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บทคัดยอ 

 

ปจจุบันอินเตอรเน็ตไดเขามามีบทบาทท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย และเปน

ชองทางสําคัญในการคนหาขอมูลสารสนเทศตางๆ เว็บไซตสุขภาพจึงเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการ

ใหบริการสารสนเทศดานสุขภาพที่หนวยงานหรือองคกรตางๆที่เกี่ยวของกับการใหสารสนเทศดาน

สุขภาพในการรักษาโรคนํามาใชงาน แตเนื่องจากปจจุบันเปนยุคเทคโนโลยี Web 2.0 ท่ีผูใชงาน

อินเตอรเน็ตสามารถสราง แบงปน แสดงความคิดเห็น และโตตอบขอมูลไดโดยงาย ซ่ึงทําใหเกิดความ

ไมปลอดภัยตอการนําสารสนเทศมาใชงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงในการใชงานท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพ 

กลาวคือ หากเว็บไซตมีการใหบริการขอมูลที่ไมถูกตอง ขาดคุณภาพ ยอมทําใหผูปฏิบัติเกิดความเสี่ยง

ตอชีวิต ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา การตระหนักถึงการใชสารสนเทศดานสุขภาพบนเว็บไซตสุขภาพ โดย

วัตถุประสงคหลักในการวิจัยคือ เพ่ือทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจที่จะใชงานเว็บไซต

สุขภาพ งานวิจัยนี้ไดพัฒนากรอบงานวิจัยมาจากแนวความคิด The inter-organizational systems 

(IOS) ในการแลกเปล่ียนขอมูล และมีการประยุกตใชแนวความคิดการตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ

และคุณภาพชีวิตตามแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (Health Belief Model) เขากับทฤษฎี

แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model) โดยทําการศึกษา

ปจจัย 5 กลุมหลัก ไดแก 1) การรับรูคุณภาพของสารสนเทศบนเว็บไซตสุขภาพ 2) การตระหนักถึง

การดูแลสุขภาพ 3) การรับรูความเสี่ยงจากการใชงานสารสนเทศดานสุขภาพบนเว็บไซต 4) การรับรู

ประโยชนที่ไดรับจากการใชงานเว็บไซต 5) ความตั้งใจที่จะใชงานเว็บไซตสุขภาพ งานวิจัยนี้เปน

งานวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยใชแบบสอบถาม เพ่ือหาปจจัยที่สงผลตอ

ความต้ังใจท่ีจะใชงานเว็บไซตสุขภาพ โดยทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูที่เคยมีประสบการณ

การใชงานเว็บไซตสุขภาพในการรักษาโรค จํานวน 405 ชุด มาวิเคราะหผลทางสถิติ โดยผลวิจัยที่ได
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แสดงใหเห็นวาการรับรูคุณภาพของสารสนเทศของผูใชงานเว็บไซตมีอิทธิพลทางตรงตอความต้ังใจที่

จะใชงานเว็บไซตสุขภาพ และมีอิทธิพลทางออมตอความต้ังใจท่ีจะใชงานเว็บไซต โดยมีการรับรูความ

เสี่ยงที่ไดรับจากการใชงานสารสนเทศบนเว็บไซต และการรับรูประโยชนจากการใชงานเว็บไซต

สุขภาพเปนตัวกลางท่ีสงผลใหเกิดความตั้งใจท่ีจะใชงานเว็บไซตสุขภาพ นอกจากน้ีการตระหนักถึง

การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต มีอิทธิพลตอการรับรูประโยชนที่ไดรับจากการใชงานเว็บไซตสุขภาพ 

 

คําสําคัญ: การรับรูคุณภาพของสารสนเทศบนเว็บไซตสุขภาพ, การตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ, การ 

รับรูความเสี่ยงจากการใชงานสารสนเทศดานสุขภาพบนเว็บไซต, การรับรูประโยชนที่ 

ไดรับจากการใชงานเว็บไซต และความต้ังใจที่จะใชงานเว็บไซตสุขภาพ 
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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. (Yi, Yoon, Davis and Lee, 2013) 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. (Flanagin and Metzger, 2008) 

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 
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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) (Davis, 1989) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


