่อม่ัน 95 % ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (HO) เม่ือ Sig.(2-tailed) มีคานอยกวา 0.05 
โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่งตั้งสมมติฐาน
ดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผลการ
ทดสอบแสดงดังตาราง 
 
ตาราง 11 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาความแปรปรวนในแตละกลุม 
 

 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 
แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู (n = 250) 1.981 0.161 

 
 จากตาราง 11 แสดงคาความแปรปรวนในแตละกลุม Levene’s test for Equality of 
Variances สามารถอธิบายไดดังนี้ แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู จําแนกตามตัวแปรอายุ  มี
คา Sig. เทากับ 0.161 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (HO)  ปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวาคาความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุมเทากัน  
 
ตาราง 12 แสดงการทดสอบความแตกตางของแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูจําแนกตามอายุ 
  

ตัวแปร อายุ 
t – test for equal variances assumed 

  S.D. t df Sig.(2-tailed) 

แนวโนมการตัดสินใจใช
บริการจัดหาคู 

25-34 ป 3.13 0.950 
-0.713 248 0.476 

35 ปขึ้นไป 3.23 0.844 

 
 จากตาราง 12 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานจากการทดสอบความแตกตางของแนวโนม
การตัดสินใจใชบริการจัดหาคู จําแนกตามอายุ โดยใชสถิติ Independent t-test ในการทดสอบพบวา 
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คา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.476 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (HO)  ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1)   ซึ่งหมายความวา  ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน มี
แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูไมแตกตางกัน 
 
 สมมติฐานขอที่ 1.3 ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน 
มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน 
 ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 HO:  ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมการ
ตัดสินใจใชบริการจัดหาคูไมแตกตางกัน 
 H1:  ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมการ
ตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน 
 สถิติที่นํามาใชในการวิเคราะห คือ การวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance: One-Way ANOVA) ดวยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe test การ
ทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุม
กอน ถาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย F-test แต ถาความ
แปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คูที่แตกตางกัน จะนําไป
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 
 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐานดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผลการ
ทดสอบแสดงดังตาราง 
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ตาราง 13 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาความแปรปรวนในแตละกลุม 
 

 Levene Statistic df1 df2 Sig.(2-tailed) 

แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู  
(n = 250) 

3.819* 2 248 0.023 

 
* ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติ ิ0.05 

 
 จากตาราง 13 ผลการทดสอบความแปรปรวน พบวา มีคา Sig. เทากับ .0023 ซึ่งนอยกวา 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความ
แปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน จึงใชการทดสอบ Brown-Forsythe test ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 14 แสดงการทดสอบความแตกตางของแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู จําแนกตาม

ระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา        n 
  S.D. Statistic Sig. 

ต่ํากวาปริญญาตรี 30 2.90 0.803 

3.835* 0.025 ปริญญาตรี 168 3.27 0.892 

สูงกวาปริญญาตรี 52 2.94 1.037 

 
* ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติ ิ0.05 

 
 จากตาราง 14 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัด 
หาคู จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชสถิติทดสอบ Brown-Forsythe test สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู จําแนกตามระดับการศึกษา มีคา Sig. เทากับ 
0.025  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (HO)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ซึ่ง
หมายความวา ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมการ
ตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   
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 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
comparison) ใชวิธีทดสอบแบบ  Dunnett’s T3 ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบาง
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะหแสดงดังตาราง 
 
ตาราง 15 แสดงการทดสอบความแตกตางเปนรายคูของแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู 

จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา   

ระดับการศึกษา 
ต่ํากวา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สูงกวา 
ปริญญาตรี 

2.90 3.27 2.94 
ต่ํากวาปริญญาตร ี 2.90 

- 
-0.37* 
(0.043) 

-0.04 
(0.840) 

ปริญญาตรี 3.27 
 - 

0.33* 
(0.026) 

สูงกวาปริญญาตร ี 2.94   - 

 
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิ 0.05 

 
 จากตาราง 15 ผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคูของแนวโนมการตัดสินใจใชบริการ
จัดหาคู จําแนกตามระดับการศึกษา พบความแตกตางรายคูดังนี้ 
 กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีแตกตางกับกลุมตัวอยางที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีคา Sig.เทากับ 0.043 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา กลุมตัวอยางที่มี
ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูต่ํากวากลุมตัวอยางที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี  โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.37 
 กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีแตกตางกับกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรี  มีคา Sig. เทากับ 0.026 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา กลุมตัวอยางที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีมีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูสูงกวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษา
สูงกวาปริญญาตรี โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.33  
 สวนรายคูอ่ืนๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอที่ 1.4 ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนม
การตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน 
ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 HO:  ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจ
ใชบริการจัดหาคูไมแตกตางกัน 
 H1:  ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจใช
บริการจัดหาคูแตกตางกัน 
 สถิติที่นํามาใชในการวิเคราะห คือ การวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance: One-Way ANOVA) ดวยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe test การ
ทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุม
กอน ถาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย F-test แต ถาความ
แปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คูที่แตกตางกัน จะนําไป
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 
 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐานดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผลการ
ทดสอบแสดงดังตาราง 
 
ตาราง 16 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาความแปรปรวนในแตละกลุม 
 

 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig.(2-tailed) 

แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู (n = 250) 2.725 2 248 0.068 
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 จากตาราง 16 ผลการทดสอบความแปรปรวน พบวา มีคา Sig. เทากับ .068 ซึ่งมากกวา 
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความ
แปรปรวนของแตละกลุมเทากัน  
 
ตาราง 17 แสดงการทดสอบความแตกตางของแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู จําแนกตาม

อาชีพ 
 

อาชีพ n 
  S.D. Statistic Sig. 

อาชีพอิสระ/ ธุรกิจสวนตัว 63 2.98 0.907 

2.156 0.118 พนักงาน/ เจาหนาที่บริษัทเอกชน 157 3.25 0.889 
อ่ืนๆ (นักเรียน นักศึกษา ขาราชการ 
รัฐวิสาหกิจ) 30 3.03 1.098 

 
 จากตาราง 17 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหา
คู จําแนกตามอาชีพ โดยใชสถิติทดสอบ F-test สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู จําแนกตามอาชีพ มีคา Sig. เทากับ 0.118  ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (HO)  และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)   ซึ่งหมายความ
วา ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการ
จัดหาคูไมแตกตางกัน  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   
 
 สมมติฐานขอที่ 1.5 ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับรายไดแตกตางกัน มี
แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน 
ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 HO:  ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีระดับรายไดแตกตางกัน มีแนวโนมการ
ตัดสินใจใชบริการจัดหาคูไมแตกตางกัน 
 H1:  ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีระดับรายไดแตกตางกัน มีแนวโนมการ
ตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน 
 
 สถิติที่นํามาใชในการวิเคราะห คือ การวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance: One-Way ANOVA) ดวยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe test การ
ทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุม
กอน ถาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย F-test แต ถาความ
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แปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานดวย Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คูที่แตกตางกัน จะนําไป
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 
 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐานดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
  
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผลการ
ทดสอบแสดงดังตาราง 
 
ตาราง 18 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาความแปรปรวนในแตละกลุม 
 

 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig.(2-tailed) 

แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู (n = 250) 0.679 2 248 0.566 

 
 จากตาราง 18 ผลการทดสอบความแปรปรวน พบวา มีคา Sig. เทากับ .566 ซึ่งมากกวา 
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความ
แปรปรวนของแตละกลุมเทากัน  
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ตาราง 19 แสดงการทดสอบความแตกตางของแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู จําแนกตาม
ระดับรายได 

   

ระดับรายได n 
  S.D. Statistic Sig. 

10,000- 19,000 บาท 36 2.97 1.028 

1.126 0.339 
20,000- 29,999 บาท 111 3.11 0.938 
30,000- 39,999 บาท 63 3.29 0.831 
ตั้งแต 40,000 บาทขึ้นไป 40 3.25 0.927 

 
 จากตาราง 19 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหา
คู จําแนกตามระดับรายได โดยใชสถิติทดสอบ F-test สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู จําแนกตามระดับรายได มีคา Sig. เทากับ 0.339  
ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (HO)  และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)   ซึ่ง
หมายความวา ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีระดับรายไดแตกตางกัน มีแนวโนมการ
ตัดสินใจใชบริการจัดหาคูไมแตกตางกัน  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   
 
 ตอนที่ 2 การรับรูถึงการใหบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน 
 สมมติฐานขอที่ 2 การรับรูถึงการใหบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร
แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน 
 ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 HO:  การรับรูถึงการใหบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน มี
แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูไมแตกตางกัน 
 H1:  การรับรูถึงการใหบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน มี
แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน 
 
 สถิติที่นํามาใชในการวิเคราะห  เพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากร 2 
กลุม  โดยที่สุมตัวอยางจากแตละกลุมอยางเปนอิสระจากกัน (Independent t – test) โดยใชระดับ
ความเชื่อม่ัน 95 % ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (HO) เม่ือ Sig.(2-tailed) มีคานอยกวา 0.05 
โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่งตั้งสมมติฐาน
ดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
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 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผลการ
ทดสอบแสดงดังตาราง 
 
ตาราง 20 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาความแปรปรวนในแตละกลุม 
 

 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 
แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู (n = 250) 2.652 0.105 
 
 จากตาราง 20 แสดงคาความแปรปรวนในแตละกลุม Levene’s test for Equality of 
Variances สามารถอธิบายไดดังน้ี แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู จําแนกตามตัวแปรการ
รับรู มีคา Sig. เทากับ 0.105 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (HO)  ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวาคาความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุมเทากัน  
 
ตาราง 21 แสดงการทดสอบความแตกตางของแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูจําแนกตาม 
     การรับรู 
    

ตัวแปร การรับรู 
t – test for equal variances assumed 

  S.D. t df Sig.(2-tailed) 

แนวโนมการตัดสินใจใช
บริการจัดหาคู 

ทราบมากอน 3.17 0.929 
1.703 

24
8 

0.090 
ไมทราบมากอน 2.57 0.535 

 
 จากตาราง 21 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานจากการทดสอบความแตกตางของแนวโนม
การตัดสินใจใชบริการจัดหาคู จําแนกตามการรับรู โดยใชสถิติ Independent t-test ในการทดสอบ
พบวา คา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.090 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (HO)  
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)    ซึ่งหมายความวา  การรับรูถึงการใหบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูไมแตกตางกัน 
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 ตอนที่ 3 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานตางๆ ของบริษัท มีความสัมพันธกับ
แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานขอที่ 3 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานตางๆ ของบริษัท ไดแก ความมี
ชื่อเสียงของบริษัท ความนาเชื่อถือของบริษัท คาใชจายในการใชบริการ และความแปลกใหมของ 
การบริการ มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพ 
มหานคร 
 ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานยอยไดดังนี้ 
 สมมติฐานขอที่ 3.1 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความมีชื่อเสียงของบริษัท มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 HO:  ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความมีชื่อเสียงของบริษัท ไมมีความสัมพันธ
กับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 H1:  ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความมีชื่อเสียงของบริษัท มีความสัมพันธกับ
แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตอไปน้ี 
 
ตาราง 22 แสดงความสัมพันธระหวาง ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความมีชื่อเสียงของ

บริษัทกับ แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู 
 

ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดาน
ความมีชื่อเสียงของบริษัท 

แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู 

n r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ 
ทิศทาง 

ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดาน
ความมีชื่อเสียงของบริษัท 

250 0.142* 0.025 ต่ํามาก เดียวกัน 

 
* ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติ ิ0.05 
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 จากตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคู
ในดานความมีชื่อเสียงของบริษัทกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู  โดยใชสถิติสหสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถอธิบายไดดังนี้  
ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความมีชื่อเสียงของบริษัท มีคา Sig. เทากับ 0.025 ซึ่งนอย
กวา 0.05 นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (HO) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  
ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความมีชื่อเสียงของบริษัท มีความสัมพันธกับแนวโนมการ
ตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดย
มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.142  แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกัน ระดับต่ํามาก  กลาวคือ ผูบริโภคที่มีทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความมีชื่อเสียง
ของบริษัทเพ่ิมขึ้น  จะมีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูเพ่ิมขึ้นในระดับต่ํามาก 
 
 สมมติฐานขอที่ 3.2 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความนาเชื่อถือของบริษัท มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 HO:  ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความนาเชื่อถือของบริษัท ไมมีความสัมพันธ
กับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 H1:  ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความนาเชื่อถือของบริษัท มีความสัมพันธกับ
แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
  

 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตอไปน้ี 
 
ตาราง 23 แสดงความสัมพันธระหวาง ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความนาเชื่อถือของ

บริษัทกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู 
 

ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดาน
ความนาเชื่อถอืของบริษัท 

แนวโนมการตัดสินใจใชบรกิารจัดหาคู 

n r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ 
ทิศทาง 

ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดาน
ความนาเชื่อถอืของบริษัท 

250 0.315** 0.000 คอนขางต่ํา เดียวกัน 

 
** ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิ 0.01 
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 จากตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคู
ในดานความนาเชื่อถือของบริษัทกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู  โดยใชสถิติสหสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถอธิบายไดดังนี้  
ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความนาเชื่อถือของบริษัท มีคา Sig. เทากับ 0.000 
 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (HO) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  
หมายความวา  ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความนาเชื่อถือของบริษัท มีความสัมพันธกับ
แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.315  แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกัน ระดับคอนขางต่ํา  กลาวคือ ผูบริโภคท่ีมีทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดาน
ความนาเชื่อถือของบริษัทเพ่ิมขึ้น  จะมีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูเพ่ิมขึ้นในระดับ
คอนขางต่ํา 
  
 สมมติฐานขอที่ 3.3 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานคาใชจายในการใชบริการของ
บริษัท มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 HO:  ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานคาใชจายในการใชบริการของบริษัท ไมมี
ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 H1:  ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานคาใชจายในการใชบริการของบริษัท มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตอไปน้ี 
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ตาราง 24 แสดงความสัมพันธระหวาง ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานคาใชจายในการใช
บริการของบริษัทกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู 

 

ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดาน
คาใชจายในการใชบริการของบริษัท 

แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู 

n r Sig. 
ระดับความ 
สัมพันธ 

ทิศทาง 

ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดาน
คาใชจายในการใชบริการของบริษัท 

250 0.253** 0.000 คอนขางต่ํา เดียวกัน 

 
** ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิ 0.01 

 
 จากตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคู
ในดานคาใชจายในการใชบริการของบริษัทกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู  โดยใชสถิติ
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถ
อธิบายไดดังนี้  
 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานคาใชจายในการใชบริการของบริษัท มีคา Sig. 
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (HO) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  
หมายความวา  ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานคาใชจายในการใชบริการของบริษัท มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.253  แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ระดับคอนขางต่ํา  กลาวคือ ผูบริโภคที่มีทัศนคติตอการใชบริการ
จัดหาคูในดานคาใชจายในการใชบริการของบริษัทเพ่ิมขึ้น  จะมีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหา
คูเพิ่มขึ้นในระดับคอนขางต่ํา 
 สมมติฐานขอที่ 3.4 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความแปลกใหมของบริการของ
บริษัท มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 HO:  ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความแปลกใหมของบริการของบริษัท ไมมี
ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 H1:  ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความแปลกใหมของบริการของ มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
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 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตอไปน้ี 
 
ตาราง 25 แสดงความสัมพันธระหวาง ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความแปลกใหมของ

บริการของบริษัทกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู 
 

ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความ
แปลกใหมของบริการของบริษัท 

แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู 

n r Sig. 
ระดับความ 
สัมพันธ 

ทิศทาง 

ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความ
แปลกใหมของบริการของบริษัท 

250 0.062 0.327 ไมมี - 

 
 จากตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคู
ในดานความแปลกใหมของบริการของบริษัทกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู  โดยใชสถิติ
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถ
อธิบายไดดังนี้  
 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความแปลกใหมของบริการของบริษัท มีคา Sig. 
เทากับ 0.062 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ  ยอมรับสมมติฐานหลัก (HO) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  
หมายความวา  ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความแปลกใหมของบริการของบริษัท ไมมี
ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
 ตอนที่ 4 รูปแบบการดํารงชีวิตในดานตางๆ มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใช
บริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานขอที่ 4 รูปแบบการดํารงชีวิตในดานตางๆ ไดแก ดานกิจกรรม ดานสนใจ และ
ดานความคิดเห็น มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร 
 ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานยอยไดดังนี้ 
 สมมติฐานขอที่ 4.1 รูปแบบการดํารงชีวิตในดานกิจกรรม มีความสัมพันธกับแนวโนมการ
ตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
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 ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 HO:  รูปแบบการดํารงชีวิตในดานกิจกรรม ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใช
บริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 H1:  รูปแบบการดํารงชีวิตในดานกิจกรรม มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใช
บริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตอไปน้ี 
 
ตาราง 26 แสดงความสัมพันธระหวาง รูปแบบการดํารงชีวิตในดานกิจกรรมกับแนวโนมการตัดสินใจ

ใชบริการจัดหาคู 
 

รูปแบบการดํารงชีวิตในดานกิจกรรม 
แนวโนมการตัดสินใจใชบรกิารจัดหาคู 

n r Sig. 
ระดับความ 
สัมพันธ 

ทิศทาง 

รูปแบบการดํารงชีวิตในดานกิจกรรม 250 0.117 0.065 ไมมี - 

 
 จากตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง รูปแบบการดํารงชีวิตในดาน
กิจกรรมกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู  โดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถอธิบายไดดังนี้  
 รูปแบบการดํารงชีวิตในดานกิจกรรม มีคา Sig. เทากับ 0.065 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ  
ยอมรับสมมติฐานหลัก (HO) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  รูปแบบการดํารงชีวิตใน
ดานกิจกรรม ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
 สมมติฐานขอที่ 4.2 รูปแบบการดํารงชีวิตในดานความสนใจ มีความสัมพันธกับแนวโนม
การตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
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 ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 HO:  รูปแบบการดํารงชีวิตในดานความสนใจ ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใช
บริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 H1:  รูปแบบการดํารงชีวิตในดานความสนใจ มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใช
บริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson 
product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปน้ี 
 
ตาราง 27 แสดงความสัมพันธระหวาง รูปแบบการดํารงชีวิตในดานความสนใจ กับแนวโนมการ

ตัดสินใจใชบริการจัดหาคู 
 

รูปแบบการดํารงชีวิตในดาน 
ความสนใจ 

แนวโนมการตัดสินใจใชบรกิารจัดหาคู 

n r Sig. 
ระดับความ 
สัมพันธ 

ทิศทาง 

รูปแบบการดํารงชีวิตในดานความสนใจ 250 0.108 0.089 ไมมี - 

 
 จากตาราง 27 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง รูปแบบการดํารงชีวิตในดาน
ความสนใจ กับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู  โดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถอธิบายไดดังนี้  
 รูปแบบการดํารงชีวิตในดานความสนใจ มีคา Sig. เทากับ 0.089 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ  
ยอมรับสมมติฐานหลัก (HO) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  รูปแบบการดํารงชีวิตใน
ดานความสนใจ ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
 สมมติฐานขอที่ 4.3 รูปแบบการดํารงชีวิตในดานความคิดเห็น มีความสัมพันธกับแนวโนม
การตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 HO:  รูปแบบการดํารงชีวิตในดานความคิดเห็น ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจ
ใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 H1:  รูปแบบการดํารงชีวิตในดานความคิดเห็น มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใช
บริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
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 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตอไปน้ี 
 
ตาราง 28 แสดงความสัมพันธระหวาง รูปแบบการดํารงชีวิตในดานความคิดเห็น กับแนวโนมการ

ตัดสินใจใชบริการจัดหาคู 
 

รูปแบบการดํารงชีวิตในดาน 
ความคิดเห็น 

แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู 

n r Sig. 
ระดับความ 
สัมพันธ 

ทิศทาง 

รูปแบบการดํารงชีวิตในดานความคิดเห็น 250 -0.010 0.881 ไมมี - 

 
 จากตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง รูปแบบการดํารงชีวิตในดาน
ความคิดเห็น กับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู  โดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียร
สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถอธิบายไดดังนี้  
 รูปแบบการดํารงชีวิตในดานความคิดเห็น มีคา Sig. เทากับ 0.881 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น
คือ  ยอมรับสมมติฐานหลัก (HO) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา  รูปแบบการ
ดํารงชีวิตในดานความคิดเห็น ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัย
ทํางานในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 29 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลีย่ตอเดือน
แตกตางกันของคนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร มีแนวโนม
การตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน 

 

 
สมมติฐานขอที่ 1.1 ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มี
เพศแตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู
แตกตางกัน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 
สมมติฐานขอที่ 1.2 ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มี
อายุแตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู
แตกตางกัน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 
สมมติฐานขอที่ 1.3 ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มี
ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการ
จัดหาคูแตกตางกัน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

 
สมมติฐานขอที่ 1.4 ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มี
อาชีพแตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู
แตกตางกัน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 
สมมติฐานขอที่ 1.5 ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มี
ระดับรายไดแตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหา
คูแตกตางกัน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
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ตาราง 29 (ตอ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอที่ 2 การรับรูถึงการใหบริการจัดหาคูของคนวัย
ทํางานในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน มีแนวโนมการ
ตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

สมมติฐานขอที่ 3 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูของคนวัย
ทํางานในกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกับแนวโนมการ
ตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทาํงานใน
กรุงเทพมหานคร 

 

 

สมมติฐานขอที่ 3.1 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูของคนวัย
ทํางานในกรุงเทพมหานครในดานความมีชื่อเสียงของบริษัท มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคน
วัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

 

สมมติฐานขอที่ 3.2 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูของคนวัย
ทํางานในกรุงเทพมหานครในดานความนาเชื่อถือของบริษัท มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคน
วัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

 

สมมติฐานขอที่ 3.3 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูของคนวัย
ทํางานในกรุงเทพมหานครในดานคาใชจายในการใชบริการ มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคน
วัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

 

สมมติฐานขอที่ 3.4 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูของคนวัย
ทํางานในกรุงเทพมหานครในดานความแปลกใหมของบริการ 
มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของ
คนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
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ตาราง 29 (ตอ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานขอที่ 4 รูปแบบการดํารงชวีิต ไดแก กิจกรรม 
ความสนใจและความคิดเห็น มีความสัมพันธกับแนวโนม
การตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร 

 

 
สมมติฐานขอที่ 4.1 รูปแบบการดํารงชีวิตในดานกิจกรรม มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคน
วัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 
สมมติฐานขอที่ 4.2 รูปแบบการดํารงชีวิตในดานความสนใจ มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคน
วัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 
สมมติฐานขอที่ 4.3 รูปแบบการดํารงชีวิตในดานความคิดเห็น 
มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของ
คนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 
 
 
 



บทที่  5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีดําเนินการคนควา 
 การวิจัยน้ีมุงศึกษาถึง “ทัศนคติที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัย
ทํางานในกรุงเทพมหานคร” เพ่ือใชเปนขอมูลในการประกอบการวางแผนกลยุทธทางการตลาดให
เหมาะสมกับผูใหบริการและผูใชบริการจัดหาคูในปจจุบัน  นอกจากน้ียังเปนขอมูลที่เปนประโยชนแก
การเขาสูตลาดของผูใหบริการจัดหาคูรายใหมและเปนขอมูลสําหรับผูที่สนใจนําความรูไปประยุกตใช
กับธุรกิจที่มีความใกลเคียง 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
ปจจุบัน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางาน
ในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาการรับรูเก่ียวกับบริการจัดหาคู ที่มีผลตอกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการ
จัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานตางๆ ไดแก 
ความมีชื่อเสียงของบริษัท  ความนาเชื่อถือของบริษัท คาใชจายในการใชบริการ และความแปลกใหม
ของบริการ  กับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการดํารงชีวิตกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการ
จัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมุติฐานทางการวิจัย 
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนแตกตางกันของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู
แตกตางกัน 
 2. การรับรูถึงการใหบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน มี
แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน 
 3. ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานตางๆ ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
ไดแก  



 86

ความมีชื่อเสียงของบริษัท  ความนาเชื่อถือของบริษัท คาใชจายในการใชบริการ และความแปลกใหม
ของบริการ  มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร 
 4. รูปแบบการดํารงชีวิต ไดแก กิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น มีความสัมพันธกับ
แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 จากการศึกษา  ทัศนคติที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางาน
ในกรุงเทพมหานคร  สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได 
 การวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 
250 คน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 51.2 มีอายุระหวาง 25-34 ป จํานวน 189 คน 
คิดเปนรอยละ 75.6 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 67.2 เปน
พนักงาน/ เจาหนาที่บริษัทเอกชน จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 62.8 และมีระดับรายได 20,000- 
29,999 บาท จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 44.4 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดานการรับรูเก่ียวกับบริการจัดหาคู ไดแก การรับรูวามีบริการ
จัดหาคู การสนใจใชบริการในขณะนี้ และการสนใจใชบริการในอนาคต 
 การวิเคราะหขอมูลดานการรับรูเก่ียวกับบริการจัดหาคูของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จํานวน 250 คน จําแนกตาม การรับรูวามีบริการจัดหาคู การสนใจใชบริการในขณะนี้ และการสนใจ
ใชบริการในอนาคต พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับรูวามีบริการจัดหาคู จํานวน 243 คน คิด
เปนรอยละ 97.2 ยังไมสนใจที่จะใชบริการในขณะนี้ จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 51.6 และสนใจที่
จะใชบริการในอนาคต จํานวนทั้งหมด 250 คน คิดเปนรอยละ 100 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลดานทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคู ไดแก ความมีชื่อเสียง
ของบริษัท ความนาเชื่อถือของบริษัท คาใชจายในการใชบริการ ความแปลกใหมของการบริการ 
 การวิเคราะหขอมูลดานทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จํานวน 250 คน พบวา 
 ระดับทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูโดยรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา 
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 1.  ดานความมีชื่อเสียงของบริษัท ระดับทัศนคติดานความมีชื่อเสียงของบริษัทอยูในระดับ
ดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา บริษัทจัดหาคูมีความเปนสากล ทันสมัย 
เปดกวางตอการใหบริการกลุมลูกคายุคใหมมากที่สุด และบริษัทที่ใหบริการจัดหาคูเปนบริษัทที่มี
ชื่อเสียง เปนที่รูจัก อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และ 3.73 ตามลําดับ 
 2.  ดานความนาเชื่อถือของบริษัท ระดับทัศนคติดานความนาเชื่อถือของบริษัทอยูในระดับ
ดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การบริการลูกคาของผูใหบริการจัดหาคู
มีความเปนมาตรฐาน สากล ตามแบบอยางที่ตางประเทศกําหนดไว และเชื่อถือในการบริการของ
บริษัทที่ใหบริการจัดหาคูมีคาเฉลี่ยเทากันกับรูสึกปลอดภัยในการใชบริการโดยเชื่อวาบริษัทจะเก็บ
ความลับเปนอยางดี อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 และ 3.46 ตามลําดับ 
 3.  ดานคาใชจายในการใชบริการของบริษัท ระดับทัศนคติดานคาใชจายในการใชบริการ
ของบริษัทอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา คาดวาการ
ใหบริการจัดหาคูมีคาใชจายในการใชบริการท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพการใหบริการ คาดวา
คาใชจายในการใชบริการจัดหาคูมีความยืดหยุนขึ้นอยูกับการบริการที่ลูกคาเลือก และคาดวา
คาใชจายในการใชบริการจัดหาคูในแตละบริษัทมีการกําหนดไวอยางเปนมาตรฐานที่เทาเทียมกัน อยู
ในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86, 3.74 และ 3.60 ตามลําดับ  
 4. ดานความแปลกใหมของบริการของบริษัท ระดับทัศนคติดานความแปลกใหมของ
บริการของบริษัท อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การ
ใหบริการจัดหาคูมีบริการท่ีทันสมัย เชน การใหบริการ Chat Online (Instant Message) เพ่ือให
ติดตอลูกคาไดทันใจ การใหบริการจัดหาคูมีการคัดเลือกคุณสมบัติดานตางๆ เชน อายุ ระดับ
การศึกษา รายได รูปราง หนาตา เปนตน ไดตรงตามความตองการของลูกคา และการใหบริการ
จัดหาคูมีความหลากหลายของกิจกรรมใหเลือก เหมาะสมกับลูกคาแตละประเภทและสอดคลอง
กับไลฟสไตลของกลุมลูกคา อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09, 3.96 และ 3.84 ตามลําดับ 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลดานรูปแบบการดํารงชีวิต ไดแก ดานกิจกรรม ดานความ
สนใจ และดานความคิดเห็น 
 การวิเคราะหขอมูลดานรูปแบบการดํารงชีวิตของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 250 
คน พบวา ระดับของรูปแบบการดํารงชีวิตโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา 
 1.  ดานกิจกรรม ระดับของรูปแบบการดํารงชีวิตอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การที่ใชเวลาสวนใหญในสัปดาหกับการทํางาน เปนงานที่ตอง
พบปะผูคนมากมาย และมักทํากิจกรรมตางๆ ดวยตัวคนเดียว อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.79, 3.66 และ 3.59 ตามลําดับ 
 2.  ดานความสนใจ ระดับของรูปแบบการดํารงชีวิตอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา พบวา การนิยมทองโลกอินเตอรเน็ตเพ่ือแสวงหาความรูเสมอ
สนใจอาศัยในคอนโดมิเนียมที่อยูในเมือง เนื่องจากความสะดวกในการเดินทางไปยังที่ตางๆ สนใจ
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เขารวมประชุมตางๆ ทั้งที่ทํางานและชุมชนที่ทานอาศัยอยู ชอบช็อบปงเพื่ออัฟเดทเทรนดเส้ือผาอยู
เสมอ และชอบครอบครัวที่อยูรวมกันหลายคน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02, 3.65, 3.50, 
3.47 และ 3.46 ตามลําดับ 
 3.  ดานความคิดเห็น ระดับของรูปแบบการดํารงชีวิตอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.86 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การคิดวาการศึกษาสูงเปนสิ่งที่จําเปนในสังคมปจจุบันมี
คาเฉลี่ยเทากันกับสนใจที่จะเปนเจาของกิจการ และตองการมีกิจการเปนของตนเอง คิดวาสภาวะ
การเศรษฐกิจและ การเมืองของไทยปจจุบัน (2554) ไมแนนอน  ดังน้ันจึงใหความสําคัญตอ
องคประกอบในการดํารงชีพอยางมาก มีการวางแผนอนาคตไวอยางชัดเจน เพ่ือที่จะดํารงชีวิตไปใน
แนวทางที่ไดตั้งไวอยางถูกตอง และคิดวาวัฒนธรรมที่แตกตางกันของแตละประเทศมีความนาสนใจ 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04, 3.86, 3.84 และ 3.69 ตามลําดับ 
 ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลดานแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู 
การวิเคราะหขอมูลดานแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 
250 คน พบวา แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของผูตอบแบบสอบถามมีแนวโนมการใช
บริการในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 และมีแนวโนมการบอกตอหรือแนะนําผูอ่ืนมาใช
บริการจัดหาคูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.82 
 การวิเคราะหขอมูลดานความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับธุรกิจจัดหาคูของผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 250 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา ยังไม
ม่ันใจในดานความปลอดภัยของธุรกิจจัดหาคู จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.0 รองลงมาคือ มีความ
คิดเห็นวา ธุรกิจจัดหาคูเปนธุรกิจที่เหมาะสมกับคนที่ไมมีเวลา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.8 และ
ธุรกิจจัดหาคูเปนธุรกิจใหมที่คนไทยยังไมคอยคุนเคย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.4 ตามลําดับ 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) 
 ตอนที่ 1 สมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร มีแนวโนมการ
ตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน 
       โดยสามารถจําแนกออกเปนสมมติฐานยอยได 5 สมมติฐานดังนี้ 
 สมมติฐานขอที่ 1.1  ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกัน มีแนวโนม
การตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกัน 
มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูไมแตกตางกัน 
 สมมติฐานขอที่ 1.2 ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน มีแนวโนม
การตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน 
มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูไมแตกตางกัน 
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 สมมติฐานขอที่ 1.3 ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน 
มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
โดยพบวา ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีแนวโนม
การตัดสินใจใชบริการจัดหาคูต่ํากวาผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีแนวโนมการ
ตัดสินใจใชบริการจัดหาคูสูงกวาผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี 
 สมมติฐานขอที่ 1.4 ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนม
การตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตาง
กัน มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูไมแตกตางกัน 
 สมมติฐานขอที่ 1.5 ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับรายไดแตกตางกัน มี
แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีระดับรายได
แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูไมแตกตางกัน 
 ตอนที่ 2 สมมติฐานขอที่ 2 การรับรูถึงการใหบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน 
 จากผลการวิจัยพบวาการรับรูถึงการใหบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูไมแตกตางกัน 
 ตอนที่ 3 สมมติฐานขอที่ 3 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานตางๆ ของคนวัยทํางาน
ในกรุงเทพมหานคร ไดแก ความมีชื่อเสียงของบริษัท ความนาเชื่อถือของบริษัท คาใชจายในการใช
บริการ และความแปลกใหมของบริการ มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของ
คนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 โดยสามารถจําแนกออกเปนสมมติฐานยอยได 4 สมมติฐานดังนี้ 
 สมมติฐานขอที่ 3.1 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความมีชื่อเสียงของบริษัท มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความมีชื่อเสียงของ
บริษัท มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํามาก 
 สมมติฐานขอที่ 3.2 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความนาเชื่อถือของบริษัท มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความนาเชื่อถือของ
บริษัท มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา 
 สมมติฐานขอที่ 3.3 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานคาใชจายในการใชบริการของ
บริษัท มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานคาใชจายในการใช
บริการของบริษัท มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันใน
ระดับคอนขางต่ํา 
 สมมติฐานขอที่ 3.4 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความแปลกใหมของบริการของ
บริษัท มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความแปลกใหม
ของบริการของบริษัท ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางาน
ในกรุงเทพมหานคร  
 ตอนท่ี 4 สมมติฐานขอที่ 4 รูปแบบการดํารงชีวิต ไดแก กิจกรรม ความสนใจ และความ
คิดเห็น  มีความสัมพันธ กับแนวโนมการตัด สินใจใชบริการ จัดหาคูของคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร 
            โดยสามารถจําแนกออกเปนสมมติฐานยอยได 3 สมมติฐานดังนี้ 
 สมมติฐานขอที่ 4.1 รูปแบบการดํารงชีวิตในดานกิจกรรม มีความสัมพันธกับแนวโนมการ
ตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา รูปแบบการดํารงชีวิตในดานกิจกรรม ไมมีความสัมพันธ
กับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานขอที่ 4.2 รูปแบบการดํารงชีวิตในดานความสนใจ มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจ
ใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา รูปแบบการดํารงชีวิตในดานความสนใจ ไมมีความสัมพันธ
กับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานขอที่ 4.3 รูปแบบการดํารงชีวิตในดานความคิดเห็น มีความสัมพันธกับแนวโนม
การตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา รูปแบบการดํารงชีวิตในดานความคิดเห็น ไม มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
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อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง  ทัศนคติที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคน
วัยทํางานในกรุงเทพมหานครมีประเด็นที่นํามาอภิปราย  ดังนี้ 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
 1.  ผลการศึกษาขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และระดับรายได พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 25-34 ป มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี เปนพนักงาน/ เจาหนาที่บริษัทเอกชน และมีระดับรายไดระหวาง 
20,000- 29,999 บาท ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อัจจิมา เศรษฐบุตร และ ดร.สายสวรรค วัฒน
พานิช (2552) โดยกลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา ฐานะ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยดูไดจาก รายได อาชีพ เชื้อชาติ ภูมิหลังของครอบครัว เปนตน เหลาน้ีมี
ความสําคัญตอธุรกิจ เพราะมีความสัมพันธโดยตรงกับความตองการที่แตกตางกันของมนุษย อันเปน
สาเหตุที่ทําใหตลาดขยายตัวไดถาตลาดนั้นมีผูบริโภคที่มีอํานาจซ้ือเพียงพอ และผลิตภัณฑนั้นมี
อรรถประโยชนตรงตอความตองการของผูบริโภค  
 2.  ผลการศึกษาขอมูลดานการรับรูเก่ียวกับบริการจัดหาคู จําแนกตาม การรับรูวามีบริการ
จัดหาคู การสนใจใชบริการในขณะนี้ และการสนใจใชบริการในอนาคต พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญรับรูวามีบริการจัดหาคู ยังไมสนใจที่จะใชบริการในขณะนี้ และสนใจที่จะใชบริการในอนาคต 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บริการจัดหาคูนั้นเปนธุรกิจใหมที่เพ่ิงไดรับความนิยมในเมืองไทย  เพราะมี
ความสอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิตของคนในยุคปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศูนยวิจัยกสิกร
ไทย (2552) ไดศึกษาแนวโนมของธุรกิจจัดหาคู พบวา ถึงแมธุรกิจบริการจัดหาคูในหลายรูปแบบทั้ง
แบบบริษัทจัดหาคู และเวปไซตหาคูในปจจุบันเปนทางเลือกที่นาสนใจใหกับหนุมสาวยุคปจจุบันก็
ตาม แตผูบริโภคยังไมสนใจใชบริการจัดหาคูในขณะนี้  เน่ืองจากปญหาดานความปลอดภัย และ
ความนาเชื่อถือของผูใหบริการจัดหาคู  โดยเฉพาะประเภทการหาคูแบบออนไลน  ประกอบกับ
ผูบริโภคบางกลุมที่ยังอาย  จึงไมกลาเขาไปใชบริการ  ทําใหถึงแมผูบริโภคท่ีตองการมีคูมีถึง 60% 
ของคนโสดทั้งหมดแตมีเพียง 20% เทาน้ันที่สนใจใชบริการจัดหาคู  
 3.  ผลการศึกษาขอมูลดานทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคู พบวาทัศนคติโดยรวมตอการ
ใชบริการจัดหาคูอยูในระดับดี เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคู อยูใน
ระดับดีทั้ง 4 ดาน ตามลําดับดังน้ี คือ ดานความแปลกใหมของการบริการ ดานคาใชจายในการใช
บริการ ดานความมีชื่อเสียงของบริษัท และดานความนาเชื่อถือของบริษัท ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา
บริการจัดหาคูนั้นเปนธุรกิจใหมที่เพ่ิงไดรับความนิยมในเมืองไทย และจากสภาวะเศรษฐกิจและ
การเมืองที่ยังไมมีเสถียรภาพ  ผูบริโภคจึงตองการที่จะใชบริการดวยคาใชจายในจํานวนที่มี
ความสามารถในการชําระไดโดยไมกระทบตอคาใชจายของกิจกรรมอ่ืนๆ ในการดํารงชีวิต ตลอดจน
ผูบริโภคคํานึงถึงความปลอดภัยในการใชบริการจัดหาคู และความนาเชื่อถือของผูใหบริการจัดหาคู 
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ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เสรี วงษมณฑา (2542) ที่ไดใหความหมายของทัศนคติวา เปนความ
เชื่อ ความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีตอบุคคล สิ่งของหรือ ความคิด  ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหบุคคลน้ันๆเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และแนวคิดของ เชฟแมน และคานูค (Schiffman; & Kanuk (1994)  ที่
ไดกลาวถึงลักษณะของทัศนคติวา เปนความโนมเอียงที่เรียนรูเพ่ือใหมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับ
ลักษณะที่พึงพอใจหรือไมพึงพอใจที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 
  4.  ผลการศึกษาขอมูลดานรูปแบบการดํารงชีวิต พบวา ระดับของรูปแบบการดํารงชีวิต
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา รูปแบบการดํารงชีวิตอยูในระดับดีทั้ง 3 ดาน 
ตามลําดับดังน้ี คือ ดานความคิดเห็น ดานกิจกรรม และดานความสนใจ ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบการ
ดํารงชีวิตของหนุมสาววัยทํางานในปจจุบัน สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 
(2539) ที่ไดกลาววา รูปแบบการดํารงชีวิตเปนการวิเคราะหถึงกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น
ของผูบริโภค ซึ่งแตละคนมีความชอบ ความสนใจในกิจกรรมที่แตกตางกัน และมีลักษณะเปนสวน
บุคคล การศึกษารูปแบบการดํารงชีวิตสามารถชวยใหนักการตลาดเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงคานิยม
ของผูบริโภคและสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือได 
  5.  ผลการศึกษาขอมูลดานแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู พบวา มีแนวโนมการใช
บริการจัดหาคู และแนวโนมการบอกตอหรือแนะนําผูอ่ืนมาใชบริการจัดหาคูในระดับปานกลาง ทั้งน้ี
อาจเปนเพราะวาบริการจัดหาคูนั้นเปนธุรกิจใหมที่เพ่ิงไดรับความนิยมในเมืองไทย และจากสภาวะ
เศรษฐกิจและการเมืองที่ยังไมมีเสถียรภาพ หนุมสาวจึงมีความกังวลใจในการที่จะมีครอบครัวในชวง
เศรษฐกิจชะลอตัวเชนน้ี ตลอดจนผูบริโภคคํานึงถึงความปลอดภัยในการใชบริการจัดหาคู และความ
นาเชื่อถือของผูใหบริการจัดหาคู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรไทย (2552) ไดศึกษา
แนวโนมของธุรกิจจัดหาคู พบวา  ซึ่งถึงแมธุรกิจบริการจัดหาคูในหลายรูปแบบทั้งแบบบริษัทจัดหาคู 
และเวปไซตหาคูในปจจุบันเปนทางเลือกที่นาสนใจใหกับหนุมสาวยุคปจจุบันก็ตาม แตผูบริโภคยังไม
สนใจใชบริการจัดหาคูในขณะนี้  เน่ืองจากปญหาดานความปลอดภัย และความนาเชื่อถือของผู
ใหบริการจัดหาคู  โดยเฉพาะประเภทการหาคูแบบออนไลน  ประกอบกับผูบริโภคบางกลุมที่ยังอาย  
จึงไมกลาเขาไปใชบริการ  ทําใหถึงแมผูบริโภคที่ตองการมีคูมีถึง 60% ของคนโสดทั้งหมดแตมีเพียง 
20% เทาน้ันที่สนใจใชบริการจัดหาคู  
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) 
 สมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร มีแนวโนมการตัดสินใจใช
บริการจัดหาคูแตกตางกัน 
 สมมติฐานขอที่ 1.1  ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกัน มีแนวโนม
การตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน พบวา ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ
แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาทั้งเพศชาย
และเพศหญิงมีความเทาเทียมกันในการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู รวมทั้งการเขาถึงขอมูลขาวสารใน
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เร่ืองเก่ียวกับบริการจัดหาคูมีความเทาเทียมกัน ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของแตละบุคคล ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ นิจกานต หนูอุไร (2549) ไดศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมที่มีผลตอ
แนวโนมและพฤติกรรมของผูใชบริการสายการบินโอเรียนทไทยแอรไลนหรือผูใชบริการสายการบิน
ไทยแอรเอเชีย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูใชบริการสายการบินโอเรียนทไทยแอรไลนหรือ
ผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียที่มีเพศแตกตางกัน มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการไม
แตกตางกัน 
 สมมติฐานขอที่ 1.2 ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกัน มีแนวโนม
การตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน พบวา ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาในชวงอายุ
ดังกลาวเปนชวงที่สามารถเขาถึงบริการจัดหาคูไดเทาเทียมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิจ
กานต หนูอุไร (2549) ไดศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมที่มีผลตอแนวโนมและพฤติกรรมของ
ผูใชบริการสายการบินโอเรียนทไทยแอรไลนหรือผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชีย ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ผูใชบริการสายการบินโอเรียนทไทยแอรไลนหรือผูใชบริการสายการบินไทย
แอรเอเชียที่มีอายุแตกตางกัน มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการไมแตกตางกัน 
 สมมติฐานขอที่ 1.3 ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน 
มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน พบวา ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่
มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูต่ํากวาผูบริโภควัย
ทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานคร
ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูสูงกวาผูบริโภควัยทํางานใน
กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริโภคท่ีมีระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรียังไมคอยมีความพรอมในการใชบริการจัดหาคู สวนผูบริโภคที่มีระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรียังไมคอยม่ันใจในการใชบริการจัดหาคู สอดคลองกับแนวคิดของ อัจจิมา 
เศรษฐบุตร และสายสวรรค วัฒนพานิช (2552) โดยกลาววา ระดับการศึกษาของบุคคลทําใหทัศนคติ
และพฤติกรรมของบุคคลที่มีตอบริการประเภทตางๆ มีความแตกตางกันไป 
 สมมติฐานขอที่ 1.4 ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนม
การตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน พบวา ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ
แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริโภคที่
ประกอบอาชีพแตละอาชีพสามารถเขาถึงการใชบริการจัดหาคูไดเทาเทียมกัน ขึ้นอยูกับความพึง
พอใจของแตละบุคคล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิจกานต หนูอุไร (2549) ไดศึกษาเรื่องทัศนคติ
และพฤติกรรมที่มีผลตอแนวโนมและพฤติกรรมของผูใชบริการสายการบินโอเรียนทไทยแอรไลนหรือ
ผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชีย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูใชบริการสายการบินโอ
เรียนทไทยแอรไลนหรือผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียที่มีอาชีพแตกตางกัน มีผลตอแนวโนม
พฤติกรรมการใชบริการไมแตกตางกัน 
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 สมมติฐานขอที่ 1.5 ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับรายไดแตกตางกัน มี
แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน พบวา ผูบริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มี
ระดับรายไดแตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะวาบริการจัดหาคูมีใหเลือกถึง 3 ประเภท ซึ่งมีคาบริการแตกตางกันตามแตละประเภท ทําใหผู
ที่มีระดับรายไดตางกันสามารถเลือกใชบริการจัดหาคูไดตรงตามความตองการของแตละบุคคล ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรไทย (2552) ไดศึกษาแนวโนมของธุรกิจจัดหาคู พบวา 
ธุรกิจบริการจัดหาคูมีหลายรูปแบบทั้งแบบบริษัทจัดหาคู และเวปไซตหาคูในปจจุบันเปนทางเลือกที่
นาสนใจใหกับหนุมสาวยุคปจจุบัน 
 สมมติฐานขอที่ 2 การรับรูถึงการใหบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร
แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน 
 การรับรูถึงการใหบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน มี
แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูแตกตางกัน พบวา  การรับรูถึงการใหบริการจัดหาคูของคนวัย
ทํางานในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูไมแตกตางกัน ทั้งน้ี
อาจเปนเพราะวาถึงแมผูบริโภคจะรับรูถึงการใหบริการจัดหาคู แตก็ยังไมคอยสนใจใชบริการจัดหาคู 
เน่ืองจากปญหาดานความปลอดภัย และความนาเชื่อถือของผูใหบริการจัดหาคู ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรไทย (2552) ไดศึกษาแนวโนมของธุรกิจจัดหาคู พบวา ถึงแมธุรกิจบริการ
จัดหาคูในหลายรูปแบบทั้งแบบบริษัทจัดหาคู และเวปไซตหาคูในปจจุบันเปนทางเลือกที่นาสนใจ
ใหกับหนุมสาวยุคปจจุบันก็ตาม แตผูบริโภคยังไมสนใจใชบริการจัดหาคูในขณะนี้  เนื่องจากปญหา
ดานความปลอดภัย และความนาเชื่อถือของผูใหบริการจัดหาคู 
 สมมติฐานขอที่ 3 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานตางๆ ของคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร ไดแก ความมีชื่อเสียงของบริษัท ความนาเชื่อถือของบริษัท คาใชจายในการใช
บริการ และความแปลกใหมของบริการ มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของ
คนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานขอที่ 3.1 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความมีชื่อเสียงของบริษัท มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร พบวา 
ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความมีชื่อเสียงของบริษัท มีความสัมพันธกับแนวโนมการ
ตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ํามาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ความมีชื่อเสียงของบริษัท ทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตอ
การใชบริการ สอดคลองกับแนวคิดของ วีระพงศ เฉลิมจิระรัตน (2538) โดยกลาววา กลุมปจจัยที่มี
ผลกอนการรับบริการ ไดแก ชื่อเสียงของบริษัท ความนาเชื่อถือของบริษัท คาใชจายเพ่ือขอรับ
บริการ เปนตน มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจใชบริการของลูกคา 
 สมมติฐานขอที่ 3.2 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความนาเชื่อถือของบริษัท มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร พบวา 
ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความนาเชื่อถือของบริษัท มีความสัมพันธกับแนวโนมการ
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ตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับคอนขางต่ํา ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา ความนาเชื่อถือของบริษัท ทําใหเกิดทัศนคติที่ดี
ตอการใชบริการ สอดคลองกับแนวคิดของ วีระพงศ เฉลิมจิระรัตน (2538) โดยกลาววา กลุมปจจัยที่
มีผลกอนการรับบริการ ไดแก ชื่อเสียงของบริษัท ความนาเชื่อถือของบริษัท คาใชจายเพ่ือขอรับ
บริการ เปนตน มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจใชบริการของลูกคา 
 สมมติฐานขอที่ 3.3 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานคาใชจายในการใชบริการของ
บริษัท มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
พบวา ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานคาใชจายในการใชบริการของบริษัท มีความสัมพันธ
กับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ
เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา คาใชจายในการใชบริการของ
บริษัท ทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการใชบริการสอดคลองกับแนวคิดของ วีระพงศ เฉลิมจิระรัตน 
(2538) โดยกลาววา กลุมปจจัยที่มีผลกอนการรับบริการ ไดแก ชื่อเสียงของบริษัท ความนาเชื่อถือ
ของบริษัท คาใชจายเพ่ือขอรับบริการ เปนตน มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจใชบริการของลูกคา 
 สมมติฐานขอที่ 3.4 ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคูในดานความแปลกใหมของบริการของ
บริษัท มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
พบวา ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคู ในดานความแปลกใหมของบริการของบริษัท ไมมี
ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี
อาจเปนเพราะวา ผูบริโภคยังไมคอยสนใจใชบริการจัดหาคู เน่ืองจากยังมีทัศคติในคอนขางลบกับ
บริการจัดหาคู และยังกังวลในเรื่องปญหาดานความปลอดภัย และความนาเชื่อถือของผูใหบริการ
จัดหาคู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรไทย (2552) ไดศึกษาแนวโนมของธุรกิจจัดหาคู 
พบวา ถึงแมธุรกิจบริการจัดหาคูในหลายรูปแบบทั้งแบบบริษัทจัดหาคู และเวปไซตหาคูในปจจุบัน
เปนทางเลือกที่นาสนใจใหกับหนุมสาวยุคปจจุบันก็ตาม แตผูบริโภคยังไมสนใจใชบริการจัดหาคูใน
ขณะนี้  เนื่องจากปญหาดานความปลอดภัย และความนาเชื่อถือของผูใหบริการจัดหาคู 
 สมมติฐานขอที่ 4 รูปแบบการดํารงชีวิต ไดแก กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น มี
ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานขอที่ 4.1 รูปแบบการดํารงชีวิตในดานกิจกรรม มีความสัมพันธกับแนวโนมการ
ตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร พบวา รูปแบบการดํารงชีวิตในดาน
กิจกรรม ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานขอที่ 4.2 รูปแบบการดํารงชีวิตในดานความสนใจ มีความสัมพันธกับแนวโนม
การตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร พบวา รูปแบบการดํารงชีวิตใน
ดานความสนใจ ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร 
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 สมมติฐานขอที่ 4.3 รูปแบบการดํารงชีวิตในดานความคิดเห็น มีความสัมพันธกับแนวโนม
การตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร พบวา รูปแบบการดํารงชีวิตใน
ดานความคิดเห็น ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร 
 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาบริการจัดหาคูนั้นเปนธุรกิจใหมที่เพ่ิงไดรับความนิยมในเมืองไทย 
และจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ยังไมมีเสถียรภาพ หนุมสาวจึงมีความกังวลใจในการที่จะมี
ครอบครัวในชวงเศรษฐกิจชะลอตัวเชนนี้ ตลอดจนผูบริโภคคํานึงถึงความปลอดภัยในการใชบริการ
จัดหาคู และความนาเชื่อถือของผูใหบริการจัดหาคู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรไทย 
(2552) ไดศึกษาแนวโนมของธุรกิจจัดหาคู พบวา ซึ่งถึงแมธุรกิจบริการจัดหาคูในหลายรูปแบบทั้ง
แบบบริษัทจัดหาคู และเวปไซตหาคูในปจจุบันเปนทางเลือกที่นาสนใจใหกับหนุมสาวยุคปจจุบันก็
ตาม แตผูบริโภคยังไมสนใจใชบริการจัดหาคูในขณะนี้ เน่ืองจากปญหาดานความปลอดภัย และความ
นาเชื่อถือของผูใหบริการจัดหาคู 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.  ผูใหบริการจัดหาคู ควรที่จะใหความสําคัญกับกลุมผูบริโภคที่เปนหนุมสาวโสดวัย
ทํางาน ที่มีการศึกษาสูงระดับปริญญาตรี เน่ืองจากผลการวิจัยพบวา หนุมสาวโสดวัยทํางาน ที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูสูงกวาหนุมสาวโสดวัยทํางาน ที่มี
ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี โดยทําการโฆษณาใหครอบคลุมในสถานที่
ทํางานของกลุมบริโภคเปาหมาย หรือสถานที่สาธารณะที่ผูบริโภคกลุมน้ีนิยมไป เน่ืองจากเปนกลุม
ผูบริโภคท่ีเปนกลุมใหญที่ตองการมีครอบครัว และมีอํานาจในการซื้อที่แนนอน 
 2.  ผูใหบริการจัดหาคู ควรสรางทัศนคติที่ดีตอการใชบริการจัดหาคู ในดานความนาเชื่อถือ
ของบริษัท ดานคาใชจายในการใชบริการ และดานความมีชื่อเสียงของบริษัท ตามลําดับ โดยมีการให
ขอมูลที่ชัดเจน นาเชื่อถือ ดวยการประชาสัมพันธกับกลุมผูบริโภคในวงกวางถึงกระบวนการและ
คาใชจายในการใหบริการในแตละขั้นตอนของบริษัท ตลอดจนความสําเร็จของบริษัท เพ่ือใหผูบริโภค
ไดเขาใจถึงเรื่องของความปลอดภัย ความนาเชื่อถือของธุรกิจ  คาใชจายที่เหมาะสมกับการบริการ
คุณภาพ และความมีชื่อเสียงของบริษัท เน่ืองจากผลการวิจัยพบวา ทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคู
ในดานตางๆ ไดแก ดานความนาเชื่อถือของบริษัท ดานคาใชจายในการใชบริการ และดานความมี
ชื่อเสียงของบริษัท มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางาน ใน
ระดับจากมากไปนอย ตามลําดับ  
 3. ผูประกอบการธุรกิจจัดหาคูในไทยควรที่จะมีการส่ือสารถึงความแตกตางหรือมาตรฐาน
การใหบริการจัดหาคูของคนไทยกับของตางประเทศ เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับลูกคาเปาหมายใน
การไดรับการบริการที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและการดํารงชีวิตของลูกคาที่อาศัยอยูในประเทศไทย
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เนื่องจากธุรกิจจัดหาคูเปนธุรกิจที่มีการดําเนินงานในตางประเทศมาเปนเวลานาน และประสบ
ความสําเร็จ  
 4. ผูประกอบธุรกิจจัดหาคูตองมีจรรยาบรรณและมีคุณธรรมในการใหบริการอยางเครงครัด 
เพ่ือรักษาชื่อเสียงของบริษัท ความนาเชื่อถือในใจของลูกคาเอาไว เน่ืองจากปจจุบันลูกคามีความรูสูง 
สามารถขวนขวายหาขอมูลตางๆ ดวยตนเองไดตลอดเวลาจากอินเตอรเน็ต อีกทั้งมีอํานาจในการ
เลือกใชบริการบริษัทจัดหาคูใดก็ไดที่รูสึกพึงพอใจในการบริการมากที่สุด 
 5.  ผูประกอบธุรกิจจัดหาคูตองเรียนรูหรือศึกษาถึงนวัตกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณตางๆ ในบานเมืองอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือนํามาปรับเขากับแผนการบริการใหมีความทันสมัย
หรือ สอดคลองกับสถานการณบานเมืองปจจุบันที่ลูกคาดํารงชีวิตอยูมากที่สุด เพ่ือสรางความพึง
พอใจใหกับลูกคาในการนําเสนอบริการที่เหมาะเจาะกับความตองการของลูกคายุคใหมไดอยาง
ทันทวงที 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 สําหรับการวิจัยครั้งตอไป  ทางผูวิจัยมีความคิดเห็นวาควรทําการศึกษาเรื่อง  สวนประสม
ทางการตลาด (7’Ps) ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใชบริการจัดหาคู เพ่ือใหทราบถึง
ขอมูลที่เปนประโยชนในการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด (7’Ps) เพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคา และกอใหเกิดความพึงพอใจมากที่สุด  
 นอกจากนี้ยังควรทําการศึกษาถึงแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการจัดหาคูของผูบริโภค  
เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการบริการใหเหมาะสมกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปให
มากที่สุด  เปนการพัฒนาธุรกิจน้ีใหอยูคูคนไทยตอไป 
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แบบสอบถาม 

 
เร่ือง ทัศนคติที่มีผลตอแนวโนมการตดัสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัยทํางานใน    
       กรุงเทพมหานคร 
 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถามชุดน้ีจัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลในการจัดทําสารนิพนธ
ของนิสิตปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทศันคติที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคูของคนวัย
ทํางานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษานี้นําไปเปนประโยชนแกผูประกอบการธุรกิจ
จัดหาคู แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 
 
  สวนที่ 1 ดานการรับรูเก่ียวกับบริการจัดหาคู 
  สวนที่ 2 ทัศนคติตอคุณภาพการบริการจัดหาคู 
  สวนที่ 3 รูปแบบการดํารงชวีิต 
  สวนที่ 4 แนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู 
  สวนที่ 5 ลักษณะดานประชากรศาสตร 
 
สวนที ่1 ดานการรับรูเก่ียวกับบริการจัดหาคูของผูตอบแบบสอบถาม                                                     
คําชี้แจง   ผูตอบแบบสอบถามโปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางตามขอความที่ตรงกับตัว
ทานที่สุด 

1. ทานเคยทราบวามีการใหบริการจัดหาคูแบบบรษิัทจัดหาคู และ/หรือ การใหบริการหา

คูออนไลน มากอนหรือไม 

 (   ) ทราบมากอน   (   ) ไมเคยทราบมากอน 

 

2. ในขณะนี้ทานสนใจใชบริการจัดหาคูหรือไม 

 (   ) สนใจ    (   ) ไมสนใจ 

 

3. ในอนาคตทานสนใจใชบริการจัดหาคูหรือไม 

 (   ) สนใจ    (   ) ไมสนใจ 
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สวนที่ 2 แบบสอบถามดานทัศนคติตอการใชบริการจัดหาคู 
คําชี้แจง ผูตอบแบบสอบถามโปรดทาํเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกบัระดับความ
คิดเห็นของทานมากที่สุด เพียงชองเดียวเทาน้ัน  1 คือ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  
5 คือ เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

ทัศนคตติอการใชบริการจัดหาคู 

ระดับทศันคติ 
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

เห็น
ดวย 

เฉยๆ 
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

ความมีชื่อเสียงของบริษัท (5) (4) (3) (2) (1) 
1.บริษัทที่ใหบริการจัดหาคูเปนบรษิัททีมี่ชื่อเสียง เปนที่

รูจัก 
     

2.บริษัทจัดหาคูมีความเปนสากล ทันสมัย เปดกวางตอการ
ใหบริการกลุมลูกคายุคใหม 

     

3.มีลูกคาจํานวนมากที่ประสบความสําเร็จในการหาคูครอง
จากการใชบรกิารจัดหาคู 

     

ความนาเชื่อถือของบริษัท (5) (4) (3) (2) (1) 
1.ทานเชื่อถือในการบริการของบริษัทที่ใหบริการจัดหาคู      
2.การบริการลูกคาของผูใหบริการจัดหาคูมีความเปน

มาตรฐานสากล  ตามแบบอยางที่ตางประเทศไดกําหนด
ไว 

     

3.ทานรูสึกปลอดภัยในการใชบริการ  โดยเชื่อวาบรษิัทจะ
เก็บความลับของทานเปนอยางดี 

     

คาใชจายในการใชบริการ (5) (4) (3) (2) (1) 

1.ทานคาดวาการใหบริการจัดหาคูจะมีคาใชจายในการใช
บริการที่เหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพการใหบริการ 

     

2.ทานคาดวาคาใชจายในการใชบริการจัดหาคูในแตละ
บริษัทมีการกําหนดไวอยางเปนมาตรฐานที่เทาเทยีมกัน 

     

3.ทานคาดวาคาใชจายในการใชบริการจัดหาคูมีความ
ยืดหยุน  ขึ้นอยูกับการบริการที่ลูกคาเลือก 
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ทัศนคตติอการใชบริการจัดหาคู 

ระดับทศันคติ 
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

เห็น
ดวย 

เฉยๆ 
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

ความแปลกใหมของบริการ (5) (4) (3) (2) (1) 

1.การใหบริการจัดหาคูมีการบริการที่ทนัสมัย เชน การ
ใหบริการ Chat Online (Instant message) เพ่ือให
สามารถติดตอลูกคาไดทันใจ   

     

2.การใหบริการจัดหาคูมีความหลากหลายของกิจกรรมให
เลือก  เหมาะสมกับลูกคาแตละประเภท และสอดคลอง
กับไลฟสไตลของกลุมลูกคา 

     

3.รูปแบบของการใหบริการจัดหาคูของแตละบริษทัมีความ
เปนเอกลักษณ 

     

4.การใหบริการจัดหาคูมีการคัดเลือกคณุสมบัติดานตางๆ 
เชน อายุ ระดับการศึกษา รายได รูปราง หนาตา เปน
ตน ไดตรงตามความตองการของลูกคา  
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สวนที่ 3  แบบสอบถามดานรูปแบบการดํารงชีวติ 
คําชี้แจง ผูตอบแบบสอบถามโปรดทาํเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับระดับความ

คิดเห็นของทานมากที่สุด เพียงชองเดียวเทาน้ัน  1 คือ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 5 คือ 
เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

รูปแบบการดํารงชวีิต 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

เห็น
ดวย 

เฉยๆ 
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

กิจกรรม (5) (4) (3) (2) (1) 

1.ทานมักทํากิจกรรมตางๆ ดวยตวัคนเดียว      
2.ทานใชเวลาสวนใหญในสปัดาหกับการทํางาน      
3.งานของทานตองพบปะผูคนมากมาย      
4.งานอดิเรกของคือ การเขารวมกลุมทาํกิจกรรมเชน เปน

สมาชิกสปอรตคลบั ชมรมชาวคายพัฒนาชุมชนหรือ 
ชมรมทองเท่ียวธรรมชาติ  

     

ความสนใจ (5) (4) (3) (2) (1) 
1.ทานชอบครอบครัวที่อยูรวมกันหลายคน      
2.ทานสนใจในการเขารวมประชุมตางๆ ทั้งที่ทํางานและ

ชุมชนที่ทานอาศัยอยู 
     

3.ทานนิยมทองโลกอินเตอรเน็ตเพ่ือแสวงหาความรูเสมอ      
4.ทานชอบช็อบปงเพ่ืออัฟเดทเทรนดเส้ือผาอยูเสมอ      
5.ทานนิยมอาหารมังสวิรัต เพราะดีตอสุขภาพ      
6.ทานสนใจอาศัยในคอนโดมิเนียมที่อยูในเมือง  เนื่องจาก

ความสะดวกในการเดินทางไปยังที่ตางๆ 
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รูปแบบการดํารงชวีิต 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

เห็น
ดวย 

เฉยๆ 
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

ความคิดเห็น (5) (4) (3) (2) (1) 

1.ทานคิดวาสภาวะเศรษฐกิจ การเมืองของไทยปจจุบัน 
(2554) ยังไมแนนอน ดังนั้นทานจึงใหความสําคัญตอ
องคประกอบในการดํารงชีพอยางมาก 

     

2.ทานคิดวาการศึกษาสูงเปนสิ่งที่จําเปนในสังคมปจจุบัน      

3.ทานคิดวาวฒันธรรมที่แตกตางกันของแตละประเทศมี
ความนาสนใจ 

     

4.ทานสนใจทีจ่ะเปนเจาของกิจการ และตองการมีธุรกิจเปน
ของตนเอง 

     

5.ทานมีการวางแผนอนาคตไวอยางชัดเจน เพ่ือที่จะ
ดํารงชีวิตไปในแนวทางที่ไดตั้งไวอยางถกูตอง 

     

 
 
สวนที่ 4 แบบสอบถามดานแนวโนมการตัดสินใจใชบริการจัดหาคู 
คําชี้แจง ผูตอบแบบสอบถามโปรดทาํเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกบัระดับความ
คิดเห็นของทานมากที่สุด เพียงชองเดียวเทาน้ัน  1 คือ นอยที่สุด  5 คือ มากที่สุด 

 
1. แนวโนมที่ทานจะใชบริการจัดหาคูมีมากนอยเพียงใด 

           5              4               3              2              1         
            มากที่สุด     ..........  :  ……….  :  ……….  :  ……….  :  ……….  นอยที่สุด 
 

2. ทานจะบอกตอหรือแนะนําใหผูอ่ืนมาใชบริการจัดหาคูมากนอยแคไหน 
           5              4               3              2              1         

            มากที่สุด     ..........  :  ……….  :  ……….  :  ……….  :  ……….  นอยที่สุด 
 

3. ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเก่ียวกบัธุรกิจจัดหาคู 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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สวนที ่5 ลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม                                                                          
คําชี้แจง   ผูตอบแบบสอบถามโปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางตามขอความที่ตรงกับตัว
ทานที่สุด 

1. เพศ 

    (   ) ชาย   (   ) หญิง 

 

2.  อายุ 

       (   ) 25-34 ป   (   ) 35-44 ป  (   ) 45 ปขึ้นไป  

 

3. ระดับการศึกษา 

 (   ) ต่ํากวาปริญญาตรี  (   ) ปริญญาตรี  (   ) สูงกวา

ปริญญาตรี 

 

4. อาชีพปจจุบัน 

 (   ) นักเรียน/ นักศึกษา  (   ) ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (   ) อาชีพอิสระ/ ธุรกิจสวนตัว (   ) พนักงาน/ เจาหนาที่บริษัทเอกชน 

 (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………….. 

 

5. ระดับรายได 

 (   ) 10,000-19,999 บาท  (   ) 20,000-29,999 บาท  

 (   ) 30,000-39,999 บาท  (   ) ตั้งแต 40,000 บาทขึ้นไป 

 

 
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

                   ผูจัดทํา 
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ภาคผนวก ข 
 

หนังสือขอความอนุเคราะหเชญิผูเชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 

 รายชื่อ ตําแหนงและสถานที่ทํางาน 
 
รองศาสตราจารย ดร. ณักษ กุลิสร  รองประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
   บริหารธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ  
  คณะสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

อาจารย ดร. วรินทรา ศิริสทุธิกุล  อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ  
  คณะสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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