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บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ือง คุณภาพของระบบสารสนเทศ  การยอมรับเทคโนโลยี และนวตักรรมทาง
การแพทย ์ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ของประชากร ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอป
พลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิ เคชันปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ของประชากร ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคล (3) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศ
ดา้นการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ 
ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ประชากร ในเขต
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กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใช้หลกัการค านวณของ  Cohen โดยใช้โปรแกรม G*Power ท่ี
สร้างจากสูตรของ Cohen ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือสะดวก (Convenience Sampling) 

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจยัส่วนบุคลไดแ้ก่ อายุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนัส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร
ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศดา้นการยอมรับ
เทคโนโลยีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ของประชากร ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของขอ้มูล ดา้นคุณภาพของระบบ ดา้นคุณภาพ
ของการบริการ ดา้นการรับรู้ประโยชน์ ดา้นการรับรู้การใชง้านง่าย และดา้นความเพลิดเพลิน ส่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิ เคชันปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ของประชากร ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ค ำส ำคัญ: คุณภาพของระบบสารสนเทศ,การยอมรับเทคโนโลยี,การตดัสินใจใช้บริการแอปพลิเค
ชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ 

Abstract 

Research subject quality of information systems technology adoption and 
medical innovations Affects the decision to use the online consultation application of 
the population in Bangkok.  The objectives were:  (1)  to study the factors affecting the 
decision to use the online consultation service application of the population in Bangkok 
(2)  to study the factors affecting the decision to use the consulting application service. 
Online doctors of the population in Bangkok Classified by personal factors (3) to study 
the quality factors of information systems in terms of technology acceptance affecting 
the decision to use the online consultation application of the population in Bangkok. The 
sample group used in this research was a population of 400 people in Bangkok, using Cohen's 
computational principle using G*Power program created from Cohen's formula using Convenience 
Sampling. 
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The study indicated that Personal factors include Age and average monthly income The 
difference affects the decision to use the online consulting application of the population in Bangkok 
with a statistically significant difference 0.05 As for the quality factor of the information system in 
terms of technology acceptance, it affected the decision to use the online consulting application of 
the population in Bangkok in 6 aspects, namely, the quality of the data.  system quality quality of 
service benefit perception Perception aspect, ease of use and enjoyment Affects the decision to use 
the online consultation application of the population in Bangkok. statistically significant 0.05 

Keywords:  quality of information system, technology acceptance, decision to use online 
consultation application 

บทน ำ 

 สุขภาพเป็นหัวใจส าคญัของการพฒันาคุณภาพชีวิต ปัญหาสุขภาพจึงเป็นปัญหาส าคญั
ระดบัประเทศ การแก้ไขปัญหาสุขภาพ ไม่ใช่หน้าท่ีของบุคลากรทางสาธารณสุขเท่านั้น แต่ยงั
รวมถึงศกัยภาพของประชาชนท่ีจะดูแล สุขภาพของตนเอง เฝ้าระวงัและควบคุมปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอย่างรู้เท่าทนั และต่อเน่ือง ทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
12 (พ.ศ.2560 – 2564) เก่ียวกับการพฒันา ด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยีและ
นวตักรรมทางการแพทยเ์พื่อรองรับการขยายตวัของประชากร 

 องคก์ารอนามยัโลกไดก้ าหนดค่าเฉล่ียแพทย ์1 คน ต่อจ านวนประชากร 439 คน แต่ประเทศ
ไทยมีค่าเฉล่ียแพทย ์1 คน ต่อจ านวนประชากร 2,065 คน ต ่ากว่าค่าเฉล่ียถึง 4.7 เท่า และในหลาย
ประเทศทัว่โลกก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน จนท าให้ทัว่โลกก าลังมีการวางแผนพฒันาระบบ
ปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในรูปแบบของแอปพลิเคชั่นปรึกษา
แพทยอ์อนไลน์ เพื่อน าเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการส่ือสารเขา้มาช่วยในการแกปั้ญหาในการ
เขา้ถึงบริการดา้นสาธารณสุข 

 ในปัจจุบนักระแสของค าวา่ Internet of Things (IoT) ไดเ้ป็นท่ีกล่าวถึงอยา่งกวา้งขวาง และ 
เร่ิมมีการพฒันาอุปกรณ์ต่างๆ ใหส้ามารถท างานบนแนวคิดของ Internet of Things เพิ่มมากข้ึน โดย
มี การน ามาประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ มากข้ึน เช่น การประยุกต์ใช้งานใน Smart City การ
ประยุกต์ใช้ งานในอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม รวมไปถึง การเฝ้าระวงัและการเตือนภยัต่อ
สุขภาพของมนุษย ์ 
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ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจเร่ือง คุณภาพของระบบสารสนเทศดา้นการยอมรับเทคโนโลยีส่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิ เคชันปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ของประชากร ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึงขอ้มูลและน าผลการวิเคราะห์ท่ีได ้ไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
แอปพลิเคชัน่ปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ เพื่อใหส้อดคลองกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ 

ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ 

ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคล 

  3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศดา้นการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวจิัย 
1.ขอบเขตด้านประชากร คือ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด

จ านวน 400 คน ส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม 

2.ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวจัิย  การวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ร่ิมด าเนินการวิจยัในช่วงเดือน

เมษายน – พฤษภาคม 2564 

3.ขอบเขตด้านตัวแปร ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นคุณภาพของ

ระบบสารสนเทศ ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีส่วนตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจใชบ้ริการแอป

พลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐำนงำนวจิัย 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั ท าให้การตดัสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชนัปรึกษา

แพทยอ์อนไลน์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศ การยอมรับเทคโนโลยีต่างกนั 

ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ต่างกนั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  1. รับรู้ถึงการตดัสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์  
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  2. ผลของการวิจยัในคร้ังน้ี สามารถน าผลการวิจยัไปประยุกต ์และปรับปรุงคุณภาพของระบบ

สารสนเทศ และเทคโนโลยีการใหบ้ริการแอปพลิเค ให ้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

  3. ผลการวิจยัคร้ังน้ีสามารถน ามาเป็นแนวทางให้ผูท่ี้ต้องการศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

คุณภาพของระบบสารสนเทศ และการยอมรับเทคโนโลยีน าขอ้มูลไปประกอบ ประยกุตห์รืออา้งอิง

ใน งานและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป   

การทบทวนวรรณกรรม 

  คุณภาพของระบบสารสนเทศ 

  เมทินี จันทร์กระแจะ (2560) ได้ให้ความหมายของ คุณภาพของระบบสารสนเทศ 

(Information System Quality) ไวว้า่ คุณภาพของ ระบบสารสนเทศท่ีเหมาะกบัการใชง้าน ตอ้งตรง

กบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  ดงันั้น คุณภาพของระบบ สารสนเทศ พิจารณาไดจ้ากประโยชน์ใช้

สอย ความง่ายในการใชง้าน ความง่ายในการเขา้ถึง ความมี เสถียรภาพและเวลาในการตอบสนอง

ของระบบสารสนเทศ (Systems Quality) คุณภาพของระบบ สารสนเทศ มีอิทธิพลทางบวกต่อการ

ใชง้าน 

จนัทร์จิรา  นพคุณธรรมชาติ  และอรพรรณ  คงมาลยั (2558) กล่าวไวว้า่ คุณภาพของขอ้มูล
สารสนเทศ หมายถึง ปัจจยัด้านข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการประมวลผลในระบบหรือส่ิงท่ี
สารสนเทศมอบให ้  

การยอมรับเทคโนโลย ี
เอกลกัษณ์ ธนเจริญพิศาล (2554) ไดใ้ห้ค  านิยามของการยอมรับเทคโนโลยีวา่ เป็นการน า 

เทคโนโลยนีั้นมาใชใ้หเ้ป็นไปไดโ้ดยส่ิงท่ีตามมา คือ ก่อใหเ้กิดการลงทุนกบัการยอมรับ 

แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Theory of Acceptance Model : TAM) เป็น
ทฤษฎีท่ีได้พฒันาขยายองค์ความรู้ มาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned 
Action : TRA) ของไอเซ่นและฟิชบายน์มีจุดประสงคเ์พื่อท านาย การยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี
ในการท างาน (Davis. 1989)อธิบายวา่บุคคลหน่ึงจะมีการยอมรับเทคโนโลยีไดเ้กิดจากปัจจยั หลกั 
2 ประการไดแ้ก่ 1) การรับรู้ถึงประโยชน์ และ 2) การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน เน่ืองจากการรับรู้
ประโยชน์ และการ รับรู้ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการยอมรับ
คอมพิวเตอร์ และมีความเช่ือมโยงกบัทศันคติต่อการใช้ คอมพิวเตอร์และการใชง้านคอมพิวเตอร์ 
และทศันคติท่ีมีต่อการใช้งานเทคโนโลยีของบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอิทธิพลต่อความ ตั้ งใจใช้
เทคโนโลย ี
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

1.ตวัแปรอิสระประกอบดว้ย   
   - ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ คือ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละรายไดเ้ฉล่ีย 
   - ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีคือ ดา้นการรับรู้ประโยชน์ ดา้นการรับรู้ความง่าย ดา้น

ความเพลิดเพลิน 
   - ปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศ คือ ดา้นคุณภาพของขอ้มูล  ดา้น คุณภาพของ 

ระบบ  ดา้นคุณภาพของการบริการ  
2.ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ของ

ประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร  
วธีิด าเนินการวจัิย  

ในการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง(non – experimental design)  มีการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง( cross sectional studies)  เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  คือ 
แบบสอบถาม(questionnaire) การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (content validity) โดยขอความอนุเคราะห์ ให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษางานวิจยั ทั้ง 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม พบว่าค่า IOC สูงสุด
เท่ากบั 1 และค่า IOC ต ่าสุดเท่ากบั 0.66 ซ่ึงค่า IOC ของขอ้ค าถามทุขอ้มีค่ามากกวา่ 0.5 แสดงวา่ขอ้
ค าถามทุกขอ้คลอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการวดัและน าไปทดลองใช ้(try-out)กบัประชากรในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน และหาค่าสัมปสิทธ์ิแอลฟ่า ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
เท่ากบั 0.977 แสดงวา่ขอ้ค าถามมีระดบัความเช่ือมัน่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีและสามารถน าไปเก็บขอ้มูลได ้
การวเิคราห์ข้อมูล 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกนชรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 

1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
   1.1 ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิง

กลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

   1.2 ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิง
ปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นการยอมรับเทคโนโลยี และระดบัการ
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ตดัสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
รูปแบบตารางท่ี 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
   2.1 การตดัสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ของประชากร ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ จะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการทดสอบ t-Test  
   2.2 การตดัสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันปรึกษาแพทยอ์อนไลน์  ของประชากร ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน จะใช้การ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
น าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของ LSD 

   2.3 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นการยอมรับเทคโนโลยี และ
การตดัสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis ผูว้จิยัท  าการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิง
โครงสร้างดว้ยวธีิ Factor Analysis  ในการหาจ านวนขององคป์ระกอบ (Factor) ท่ีเกิดจากขอ้ค าถาม
ต่างๆ และก าหนดค่าในโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อค านวณหาค่าน ้ าหนักของข้อค าถามแต่ละ
องคป์ระกอบโดยให้ Eigenvalue มีค่าเท่ากบั 1 เป็นค่าท่ีต ่าท่ีสุดในการควบคุมจ านวนองคป์ระกอบ
ผูว้จิยัไดพ้ิจารณาค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ของขอ้ค าถามต่าง ๆ วา่มีค่ามากท่ีสุดอยู่
ท่ีองค์ประกอบใด ก็จะจดัให้อยู่องค์ประกอบนั้น แต่มีขอ้แมว้่าค่า Factor Loading ของแต่ละข้อ
ค าถามควรจะมีค่าตั้งแต่ 0.3 ข้ึนไป เพื่อแสดงวา่ตวัแปรนั้นมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 
สรุปผลการวจัิย 

ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.3 อายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 51.8 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.3 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 
53.3 มีรายได ้25,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.5 โดยสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัคะแนนมาก
ท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.542 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทั้งด้านการรับรู้ประโยชน์ ด้านการรับรู้การใช้งานง่าย ด้านความเพลิดเพลิน อยู่ในระดบั
คะแนนมากทั้ง 3 ดา้น  

  1.1 ดา้นการรับรู้ประโยชน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
ขอ้การใชแ้อปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์จะช่วยให้ท่านไดรั้บค าปรึกษาจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะ เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ การใชแ้อปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์จะช่วย
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ให้ท่านประหยดัเวลา และการใช้แอปพลิเคชันปรึกษาแพทยอ์อนไลน์จะช่วยให้ท่านประหยดั
ค่าใชจ่้าย  

1.2 ดา้นการรับรู้การใช้งานง่าย โดยภาพรวมในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
ขอ้แอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์มีความง่ายในการดาวน์โหลดและการสมคัรใชบ้ริการ เป็น
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ แอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์มีฟังกช์ัน่การใชง้านท่ีง่าย 
และแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์สามารถคุยกบักบัแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญไดง่้าย  

1.2 ดา้นความเพลิดเพลิน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้แอป
พลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ท าใหท้่านเพลิดเพลินไปกบัการดูแลสุขภาพของท่านเอง เป็นขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ แอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์มีขอ้มูลบทความดา้นการดูแล
สุขภาพจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์มีผลิตภณัฑ์และโปรโมชัน่
ดา้นสุขภาพมากมาย  

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศในภาพรวมอยูใ่น ในระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.540 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ ทั้งดา้นคุณภาพของการใหบ้ริการ ดา้นดา้นคุณภาพของขอ้มูล และดา้นคุณภาพของระบบ อยู่
ในระดบัคะแนนมากท่ีสุดทั้ง 3 ดา้น  

2.1 ดา้นคุณภาพของขอ้มูล โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้
แอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์มีคุณภาพในด้านขอ้มูลท่ีได้รับ เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
รองลงมา คือ แอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์มีคุณภาพดา้นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และแอปพลิเคชนั
ปรึกษาแพทยอ์อนไลน์มีคุณภาพดา้นขอ้มูลค่าใชจ่้ายและการช าระรายการท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.2 ดา้นคุณภาพของระบบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้
แอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ืองไม่เกิดปัญหาขดัขอ้งระหวา่งใชง้าน เป็น
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ แอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์มีระบบการแจง้เตือนเม่ือ
ถึงเวลานดัพบแพทย ์ และแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์มีระบบป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคล   

2.3 ดา้นคุณภาพของการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ขอ้แอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์มีบริการช่วยตอบค าถามและแนะน าการใชง้าน เม่ือ
ท่านมีปัญหาในการใช้งานแอปพลิเคชนั เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ แอปพลิเคชนั
ปรึกษาแพทยอ์อนไลน์แพทยผ์ูใ้ห้บริการมีความรู้ความสามารถในการให้ค  าปรึกษา และแอปพลิเค
ชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์มีระบบช าระเงินหลายช่องทาง   

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการตดัสินใจใช้บริการแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.521 เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ หากแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์มีการให้บริการร่วมกบัประกนั
ชีวิตและการจดัส่งยาท่านจะตดัสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ เป็นขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ หากท่านใชบ้ริการแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์แลว้ท่านจะ
กลับมาใช้งานซ ้ าอีก และท่านมีการศึกษาขอ้มูลจากส่ือต่างๆ เช่น ส่ือสังคมออนไลน์ นิตยสาร 
หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ ก่อนท่ีจะตดัสินใจใช้บริการแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ อยู่ในระดบั
คะแนนมากทั้ง 2 ขอ้ 

4. ผลการเปรียบเทียบ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทย์
ออนไลน์ ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจยั
ไดด้งัน้ี  

4.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศต่างกนั ท าให้การตดัสินใจใช้บริการแอป
พลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ โดยภาพรวม ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

4.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุต่างกนั ท าให้การตดัสินใจใช้บริการแอป
พลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

4.3 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าให้การตดัสินใจใช้
บริการแอปพลิเคชันปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ โดยภาพรวม ไม่ต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

4.4 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพต่างกนั ท าให้การตดัสินใจใช้บริการแอป
พลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ โดยภาพรวม ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4.5 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจใช้
บริการแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทย์ออนไลน์ โดยภาพรวม ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

5. ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์
ออนไลน์ ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวจิยั ไดด้งัน้ี  

   ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ตวัแปร
อิสระทุกตัวแปรได้แก่ ด้านคุณภาพของข้อมูล ด้านคุณภาพของระบบ ด้านคุณภาพของการ
ให้บริการ ดา้นการรับรู้ประโยชน์ ดา้นการรับรู้การใชง้านง่าย และดา้นความเพลิดเพลิน  สามารถ
พยากรณ์การตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ของประชากร ในเขต
กรุงเทพมหานครได ้อยา่งมีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตวัแปรทั้ง 6 ตวัแปร สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนการตดัสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ของประชากร ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิผลไดร้้อยละ 81.1 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 81.1 และมีค่าความ
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คลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี  ± 0.43 โดยตวัแปรด้านคุณภาพของการให้บริการ มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการรับรู้การใชง้านง่าย ซ่ึงสามารถสร้างสมการถดถอย ไดด้งัน้ี 

การตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ของประชากร ในเขต
กรุงเทพมหานคร = 1.011+0.624 (คุณภาพของขอ้มูล)+0.670 (คุณภาพของระบบ)+-2.548 (คุณภาพ
ของการให้บริการ)+2.277 (การรับรู้ประโยชน์)+0.558 (การรับรู้การใช้งานง่าย)+0.71 (ความ
เพลิดเพลิน)+0.379 
อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิจยัการศึกษาคุณภาพของระบบสารสนเทศ  การยอมรับเทคโนโลยี และนวตักรรม
ทางการแพทย ์ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ของประชากร 
ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

1.ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ของ

ประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด พบวา่ หากแอปพลิเคชนัปรึกษา

แพทยอ์อนไลน์มีการให้บริการร่วมกบัประกนัชีวิตและการจดัส่งยาท่านจะตดัสินใจใชบ้ริการแอป

พลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด แสดงให้เห็นวา่ หากการใชแ้อปพลิเค

ชันปรึกษาแพทย์ออนไลน์ มีการให้บริการท่ีครบวงจรและครอบคลุมเหมือนกับการเข้าไปรับ

บริการท่ีโรงพยาบาล จะท าให้แอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์มีการใชง้านอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึง

ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลองกบังานวิจยัของ ศิริรัตน์ วงศป์ระกรณ์กุล (2563) ศึกษาเร่ือง ยคุ

ใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยระบบนิเวศทางธุรกิจและเทเลเฮลธ์ผลการศึกษาพบว่า

การแพทยท์างไกล (ทั้ง Telehealth และ Telemedicine) อาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศ และ

การส่ือสาร เพื่ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกนัโรค 

รวมถึงการศึกษาวิจยัและการ เรียนรู้อย่างต่อเน่ืงของบุคลากรทางการแพทย ์หากน า

แนวคิด ระบบนิเวศทางธุรกิจมาผนวกปรับเปล่ียนรูปแบบโรงพยาบาล เดิมใหเ้ปล่ียนมา

เป็น “ระบบนิเวศทางธุรกิจของระบบ สุขภาพ” ซ่ึงเป็นรูปแบบการให้บริการการดูแล

รักษาดา้น สุขภาพท่ีราคาไม่แพงแต่เพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาและช่วยให้ ประชาชน

เขา้ถึงบริการได้รวดเร็ว ยึดหลกั “Patient-centric” ขอ้ดีของระบบนิเวศทางธุรกิจของ
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ระบบสุขภาพคือ ประโยชน ์จากการแพทยท์างไกลและประโยชน์จากการสร้างเครือข่าย

พนัธมิตรเชิงกลยทุธ 
2.ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ของ

ประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคลสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
2.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุต่างกนั ท าให้การตดัสินใจใช้บริการแอป

พลิเคชันปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ แตกต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า อายุมีความส าคญัในการใช้
เทคโนโลยี  ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีตรงกบัแนวคิดของ ภทัรนาฏ จนัทรรัตน์ (2562) อายุ หมายถึง 
ลกัษณะเฉพาะตวัของบุคคลและการด าเนินชีวิตท่ีต่างกนั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อการบริโภคสินคา้ท่ี
แตกต่างกนั โดยผูผ้ลิตสามารถใชป้ระโยชน์จากอายุท่ีแตกต่างกนัในแบ่งส่วนตลาด กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อผลิตสินคา้ใหต้รงกบัช่วงวยันั้นๆ  

2.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าให้การ

ตดัสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ แตกต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ รายได้

เป็นอีกปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ เพราะประชากรส่วนใหญ่จะมองในส่วนของรายจ่ายเป็น

หลกั ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลองกบังานวิจยัของ นพคุณ เลียงประสิทธ์ิ (2559) เร่ืองปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวในอ าเภอละงู จงัหวดัสตูลสอดคลอ้งกบั ศิริวฒัน์ 

เหมือนโพธ์ิ (2560) วจิยัเร่ืองกระบวนการตดัสินใจซ้ือกลอ้งวงจรปิดของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  

3.ปัจจยั คุณภาพของระบบสารสนเทศ การยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

3.1 คุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพของขอ้มูล ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 0.5ซ่ึ งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ผูใ้ห้บริการไม่คารละเลยการให้
ขอ้มูลแก่ผูใ้ชบ้ริการ ใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้น เพราะเป็นส่ิงท่ีผใูชบ้ริการน าขอ้มูลมาประกอบการ
ตดัสินใจ จึง เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลองกับ
งานวจิยัของ ธนพงศ ์ก าเหนิดชูตระกูล และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการบอกต่อ 
การจดัอนัดบัและการวิจารณ์สินคา้ คุณภาพของขอ้มูลและการ บริการท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
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ของผูป้ระกอบการขายเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นทางสังคมออนไลน์พาณิชย ์อิเล็กทรอนิกส์ (S-commerce) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพของขอ้มูล ดา้น ความครบถว้นของขอ้มูล ดา้น
การจดัขอ้มูล และดา้นความบนัเทิงส่งผลต่อความส าเร็จของผูป้ระกอบการขายเส้ือผา้แฟชั่นผ่าน
ทางสังคมออนไลน์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (S-commerce) ในเขต กรุงเทพมหานคร 

3.2 คุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพของระบบ ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 0.5 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่คุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้น
คุณภาพของระบบจะเป็นตวัช่วยใหก้ารใชง้านของผูใ้ชบ้ริการไดไ้หลล่ืนไม่ติดขดั คน้หาขอ้มูลท่ีง่าย
ข้ึน ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลองกบังานวจิยัของณัฐชยา  รักประกอบกิจ  และนิตนา ฐานิตธนกร 
(2559)  ท่ีศึกษาองคป์ระกอบของเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ และความไวใ้จในการซ้ือสินคา้ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนด์เนมผ่านเวบ็ไซต์ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของเวบ็ไซต์ ดา้นระบบและดา้นบริการไม่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการสมคัรงานออนไลน์ (E-job) ของ ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.3 คุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพของการบริการ ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 0.5  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ คุณภาพของการบริการนั้นไม่
ว่าจะเป็นการให้บริการในรูปแบบออนไลน์หรือแบบซ่ึงหน้านั้นมีความส าคญัเป็นอย่างมาทท่ีจะ
ช่วยให้ผูใ้ช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการ ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลองกบั
งานวิจยัของ  เมทินี จนัทร์กระแจะ (2560) จากงานวิจยัเร่ือง คุณภาพของระบบสารสนเทศและการ
ยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารผา่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร  พบวา่ คุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้น คุณภาพของการบริการส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชาชนใน กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจาก
คุณภาพการบริการจะเก่ียวเน่ืองถึงการให้บริการของพนกังาน อาทิ การท างานของเจา้หนา้ท่ีผูดู้แล
ระบบ ความสามารถในการแกปั้ญหาระบบ การตอบค าถามและ แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ของพนกังาน 
เป็นตน้ ซ่ึงถา้พนกังานสามารถให้บริการและแกปั้ญหาให้กบั ผูบ้ริโภคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพจะ
สามารถสร้างทศันคติท่ีดีในการบริการจนน าไปสู่การตดัสินใจใช ้บริการต่อไป 

3.4 การยอมรับเทคโนโลยี ดา้นการรับรู้ประโยชน์ ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการแอป
พลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
0.5 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ก่อนท่ีผูใ้ชบ้ริการจะตดัสินใจใชบ้ริการ
ใชสิ้นคา้หรือบริการอยา่งใดอยา่งหน่ึงนั้นการรับรู้ถึงประโยชน์ในส่ิงๆนั้นตอ้งตอบสนองต่อความ
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ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเป็นส่ิงส าคญั ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลองกบังานวิจยัของ อรพรรณ คง
มาลยัและวสันต์ จากงานวิจยัเร่ือง ใจวงศ์ (2560) จากงานวิจยัเร่ือง  การยอมรับและการน าระบบ
โทรเวชกรรมเขา้ไปใชก้บักระบวนการสาธารณสุข ในพื้นท่ีห่างไกล กรณีศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเชียงของจงัหวดัเชียงราย  ผลการศึกษาพบส่าการท่ีบุคลากร จะเกิดการยอมรับการใช้
งานระบบโทรเวชกรรมนั้นจะตอ้ง เกิดความรู้สึกวา่ ระบบโทรเวชกรรมมีประโยชน์ โดปัจจยั ดา้น
บุคลากรและการรับรู้ว่าระบบมีการใช้งานท่ีง่ายสามารถ ท่ีจะอธิบายถึงการรับรู้ประโยชน์ได้ถึง 
82% กล่าวไดว้า่  หากบุคลากรเกิดความเช่ียวชาญในการใชง้านระบบจนรู้สึกวา่การใชง้านเป็นส่ิงท่ี
ง่ายก็จะจะเห็นประโยชน์ของระบบโทร เวชกรรมส่งผลท าใหเ้กิดการยอมรับการใชง้านในท่ีสุด 

3.5 การยอมรับเทคโนโลย ีดา้นการรับรู้การใชง้านง่าย ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอป
พลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
0.5  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ผูว้จิยัมีความเห็นวา่การท่ีจะใชบ้ริการสินคา้หรือบริการตอ้ง
มีความง่ายในการใชง้านมีขั้นตอนท่ีนอ้ยและไม่ยุง่ยาก ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลองกบังานวจิยั
ของ เกวรินทร์ ละเอียดดีนนัท ์และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ท่ีศึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยี
และพฤติกรรมผูบ้ริโภคทางออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ซ้ือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภค
ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ การยอมรับเทคโนโลยี ดา้นความง่ายในการใชง้านส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร 

3.6 การยอมรับเทคโนโลย ีดา้นความเพลิดเพลิน ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอปพลิเค
ชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึง
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า เป็นเพราะผูใ้ช้บริการมีความสุขท่ีได้ดูแล
สุขภาพตวัเองซ่ึงสามารถท าไดง่้ายไม่วา่จะอยูท่ี่ใด ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลองกบังานวิจยัของ 
ธันยา ศิริลาภพานิช (2558) ความพึงพอใจ ความเพลิดเพลิน ส่ิงเร้าทางสภาวะแวดล้อม และการ
ยอมรับเทคโนโลย ีท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์อยา่งต่อเน่ืองของผูบ้ริโภค ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ความเพลิดเพลินส่งผล ต่อความตั้งใจในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์อยา่ง
ต่อเน่ืองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบั นัยส าคญัทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเป็นเพราะผูบ้ริโภคมีความรู้สึกวา่  การใชง้านส่ือสังคมออนไลน์นั้นมีความ
สนุกสนาน ผูบ้ริโภคได้รับความสุขจากการใช้งานและมี ความเพลิดเพลินไปกบัการใช้งานส่ือ
สังคมออนไลน์ ซ่ีงเม่ือผูบ้ริโภคมีความเพลิดเพลินไปกบัการใชง้าน ผูบ้ริโภคจึงมีความตั้งใจในการ
ใชง้านส่ือสังคมออนไลน์อยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 
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 จากผลการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัส าหรับการพฒันาแอปพลิเคชันปรึกษา
แพทยอ์อนไลน์ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการใชง้าน อีกทั้งใชเ้ป็นแนวทางพฒันาระบบการจดัการ
ดา้นสุขภาพ ต่อไปในอนาคต ดงัต่อไปน้ี 
ปัจจัยส่วนบุคคล  
    1.ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ ประชากรท่ีมีอายุต่างกนั ท าให้
การตดัสินใจใช้แอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ในภาพรวมมีความแตกต่างกนั จะเห็นไดว้่า
การพฒันาแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ควรให้ความส าคญักบั ทุกช่วงอายุโดยอาจะพฒันา
ใหมี้ฟังกช์ัน่การใชง้านท่ีรองรับทุกช่วงอาย ุ    

2.ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายได ้จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ประชากรท่ีมีรายไดต่้างกนั 
ท าใหก้ารตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ในภาพรวมมีความแตกต่างกนั จะเห็นได้
ว่าการพฒันาแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ควรค านึงถึงราคาค่าบริการท่ีสามารถเขา้ถึงได้
อาจแบ่งตามรูปแบบการใหบ้ริการท่ีชดัเจน 
ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลย ี

จากการศึกษา พบวา่ คุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพของขอ้มูลดา้นคุณภาพของ
ระบบ คุณภาพของการบริการ และการยอมรับเทคโนโลย ีดา้น การการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้การ
ใช้งานง่าย ความเพลิดเพลิน ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้แอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ใน
ภาพรวมมีความแตกต่างกนั จะเห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัในทุกๆดา้น โดยเฉพาะในส่วน
ของคุณภาพของระบบ และคุณภาพของการบริการ โดยเฉพาะการ พฒันาและปรับปรุงเก่ียวกบั
คุณภาพระบบโครงสร้าง  โดยเพิ่มการมีฟังก์ชันการท างานท่ีง่ายและ เหมาะสม  สามารถคน้หา
ขอ้มูลไดง่้าย อีกทั้งควรพฒันาประสิทธิภาพของระบบให้มีความเสถียรภาพ ในดา้นการบริการควร
มีเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบท่ีมีความน่าเช่ือถือ สามารถแกปั้ญหาทางดา้นระบบงาน ไดต้ามระยะเวลาท่ี
ก าหนดหรือในทนัทีท่ีตอ้งการ รวมทั้งการท่ีเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบมีความรู้เก่ียวกบั การใชง้านระบบ
เป็นอย่างดี เอาใจใส่ใจ เต็มใจให้ความช่ายเหลือ และอธิบายให้ผูใ้ช้เขา้ใจเม่ือผูใ้ช้ ระบบไม่เขา้ใจ
การใชง้าน  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาวจิยัเร่ือง คุณภาพของระบบสารสนเทศ  การยอมรับเทคโนโลย ีและนวตักรรม
ทางการแพทย ์ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชนัปรึกษาแพทยอ์อนไลน์ ของประชากร 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากกบัคุณภาพของระบบสารสนเทศ 
ดา้นคุณภาพของระบบ และคุณภาพของการบริการ  ดงันั้น ใน การศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษา
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เก่ียวกบัคุณภาพของระบบสารสนเทศด้านคุณภาพระบบและคุณภาพของการบริการ ให้ครบทั้ง
โครงสร้าง  ในเชิงผสมผสาน ทั้งการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   
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