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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาระดบัการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย การรับรู้ความเส่ียงใน
การใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาพฤติกรรมการใช้
แอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้
ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย และการรับรู้ความเส่ียงในการใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ กับพฤติกรรมการใช้
แอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และ 4) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ 
ซ่ึงประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูห้ญิงวยัท างาน อายุ 20 - 40 ปี ท่ีเคยใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ ซ่ึงอาศยัอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา จ านวน 400 ตวัอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง การวเิคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอย    
เชิงเส้นแบบพหุคูณ ผลการวิจยั พบวา่ 1) ภาพรวมของแต่ละปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
ความง่าย การรับรู้ความเส่ียง และพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ 2) การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน        
การรับรู้ความง่ายการใชง้าน และการรับรู้ความเส่ียงการใชง้าน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่ หา
คู่ออนไลน์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 3) ปัจจยัดา้น
การรับรู้ความเส่ียงการใชง้าน และการรับรู้ความง่ายการใชง้านมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่ หาคู่
ออนไลน์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สามารถอธิบายการ
แปรผนัของพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างานได้ร้อยละ 23.3 (Adjusted R2 = 23.3) 
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โดยปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงการใชง้านมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่มากท่ีสุด (β = 0.357) และ
รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้านมีอิทธิพลรองลงมา (β = 0.154) สรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นการรับรู้
ความเส่ียงการใชง้าน และการรับรู้ความง่ายการใชง้านมีผลต่อพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ของกลุ่ม
ผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ค ำส ำคญั: การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย การรับรู้ความเส่ียง พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ัน แอพพลิเคช่ันหาคู่ออนไลน์ 

 
Abstract 

This research study aims to 1) study the levels of perceived usefulness, perceived ease, perceived risk and 
behaviors of using online dating applications among women of working age in Bangkok, 2) investigate the 
relationship among perceived usefulness, perceived ease, and perceived risk of using online dating applications and 
usage behaviors of online dating applications among women of working age in Bangkok, and 3) examine factors 
affecting usage behaviors of online dating applications among women of working age in Bangkok by employing a 
quantitative method. The population used in this study was women of working age between 20 and 40 who lived in 
Bangkok and used online dating applications. The sample group was 400 participants. The questionnaire was the 
instrument for collecting data from the respondents. The obtained data were statistically analyzed by using computer 
program package, including Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, Pearson’s Product-Moment 
Correlation, and Multiple Regression Analysis. It was found that 1) the overview of each factor was high including 
perceived usefulness, perceived ease, perceived risk and behaviors of using online dating applications, 2) the 
perceived usefulness, perceived ease, and perceived risk of use significantly had a positive relationship with usage 
behaviors of online dating applications among women of working age in Bangkok at the 0.01 level, and 3) the 
perceived risk and perceived ease of use significantly had positive effects on usage behaviors of online dating 
applications among women of working age in Bangkok at the 0.05 level, which the multiple correlation coefficient 
(R) was 0.488. The perceived risk factor had the most effect (𝛽 = 0.357), followed respectively by perceived ease of 
use factor (𝛽 =  0.154). The coefficient of determination (R2) was 23.8% and adjusted coefficient of determination 
(Adjusted R2) was 23.3%. In conclusion, the perceived risk factor and perceived ease of use factor affected usage 
behaviors of online dating applications among women of working age in Bangkok. 
 
Keywords: Perceived usefulness, Perceived ease of use, Perceived risk, Usage behaviors of applications, Online dating application 

 
1. บทน า 

ในปัจจุบนัผูค้นลว้นมีอุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถติดต่อกบัคนอ่ืน ๆ ไดส้ะดวกและรวดเร็ว เช่น ใชโ้ทรศพัท ์         
ใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต และโซเชียลมีเดียในการติดต่อซ่ึงกนัและกนั ในสังคมปัจจุบนัท่ีโลกออนไลน์และโลกแห่งความ
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เป็นจริง แทบจะกลายเป็นใบเดียวกนั ท าให้ปฏิเสธไม่ไดว้่าโซเชียลมีเดีย คือส่วนหน่ึงของชีวิตท่ีขาดไม่ได้ คนยุค
ดิจิตอลท่ีนิยมใชชี้วิตบนโลกออนไลน์มากข้ึน โดยมีการพฒันาของเทคโนโลยีของแอพพลิชัน่บนโทรศพัท์มือถือมา
ตอบโจทย ์ความตอ้งการของคนยุคน้ี จากความกา้วหน้าของเทคโนโลยีจึงท าให้เกิดแอพพลิเคชัน่ท่ีเปิดช่องทางให้
พูดคุยกบั คนแปลกหน้าท่ีมีเกิดข้ึนอย่าง แพร่หลาย อีกทั้ง ผูใ้ชย้งัสามารถระบุความสนใจและความตอ้งการของคู่ท่ี
ตอ้งการไดอี้กดว้ย ไม่วา่จะเป็นเพศ อาย ุสถานท่ีอยู ่หรือไลฟ์สไตล ์ท าให้การพฒันาความสัมพนัธ์กบัคนแปลกหนา้ท่ี
ถูกใจ เป็นเร่ืองท่ีง่ายยิ่งข้ึน ส่งผลให้แอพพลิเคชัน่หาคู่ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายอย่างมากในขณะน้ี ซ่ึงโพสต ์    
ทูเดย ์(2561) ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจหาคู่แอพพลิเคชัน่ออนไลน์วา่เป็นอีกหน่ึงธุรกิจบริการท่ีไดรั้บความสนใจอยา่ง
มาก จากการส ารวจ พบวา่ ธุรกิจบริการหาคู่ออนไลน์ในปัจจุบนัมีมูลค่าถึง 2,200 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 7,260 
ลา้นบาท) ในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียว และ Tinder อา้งวา่จบัคู่กวา่ 26 ลา้นคู่ต่อวนั ซ่ึงคนไทยประมาณ 4 ใน 10 คน 
(37%) ท่ีเคยหาคู่ ทางอินเทอร์เน็ตระบุว่า ตอ้งการพบคู่รักในอนาคตผ่านบริการทางออนไลน์มากกว่าช่องทางปกติ 
ตามท่ีเห็นแพลตฟอร์ม หาคู่ทางอินเทอร์เน็ตไดเ้ปล่ียนแปลงกระแสต่อตา้นไปอย่างมาก ส่งผลให้แอพพลิเคชัน่บน
สมาร์ทโฟนท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการหาคู่ไดรั้บความสนใจมากข้ึนในภูมิภาคเอเชีย โดยแอพพลิเคชัน่หาคู่ Tinder 
เป็นแอพพลิเคชัน่หาคู่ยอดฮิต ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก เพราะใชง้านง่ายเพียงแค่ปัดขวาเพ่ือเลือกแมตช์กบัคนท่ีชอบ 
หรือปัดซ้ายเพ่ือขา้ม ถา้อีกฝ่ังปัดขวาเหมือนกันแสดงว่าทั้ งคู่แมตช์กนัและไดส้านต่อคุยกันในแอพพลิเคชั่น ส่วน 
Beetalk แอพพลิเคชัน่ท่ีเขยา่แลว้จะไดเ้จอคนคุยจากพิกดัท่ีอยูใ่กล ้ๆ ตวั ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนักศึกษาท่ีเล่นกนั
เยอะ และ Kooup แอพพลิเคชัน่หาคู่ท่ีใหใ้ส่วนัเกิด ปีเกิด แลว้จะเลือกคู่ตามดวงสมพงศ ์หรือเลือกแมตชก์บัคนท่ีมีไลฟ์
สไตลห์รืออาชีพการงานใกลเ้คียงกนั 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงได้สนใจถึงกลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มผูห้ญิงวยัท างานอายุ 20-40 ปีท่ีเคยใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่
ออนไลน์ ซ่ึงอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากกลุ่มผูห้ญิงวยัท างานมกัจะใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูท่ี่บา้นและท่ีท างาน 
อาจท าให้ไม่สามารถเปิดโอกาสให้ตนเองออกไปพบเจอหาคู่รักจากสถานท่ีต่าง ๆ ได ้ซ่ึงแอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์
เป็นหน่ึงช่องทางท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูห้ญิงวยัท างาน ซ่ึงเป็นผูมี้ความพร้อม
ท่ีจะตดัสินใจเลือกคู่ครองในอนาคตไดด้ว้ยตนเอง 

จากความส าคญัของปัญหาดังกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและ
พฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร วา่มีการรับรู้ประโยชน์ รับรู้ความ
ง่าย และรับรู้ความเส่ียงในการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์อยา่งไร โดยแอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์จะมีบทบาทมาก
นอ้ยเพียงใดในการจูงใจให้กลุ่มผูห้ญิงวยัท างานใชง้าน ถึงแมแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์จะมีประโยชน์ และความง่าย
ในการเขา้ใชง้าน ในขณะเดียวกนัแอพพลิเคชัน่ก็อาจสร้างความเส่ียงต่อผูใ้ชง้าน ส่งผลใหผู้ใ้หบ้ริการแอพพลิเคชัน่หาคู่
ออนไลน์จ าเป็นตอ้งพฒันาแอพพลิเคชัน่ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชม้ากข้ึน ทั้งน้ี ผลการวจิยัจะท าให้สะทอ้นให้
เห็นภาพรวมของพฤติกรรมการใชบ้ริการจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบแอพพลิเคชัน่ได ้และเพ่ือเป็นแนวทางให้กบั
ผูพ้ฒันาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่หาคู่
ออนไลน์ต่อไป  
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2. วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ประโยชน์  การรับรู้ความง่าย การรับรู้ความเส่ียงในการใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่

ออนไลน์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย และการรับรู้ความเส่ียงในการใช้

แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ กับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร  

4. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

จากวตัถุประสงคว์จิยัดงักล่าว สามารถแสดงกรอบแนวคิดวจิยั ไดด้งัน้ี 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดวิจยั 

 
3. วธีิด าเนินการวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจัยแบบ
ส ารวจ (Survey Research Method) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมีค  าถามปลายปิด เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

3.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มผูห้ญิงวยัท างาน อายุ 20-40 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี
จ านวนทั้งส้ิน 877,421 (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2560) จากจ านวนดงักล่าว ผูว้จิยัไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยการค านวณตามหลกัการแปรผนัร่วมระหวา่งขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
กบัความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการสุ่มตวัอย่างตามสูตรของ Yamane โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และ
ความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5  

3.2 ผูว้ิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนดคุณสมบัติของผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นผูห้ญิงวยัท างาน อาย ุ20 - 40 ปี ท่ีเคยใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ ซ่ึงอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงใชค้  าถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม “ท่านมีอายุ 20-40 ปี เคยใช้แอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ และอาศยัอยู่ใน
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กรุงเทพมหานครหรือไม่” จากนั้ นท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากเว็บเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ใหค้รบตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  คือ แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) ซ่ึงแบบสอบถาม        
แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบดว้ย 1) ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัทางประชากร โดยมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด 
ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 2) ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัการรับรู้ประโยชน์ในการใช้
แอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ 3) ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัการรับรู้ความง่ายในการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ 4) ส่วน
ท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงในการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ และ 5) ส่วนท่ี 5 ค  าถามเก่ียวกบัพฤติกรรม
การใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์  

3.4 ทดสอบความเท่ียงตรง (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบก่อน (Pre-test) กับกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน แลว้น ามาหาค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของตวัแปรการรับรู้ประโยชน์ 
การรับรู้ความง่าย และการรับรู้ความเส่ียงในการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ ซ่ึงทั้ง 3 ตวัแปร ไดค้่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามมีค่ามากกวา่ 0.75 เป็นไปตามเกณฑท่ี์ยอมรับได ้จากนั้นน าแบบสอบถามไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริง 

3.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) 
จ านวน 400 ชุด โดยมีค าถามในการคดักรองผูต้อบแบบสอบถามเพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณสมบติัตรง ซ่ึงเก็บขอ้มูล
ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2561-มกราคม 2562  

3.6 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจัยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังน้ี 1) สถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 2) สถิติ เชิงอนุมานเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และการวเิคราะห์ถดถอยเชิงเสน้แบบพหุคูณ  

 
4. ผลการวจิยั 

จากการสอบถามกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายใุนช่วง 26-30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 46.00 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 77.00 และรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,001-30,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 75.50  

โดยผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถแสดงขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการรับรู้ประโยชน์  การรับรู้ความง่าย การรับรู้ความเส่ียงในการใช้

แอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 
4.1.1 การรับรู้ประโยชน์การใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ประโยชน์การใช้

แอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.39 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ประโยชน์ว่าแอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ท าให้ไดเ้รียนรู้ในการใช้
ภาษาต่างประเทศมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.84  

4.1.2 การรับรู้ความง่ายการใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ความง่ายการใช้
แอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.43    
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เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ความง่ายวา่การเรียนรู้การใชง้านแอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์เป็นเร่ือง
ง่ายมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.84  

4.1.3 การรับรู้ความเส่ียงในการใชง้านแอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ความเส่ียงใน
การใชง้านแอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.41 เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ต่อดา้นความเป็นส่วนตวั  ในการใชแ้อพพลิเคชัน่
หาคู่ออนไลน์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 และมีการรับรู้
ต่อดา้นความปลอดภยัในการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50  

เม่ือพิจารณาดา้นความเป็นส่วนตวัในการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์เป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ มีการรับรู้ถึงความเป็นส่วนตวั คือ รู้สึกกงักลวา่ขอ้มูลส่วนตวัมีความเส่ียงท่ีจะถูกขโมย โดยกลุ่มผูไ้ม่หวงัดี เช่น 
นกัแฮกเกอร์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.93  

เม่ือพิจารณาดา้นความปลอดภยัในการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์เป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่    มีการรับรู้ถึงความปลอดภยั คือ รู้สึกกงัวลใจวา่การเล่นแอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ คู่สนทนาจะแสดงภาพหรือ
ใชค้  าพดูท่ีไปในเชิงอนาจารมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.73  

4.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการใชง้านแอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยม
ใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ Tinder จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25 โดยส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้
แอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ 1-2 คร้ังต่อวนั จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 ใชเ้วลากบัแอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์
เป็นระยะเวลา 31-45 นาที จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 และใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ในช่วงเวลา 16.01-
20.00 น. จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25  

นอกจากน้ี ผลการวิเคราะห์ฟังก์ชันการใช้งานและปริมาณการใช้งานแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ พบว่า      
กลุ่มตวัอย่างมีระดบัพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า โดยส่วนใหญ่มีการใชง้านโดยกดไลค์หรือ
ถูกใจ   ให้ผูใ้ชบ้ริการท่านอ่ืน (LIKE) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.81 
ทั้งน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ไม่เคยไดพ้บเจอกบับุคคลท่ีรู้จกักนัทางแอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ จ านวน 271 คน คิด
เป็นร้อยละ 67.75 และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการสร้างความสมัพนัธ์แบบเพื่อนกบัคู่สนทนาในแอพลิเคชัน่หาคู่
ออนไลน์ จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75  

4.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย และการรับรู้ความเส่ียง        
ในการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ กบัพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างานใน    
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช ้Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient แสดงผลดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปร พฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ 
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r Sig. ระดบัความสมัพนัธ์ 
การรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน 0.323 0.000 ค่อนขา้งต ่า 
การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 0.356 0.000 ค่อนขา้งต ่า 
การรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน 0.464 0.000 ปานกลาง 
 มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา่ การรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน และการ
รับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก และมีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัค่อนขา้งต ่า-ปานกลาง (โดยมีค่า r = 0.323, r = 0.356 และ r = 0.464 ตามล าดบั) 

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผูห้ญิง           
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า 
ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน และการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการใช้
แอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(โดยมีค่า 𝛽 = 0.357 และ 𝛽 = 0.154 ตามล าดบั)  
 
5. การอภิปรายผล 

5.1 จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งรับรู้ประโยชน์การใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ เพราะเห็นวา่การเล่น
แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์นั้น จะท าให้มีโอกาสไดท้ าความรู้จักกบัเพ่ือนใหม่ ทั้ งยงัเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะได้เรียนรู้        
ในการใชภ้าษาต่างประเทศ อธิบายไดว้่า ประโยชน์ของแอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์นอกจากจะเป็นช่องทางท่ีท าให้
ผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครไดมี้โอกาสท าความรู้จกักบัผูอ่ื้นแลว้ ยงัเป็นช่องทางในการสร้างความสมัพนัธ์
กบัคนท่ีตนเองถูกใจและยงัเป็นช่องทางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอีกดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
โกสินทร์ รัตนคร (2552) ท่ีไดท้ าการศึกษาถึงการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือเป็นช่องทางการส่ือสารของการเลือกคู่ครอง      
โดยสุ่มข้อมูลจากเว็บไซต์ www.thaimate.com และ www.naddate.com เพื่อน ามาเป็นข้อมูลใช้ประกอบการศึกษา
รูปแบบของการพฒันาความสัมพนัธ์ รวมทั้งศึกษาเน้ือหาท่ีใชใ้นการสร้างความไวว้างใจในการส่ือสารเลือกคู่ครอง 
และเหตุผลท่ีตดัสินใจใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตดัสินใจใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่
ออนไลน์ เพราะอยากเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและอยากท าความรู้จกักบัเพ่ือนใหม่  

5.2 จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ความง่ายวา่การเรียนรู้การใชง้านแอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์
เป็นเร่ืองง่ายมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อธิบายไดว้า่ แอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์มีการประมวลผลท่ีท าใหเ้จอคู่ออนไลน์ไดง่้าย 
ช่วยให้ผูใ้ช้งานง่ายต่อการเรียนรู้ ซ่ึงโพสต์ทูเดย ์(2561) กล่าวว่า Tinder เป็นแอพพลิเคชั่นหาคู่ท่ีได้รับความนิยม     
เพราะใชง้านง่ายเพียงแค่ปัดขวาก็สามารถเลือกแมตช์คนท่ีชอบไดเ้ลย ส่วนแอพพลิเคชัน่ Beetalk สะดวกง่ายดว้ยการ
ประมวลผลจากการเขย่าก็เจอคนคุยในต าแหน่งใกลเ้คียง หรือ แอพพลิเคชั่น Kooup ง่ายและสะดวกจากการหาคู่
สมพงษต์ามวนัเดือนปีเกิด 
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5.3 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างบางส่วนมีความรู้สึกถึงความเส่ียง และมีความกังวลในการใช้งาน
แอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ คือ มีความกงัวลวา่ขอ้มูลส่วนตวัของตนเองจะมีความเส่ียงท่ีจะถูกขโมยโดยกลุ่มผูไ้ม่หวงั
ดี เช่น นกัแฮกเกอร์ ทั้งยงัรู้สึกวา่แอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์นั้น รวมทั้งความเส่ียงจากคู่สนทนาเอง คือ คู่สนทนามกัจะ
แสดงภาพหรือใช้ค  าพูดในเชิงอนาจาร ท าให้รู้สึกว่าการเล่นแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์จะเป็นจุดเร่ิมตน้น าไปสู่
อนัตราย ท่ีจะเส่ียงต่อความปลอดภยัทางร่างกายและทรัพยสิ์น จะเห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีความกงัวลใจเก่ียวกบัความ
เส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดจ้ากการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ ไม่วา่จะเป็นความเส่ียงทางดา้นการเงินท่ีอาจถูกลกัขโมย      
โดยกลุ่มมิจฉาชีพหรือนักแฮกเกอร์ รวมไปถึงความปลอดภยัของตนเองด้วย สอดคลอ้งกับงานวิจัยของขวญัจิรา        
ดลปัญญาเลิศ และสุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2558) ท าการศึกษาถึงการใชอิ้นเตอร์เน็ตในการหาเพ่ือนผ่านส่ือออนไลน์
จากโปรแกรมสนทนา Beetalk และพบวา่ ผูท่ี้ใชโ้ปรแกรมสนทนา Beetalk จะมีการป้องกนัความปลอดภยั และความ
เป็นส่วนตวั โดยจะใชน้ามแฝงมากกวา่ช่ือจริง เพ่ือดึงดูดให้ผูท่ี้สนใจเขา้มาสนทนาดว้ย และเพ่ือป้องกนัตนเองในการ
สนทนาโดยการสวมบทบาทสมมติ และปกปิดขอ้มูลส่วนตวับางส่วนเอาไว ้แต่มีการปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ืองใน
ลกัษณะชุมชนเสมือนจริง 

5.4 จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์นั้ น พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่             
จะเลือกใชง้านแอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ท่ีช่ือวา่ Tinder และจะใชเ้วลาเล่นแอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์วนัละ 1-2 คร้ัง 
และใชเ้วลาเล่นนานถึง 31-45 นาที โดยจะใชเ้วลาเล่นในช่วงเวลา 16.01-20.00 น. นอกจากน้ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มกัจะใชง้านแอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ โดยการกด Like หรือ ถูกใจให้ผูใ้ชบ้ริการท่านอ่ืน โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนหน่ึงเคยไดพ้บเจอกบับุคคลท่ีรู้จกักนัทางแอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการสร้าง
ความสมัพนัธ์แบบเพ่ือนกบัคู่สนทนาในแอพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ ซ่ึงจากความสามารถของแอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์
ท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือการใชง้านท่ีหลากหลายรูปแบบนั้น ท าให้แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์กลายเป็นเคร่ืองมือท่ีมี
บทบาทส าคญัท่ีช่วยให้ผูค้นสามารถคน้หาและเช่ือมต่อบุคคลอ่ืนผ่านส่ือออนไลน์ โดยผูใ้ช้งานส่วนใหญ่มกัจะมี
เป้าหมายในการพฒันาความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนในรูปแบบโรแมนติก และศึกษาพูดคุยกนัผา่นโลกเสมือนจริงน้ีก่อน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสีตลา ชาญวเิศษ (2557) ท่ีไดท้ าการศึกษาถึงบทบาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพฒันา
ความสัมพนัธ์แบบโรแมนติกจากผูท่ี้มีประสบการณ์ในการสร้างความสัมพนัธ์โดยใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์อยา่ง 
Facebook หรือ LINE แลว้พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีขั้นตอนในการพฒันาความสัมพนัธ์แบบโรแมนติกอยู่ 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นแรกจะท าความรู้จักศึกษากันก่อน ขั้นท่ี 2 คือ ท าการกระชับความสัมพนัธ์ในช่วงตน้ และขั้นท่ี 3 คือ กระชับ
ความสัมพนัธ์ในช่วงท่ีตดัสินใจคบหาดูใจกนั และจะหันมาใชก้ารส่ือสารทางโทรศพัท ์และใชแ้อพพลิเคชัน่แบบเห็น
หน้า และนัดเจอกนัในเวลาต่อมา และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของขวญัจิรา ดลปัญญาเลิศ และสุรพงษ์ โสธนะเสถียร 
(2558) พบว่า ผูท่ี้ใช้โปรแกรมสนทนา Beetalk มกัจะใช้ขอ้ความทักทายท่ีน่าสนใจทั้ งมีการส่งรูปภาพ สัญลกัษณ์ 
สต๊ิกเกอร์ต่าง ๆ รวมทั้งมีการใชค้  าศพัท์ท่ีใชก้นัเฉพาะกลุ่ม และส่วนใหญ่ไดมี้การสร้างความสัมพนัธ์แบบเพ่ือนกบัคู่
สนทนามากท่ีสุด  

5.5 จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครรับรู้ถึงประโยชน์ มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ และเป็นความสัมพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งต ่า นอกจากน้ี การรับรู้ถึงความ
ง่าย  มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ และเป็นความสัมพนัธ์ในระดับค่อนขา้งต ่า 
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อธิบายได้ว่า ถึงแม้ผู ้หญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครจะรับรู้ว่าแอพพลิเคชั่นมีประโยชน์ในการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสามารถหาเพ่ือนใหม่ หรือคู่รัก รวมทั้งรับรู้วา่แอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์มีการประมวลผลท่ีท าให้
เจอคู่ออนไลน์ไดง่้าย ช่วยใหผู้ใ้ชง้านง่ายต่อการเรียนรู้ก็ตาม โดยมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่
ออนไลน์ในระดบัค่อนขา้งต ่า แสดงให้เห็นวา่พฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์อาจจะไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการ
รับรู้ถึงถึงประโยชน์ และความง่ายของแอพพลิเคชัน่ แต่อาจจะมีองคป์ระกอบอ่ืนท่ีมีส่วนท าให้เกิดพฤติกรรมการใช้
แอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์เพ่ิมข้ึน อาทิ ความพึงพอใจต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ หรือความมีความชอบแอพพลิเคชัน่ก็
อาจเป็นได้ สอดคล้องกับทฤษฎีของ TAM กล่าวไวว้่า ผูใ้ช้งานจะต้องมีการรับรู้เกิดข้ึนภายในจิตใจ คือ รับรู้ถึง
ประโยชน์ในการใชง้าน รับรู้ถึงความง่าย และมีทศันคติท่ีดีต่อการใชร้ะบบนั้นก่อนถึงจะท าให้เกิดเป็นความตั้งใจใน
การใชง้านระบบ และนอกจากน้ียงัพบวา่อีกว่ามีปัจจยัภายนอกเขา้มาเก่ียวขอ้งอนัไดแ้ก่ ประสบการณ์ ความรู้ ความ
เขา้ใจ ความเช่ือ และพฤติกรรมทางสังคมซ่ึงจะตวักระตุน้ส่งผลต่อการรับรู้หรือทศันคติท่ีเป็นปัจจยัภายในได ้และนัน่
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกจะเป็นตัวกระตุน้ให้กลุ่มตัวอย่างตดัสินใจใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่
ออนไลน์  

5.6 จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครรับรู้ถึงความเส่ียง มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ และเป็นความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง อธิบายไดว้่า จากการส ารวจ 
การรับรู้ความเส่ียงจากการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่ม
น้ีรับรู้วา่ตวัแอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์นั้นมีความเส่ียงในระดบัมาก โดยส่วนใหญ่มกัจะมีความกงัวลต่อขอ้มูลส่วนตวั 
ว่าจะถูกขโมยโดยกลุ่มนักแฮกเกอร์ หรืออาจถูกไปขายต่อให้กับบุคคลท่ีสามโดยผูห้วงัผลก าไร ซ่ึงอาจจะน ามาสู่      
ความไม่ปลอดภยัต่อทรัพยสิ์นและตนเองได ้และดว้ยความกงัวลเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดเ้หล่าน้ี จึงท าให้
กลุ่มผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไดท้ าการส ารวจมามีพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ใน
ระดบัปานกลางเท่านั้น เพราะการรับรู้ความเส่ียงมกัจะส่งผลกระทบในทิศทางลบต่อการประเมินเลือกใชบ้ริการอยา่ง
ใดอย่างหน่ึง ไดเ้สมอ สอดคลอ้งกับแนวคิดของ Zhao et al. (2008) กล่าวว่า การรับรู้ความเส่ียงในบริบทออนไลน์ 
(Online perceived risk) คือ การรับรู้ของ ผูบ้ริโภคถึงผลลพัธ์ในเชิงลบท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากกการซ้ือสินคา้หรือบริการ 
ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลส่วนบุคคล (Private information) ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นระบบเปิด จึงส่งผลให้เกิดความเส่ียงเพ่ิมมากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของฐิตยา
กรณ์ ธีรานุวรรตน์ (2554) ศึกษาการรับรู้ถึงความเส่ียงจากการใชบ้ริการ Location-Based Services พบวา่ นอกจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจะรับรู้และเช่ือมัน่ไวว้างใจวา่ระบบมีการป้องกนัความเป็นส่วนตวัอยูแ่ลว้ในระดบัหน่ึง แต่ในอีกดา้นหน่ึงยงัมี
ความกงัวลถึงความเส่ียงของความเป็นส่วนตวัของผูใ้ชง้านจากการใชบ้ริการ Location-Based Services อยู ่ซ่ึงจะส่งผล
ในทางลบต่อความตั้งใจใชบ้ริการ Location-Based Services ดว้ย 

5.7 จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น   
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และปัจจัยด้านการรับรู้ความเส่ียงในการใช้งาน อธิบายได้ว่า ถึงแม้กลุ่มผูห้ญิง            
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครรับรู้วา่การใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์นั้นอาจจะท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อตนเองได ้
แต่ส่วนใหญ่ยงัมีความเห็นว่าการใช้แอพพลิเคชั่นในการหาคู่นั้ นมีความง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน จึงเป็นผลให้เกิด          
การยอมรับและความตั้งใจใชง้านแอพพลิเคชัน่ในการหาคู่ผ่านช่องทางออนไลน์ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Zhao et al. 
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(2008) กล่าวว่า การรับรู้ความเส่ียงในบริบทออนไลน์  (Online perceived risk) คือ การรับรู้ของผูบ้ริโภคถึงผลลพัธ์     
ในเชิงลบท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากกการซ้ือสินคา้หรือบริการ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งติดต่อส่ือสารและ
แลกเปล่ียนขอ้มูลส่วนบุคคล (Private information) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซ่ึงเป็นระบบเปิด จึงส่งผลให้เกิด
ความเส่ียงเพ่ิมมากข้ึน  

 
6. บทสรุป 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาระดบัการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย 
การรับรู้ความเส่ียงในการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษา
พฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย และการรับรู้ความเส่ียงในการใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ กับ
พฤติกรรม การใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และ 4) ศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประชากรท่ีใช ้      
ในการศึกษา คือ ผูห้ญิงวยัท างาน อาย ุ20 - 40 ปี ท่ีเคยใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ ซ่ึงอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร    
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา จ านวน 400 ตวัอยา่ง ไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงและสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 
ตามล าดบั โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ (Google Form) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง        
การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  สถิติท่ีใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และการวเิคราะห์ถดถอยเชิงเสน้แบบพหุคูณ 

จากผลการวจิยัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับน าขอ้มูลไปใช ้ดงัน้ี 
1. จากผลการวิจยัการรับรู้ความเส่ียงในการใชง้านแอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่   

มีการรับรู้ความเส่ียงถึงดา้นความเป็นส่วนตวั คือ รู้สึกกงักลว่าขอ้มูลส่วนตวัมีความเส่ียงท่ีจะถูกขโมย โดยกลุ่มผูไ้ม่
หวงัดี เช่น นกัแฮกเกอร์ และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการรับรู้ความเส่ียงถึงดา้นความปลอดภยั คือ รู้สึกกงัวลใจวา่การ
เล่นแอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ คู่สนทนาจะแสดงภาพหรือใชค้  าพูดท่ีไปในเชิงอนาจาร โดยจากผลการวิจยัดงักล่าว            
มีขอ้เสนอแนะเป็น 3 ประเด็น ซ่ึงผูพ้ฒันาระบบแอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ควรท า ดงัน้ี 1) ออกแบบระบบให้มีความ
น่าเช่ือถือ รักษาความเป็นส่วนตวัของผูใ้ชง้าน รวมทั้งคดักรองหรือตรวจสอบเน้ือหา เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิด
ข้ึนกบัผูใ้ชง้าน เช่น ป้องกนัการใชค้  าหยาบ ส่ือลามกอนาจาร และการกระท าผิดกฎหมาย จะท าให้ผูใ้ชง้านรู้สึกอุ่นใจ
และกลา้ใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์มากข้ึน 2) ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชง้านแอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ หรือ
เวบ็ไซต์หาคู่ออนไลน์อย่างชดัเจน และควรมีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการให้บริการอย่างเคร่งครัด เพ่ือรักษา
ช่ือเสียง และสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัผูใ้ชง้าน และ 3) สร้างการรับรู้ ทศันคติท่ีดี เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ โดยการ
น าเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านไดเ้ขา้ใจก่อนตดัสินใจใชบ้ริการน้ี ทั้งยงัเป็นการป้องกนัความปลอดภยั
ให้แก่ตวัผูใ้ชง้านเองดว้ย ซ่ึงหากผูใ้ชง้านมีการรับรู้และมีทศันคติท่ีดีต่อการใชบ้ริการจดัหาคู่ผ่านแอพพลิเคชัน่แลว้    
จะท าใหมี้แนวโนม้วา่ผูใ้ชง้านจะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการน้ีมากข้ึน 

2. จากผลการวิจัยพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้
แอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์เป็นระยะเวลา 31-45 นาที และใชแ้อพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ในช่วงเวลา 16.01-20.00 น. 
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ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจแอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ท่ีตอ้งการพฒันาแอพพลิเคชัน่ หรือท ากิจกรรมทางการตลาด
ภายในแอพพลิเคชัน่   ควรพิจารณาเลือกช่วงเวลาน้ีในการพฒันา ปรับปรุงแอพพลิเคชัน่เวอร์ชัน่ใหม่ หรือสร้างกระแส
กิจกรรมทางการตลาด เพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

ส่วนข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  มีดังน้ี  1) ควรท าการศึกษาปัจจัยอ่ืนท่ีมีผลต่อการยอมรับ
แอพพลิเคชัน่หาคู่ออนไลน์ เพ่ือให้ไดผ้ลขอ้มูลท่ีครอบคลุมมากข้ึน และ 2) ควรท าการศึกษาแรงจูงใจหรือทศันคติ         
ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการจดัหาคู่ ทั้งจากเวบ็ไซต ์และแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ เพ่ือเป็นประโยชน์ให้แก่ธุรกิจ  
ท่ีให้บริการจัดหาคู่ น าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
ผูใ้ชง้านในแตล่ะกลุ่มมากข้ึนต่อไป 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 
 งานวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ผูว้จิยัไดรั้บความช่วยเหลือ และการเอาใจใส่ดว้ยความเตม็ใจอยา่งดียิง่จาก 
ผศ.ดร.ศรัณยธ์ร ศศิธนากรแกว้ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีให้โอกาสผูว้ิจยั ไดท้ าวิจยัเร่ืองน้ี ไดก้รุณาให้ความรู้ 
ค าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
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