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 การศึกษาและวจิยัหวัขอ้เร่ือง ทศันคติของสมาชิกเฟซบุ๊คท่ีมีต่อเวบ็ไซตบ์ริหารการหาคู่ชีวิต ท่ีมีระบบ
ดา้นความปลอดภยัสูง ในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาถึงทศันคติและความคิดเห็นของกลุ่มผูใ้ชส้ังคมออนไลน์ 
โดยเฉพาะเจาะจงไปท่ีกลุ่มตวัอยา่งคือ สมาชิกเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊ค ท่ีมีต่อข่าว และกรณีศึกษาในเร่ืองภยัอนัตรายจาก
อินเตอร์เน็ต จากการท าความรู้จกัและคบหากบับุคคลแปลกหนา้ทางอินเตอร์เน็ต และ ทศันคติท่ีมีต่อเวบ็ไซต์
บริการหาคู่ชีวติท่ีมีระบบดา้นความปลอดภยัสูง รวมไปถึงมีบริการท่ีมีคุณภาพ จากทีมงานผูเ้ช่ียวชาญ   
 โดยการท าวจิยัในคร้ังน้ี อาศยัระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ ผา่นกระบวนการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จาก
การท าการคดัเลือก สมาชิกเฟซบุ๊ค จ านวน 10 เพ่ือมาท าการสัมภาษณ์ เกบ็ขอ้มูล โดยมีการก าหนดแนวทางการ 
สัมภาษณ์ในรูปแบบ ท่ีไม่มีการก าหนดโครงสร้างแน่นอน ซ่ึงประกอบดว้ยแนวค าถามแนวแสดงความคิดเห็นและ
ทศันคติ ลกัษณะค าถามมีความยดืหยุน่ ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลจากแหล่ง 2 แหล่ง ดงัน้ี  

โดยจะท าการคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นสมาชิกในเวบ็ไซต ์เฟซบุ๊ค ท่ีท าการอพัเดตไทมไ์ลน์ของตนเองอยู่
อยา่งสม ่าเสมอ และมีการติดตามข่าวสารผา่นหนา้อินเตอร์เน็ตเป็นประจ า ซ่ึงจากผลการวจิยัสรุปได ้ดงัน้ี 
จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 10 คนนั้น เป็นเพศชายร้อยละ 60 รองลงมา คือเพศหญิงร้อยละ 40 โดยกลุ่มตวัอยา่งมีช่วง

อายอุยูร่ะหวา่ง 25 – 59 ปี โดยการศึกษาส่วนใหญ่อยูท่ี่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50 ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ของกลุ่มผูใ้หส้ัมภาษณ์มกั ใชเ้วลาไปกบัการมีปฏิสัมพนัธ์

ต่างๆในสังคมออนไลน์ ยอดนิยม อยา่งเฟซบุ๊ค คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต ์
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จากกรณีท่ีไม่ไดใ้ชบ้ริการเวบ็ไซตบ์ริการหาคู่ สามารถสรุปไดว้า่ ร้อยละ 80 ของกลุ่มผูส้ัมภาษณ์มีความ

คิดเห็นวา่ การพูดคุย ท าความรู้จกั หรือคบหากบับุคคลผา่นทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่สามารถเช่ือถือได ้เพราะอาจ

เกิดการหลอกลวง และไม่สามารถระบุตวัตนท่ีแทจ้ริงของฝ่ายตรงขา้มได ้โดยร้อยละ 60 ของกลุ่มผูส้ัมภาษณ์มี

ทศันคติต่อบุคคลในอินเตอร์เน็ตวา่มีความอนัตรายต่อตนเอง ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายเพียงร้อยละ 50 เท่านั้น ท่ีรู้จกั

เวบ็ไซตห์าคู่ โดยร้อยละ 30 เคยใชบ้ริการ แต่กลบัไม่มีมาความพึงพอใจ แต่ทวา่ กลุ่มใหส้ัมภาษณ์ร้อยละ 80 มี

ทศันคติท่ีดีต่อเวบ็ไซตบ์ริการหาคู่ชีวติ ท่ีมีระบบดา้นความปลอดภยัท่ีสูง และมีความคิดเห็นวา่ ระบบดงักล่าว 

สามารถมีส่วนช่วยลดภยัจากอินเตอร์เน็ต และ ร้อยละ 90 ของกลุ่มผูใ้หส้ัมภาษณ์ ของกลุ่มผูใ้หส้ัมภาษณ์แสดง

ความคิดเห็นวา่ ตนเองสามารถ และยนิยอมท่ีจ่ายเงินเพ่ือแลกมากบัความปลอดภยั และบริการท่ีไดม้าตรฐาน 

ส่วนร้อยละ 30 ยงัไม่มีความมัน่ใจวา่บริการเวบ็ไซตบ์ริการหาคู่ชีวิตท่ีมีระบบดา้นความปลอดภยัสูงกนั จะสามารถ

ช่วยลดภยัทางอินเตอร์เน็ตลง 

 ดา้นความคิดเห็นท่ีเวบ็ไซตบ์ริการหาคู่ชีวติ ไม่เป็นท่ีนิยมนัน่ ร้อยละ 50 ของกลุ่มผูใ้หส้ัมภาษณ์มีความ

คิดเห็นวา่ มีสาเหตุหลกัมาจาก การคิดค่าบริการเป็นรูปแบบของตวัเงิน รองลงมาคือความยุง่ยาก ซบัซอ้นของ

ขั้นตอนการสมคัร และใชบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 40 

ขอ้เสนอแนะดา้นการท าการตลาด ร้อยละ 90 ของกลุ่มผูใ้ชส้ัมภาษณ์ มีความคิดเห็นวา่ควรท าการตลาด 

อาทิ โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ผา่นทางช่องทางออนไลน์ เช่น สังคมออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 60 ระบุ 

ช่องทางสังคมออนไลน์อยา่งชดัเจนวา่ ตอ้งการท าการโฆษณา และ ประชาสัมพนัธ์ ผา่นทาง เฟซบุ๊ค 
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This Research about Attitude of Facebook’s Members toward Dating Website with High Security 
System. The main idea is to study the attitude, opinion and problem about social crime from chat or dating with 
strangers on the internet. 
 The samples group for this research are 10 people select from all actually active facebook’s user to In-
depth interview. The results were found as follows :  

The samples are 60% male and 40% female from 10 samples, who have age range between 25 - 59 

years old. 50 % of samples graduated with Bachelor’s Degree. And 100 % of samples using internet and online 

activity on facebook. 

In the case of samples don’t use Dating Website can be summarized as follows. There is 80 % of 

samples have opinions chat or dating with the strangers on the internet can’t be trust because of they can’t 

identify all any user and it could be dangerous .Only 50 % of the samples knew about dating website. And 30 % 

had been used without satisfied the service but there is 80 % of samples have a good attitude about dating 

website with their high security system because the system can be useful for the user to identify each other. 

Which help to decrease the social crime that make 80 % of samples agree to pay for their security and quality 
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service. There is 70 % of samples have opinions social networking will be more safety and 30 % of samples 

don’t trust the high security system can solve the social crimes issue. 

About why the target group don’t used the dating website with high security system is 50% of samples 

said that because is cost of service and the minor is the complicate of process to apply the service. And 40 % of 

samples think they don’t used the service because the less of the rule such as you can’t use photo edited or nude 

photo on profile include low education of some user might be problem to apply or use the service. 

There is 90 % of samples suggest the website should make marketing on social media. And 60 % of 

samples identified channel to make marketing like Online Advertising and Public Relation on Facebook.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


