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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัเวบ็ไซตส์ุขภาพถอืเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัในการใหบ้รกิารสารสนเทศดา้นสุขภาพทีห่น่วยงานหรอืองคก์รต่างๆ  
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการให้บรกิารสารสนเทศดา้นสุขภาพในการรกัษาโรคน ามาใช้งาน แต่เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นยุคเทคโนโลย ี
Web 2.0 ทีผู่ใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตสามารถสรา้ง แบ่งปัน แสดงความคดิเหน็ และโตต้อบขอ้มลูไดโ้ดยงา่ย ซึง่ท าใหเ้กดิความ
ไมป่ลอดภยัต่อการน าสารสนเทศมาใชง้าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการใชง้านทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพ กล่าวคอื หากเวบ็ไซต์มี
การใหบ้รกิารขอ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้ง ขาดคุณภาพ ยอ่มท าใหผู้ป้ฏบิตัเิกดิความเสีย่งต่อชวีติ ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษา การตระหนกัถงึ
การใช้สารสนเทศด้านสุขภาพบนเวบ็ไซต์สุขภาพ โดยวตัถุประสงค์หลกัในการวจิยัคอื เพื่อทราบถงึปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อ
ความตัง้ใจที่จะใชง้านเวบ็ไซต์สุขภาพ งานวจิยัน้ีไดพ้ฒันากรอบงานวจิยัมาจากแนวความคดิ The inter-organizational 
systems (IOS) ในการแลกเปลีย่นขอ้มลู และมกีารประยุกตใ์ชแ้นวความคดิการตระหนกัถงึการดแูลสุขภาพและคุณภาพ
ชวีติตามแบบแผนความเชื่อดา้นสุขภาพ (Health Belief Model) เขา้กบัทฤษฎแีบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(The 
Technology Acceptance Model) งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิปริมาณ ผู้วจิยัใชเ้ครื่องมอืในการเก็บขอ้มูล โดยใช้
แบบสอบถาม เพือ่หาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพ โดยท าการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งผูท้ีเ่คยมี
ประสบการณ์การใช้งานเวบ็ไซตส์ขุภาพในการรกัษาโรค จ านวน 405 ชุด มาวเิคราะหผ์ลทางสถติ ิโดยผลวจิยัที่ไดแ้สดงให้
เหน็วา่การรบัรูคุ้ณภาพของสารสนเทศของผูใ้ชง้านเวบ็ไซตม์อีทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซต์สขุภาพ และ
มอีทิธพิลทางออ้มต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซต์ โดยมกีารรบัรูค้วามเสีย่งทีไ่ดร้บัจากการใชง้านสารสนเทศบนเวบ็ไซต ์
และการรบัรู้ประโยชน์จากการใช้งานเวบ็ไซต์สุขภาพเป็นตวักลางที่ส่งผลให้เกิดความตัง้ใจที่จะใช้งานเวบ็ไซต์สุขภาพ 
นอกจากน้ีการตระหนกัถงึการดแูลสขุภาพ มอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพ 
 
ค าส าคญั: คุณภาพของสารสนเทศบนเวบ็ไซตส์ขุภาพ ความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพ 
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Abstract 

The Internet has become an important channel for disseminating information tied to the practice of 
healthcare. Importantly, Web-based health information can reside within a wide variety of resources online. As its 
availability grows, so does the population of individuals consuming health information on the Web. The internet is 
an open source environment. The proliferation of user-generated content is viewed as a by-product of the so-
called “Web 2.0” environment. The essential premise is that given efficient means of information sharing and 
participation, collective benefits will emerge from aggregated individual contributions.  

Despite the fact that the Internet health information has begun to play an increasingly important role in 
human’s health in modern life, some disadvantages have been identified. These include internet information 
overload, dissemination of misleading information and information divide because of disparities in computer 
access and usage. Others worry that the Internet contains incomplete and inaccurate information. Some 
information may be outdated, and some information may not be validated by the sponsor of the website having 
commercial interests in providing information, or not quality controlled, which may directly harm patients by 
misdirecting a treatment decision. The aims of this study are to understand the factors affecting consumers’ 
intention to use of disease information on the Internet. To explain the consumers’ awareness on health 
information-seeking behavior in Thailand, we used the technology acceptance model (TAM) by adding 
antecedents and mediating variables: health consciousness, perceived information quality as antecedents and 
perceived risk as mediating. Testing of the research model was accomplished via a field experience involving 405 
online users who had searched for health information on the Web. Overall, the results largely support the 
proposed model, the intention to use health information on the internet is affected by perceived information 
quality, perceived usefulness is positively affected by health consciousness but negatively affected by perceived 
risk and perceived risk is negatively affected by perceived information quality. 
 
Keywords: Perceived information quality, Health consciousness, Perceived risk, Perceived usefulness and 

Intention to use 
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1. บทน า 
สารสนเทศด้านสุขภาพบนเว็บไซต์ได้เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญกับการด ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน การตระหนักถึง

สารสนเทศสขุภาพบนเวบ็ไซตจ์งึเป็นสิง่จ าเป็น ซึง่ประกอบไปด้วยการตระหนกัถงึไดร้บัสารสนเทศทีม่มีากเกนิความจ าเป็น 
และการแพรก่ระจายของขอ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้ง เน่ืองจากแต่ละบุคคลจะเลอืกเขา้ถงึสารสนเทศดา้นสขุภาพทีแ่ตกต่างกนั (Boyer  
et al., 1998) ผูค้น้หาขอ้มลูสขุภาพบนเวบ็ไซตจ์ านวนมากมคีวามกงัวลเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้ง และขอ้มลูทีไ่มค่รบถว้น
สมบรูณ์ บางขอ้มลูอาจลา้สมยัไปแลว้ และบางขอ้มลูไมไ่ดร้บัการตรวจสอบยนืยนัจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นสขุภาพ หรอืไมม่กีาร
รบัรองคุณภาพ ซึง่อาจสง่ผลเสยีโดยตรงต่อคนไขห้รอืผูป่้วยจากการรกัษาทีผ่ดิวธิี (Cline and Haynes, 2001) อยา่งไรก็
ตาม งานวจิยัอื่นๆไดท้ าการวจิยัเกีย่วกบัการน าสารสนเทศดา้นสุขภาพบนอนิเทอรเ์น็ตมาใชซ้ึ่งสง่ผลต่อความเขา้ใจถงึโรค
และขอ้มลูทางสขุภาพ โดยขอ้มลูสขุภาพสามารถชว่ยในการรกัษาอาการของแต่ละบุคคลดว้ยตนเองไดเ้พิม่มากขึน้ อกีทัง้ยงั
ช่วยเพิม่การตดัสนิใจเกี่ยวกบัการมสีว่นร่วมเพื่อการรกัษาสุขภาพของแต่ละบุคคล (Eysenbach and Köhler, 2002) 
งานวจิยัชิ้นน้ีมุ่งศกึษาผู้ที่ค้นหาสารสนเทศด้านสุขภาพบนอนิเทอร์เน็ตหรอืเวบ็ไซต์สุขภาพที่เกี่ยวขอ้งกบัการรกัษาโรค 
มากกว่าผู้ที่ค้นหาขอ้มูลที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพที่ด ีเพื่อช่วยให้เขา้ใจถึงปัจจยัที่ มผีลต่อการใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกบัสุขภาพในการรกัษาโรค โดยงานวจิยัที่ผ่านมาพบว่า งานวจิยัส่วนใหญ่จะเป็นการศกึษาถึงความสมัพนัธ์
ระหว่างคุณภาพของเวบ็ไซต์ต่อความตัง้ใจที่จะใช้งานเวบ็ไซต์สุขภาพ ดงันัน้ งานวจิยัชิ้นน้ีจงึศกึษาตวัแปรด้านปัจจยัที่
สง่ผลต่อการใช้สารสนเทศดา้นสุขภาพออนไลน์ในการรกัษาโรคและอาการของโรค โดยเป็นประโยชน์ต่อผูจ้ดัท าเวบ็ไซต์ที่
เป็นหน่วยงานหรอืองคก์รต่างๆ สามารถพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อใหผู้ท้ีเ่ป็นโรคหรอืมอีาการของโรคสามารถเขา้ถงึเวบ็ไซตท์ีเ่ป็น
แหล่งขอ้มลูดา้นการรกัษาสุขภาพทีม่คีวามน่าเชื่อถอื อกีทัง้ยงัเป็นประโยชน์ส าหรบัผูป่้วยทีเ่ป็นโรคต่างๆ ทีส่ามารถเขา้ถงึ
แหลง่สารสนเทศเพือ่การรกัษาโรคไดอ้ยา่งปลอดภยั 

ดงันัน้วตัถุประสงคข์องงานวจิยั เพื่อศกึษาถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพ ผลของปัจจยั
ด้านทศันคติของผู้ใช้งานเว็บไซต์สุขภาพต่อความตัง้ใจที่จะใช้งานเว็บไซต์สุขภาพอ้างอิงจากแบบจ าลองการยอมรบั
เทคโนโลย ี อทิธพิลของคุณภาพสารสนเทศทีม่ผีลต่อความเสีย่งจากการใชง้านสารสนเทศอทิธพิลของคุณภาพสารสนเทศ 
และประโยชน์ของสารสนเทศบนเวบ็ไซต์สุขภาพ ทีม่ ีผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซต์สุขภาพ อทิธพิลของความเสีย่ง
จากการใชง้านสารสนเทศ และการตระหนักถงึการดูแลสุขภาพ ที่มผีลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชง้านเวบ็ไซต์
สขุภาพ 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การรบัรู้คณุภาพของสารสนเทศ (Perceived information quality) 

การรบัรูคุ้ณภาพของสารสนเทศ (Perceived information quality) คอืการกระท าทีผู่ใ้ชง้านกระท ากบัผลลพัธท์ีไ่ดจ้าก
การไดร้บัขอ้มลู เมื่อเปรยีบเทยีบกบัความตอ้งการขอ้มลูของผูใ้ชง้าน (Nicolaou and McKnight, 2006) ประกอบดว้ยการ
เขา้ถงึไดง้า่ยของขอ้มูล ความเกี่ยวขอ้งกนั ความทนัต่อเหตุการณ์ ความเขา้ใจงา่ย ปรมิาณของขอ้มลูมคีวามเหมาะสม มี
เป้าหมายชดัเจน มคีวามปลอดภยั มคีวามสมบรูณ์ไมม่ขีอ้ผดิพลาด และสารสนเทศมคีวามกระชบัไดใ้จความ 
2.2 การตระหนักถึงการดแูลสขุภาพ (Health Consciousness) 

การตระหนกัถงึการดแูลสขุภาพและคุณภาพชวีติ (Health Consciousness) คอืการตระหนกัและการใหค้วามส าคญักบั
ดแูลสขุภาพเพือ่สขุภาพทีด่ ีและเป็นแรงจงูใจทีท่ าใหเ้กดิการปรบัปรงุพฒันาหรอืการดแูลรกัษาสขุภาพและคุณภาพของชวีติ 
(Michaelidou and Hassan, 2008) ผูป่้วยจะมคีวามสนใจต่อสขุภาพเพิม่มากขึน้ซึง่สง่อทิธพิลทางบวกต่อคุณคา่ของขอ้มลูที่
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ไดจ้ากคน้หาขอ้มลูดา้นสุขภาพ และคน้หาช่องทางในการเขา้ถงึขอ้มลูสุขภาพทีม่คีวามสะดวกรวดเรว็  (Sillence et al., 
2007)  
2.3 การรบัรู้ถึงความเสียง (Perceived Risk) 

การรบัรูถ้งึความเสยีง (Perceived Risk) เป็นการรบัรูข้องแต่ละบุคคลถงึความไมแ่น่นอนเกีย่วกบัผลสบืเน่ีองจากการ
กระท าหรอืการปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ตามงานวจิยัของ Mun et al. (2013) ทีศ่กึษาเรื่องการรบัรูค้วามเสีย่งของสารสนเทศ
บน web-based health information การรบัรูค้วามเสีย่งเป็นการรบัรูถ้งึ ความรา้ยแรงและความไมแ่น่นอนของผลลพัธท์ีอ่าจ
เกดิขึน้ในการใชส้นิคา้และบรกิารนัน้ๆ (Featherman and Pavlou, 2003)   
2.4 แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) 

แบบจ าลองการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (TAM) พฒันาขึน้โดย Davis (1989) เป็นทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบั
ระบบสารสนเทศ ที่อธิบายถึงการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีของผู้ใช้งานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ รวมทัง้
ความสามารถในการใชง้าน Hardware และ Software โดยปัญหาและอุปสรรคสว่นใหญ่ทีเ่กดิการจากการใชง้านเทคโนโลยี
ที่เกดิประโยชน์ต ่ากว่าการใชง้านจรงิ โดยทฤษฎีการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นพืน้ฐานในการศกึษา
พฤตกิรรมของมนุษยต์ามหลกัทฤษฎทีางจติวทิยาทางสงัคม (Fishbein and Ajzen, 1975) แบบจ าลองการยอมรบัการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ (TAM)  ไดม้กีารพฒันาขึน้อยา่งต่อเน่ืองและไดม้กีารเพิม่ตวัแปรดา้นพฤตกิรรมความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้ไปในแบบจ าลองซึง่พบวา่ตวัแปรดงักล่าวไดร้บัอทิธพิลทางตรงจากการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บั จาก
งานวจิยัของ Davis et al. (1989) ไดก้ล่าววา่การรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัของแต่ละบุคคลจะสง่ผลทางตรงต่อความตัง้ใจทีจ่ะใช้
งานโดยไมจ่ าเป็นตอ้งผา่นตวัแปรทศันคตติ่อการใชง้าน 
 

3. กรอบแนวคิดการวิจยั 
งานวจิยัชิน้น้ีตัง้อยู่บนสมมตฐิานทีว่่าผูใ้ชง้านสารสนเทศดา้นสุขภาพ จะมกีารใชง้านสารสนเทศบนอนิเทอรเ์น็ตเพื่อ

การรกัษาโรคและอาการของโรค ซึ่งต้องการพจิารณาทัง้ดา้นเทคโนโลยทีี่ใชง้าน และพฤติกรรมการใชง้าน อย่างไรกต็าม
การน าแบบจ าลอง TAM มาใชง้านเพยีงอยา่งเดยีวยงัไมค่รอบคลุมรายละเอยีดทัง้หมดเกีย่วกบัการผูใ้ชง้านสารสนเทศดา้น
สุขภาพบนอินเทอร์เน็ตเพื่อการรกัษาโรคและอาการของโรค เช่น การรบัรู้ประโยชน์ที่ได้รบั และความตัง้ใจที่จะใช้งาน 
ผูว้จิยัจงึไดม้กีารพฒันากรอบแนวคดิงานวจิยัจากแนวคดิ The inter-organizational systems (IOS) ในการแลกเปลีย่น
ขอ้มลู (Nicolaou and McKnight, 2006) เพื่อท าการศกึษาถงึการรบัรูคุ้ณภาพของสารสนเทศ และมกีารประยุกต์ใช้
แนวความคดิการตระหนกัถงึการดแูลสขุภาพและคุณภาพชวีติตามแบบแผนความเชื่อดา้นสขุภาพ (Health Belief Model) 
เขา้กบัทฤษฎแีบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model) (Yun and Park, 2010)           
ดงัภาพที ่1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคดิของงานวจิยั 

 

4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมกลุ่มตวัอยา่งผู้ทีเ่คยมี

ประสบการณ์ในการใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพ ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไมจ่ ากดัอายุ เพศ อาชพี และการศกึษา 
ใชว้ธิวีเิคราะหโ์ดยโปรแกรมส าเรจ็รปูส าหรบัการวจิยัทางสงัคมศาสตร ์Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) ผูว้จิยัมกีารตรวจสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหาโดยการน าแบบสอบถามใหผู้เ้ชีย่วชาญทางดา้นการพฒันาเว็บไซต ์
และผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาตรวจสอบความเทีย่งตรงของขอ้ค าถาม รวมถงึการใหค้ าแนะน าถงึความเหมาะสมของขอ้ค าถาม
เพือ่ใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัตวัแปรทีใ่ชใ้นงานวจิยั 
 

5. ผลการศึกษา 
5.1 การรบัรู้คณุภาพของสารสนเทศ (Perceived information quality) 

การรบัรู้คุณภาพของสารสนเทศส่งผลในทางตรงกนัขา้มกบัการรบัรู้ความเสี่ยงของสารสนเทศบนเวบ็ไซต์ อย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั p = 0.000 สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัในอดตีของ Nicolaou and McKnight (2006) ทีก่ล่าววา่ คุณภาพของ
สารสนเทศจะตอ้งประกอบไปดว้ย ความถูกตอ้งแม่นย าของขอ้มูล ขอ้มลูมคีวามทนัสมยั ความเกี่ยวขอ้งกนั ความสามารถ
ในการเขา้ใจได้ ความแพร่หลาย ความหลากหลายของขอ้มูล ความสามารถในการเขา้ถงึขอ้มูลได้ ความสามารถในการ
ตคีวามหมายของขอ้มลูไดถ้กูตอ้ง และความครบถว้นของขอ้มลู โดยการรบัความเสีย่งของสารสนเทศบนเวบ็ไซตส์ขุภาพจะ
ลดลงเมื่อสารสนเทศมคีวามเชื่อถอืได้ การรบัรูคุ้ณภาพของสารสนเทศสง่ผลในทางบวกกบัความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซต์
สขุภาพ อยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบั p = 0.000 สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัในอดตีเกีย่วกบัการรบัรูคุ้ณภาพของสารสนเทศในการ
แลกเปลีย่นขอ้มลูของ Nicolaou and McKnight (2006) ทีก่ลา่ววา่ การรบัรูคุ้ณภาพของสารสนเทศมคีวามสมัพนัธก์บัความ
ตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพ 
5.2 การรบัรู้ถึงความเสียง (Perceived Risk) 

การรบัรู้ถงึความเสี่ยงส่งผลในทางตรงกนัขา้มกบัการรบัรูป้ระโยชน์ที่ได้รบัผ่านเวบ็ไซต์สุขภาพ อย่างมนีัยส าคญัที่
ระดบั p = 0.000 โดยสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยขีอง Rose and Fogarty (2006) ทีก่ล่าวว่า
ผูใ้ชบ้รกิารเทคโนโลย ี Self-Service ของธนาคารรูส้กึมคีวามเสีย่งมากกว่าการใชบ้รกิารแบบดัง้เดมิ ในดา้นความมัน่คง
ทางดา้นการเงนิและการบรกิาร โดยการรบัรูค้วามเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้จะสง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารรบัรูถ้งึประโยชน์ทีล่ดน้อยลง และยงั



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่3 เดอืน เมษายน-มถุินายน 2559 หน้า 11 
 

 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Featherman and Pavlou (2003) ทีก่ล่าวว่าการรบัรูค้วามเสีย่งสง่ผลในทางตรงกนัขา้มกบั
แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยขีอง TAM คอืการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บั และการรบัรูค้วามงา่ยในการใชง้านเทคโนโลย ี
5.2 การตระหนักถึงการดแูลสขุภาพและคณุภาพชีวิต (Health Consciousness) 

การตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวติส่งผลต่อการรบัรู้ประโยชน์ที่ได้รบัผ่านเว็บไซต์สุขภาพ อย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั p = 0.000 โดยสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเกีย่วกบัการคน้หาสารสนเทศบนเวบ็ไซตข์อง Yun and Park 
(2010) ทีก่ลา่ววา่การตระหนกัถงึการดแูลสขุภาพสง่ผลทางบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพ 
5.3 การรบัรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รบั (Perceived Usefulness) 

การรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัในการใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพสง่ผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพ อยา่งมนียัส าคญั
ทีร่ะดบั p = 0.000 ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัเกี่ยวกบัการยอมรบัการใชง้านบนอนิเทอรเ์น็ตของธนาคารทีก่ล่าววา่เมื่อ
บุคคลรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งจะส่งผลต่อแนวโน้มที่จะใช้งานเพิม่มากขึ้น และยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Rose & Fogarty (2006) ทีพ่บวา่การรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชง้าน Self-Service ของ
ธนาคารมคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเทคโนโลย ี

จากผลการวิจยัที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า  ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การรบัรู้คุณภาพของสารสนเทศ เป็นตวัแปรที่
ก าหนดการรบัรูค้วามเสีย่ง นอกจากน้ีตวัแปรอสิระจ านวน 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามเสีย่ง และการตระหนกัถงึการดแูล
สขุภาพและคุณภาพชวีติ เป็นตวัแปรทีก่ าหนดการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้ ับจากการใชง้านเวบ็ไซต์สขุภาพ โดยทีก่ารตระหนัก
ถงึการดูแลสุขภาพและคุณภาพชวีติเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ด และส าหรบัตวัแปรอสิระจ านวน 2 ตวัแปรล าดบัถดัมา
ไดแ้ก่ การรบัรูป้ระโยชน์ที่ไดร้บัจากการใชง้านเวบ็ไซต์สุขภาพ และการรบัรูคุ้ณภาพของสารสนเทศ เป็นตวัแปรที่ก าหนด
ความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพ โดยการรบัรูป้ระโยชน์มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพมากทีส่ดุ ซึง่
สามารถสรา้งตวัแบบของผลการวจิยัไดด้งัรายละเอยีดทีแ่สดงดงัตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 ตารางแสดงสมัประสทิธิท์างตรง (DE) ทางออ้ม (IE) ระหวา่งความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลตามแบบจ าลอง 
การตระหนกัถงึขอ้มลูสารสนเทศในการใชเ้วบ็ไซตส์ขุภาพในบรบิทของประเทศไทย 

Dependent 
Variable 

Independent 
 Variable 

R-square 

 
Path Coefficients 

 
F DE IE 

IU PIQ 0.561 257.04** 0.263 0.057026 
หมายเหตุ: **ตวัแปรอสิระมผีลต่อตวัแปรตามทีร่ะดบันยัส าคญั P < 0.01 

 
ผลการวเิคราะหโ์ดยพจิารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรในแบบจ าลองตามตารางที ่4.13 โดยพจิารณาความสมัพนัธ์

ทางตรง (Direct Effect) และทางออ้ม (Indirect Effect) พบวา่ความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพไดร้บัอทิธพิลทางตรง 
(DE = 0.26) มาจากการรบัรูคุ้ณภาพสารสนเทศบนเวบ็ไซตส์ขุภาพมากกวา่อทิธพิลทางออ้ม (IE = 0.05) 
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6. อภิปรายและสรปุผลการวิจยั 
งานวจิยัน้ีเกดิขึน้จากการที่ผูว้จิยัเหน็ว่าในปัจจุบนัอนิเทอรเ์น็ตไดเ้ขา้มามบีทบาทที่ส าคญัในการด ารงชวีติของมนุษย ์

และเป็นช่องทางส าคญัในการค้นหาข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เว็บไซต์สุขภาพจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคญัในการให้บริการ
สารสนเทศดา้นสุขภาพที่หน่วยงานหรอืองคก์รต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใหส้ารสนเทศดา้นสุขภาพในการรกัษาโรคน ามาใช้
งาน แต่เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นยุคเทคโนโลย ีWeb 2.0 ทีผู่ใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตสามารถสรา้ง แบ่งปัน แสดงความคดิเหน็ และ
โตต้อบขอ้มลูไดโ้ดยงา่ย ซึง่ท าใหผู้ใ้ชง้านเกดิความไมป่ลอดภยัต่อการน าสารสนเทศมาใชง้าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการใช้
งานที่เกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพ กล่าวคอื หากเวบ็ไซต์มกีารให้บรกิารขอ้มูลที่ไม่ถูกต้อง ขาดคุณภาพ ย่อมท าให้ผู้ปฏบิตัเิกดิ
ความเสีย่งต่อชวีติ ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษา การตระหนกัถงึการใชส้ารสนเทศดา้นสขุภาพบนเวบ็ไซตส์ขุภาพ โดยวตัถุประสงค์
หลกัในการวจิยัคอื เพือ่ทราบถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพ และทศันคตขิองผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์
สขุภาพ 

งานวจิยัชิน้น้ีไดพ้ฒันากรอบงานวจิยัมาจากแนวความคดิ The inter-organizational systems (IOS) ในการแลกเปลีย่น
ขอ้มลู (Nicolaou & McKnight, 2006) และมกีารประยุกตใ์ชแ้นวความคดิการตระหนกัถงึการดแูลสขุภาพและคุณภาพชวีติ
ตามแบบแผนความเชื่อดา้นสุขภาพ (Health Belief Model) เขา้กบัทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(The 
Technology Acceptance Model) (Yun & Park, 2010) โดยท าการศกึษาปัจจยั 5 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 1) การรบัรูคุ้ณภาพของ
สารสนเทศบนเวบ็ไซตส์ขุภาพ 2) การตระหนกัถงึการดแูลสุขภาพและคุณภาพชวีติ 3) การรบัรูค้วามเสีย่งจากการใชง้าน
สารสนเทศดา้นสขุภาพบนเวบ็ไซต ์4) การรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชง้านเวบ็ไซตส์ุขภาพ 5) ความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน
เวบ็ไซตส์ขุภาพ 

งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ผูว้จิยัใชเ้ครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูลจากการส ารวจ 
(Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อหาปัจจยัต่างที่สง่ผลต่อความตัง้ใจที่จะใชง้านเวบ็ไซต์
สุขภาพ โดยท าการเกบ็ขอ้มูลดว้ยการพฒันาแบบสอบถามและน าไปแจกใหก้บักลุ่มตวัอย่างผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์การใช้
งานเวบ็ไซตส์ุขภาพในการรกัษาโรค จากนัน้น าแบบสอบถามทัง้สิน้จ านวน 405 ชุด มาวเิคราะหผ์ลทางสถติิ โดยมกีาร
ประเมนิความเที่ยงของเครื่องมอื การจดักลุ่มความสมัพนัธ์ของตวัแปรด้วย Factor Analysis และการตรวจสอบ
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตามดว้ย  Linear Regression Analysis รวมทัง้การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรอสิระหลายตวัและตวัแปรตาม เพื่อน าไปพยากรณ์ค่าของตวัแปรตามดว้ย Multiple Regression Analysis 
โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิ

ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่ ในมุมมองของผูใ้ชส้ารสนเทศบนเวบ็ไซต์สุขภาพ ผูใ้ชง้านสารสนเทศบนเวบ็ไซต์สุขภาพมี
ความตัง้ใจในการรกัษาสุขภาพ โดยใช้เวบ็ไซต์สุขภาพเป็นช่องทางในการรกัษานัน้ ผู้ใช้งานสารสนเทศจะพจิารณาถึง
คุณภาพของสารสนเทศบนเวบ็ไซต์สุขภาพ การตระหนักถงึการดูแลสุขภาพและคุณภาพชวีต ิอกีทัง้ยงัพจิารณาถงึความ
เสี่ยงที่ได้รบัจากการใช้งานสารสนเทศด้านสุขภาพบนเว็บไซต์ และความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์ หากผู้ใช้งาน
สารสนเทศบนเวบ็ไซต์สขุภาพมคีวามรูส้กึงา่ยและสะดวกในการใชง้าน จะสง่ผลใหผู้ใ้ชง้านสารสนเทศบนเวบ็ไซต์สขุภาพมี
ความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซต์สขุภาพในการรกัษาสขุภาพ ส าหรบัในมุมมองของหน่วยงานหรอืองคก์รต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การใหส้ารสนเทศดา้นสขุภาพในการรกัษาโรค อาจน าผลงานวจิยัน้ีไปพจิารณาปรบัปรุงคุณภาพของสารสนเทศบนเวบ็ไซต์
สขุภาพ รวมทัง้ตระหนกัถงึการใหบ้รกิารสารสนเทศทีป่ราศจากความเสีย่งในการใหผู้ใ้ชง้านน าไปปฏบิตัติาม เพื่อประโยชน์
ต่อทัง้ผูท้ี่ป่วยเป็นโรค และ แพทยห์รอืพยาบาลในการใหบ้รกิารไดอ้ย่างปลอดภยั และยงัเกดิความน่าเชื่อถอืต่อผูใ้ชบ้รกิาร
อกีดว้ย 
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6.1 การน าผลการวิจยัมาใช้ประโยชน์ 
ปัจจุบนัเวบ็ไซต์ทีใ่หข้อ้มลูเกี่ยวกบัสุขภาพมจี านวนเพิม่มากขึน้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในการดูแล

รกัษาสุขภาพ อย่างไรกต็าม การตระหนกัถงึสารสนเทศดา้นสุขภาพบนเวบ็ไซต์สขุภาพเป็นสิง่ส าคญัต่อการน าสารสนเทศ
ดา้นสุขภาพบนเวบ็ไซตม์าใชง้าน อกีทัง้ในปัจจุบนัเป็นยุคเทคโนโลย ีWeb 2.0 ผูใ้ชง้านแต่ละบุคคลสามารถสรา้งเน้ือหา
ขอ้มลูขึน้เอง (Flanagin & Metzger, 2008) จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีผู่บ้รโิภคควรตระหนักถงึการน าสารสนเทศบน
เวบ็ไซตส์ขุภาพมาใชง้าน เน่ืองจากหากผูบ้รโิภคน าสารสนเทศทีไ่มถ่กูตอ้งมาท าการปฏบิตัอิาจสง่ผลเสียรา้ยแรงต่อรา่งกาย
ได้ ซึ่งน าไปสู่การตดัสนิใจว่าจะใช้งานสารสนเทศด้านสุขภาพบนเว็บไซต์หรอืไม่ ท าให้ผู้วจิยัเลือกท าการวจิยัในเรื่อง
ดงักล่าว ผลทีไ่ดร้บัจากการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่ การรบัรูคุ้ณภาพของสารสนเทศของผูใ้ชง้านเวบ็ไซต ์สง่ผลต่อการรบัรูค้วาม
เสีย่งทีล่ดน้อยลงจากการน าสารสนเทศบนเวบ็ไซต์สุขภาพมาใชง้าน อกีทัง้การรบัรูค้วามเสีย่งของสารสนเทศบนเวบ็ไซต์
สุขภาพที่ลดลงจะส่งผลต่อการรบัรู้ประโยชน์ที่ได้รบัเพิม่สูงขึ้น และหากผู้ใช้งานสารสนเทศมกีารตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพส่งผลให้เกดิการรบัรูป้ระโยชน์ในการเวบ็ไซต์สุขภาพมากขึ้น นอกจากน้ี การรบัรูป้ระโยชน์ที่ได้รบั และการรบัรู้
คุณภาพของสารสนเทศบนเว็บไซต์ส่งผลให้ผู้ใช้งานมีความตัง้ใจที่จะใช้งานเว็บไซต์สุขภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถสรุป
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากงานวจิยัไดด้งัน้ี 
6.2 ประโยชน์ในทางทฤษฎี 

ผลของงานวจิยัท าใหเ้กดิการสรา้งกรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการอธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะ
ใชง้านเวบ็ไซตส์ุขภาพ โดยการพฒันาต่อจากกรอบแนวคดิงานวจิยัของ Rose & Fogarty (2006) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัการ
ยอมรบัเทคโนโลย ี Self-Service การใหบ้รกิารดว้ยตนเองของธนาคาร โดยในงานวจิยัน้ีไดพ้ฒันากรอบแนวคดิการรบัรู้
คุณภาพของสารสนเทศบนเวบ็ไซต ์ทีส่ง่ผลทางออ้มผ่านการรบัรูค้วามเสีย่งของสารสนเทศบนเวบ็ไซต ์การรบัรูป้ระโยชน์ที่
ไดร้บัจากการใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพไปยงัความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพ และสง่ผลทางตรงต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน
เวบ็ไซตส์ุขภาพ ซึ่งพฒันามาจากกรอบแนวคดิ The inter-organizational systems (IOS) ในการแลกเปลีย่นขอ้มลู 
(Nicolaou & McKnight, 2006) และมกีารประยุกตใ์ชแ้นวความคดิการตระหนกัถงึการดแูลสขุภาพและคุณภาพชวีติตาม
แบบแผนความเชื่อดา้นสขุภาพ (Health Belief Model) เขา้กบัทฤษฎแีบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(The Technology 
Acceptance Model) (Yun & Park, 2010) ท าใหเ้กดิกรอบแนวความคดิใหมใ่นการศกึษาถงึการตระหนักถงึขอ้มลู
สารสนเทศในการใช้เวบ็ไซต์สุขภาพ นอกจากน้ีการรบัรู้คุณภาพของสารสนเทศบนเวบ็ไซต์สุขภาพเป็นปัจจยัใหม่ของ
งานวจิยัน้ี ซึ่งงานวจิยัในอดีตมกีารศกึษาถงึการค้นหาสารสนเทศที่เกี่ยวกบัโรคบนอนิเทอร์เน็ตของประเทศเกาหล ีโดย
พจิารณาปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการคน้หาสารสนเทศเกี่ยวกบัโรคบนอนิเทอรเ์น็ต อย่างไรกต็ามยงัไม่ไดม้กีารศกึษาถงึการ
รบัรูคุ้ณภาพของสารสนเทศบนเวบ็ไซต์ อกีทัง้ผลของงานวจิยัสามารถใช้เป็นแนวทางในการศกึษาเพิม่เตมิ เพื่อต่อยอด
งานวจิยัในอนาคตได ้เชน่ ศกึษาเพิม่เตมิในปัจจยัอื่นๆ ทีย่งัไมไ่ดท้ าการศกึษาในงานวจิยัน้ี 
6.3 ประโยชน์ในทางปฏิบติั 

จากผลการวจิยัท าใหผู้จ้ดัท าเวบ็ไซตท์ีเ่ป็นหน่วยงานหรอืองคก์รต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหส้ารสนเทศดา้นสขุภาพใน
การรกัษาโรค ตระหนกัถงึการใหบ้รกิารสารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการรกัษาสุขภาพ และการรกัษาโรคทีม่คีุณภาพเพิม่มาก
ขึน้ เน่ืองจากเป้าหมายหลกัของการใหบ้รกิารสารสนเทศเพื่อการรกัษาสุขภาพ คอืประสทิธภิาพในการรกัษาสุขภาพ และ
การรกัษาโรคดว้ยตนเองของผูป่้วยไดด้ขีึน้ ดงันัน้ หากเวบ็ไซต์ประกอบดว้ยสารสนเทศทีม่คีุณภาพ ไม่มคีวามเสีย่งในการ
น าสารสนเทศมาปฏบิตั ิประกอบกบัเป็นสารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ ยอ่มสง่ผลใหผู้ใ้ชง้านเวบ็ไซตม์จี านวนเพิม่มากขึน้ จาก
ผลการวจิยัพบวา่การรบัรูคุ้ณภาพของสารสนเทศ และการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บั มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซต์
สุขภาพเพิม่สงูขึน้ ทัง้น้ีการรบัรูป้ระโยชน์ที่ไดร้บัจากการใชง้านเวบ็ไซต์สุขภาพส่งผลมากทีสุ่ด มคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอย = 
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0.596 ทีร่ะดบั p = 0.000 โดยใหบุ้คคลผูใ้ชง้านเวบ็ไซตร์บัรูถ้งึประโยชน์ในการปฏบิตัติามเพื่อการรกัษาสขุภาพทีด่ ีรวมถึง
การท าใหผู้ใ้ชง้านมัน่ใจและเกดิความเชื่อถอืในการน าสารสนเทศดา้นสุขภาพบนเวบ็ไซต์มาปฏบิตัติาม การรบัรูป้ระโยชน์
จากการใชง้านเวบ็ไซต์สขุภาพ ช่วยใหผู้เ้ป็นโรคสามารถประเมนิความเป็นไปไดท้ีอ่าจเกดิขึน้จากการรกัษา และยงัช่วยให้
หน่วยงานหรอืองค์กรต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการให้สารสนเทศด้านสุขภาพในการรกัษาโรค แพทย์ หรอืพยาบาลสามารถ
ชว่ยเหลอืผูป่้วยเพือ่การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ไดอ้กีดว้ย 

นอกจากน้ีผลการวจิยัท าใหห้น่วยงานหรอืองคก์รต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหส้ารสนเทศดา้นสขุภาพในการรกัษาโรคให้
ความส าคญักบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการใหบ้รกิารสารสนเทศเพื่อการดแูลสขุภาพ  เน่ืองจากมผีูใ้ชง้านบางสว่นกงัวล
ต่อการปฏบิตัติามค าแนะน าจากเวบ็ไซต ์ซึง่จากการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชง้านสารสนเทศเกีย่วกบัสขุภาพจะรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บั
เพิ่มมากขึ้น เมื่อผู้ใช้งานมีการตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง และความเสี่ยงจากการปฏิบตัิตามมีน้อยหรือ
ปราศจากความเสี่ยงเลยในการปฏิบตัิ โดยการตระหนักถึงการดูแลสุขภาพมอีิทธพิลต่อการรบัรู้ประโยชน์ที่ได้รบั มคี่า
สมัประสทิธิถ์ดถอย = 0.479 ทีร่ะดบั p = 0.000 ขณะทีก่ารรบัรูค้วามเสีย่ง มคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอย = -0.222 ทีร่ะดบั p = 
0.000 ซึ่งการรบัรูป้ระโยชน์ที่ได้รบัจะส่งผลต่อความตัง้ใจที่จะใช้งานเวบ็ไซต์สุขภาพ และย่อมส่งผลให้องค์กรประสบ
ความส าเรจ็ในการใหบ้รกิารสารสนเทศดา้นสขุภาพในการรกัษาโรคดว้ยตนเองผา่นเวบ็ไซตต์่อไป 
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