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การรับรู้ข่าวสารและทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์
Information Receiving and Attitude of Walailak University towards online dating
application
อิษฎาพร พงศ์จันทรเสถียร, ปริญญาภรณ์ พจน์อริยะ
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารและทัศนคติที่มีต่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์
เป็นวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จานวน 400 คน ที่มีอายุ 1925 ปีขึ้นไป ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กลุ่มนักศึกษาที่มีอายุ 19-25ปี ร้อยละ 83 เคยได้รับ
ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ แอพพลิ เ คชั่ น หาคู่ อ อนไลน์ และเคยใช้ ง านแอพพลิ เ คชั่ น หาคู่ ร้ อ ยละ 53.5 ซึ่ ง ใช้ ง าน
แอพพลิ เคชั่น หลายชั่ว โมงต่อวันและสนใจในเพศตรงข้ามเพื่อหาคนรู้ใจเป็นส่วนใหญ่ และทัศนคติที่มีต่อ
แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มนักศึกษาที่มีอายุ 19-25 ปี มีทัศนคติทางบวก
กับแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ ในส่วนของการมองว่าแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อ
พูดคุยกับชาวต่างชาติทั่วโลก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้ข่าวสารและทัศนคติที่มีต่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์จะมีผล
ไปตามตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ซึ่งทางสถิติอยู่ที่ระดับ 0.00 และสานักวิชาแต่ละสานักมีทัศนคติที่แตกต่าง
กันต่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ ทางสถิติอยู่ที่ 0.51 เช่น บางสานักอาจมองว่าแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์เป็น
ประโยชน์ต่อการพูดคุยกับชาวต่างชาติและคนทั่วโลก แต่บางสานักวิชาอาจมองว่า แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์
อาจก่อให้เกิดปัญหาติดโทรศัพท์มากกว่าออกไปเจอโลกภายนอก และ สานักวิชาแต่ละสานักมีผลต่อการ
เปิดรับสื่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ ทางสถิติอยู่ที่ 0.03 เช่น สานักวิชาบางสานักเคยได้รับข่าวสารและสนใจ
เลื อกใช้แอพพลิ เคชั่น หาคู่ออนไลน์ แต่บ างส านักอาจไม่เคยได้รับข่าวสารหรื อไม่ส นใจข่าวสารเกี่ ย ว กั บ
แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์เลย และการรับรู้สื่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ไม่มีความสัมพันธ์กันกับทัศนคติที่มี
ผลต่อสื่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ กล่าวคือ การรับรู้สื่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันกับ
ทัศนคติ
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Abstract
The objective of this research was to study news perceptions and attitudes towards
online dating applications. is a quantitative research The sample group was students. Walailak
University consisted of 400 students aged 19-25 years using a specific sampling method. The
statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard deviation. and
the results of the research show that Among college students aged 19-25, 83% were exposed
to online dating apps. And 53.5% of them used to use dating apps, who used the app several
hours a day and were mostly interested in the opposite sex to make friends. and attitude
towards online dating applications The results of this study showed that students aged 19-25
had a positive attitude towards online dating applications. In terms of seeing online dating
apps as a benefit to interacting with foreigners around the world.
The hypothesis testing results showed that News perceptions and attitudes towards
online dating applications are influenced by both parent and dependent variables. This is
statistically at 0.00 and each school has different attitudes towards online dating applications.
The statistic is 0.51. For example, some agencies may see online dating apps as useful for
talking to foreigners and people around the world. But some schools may think that Online
dating apps can cause more phone addiction than exposure to the outside world, and each
school has an impact on online dating application media exposure. The statistic is 0.03, for
example, some schools have received news and are interested in choosing an online dating
application. But some bureaus may never receive news or don't care about online dating apps.
And the perception of online dating applications media was not correlated with attitudes
affecting online dating applications media. relationship related to attitude
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บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี การสื่ อสารในระบบเครื อ ข่ ายสามารถทาให้ ผู้ ใช้ ง านบนอิ นเทอร์ เน็ ตสามารถ
ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ทั่วโลก โดยผ่านการติดต่อทางแอพพลิเคชั่น หมายถึง โปรแกรม
หรือชุดสั่ง ที่ใช้ควบคุมการทางานของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ เพื่อให้ทางานตามคาสั่ง
และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยแอพพลิเคชั่น (Application) จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้
(User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตัวกลางการใช้งานต่างๆ (มิ่งกมล จันทร์คา,2559)
ในยุ ค ปั จ จุ บั น ทุ ก คนล้ ว นมี อุ ป กรณ์ สื่ อ สารที่ ส ามารถติ ด ต่ อ กั บ คนอื่ น ๆ ได้ ส ะดวกและรวดเร็ ว
เช่น โทรศัพท์ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต และโซเชียลมีเดียในการติดต่อซึ่งกันและกัน ในสังคมปัจจุบันที่โ ลกออนไลน์
และโลกแห่งความเป็นจริง แทบจะกลายเป็นใบเดียวกันทาให้ปฎิเสธไม่ได้ว่าโซเชียลมีเดีย คือส่วนหนึ่งของชีวิต
ที่ขาดไม่ได้ คนยุคดิจิตอลที่นิยมใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์มากขึ้น ทาให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าโซเชียลมีเดีย คือส่วนหนึ่ง
ของชีวิตที่ขาดไม่ได้ คนยุคดิจิตอลที่นิยมใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์มากขึ้น โดยมีการพัฒนาของเทคโนโลยี ของ
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทืมือถือมาตอบโจทย์ ความต้องการของคนยุคนี้ จากความก้าวหน้าของโทคโนโลยีจึง
ทาให้เกิดแอพพลิ เคชั่น ที่เปิ ดช่องทางให้ พูดคุยกั บ คนแปลกหน้า ที่มีเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย อีกทั้ง ผู้ใช้ยัง
สามารถระบุ ความสนใจและความต้องการของคู่ที่ต้อ งการได้ อีก ด้ว ย ไม่ว่าจะเพศ อายุ สถานที่อยู่ หรือ
ไลฟ์สไตล์ ทาให้การพัฒนาความสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าที่ถูกใจ เป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ่น พบว่า มีการหาคู่รักใน
อนาคตผ่านบริการออนไลน์มากกว่าช่องทางปกติ โดยแอพพลิเคชั่นหาคู่ Tinder เป็นแอพพลิเคชั่นหาคู่ ที่
ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะใช้งานง่ายเพียงแค่ปัดขวาเพื่อเลือกจับคู่กับคนที่ชอบหรือปัดซ้ายเพื่อข้าม
ถ้ า อี ก ฝั่ ง ปั ด ขวาเหมื อ นกั น แสดงว่ า ทั้ ง คู่ แ มตซ์ กั น และได้ ส านต่ อ คุ ย กั น ในแอพพลิ เ คชั่ น ส่ ว น Beetalk
แอพพลิเคชั่นที่เขย่าแล้วจะเจอคนคุยจากพิกัดที่อยู่ใกล้ๆ ตัว ส่ วนใหญ่ผู้ที่ใช้แอพพลิเคชั่นจะเป็นนักศึกษาที่
เสียงเป็นส่วนใหญ่ และ Kooup แอพพลิเคชั่นหาคู่ที่ให้ใส่วันเกิด ปีเกิด แล้วจะเลือกคู่ตามดวงสมพงศ์ หรือ
เลือกแมตซ์กับคนที่มีไลฟ์สไตล์หรืออาชีพการงานใกล้เคียงกัน
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจถึงกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาที่ อยู่ในกลุ่มอายุ 19-25 ปี ในมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ เนื่องจากกลุ่มวัยนักศึกษามักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ที่อยู่หอพักและช่วงเวลาพักคาบเรียน วันหยุดก็กลับไป
อยู่กับครอบครัวของตนเอง อาจจะทาให้ไม่สามารถเปิดโอกาสให้ตนเองออกไปพบเจอคู่รักจากสถานที่ต่างๆ
ได้ ซึ่งแอพพลิเคชัน่ หาคู่ออนไลน์เป็นหนึ่งช่องทางที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
จากความสาคัญของปั ญหาดังกล่ าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้
ข่าวสารและทัศนคติการใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่ของนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มอายุ 19-25 ปี ในมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ว่ามีการรับรู้ประโยชน์ รับรู้ความง่าย และรับรู้ความเสี่ยงในการใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์อย่างไร
โดยแอพพลิ เ คชั่ น หาคู่ อ อนไลน์ จ ะมี บ ทบาทมากน้ อ ยเพี ย งใดในการจู ง ใจให้ ก ลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาใช้ ง าน ถึ ง แม้
แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์มีประโยชน์ และความง่ายในการเข้าใช้งาน ในขณะเดียวกันแอพพลิเคชั่นก็อาจสร้าง
ความเสี่ยงต่อผู้ใช้งาน ส่งผลให้ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์จาเป็นต้องพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้ตรงกับ
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ความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น ทั้งนี้ ผลการวิจัยจะทาให้สะท้อนให้เห็นภาพรวมของพฤติกรรมการใช้บริการจาก
ภายนอกเพื่อพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่ นได้ และเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริ
การสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาการรับรู้สื่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์
2. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์
สมมุติฐำนกำรศึกษำ
1. เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ต่างกัน
2. นักศึกษาที่อยู่แต่ละสานักวิชามีทัศนคติที่แตกต่างกันต่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์
3. สานักวิชาที่นักศึกษาเรียนอยู่ต่างกันมีผลต่อการเปิดรับสื่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ต่างกัน
4. การรับรู้สื่อแอพพลิเคชั่นออนไลน์สัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อสื่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์
ขอบเขตของกำรศึกษำ
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาที่มีช่วงอายุ 19-25 ปี ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกเก็บข้อมูล
ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวควำมคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์
ศิวัช จันทนาสุภาภรณ์ (2554, หน้า 10) กล่าวว่าสื่อออนไลน์จัดว่าเป็นสื่อใหม่ หรือที่เรารู้จักกันคือ
New Media ซึ่งเป็นช่องทางในการ นาเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในปัจจุบัน การนาเสนอข่าวแบบดั้งเดิมมัก
รายงานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารต่างๆ หรือแม้แต่วิทยุกระจายเสียง
สถานีโทรทัศน์ทางช่องต่างๆ แต่ข่าวที่มาจากสื่อออนไลน์นั้นจะเป็นการนาเสนอข่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน,2554,หน้า 147 อ้างใน สุรศักดิ์ ปาเฮ,2554,หน้า 2) ได้จากัดขอบข่ายของ
New Media ที่พบในสังคมไทยปัจจุบันโดยจะมีคุณลักษณะเฉพาะ 7 ประเด็น ต่อไปนี้คือ
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1) เป็นการสื่อสารสองทาง
2) ไม่จากัดพื้นที่และเวลาในการสื่อสาร
3) เป็นสื่อไร้ตัวตนไม่มีเจ้าของ (Anonymous)
4) มีต้นทุนในการเข้าถึงสูง
5) ไม่สามารถปิดกั้นได้
6) เป็นกระแสที่จะไหลไม่หยุดยั้ง สื่อหลัก รัฐและผู้มีอานาจต้องปรับตัวให้ทัน
7) ไม่ได้รับการยอมรับในฐานะสื่อ
แนวคิดกำรรู้สังคมออนไลน์ (Social Media Literacy)
การรู้สื่อในศตวรรษที่ 21 (Thoman & Jolls, 2012, p. 9) การหลอมรวมสื่อ (Media Convergence)
และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงและสร้างการ เรียนรู้ใหม่ ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของทุกกลุ่มวัย
ไม่เพียงพอสาหรับยุคสมัยนี้ แต่ต้องมี ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ตีความ แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่าง
ๆที่ได้รับจากสื่อด้วย ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ไม่ได้เป็นเพียงอักษรข้อความในกระดาษเช่นในอดีต แต่ข้อมูล
ข่าวสารในปัจจุบันมีพลัง อย่างมาก ทั้งในรูปแบบของภาพ และเสียงที่มีความหลากหลาย และมีการกระจาย
ของข้อมูลข่าวสาร อย่างรวดเร็ว (นางสาวศิริพร แซ่ลิ้ม,22,2558)
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่อง การรับรู้ข่าวสารและทัศนคติขอ ง
นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ โดยมีงานวิจัยวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ซินหยั่ว เจิ้น (2558) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารตลาดของแอพพลิเคชั่นวีแชท (Wechat)
กั บ การใช้ บ ริ ก ารของ ผู้ บ ริ โ ภคในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี นและประเทศไทย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการผลิ ต
แอพพลิเคชั่นวีแชท ทาเพื่อดึงดูดความสนใจ ของผู้บริโภคหันมาเล่นวีแชท และสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่เน้น
ความปลอดภัยและปกป้องความเป็น ส่วนตัว เช่น คนที่ไม่ได้แอดเป็นเพื่อนกันไม่สามารถแสดงความคิดเห็น
หรือดูข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นได้ กลุ่มเป้าหมายของแอพพลิเคชั่นวีแชท เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อม
กับเทคโนโลยี คนที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นและทาธุรกิจส่วนตัว และในปัจจุบันวีแชทก็ได้รับกระแส
ความนิยม ในผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นวีแชทกลุ่มชาวจีน ในอนาคตก็ยังมีความไม่แน่นอน ช่องทางการใช้สื่อจะ
เป็ น สื่ อโฆษณาเจาะตรงกับ กลุ่มเป้ าหมาย โดยผ่ านแอพพลิ เคชั่นคิว คิว เนื่องจากแอพพลิ เคชั่นวีแชทกับ
กลยุทธ์การสื่อสารทางตลาดแอพพลิเคชั่นสองแบบ คือการทาตลาดแบบมีค่าใช้จ่าย เป้าหมายที่สาคัญที่สุดคือ
การทาให้แบรนด์ของสินค้าหรือบริการเข้าถึงผู้คนจานวนมาก แอพพลิเคชั่นวีแชท วีแชทถือว่าเป็นช่างทางหนึ่ง
สาหรับ ประชาสัมพันธ์ สามารถติดตามสอบถามกับลูกค้าและบริการหลังการขายโดยตรง
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กลยุทธ์การสื่อสารทางตลาดต่างประเทศของแอพพลิเคชั่นวีแชท ใช้ดาราที่มี ชื่อเสียงและฮิตมาเป็น
พรีเซ็นเตอร์ทาโฆษณา เช่นใน ตลาดสหรัฐอเมริกา ใช้ลิโอเนล เมสซี่ เป็นพรีเซ็น เตอร์ตลาดประเทศไทยใช้พัช
ราภา (อั้ม) ธนทัต ชัยอรรถ (แกงส้ม เดอะสตาร์) เต็มฟ้า กฤษณายุธ (ปัน ปัน) อิสริยะ ภัทรมานพ (ฮั่น เดอะ
สตาร์) มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ได้ร่วมมือกับแบรนด์ดัง ๆ ในประเทศ นั้น เช่นในตลาดสหรัฐอเมริกา ร่วมมือกับ กู
เกิ้ล (Google) ใครใช้ไอดีกูเกิ้ล(Google) ทะเบียนวีแชท
ธันยพร สุวัจนพรพงศ์ ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว และ วรรพรรณ อภิศุภะโชค (2562) ได้ศึกษาเรื่องการ
รับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย การับรู้ความเสี่ยงในการใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ กับพฤติกรรมการใช้
แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ ถึงแม้แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์จะมีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการจูงใจให้กลุ่ม
เด็กวัยรุ่นศึกษาใช้งาน ในขณะเดียวกันแอพลิ เคชั่นก็อาจจะสร้างความเสี่ยงต่อผู้ใช้งาน ส่งผลให้ผู้ให้บริการ
แอพพลิ เ คชั่ น หาคู่ อ อนไลน์ จ าเป็ น ต้อ งพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่น ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการขอผู้ ใ ช้ม ากขึ้ น ทั้ งนี้
ผลการวิ จั ย จะท าให้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ภาพรวมของพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารจากภายนอกเพื่ อ พั ฒ นาระบบ
แอพพลิเคชั่นได้ และเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ต่อไป
จากพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์นั้น พบว่า ส่วนใหญ่จะเลือกใช้งานแอพพลิเคชั่น
หาคู่ออนไลน์ที่มีชื่อว่า Tinder และจะใช้เวลาเล่นแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์วันละ 1-2 ครั้ง และใช้เวลาเล่น
นานถึง 31-45 นาที โดยจะใช้เวลาในช่ว งเวล 16.01-20.00 น. มักจะใช้งานแอพพลิ เคชั่นหาคู่ออนไลน์
โดยการกด Like หรือ ถูกใจให้ผู้ใช้บริการท่านอื่น ซึ่งจากความสามารถของแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ ที่ถูก
ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบนั้น ทาให้แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือที่มี
บทบาทสาคัญที่ช่วยให้ผู้คนสามารถค้นหาและเชื่อมต่อบุคคลอื่นผ่านสื่ออนไลน์ โดยผู้ใช้งานส่วนใหญ่มักจะมี
เป้าหมายในการพัฒนาความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในรูปแบบโรแมนติก และศึกษาพูดคุยกันโลกเสมือนจริงนี้
ก่อนสอดคล้องกับงานวิจัยของ สีตลา ชาญวิเศษ (2557) ที่ได้ศึกษาถึงบทบาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ
พัฒ นาความสั มพัน ธ์แบบโรแมนติกจากผู้ มีประสบการณ์ในการสร้างความสั มพันธ์โ ดยใช้เครือข่ายสั ง คม
ออนไลน์ อย่ าง Facebook หรื อ LINE แล้ ว พบว่า กลุ่ มตัว อย่างมีขั้นตอนในการพั ฒ นาความสั ม พัน ธ์ แ บบ
โรแมนติกอยู่ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นแรก จะทาความรู้จักศึกษากันก่อน ขั้นที่สอง คือ ทาการกระชับความสัมพันธ์
ในช่วงต้น และขั้นตอนที่สาม คือ กระชับความสัมพันธ์ในช่วงที่ตัดสินใจคบหาดูใจกัน และจะหันมาใช้การ
สื่อสารทางโทรศัพท์และใช้แอพพลิเคชั่นแบบเห็นหน้า และนัดเจอกันในเวลาต่อมา และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ขวัญจิรา ดลปัญญาเลิศ และสุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2558) พบว่าผู้ที่ใช้โปรแกรมสนทนา Beetalk มักจะ
ใช้ข้อความทักทายที่น่าสนใจทั้ง มีการส่งรูปภาพ สัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ต่างๆ รวมทั้งมีการใช้คาศัพท์ที่ใช้กัน
เฉพาะกลุ่ม และส่วนใหญ่ได้มีการสร้างความสัมพันธ์แบบเพื่อนกับคู่สนทนามากที่สุด
สีตลา ชาญวิเศษ (2557) ที่ได้ศึกษาถึงบทบาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบ
โรแมนติกจากผู้มีประสบการณ์ในการสร้างความสัมพันธ์โดยใช้เครือ ข่ายสังคมออนไลน์อย่าง Facebook หรือ
LINE แล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีขั้นตอนในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบโรแมนติกอยู่ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นแรก จะ
ทาความรู้จักศึกษากันก่อน ขั้นที่สอง คือ ทาการกระชับความสัมพันธ์ในช่วงต้น และขั้นตอนที่สาม คือ กระชับ
ความสัมพันธ์ในช่วงที่ตัดสินใจคบหาดูใจกัน และจะหันมาใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์และใช้แอพพลิเคชั่นแบบ
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เห็นหน้า และนัดเจอกันในเวลาต่อมา และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ขวัญจิรา ดลปัญญาเลิศ และสุรพงษ์
โสธนะเสถียร (2558) พบว่าผู้ที่ใช้โปรแกรมสนทนา Beetalk มักจะใช้ข้อความทักทายที่น่าสนใจทั้ง มีการส่ง
รูปภาพ สัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ต่างๆ รวมทั้งมีการใช้คาศัพท์ที่ใช้กัน เฉพาะกลุ่ ม และส่วนใหญ่ได้มีการสร้ าง
ความสัมพันธ์แบบเพื่อนกับคูส่ นทนามากที่สุด
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง และกำรส่งกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 7064 คน แบ่ง
ออกเป็น 13 สานักวิชา ได้แก่ เทคโนโลยีเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ สารสนเทศศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ การจัดการ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ศิลปะศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มีโครงสร้างแบบสอบถาม 3 ส่วนดังนี้
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) มีโครงสร้างแบบสอบถาม 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ สานักวิชา อายุและชั้นปี
ส่วนที่2 สอบถามข้อมูลถึงการรับรู้สื่อ การตัดสินใจในการใช้ และ การได้รับรู้ข่าวสารของแอปพลิเคชั่นหาคู่
ส่วนที่3 สอบถามถึงทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ของแอปพลิเคชั่นหาคู่
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จาก การใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามกับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และต้องเป็นผู้ที่ เคยได้ยิ้น/รู้จัก
หรือใช้แอปพลิเคชั่นหาคู่หรือเคยใช้แอปพลิเคชั่นเท่านั้น จากนั้นผู้วิจัยจะเก็บแบบสอบถามหลังจากที่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทาแบบสอบถามเสร็จทันที จนครบตามจานวน 400 คน โดยเก็บข้อมูลในเดือน กันยา
ยายน 2564
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในส่ ว นของการวิเคราะห์ ข้อมูล นั้ น จะดาเนินการภายหลั งจากที่ได้ทาการเก็บรวบรวม ข้อมูล 400
ตัวอย่าง แล้วจึงทาการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปด้วยวิธีการทางสถิต
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยติดต่อนักศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลั กษณ์เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ชี้แจง
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ในการวิจัยและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามโดยนักศึกษา
สามารถตอบปฏิเสธได้ ถ้าไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้ จากนั้นผู้วิจัยจึงแจกแบบสอบถามและเก็บ
รวบรวมข้อมูลหลังจากที่นักศึกษาทาแบบสอบถามเสร็จทันที ผู้วิจัยเก็บข้อมูลกับนักศึกษากลุ่มอื่นๆในลัก ษณะ
เดียวกันจนครบตามจานวน 400 คน โดยเก็บข้อมูล เดือนสิงหาคม-เดือนมกราคม 2564
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ของการวิจั ย ชิ้น นี้ ผู้ วิจัยได้ใช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์วิเคราะห์ ผ ลทางสถิติ ดังนี้
การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและอนุมานนามารายงานผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมด 3 ส่วน
ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล การรับรู้สื่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ ทัศนคติที่มีต่อ
แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ โดยรายงานผลด้วยความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารและทัศนคติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-5 ขึ้นไป จานวน 400 คน เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 4 สมมุตติฐาน ดังนี้
สมมุติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้สื่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์
สมมุติฐานที่ 2 แต่ละสานักวิชามีทัศนคติที่แตกต่างกันต่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์
สมมุติฐานที่ 3 สานักวิชาทีต่ ่างกันมีผลต่อการรับรู้สื่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์
สมมุติฐานที่ 4 การรับรู้สื่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์สัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อสื่อแอพพลิเคชั่นหาคู่
ตอนที่ 4.1 ผลกำรวิเครำะห์สถิติเชิงพรรณนำ
ตารางที่ 4.1: แสดงจานวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะทางประชากร
1. จำนวนประชำกร(นักศึกษำ)
หญิง
ชาย
2. อำยุ
19
20
21
22
23
24
25 ขึ้นไป
3. ระดับชั้นปี
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ลักษณะทางประชากร
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5 ขึ้นไป

จานวน (คน)
400
223
177

ร้อยละ
100.0
55.8
44.3

118
122
69
45
31
7
8

29.5
30.5
17.3
11.3
7.8
1.8
2.0

146
97
จานวน (คน)
116
30
11

36.5
24.3
ร้อยละ
29.0
7.5
2.8
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4. สานักวิชา
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
สานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สานักวิชาการจัดการ
สานักวิชาวิศวกรรมและทรัพยากร
สานักวิชาศิลปะศาสตร์
สานักวิชาสหเวชศาสตร์
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
สานักวิชาเภสัชศาสตร์
สานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สานักวิชาแพทย์ศาสตร์

70
54
53
44
40
38
31
16
14
12
11
10
7

17.5
13.5
13.3
11.0
10.0
9.5
7.8
4.0
3.5
3.0
2.8
2.5
1.8

จากตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาทั้งสิ้น 400 คน
ผลการวิจัย พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีจานวนใกล้เคียงกัน กล่าวคือ เป็นเพศหญิงจานวน 223 ราย หรือ
ร้อยละ 55.8 เพศชาย จานวน 117คน หรือร้อยละ 44.3 และอายุของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20 ปี
จานวน 122 คน หรือร้อยละ 30.5 ช่วงอายุ 19 ปี จานวน 118 คน หรือร้อยละ 29.5 ช่วงอายุ 23 ปี จานวน
31 คน หรือร้อยละ 7.8 ช่วงอายุ 25 ปีขึ้นไปหรือร้อยละ 2.0 และช่วงอายุ 24 ปี จานวน 7 คน หรือร้อยละ
1.8 ตามลาดับ และในระดับชั้นปีส่วนใหญ่ พบว่า ชั้นปีที่ 1 จานวน 146 คน หรือร้อยละ 36.5 ให้ความสนใจ
มากที่สุด และชั้นปี่ที่ 3 จานวน 116คน หรือร้อยละ 29.0 ชั้นปีที่ 2 จานวน 9 คน หรือร้อยละ 24.3 ชั้นปีที่ 4
จานวน 30 คน หรือร้อยละ 7.5 ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป 11 คน หรือร้อยละ 2.8 และในส่วนของสานักวิชา พบว่า
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ให้ความสนใจมากที่สุดจานวน 70 คน หรือร้อยละ 17.5 สานักวิชารัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ จานวน 54 คน หรือร้อยละ 13.5 สานักวิชาการจัดการ จานวน 53 หรือร้อยละ 13.3 สานักวิชา
วิศวกรรมและทรัพยากร จานวน 44 คน หรือร้อยละ 10.0 สานักวิชาศิลปะศาสตร์ จานวน 40 คน หรือร้อยละ
10.0 สานักวิชาสหเวชศาสตร์ จานวน 38 คน หรือร้อยละ 9.5 สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จานวน 31 คน
หรือร้อยละ 7.8 สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ จานวน 16 คน หรือร้อยละ 4.0 สานักวิชาเภสัชศาสตร์ จานวน
14 คน หรือร้อยละ 3.5 สานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จานวน 12 คน หรือร้อยละ 3.0
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 11 คน หรือร้อยละ 2.8 สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 10 คน หรือ
ร้อยละ 2.5 สานักวิชาแพทย์ศาสตร์ 7 คน หรือร้อยละ 1.8 ตามลาดับ
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จากตารางที่ 4.2 จานวนแสดงจานวนและร้อยละของการรับรู้สื่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ผลการวิจัย พบว่า ข่าวสารที่ได้รับจากแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ เคยได้รับข่าวสาร จานวน 332 คน
หรือร้อยละ 83.0 และผู้ที่ไม่เคยรับข่าวสารเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์เลย จานวน 68 คน หรือร้อย
ละ 17.0 และเคยใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ คิดเป็นจานวน 257 คน หรือร้อยละ 64.3 และผู้ไม่เคยใช้
แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์เลย จานวน 186 คน หรือร้อยละ 46.5 ช่องทางแอพลิเคชั่นที่คนส่ วนใหญ่รู้จัก
ลาดับที่ 1 Tinder เป็นจานวนคน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 ลาดับที่ 2 Kooup เป็นจานวนคน 75 คิด
เป็นร้อยละ 78. ลาดับที่ 3 Beetalk เป็นจานวนคน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ลาดับที่ 4 Jack’d เป็น
จานวนคน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 ลาดับที่ 5 Wechat เป็นจานวนคน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และ
อื่นๆ Facebook เป็นตานวนคน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ลาดับต่อมาท่านมีการตอบสนองอย่างไรหลังจาก
ได้รับข้อมูลข่าวสารสื่อแอพพลิชั่นหาคู่ออนไลน์ ไม่สนใจ,ลบทิ้ง จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 คลิกอ่าน
ผ่ านๆ จ านวน 11 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 2.8 คลิ กเพื่ออ่านรายละเอียด จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8
คลิกเพื่อร่วมเล่นเกมชิงรางวัล จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม จานวน 69 คิดเป็น
ร้อยละ 17.3 แนะนา/บอกต่อ จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 สนใจทันที แล้วลองโหลดดู จานวน 16
คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 อื่นๆ ลองกดเข้าไปใช้งาน จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 หลังจากที่ท่านได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อแอพพลิเคชั่นออนไลน์มีการตอบสนองอย่างไร สามารถใส่รูปโปรไพล์หลายรูป จานวน
257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 สามารถขยายรัศมีการพอเจอผู้ คนได้ จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8
สามารถกาหนดอายุผู้ใช้งานที่ต้องการพบเจอได้ จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 สามารถเชื่อมต่อกับ
โซเชียลมีเดียอื่นๆ ได้ เช่น เฟซบุ๊ค หรือ อินสตาแกรม จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 สามารถเลือก
รูปลักษณ์ของคนที่ต้องการพบเจอได้ เช่น น้าหนัก หรือ ส่วนสูง จานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 สามารถ
ส่งรูปให้ผู้ใช้รายอื่นดูได้ จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 สามารถ Video Call พูดคุยกับผู้ใช้รายอื่นได้
จานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 และสามารถยกเลิ กการติดต่อได้ห ากไม่ถูกใจกัน จานวน 117 คน
คิดเป็นร้อยละ 29.3 หลังจากที่ท่านได้ใช้แอพพลิเคชั่นออนไลน์แล้ว ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของนักพัฒนาทา
แอปพลิเคชั่นหาคู่เพื่อการใด ผู้คนได้มีโอกาสพบคนใหม่ๆ ใกล้ๆ ตัว จานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8
ให้ผู้คนได้มีโอกาสพบ/พัฒนาความส้มพันธ์กับคนใหม่ๆ วัตถุประสงค์เหมือนเว็บไซต์หาคู่ทั่วๆ ไปแต่ปรับมาเป็น
แอพพลิ เ คชั่ น ในมื อ ถื อ ใช้ ไ ด้ ส ะดวกขึ้ น จ านวน 70 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 17.5 และ อื่ น ได้ เ รี ย นรู้ ที่ จ ะใช้
แอพพลิเคชั่นใหม่ๆ จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8
อภิปรำยผลกำรวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง “การรับรู้ข่าวสารและทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลั ยวลัยลักษณ์ ที่มีต่อ
แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์” และทาการเก็บแบบสอบถาม 400 คน ผู้วิจัยได้นาผลมาอภิปรายผลดังนี้
การกล่าวว่าสื่อออนไลน์จัดว่าเป็นสื่ อใหม่ (ศิวัช จันทนาสุภาภรณ์) หรือ New Media ซึ่งเป็นช่อง
ทางการในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทาให้สอดคล้องเกี่ยวกับวิจัยที่ผู้วิจัยต้องการทาอื่นขึ้นมา
เนื่อง
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ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารในระบบเครือข่ายสามารถทาให้ผู้ใช้งานบนอินเทอร์เน็ตสามารถติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ทั่วโลก โดยผ่านการติดต่อทางแอพพลิเคชั่น หมายถึง โปรแกรม หรือชุดสั่ง ที่ใช้
ควบคุมการทางานของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ เพื่อให้ทางานตามคาสั่ง และตอบสนอง
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ โดยแอพพลิ เ คชั่ น (Application) จะต้ อ งมี สิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า ส่ ว นติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ใ ช้
(User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตัวกลางการใช้งานต่างๆ (มิ่งกมล จันทร์คา,2559)
ทัศนคติ เป็นการจูงใจต่อแนวโน้มในการตอบสนองอย่างเฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่เกิดขึ้น สภาวะความ
พร้อมของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุนหรือต่อต้านบุคคล สถาบัน สถานการณ์ หรือ
แนวความคิด สอดคล้องกับแนวความคิดของ (สุรางค์ โควตระกูล) ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่ อ การรั บ รู้ ข่ า วสารและทั ศ นคติ ก ารใช้ แ อพพลิ เ คชั่ น หาคู่ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม อายุ 19-25 ปี ใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่ามีการรับรู้ประโยชน์ รับรู้ความง่าย และรับรู้ความเสี่ยงในการใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่
ออนไลน์อย่างไร โดยแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์จะมีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการจูงใจให้กลุ่มนักศึกษาใช้
งาน ถึงแม้แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์มีประโยชน์ และความง่ายในการเข้าใช้งาน ในขณะเดียวกันแอพพลิเคชั่น
ก็อาจสร้างความเสี่ยงต่อผู้ใช้งาน ส่งผลให้ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์จาเป็นต้องพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น
ปัจจัยด้านเพศต่างกันมีความคาดหวังต่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ ในด้านต่างๆ ที่ต่างนั้นพบว่า
สอดคล้องกับทฤษฎี Triandis กล่าวถึง องค์ประกอบของทัศนคติ มีความแตกต่างกันอย่างมากในส่ว นของ
ความคิด ค่านิยม ทัศนะคติ รวมถึงอายุ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างกันในเรื่องความคิด และพฤติกรรม
โดยทั่ว ไปคนที่มีอายุ มาก มักจะมีแนวโน้ มที่จะมีความคิดแบบระมัดระวังมากกว่าคนที่มีอายุน้อย และมี
ผลประโยชน์ทางสังคมมากกว่าคนที่มีอายุน้อย นอกจากนั้นยังทีความแตกต่างกันในด้านความต้องการ
จากสมมุติฐานที่ 2 แต่ละสานักวิชามีทัศนคติที่แตกต่างกันต่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ สรุปได้ว่า
ไม่ปฏิเสธ H1 แต่ละสานักวิชามีทัศนคติที่แตกต่างกันต่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า จากการ
ทดสอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง สานักวิชาแต่ละสานักวิชามีทัศนคติที่แตกต่างกันออกไป สอดคล้องเกี่ยวกับ
ทฤษฎีการมีส่วนร่วม (Active Participatory Theory) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อทัษนคติของบุคคลเป็นอย่างมาก
การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจ มีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหม่ แต่ถ้ากลุ่มนั้นได้มีการตัดสินใจที่จะ
ยอมรับทัศนคติใหม่ สมาชิกในกลุ่มก็จะยอมรับทัศนคตินั้นๆ ด้วย แต่ในทางกลับกันถ้าบุคคลเปลี่ยนกลุ่มอ้างอิง
ทัศนคติของบุคคลนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงตามกลุ่มไปด้วย ดังนั้นทัศนคติต่อการใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์คือ
ความคิดที่มีผลต่ออารมณ์และแสดงความรู้สึกนั้นออกมาโดยพฤติกรรม
จากสมมุติฐานที่ 3 แต่ละสานักวิชาที่ต่างกันมีผลต่อการเปิดรับสื่อแอพพลิเคลั่นหาคู่ออนไลน์สรุปได้ว่า
ไม่ปฏิเสธ H1 สานักวิชาที่ต่างกันมีผลต่อการรับรู้สื่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ จากการทดสอบแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง สานักวิชาแต่ละสานักวิชามีการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกันไป เนื่องจากผู้เปิดรับข่าวสารมี
แนวโน้มที่จะเลือกสนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น รวมไปถึงความสนใจของคน
เพื่อนสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู่ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจหรือทัศนคติเดิมที่มีอยู่
แล้ว
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จากสมมุติฐานที่ 4 การรับรู้สื่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์สัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อสื่อแอพพลิเคชั่น
หาคู่ออนไลน์ จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้สื่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีผล
ต่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ ได้สอดคล้องกับงานวิจัย สีตลา ชาญวิเศษ (2557) ได้ศึกษาสังคมออนไลน์ใน
การพัฒนาความสัมผัส โรแมนติกอยู่ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นแรก จะทาความรู้จักศึกษากันก่อน ขั้นทีส่ อง คือ ทา
การกระชับความสัมพันธ์ในช่วงต้น และขั้นตอนที่สาม คือ กระชับความสัมพันธ์ในช่วงที่ตัดสินใจคบหาดูใจกัน
และจะหันมาใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์และใช้แอพพลิเคชั่นแบบเห็นหน้า และนัดเจอกันในเวลาต่อมา เป็นต้น
ข้อเสนอแนะงำนวิจัยในอนำคต
1.จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจโดยการใช้เพียงสอบถามเป็นเครื่องมือในการเป็น
รวมรวบข้อมูล ซึ่งบางครั้งผู้ตอบแบบสอบถามอาจไม่ได้ตอบตามความรู้สึกจริงและอาจไม่เคยใช้แอพพลิเคชั่น
หาคู่ออนไลน์ดังกล่าวเลย ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์และให้ทดลองใช้งานจริง
เพื่อที่จะได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยมากยิ่งขึ้น
2.ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการความรู้สึกของบุคคลอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลาและสภาพแวดล้ อม เพื่อเป็นแนวทางให้ กับผู้ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ต่อไป
3.การศึกษาครั้งต่อไปควรทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างในพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยวลัย
ลั ก ษณ์ เ นื่ อ งจากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ท าการศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า งเฉพาะในมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ เท่ า นั้ น
จึงอาจจะทาให้ผลการศึกษายังไม่สามารถสื่อความหมายได้ในภาพรวมของผู้ใช้ทั้งหมด จึงควรมีการศึกษา
เพิ่มเติม โดยการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เช่น อาชีพ และศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อนามาศึกษาว่ามี
ความแตกต่างจากที่นาเสนอในงานวิจัยฉบับนี้
บรรณำนุกรม
กายกาญจน์ เสนแก้ว. (2558). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Gen X ใน
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์. (2557). การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่มีผลต่อ
การตั ด สิ น ใจซื้ อ หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร. วิ ท ยานิ พ นธ์
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ขวัญจิรา ดลปัญญาเลิศ และ ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. (2558). การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการหา
เพื่อนผ่านสื่อออนไลน์. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

14

ซินหยั่ว เจิ้น. (2558). กลยุทธ์การสื่อสารตลาดของแอพพลิเคชั่นวีแชท (Wechat) กับการใช้บริการ
ของผู้ บ ริ โ ภคในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น และประเทศไทย. วิ ท ยานิ พ นธ์ ม หาบั ณ ฑิ ต .
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ญาดานุช เตมียศิลปิน และ คณะ. (2546). ภาษาที่ใช้ในห้องสนทนา. กรุงเทพมหานคร.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ทรงสิทธิ์ สงวนศักดิ์. (2559). ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) บนเครือข่าย
สั ง คมออนไลน์ : กรณี ศึ ก ษา นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยบูรพา.
ธนัชญา วิสิฐศุภากร. (2558). การรับรู้โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และทัศนคติที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์
และคุณภาพที่รับรู้ ของผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวหน้าของผู้ห ญิงในจังหวัดอุบลราชธานี .
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์. (2558). วัยรุ่นใช้สื่อออนไลน์อย่างไรในการหาคู่. บทความวิจัยนัก
ปฏิบัติการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหิดล.
ภูมิสิริ พูลเพิ่ม. (2560). อิทธิพลของการทาการตลาดบนเฟซบุ๊กด้วยเกมที่มีต่อความตั้งใจในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศิริพร แซ่ลิ้ม. (2558). พฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศิวัช จันทนาสุภาภรณ์. (2554). ทัศนคติที่มีต่อการเปิดรับสื่อออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ :
กรณีศึกษานั กศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
สิริชัย วงษ์สาธิตศาสตร์. (2549). สื่อออนไลน์ ช่องทางใหม่ในการรายงานข่าวของ
วารสารรามคาแหง ปีที่ 23. มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
อดิเทพ บุตราช. (2553). เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network). จาก http://km.ru.ac.th/
computer/?p=199.
อิทธิพล ปรีติประสงค์. (2552). แนวคิดพื้นฐานในการสร้างสรรค์ชุมชนออนไลน์. จาก
https://www.gotoknow.org/posts/288469.
อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล. (2550). พฤติกรรม ผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งที่ 8.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

