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ปัจจัยที'มผีลต่อความตั1งใจใช้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผ่าน

ช่องทางออนไลน์ 

บุศรา ดวงบุบผา1 และ ประภสัสร  วเิศษประภา2 

 

 

บทคดัย่อ 

 

 การศึกษาเรื7องปัจจยัที7มีผลต่อความตัAงใจใชบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผา่น

ช่องทางออนไลน์ วตัถุประสงคเ์พื7อเพื7อศึกษาสภาพทั7วไปของการใชบ้ริการปรึกษาปัญหา

สุขภาพจิตผา่นช่องทางออนไลน์ และเพื7อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเครียด ปัจจยัส่วนประ

ตามทางการตลาดและปัจจยั การยอมรับเทคโนโลยมีีผลต่อความตัAงใจใชบ้ริการปรึกษาปัญหา

สุขภาพจิตผา่นช่องทางออนไลน์  จาํนวน 254 คน ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 24-35 ปี รายไดต้ํ7ากวา่ 15,000 บาท ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีสถานะโสด ไม่เคยใชบ้ริการปรึกษา

ปัญหาสุขภาพจิต แต่ทราบวา่มีบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผา่นช่องทางออนไลน์ หากตอ้งการ

ใชบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตจะใชบ้ริการผา่น Google โดยใช ้keyword ปรึกษาปัญหา

สุขภาพจิต มากที7สุด 

ผลการวเิคราะห์ความเครียดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเครียดอยูใ่น

ระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 49.2 ซึ7 งความเครียดที7แตกต่างกนั ส่งผลต่อความตัAงใจใชบ้ริการปรึกษา

ปัญหาสุขจิตไม่แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที7สุด และใหค้วามสาํคญัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมาก

ที7สุด 

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยพีบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที7สุด และใหค้วามสาํคญัดา้นการรับรู้ถึงความใชง้านง่ายมากที7สุด 

 

 

คาํสาํคัญ : สุขภาพจิต,ปรึกษาออนไลน์,ความตั:งใจใช้บริการ 
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Abstract 

 

A study of factors affecting the intention of using a mental health consultation service 

via an online channel.  Objective To study the general condition of the mental health consultation 

service via online channel.  And to study the relationship between stress factors  Marketing factor 

and factor  Technology adoption affects the intention of 254 people with online mental health 

counseling services.  The respondents found that  Most of the respondents were female.  Age 

between 24-35 years old, income less than 15,000 baht, Bachelor's degree  Employed in private 

companies, single status, never using mental health problems  But know that there is a mental 

health consultation service through online channels  If you want to use a mental health 

consultation service, they will use the service through Google using the most mental health 

consultant keyword. 

The results of stress analysis showed that  Most of the respondents had a high level of 

stress.  Accounted for 49.2 percent of which the stress was different.  There were no differences 

in their intention to use the mental health consultation service. 

 The results of analysis of online marketing mix factors showed that  Respondents give 

priority.  Overall, it is at the highest level.  And focus on distribution channels as much as 

possible 

 The analysis of the technology acceptance factor was found that  The respondents put 

overall importance at the highest level.  And pay attention to the perception of ease of use as 

possible 

1นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2อาจารยพ์ิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

Keywords: mental health, online consultation, service intent 
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1. บทนํา 

ในปัจจุบนัปัญหาสุขภาพจิตกลายเป็นเรื7องแพร่หลายที7ทุกคนมีโอกาสเผชิญหนา้ได ้

เนื7องจากสภาวะสงัคม เศรษฐกิจ สิ7งแวดลอ้ม และรูปแบบการใชชี้วติที7ดูสลบัซบัซอ้น ทาํใหรู้้สึก

กดดนั จนเป็นบ่อเกิดของความเครียดและโรคทางใจต่างๆ ซึ7 งถา้ปล่อยไวอ้าจจะลุกลามกลายเป็น

ความรู้สึกดา้นลบที7รุมเร้า และก่อใหเ้กิดปัญหาภาวะซึมเศร้า ดงันัAน การเขา้รับการรักษาจาก

ผูเ้ชี7ยวชาญจะเป็นหนึ7งในทางเลือกที7ช่วยบรรเทาปัญหาสุขภาพทางใจได ้แต่จากผลสาํรวจของ

หลายหลายสาํนกัดา้นสุขภาพพบวา่  คนไทยส่วนใหญ่มีความเชื7อวา่การเขา้พบจิตแพทยมี์ไวส้าํหรับ

ผูป่้วยทางจิตหรือคนบา้ ทาํใหห้ลายคนที7พบเจอกบัอาการป่วยทางใจไม่กลา้ที7จะเดินเขา้ไปขอรับ

บริการโดยตรง เพราะกลวัคนอื7นมองวา่อาการจิตไม่ปกติ ทัAงที7จริงแลว้ไม่วา่ใครกส็ามารถเขา้รับ

บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต เพื7อขอรับคาํแนะนาํและทาํการรักษาได ้

เทคโนโลยเีป็นปัจจยัหลกัที7จะมีส่วนร่วมในการพฒันา สร้างคุณภาพชีวติที7ดี เกิดการ

สื7อสารแบบไร้พรมแดน ช่วยในการทาํงานเพิ7มประสิทธิภาพ และช่วยใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่ง

รวดเร็วคล่องตวัยิ7งขึAนเทคโนโลยมีีความสาํคญักบัการดาํรงชีวติของมนุษยม์าเป็นเวลานาน เป็นสิ7งที7

มนุษยใ์ชแ้กปั้ญหาพืAนฐานในการดาํรงชีวติ 

ในปัจจุบนัไดมี้การนาํเทคโนโลยมีาใชก้บัการสื7อสารทางการแพทย ์บริการปรึกษาปัญหา

สุขภาพจิตออนไลน์ เพื7อการดูแลสุขภาพจิต  โดยผูบ้ริโภคสามารถพดูคุยกบัผูใ้หค้าํปรึกษาผา่น

วดีิโอคอลได ้อีกทัAงยงัสามารถปรึกษาทางออนไลน์ไดทุ้กที7ทุกเวลา นอกจากนีAบางช่องทางยงัมีการ

ใหบ้ริการส่งยาตรงถึงบา้นอีกดว้ย ซึ7 งเทคโนโลยนีีA ช่วยใหม้นุษยมี์ความสะดวกสบายยิ7งขึAน ทนัสมยั 

และประหยดัเวลา โดยสภาพแวดลอ้มที7เตม็ไปดว้ยการแข่งขนัในปัจจุบนั ตัAงแต่การสมคัรเขา้

โรงเรียน สอบวดัระดบั จนถึงเขา้สู่ตลาดแรงงาน มีความเหลื7อมลํAาทางการศึกษาในแต่ละพืAนที7 รวม

ไปถึงแรงกดดนัทางสงัคมต่างๆ ปัจจยัเหล่านีA ส่งผลกระทบทัAงทางตรงและทางออ้มต่อผูค้นทุกเพศ

ทุกวยั ธุรกิจบริการใหค้าํปรึกษาทางดา้นสุขภาพจิตผา่นช่องทางออนไลน์จึงมีความสาํคญัอยา่งยิ7ง 

โดยแต่ละองคก์รมีเป้าหมายเนน้ใหผู้เ้ขา้รับการรักษานัAนไดก้ลบัมามีความสุขในชีวติไดอี้กครัA ง ซึ7 งมี

ผูค้นจาํนวนมากที7ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือและการแนะนาํที7ถูกตอ้งจากผูเ้ชี7ยวชาญแบบมืออาชีพ 

และในปัจจุบนัไดมี้การนาํเทคโนโลยเีขา้มาช่วยเพื7อให ้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงบริการไดดี้ยิ7งขึAน ยงั

ช่วยเพิ7มประสิทธิภาพ และประหยดัเวลา สาํหรับผูใ้ชบ้ริการอีกดว้ย 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื7อศึกษาสภาพทั7วไปของการใชบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผา่นช่องทางออนไลน์ 
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2. เพื7อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเครียด ปัจจยัส่วนประตามทางการตลาดและปัจจยั 

การยอมรับเทคโนโลยมีีผลต่อความตัAงใจใชบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผา่นช่องทางออนไลน์ 

 

สมมติฐาน 

1. ปัจจยัดา้นความเครียดมีอิทธิพลต่อความตัAงใจใชบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผา่น

ช่องทางออนไลน์ 

2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์มีอิทธิพลต่อความตัAงใจใชบ้ริการปรึกษา3.

ปัญหาสุขภาพจิตผา่นช่องทางออนไลน์ 

3. ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยมีีอิทธิพลต่อความตัAงใจใชบ้ริการปรึกษาปัญหา

สุขภาพจิตผา่นช่องทางออนไลน์ 

 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นประชากร ผูที้7มีความตัAงใจใชบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผา่นช่องทางออนไลน์ 

2. ขอบเขตดา้นเนืAอหา การวจิยัครัA งนีA ศึกษาปัจจยัที7มีผลต่อความตัAงใจใชบ้ริการปรึกษาปัญหา

สุขภาพจิตผา่นช่องทางออนไลน์ โดยใชแ้นวคิดเกี7ยวกบั ความเครียด การยอมรับเทคโนโลย ีส่วน

ประสมทางการตลาดออนไลน์ และความตัAงใจใชบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผา่นช่องทาง

ออนไลน์  

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ผูว้จิยักาํหนดระยะเวลาในการศึกษาตัAงแต่ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

 

ประโยชน์ที=คาดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์เชิงวชิาการ ผลจากการวจิยัครัA งนีAสามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลพืAนฐานเพื7อ

การศึกษาและเพื7อพฒันารูปแบบการศึกษาเกี7ยวกบัการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผา่นช่องทาง

ออนไลน์ ผูว้จิยัหวงัวา่ผลจากการวจิยัครัA งนีAจะเป็นประโยชน์กบัผูที้7เกี7ยวขอ้งในการศึกษาตลอดจน

ใชเ้ป็นพืAนฐานสาํหรับการวจิยัในครัA งต่อไป 

2. ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวจิยัครัA งนีA เพื7อทราบถึงปัจจยัความเครียด ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดออนไลน์ และปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยทีี7มีผลต่อความตัAงใขใชบ้ริการ

ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตออนไลน์ นาํประยกุตแ์ละพฒันาบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตออนไลน์

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเปลี7ยนแปลงใหเ้ขา้สู่ยคุดิจิทลัมากขึAน 
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กรอบแนวคดิการวจัิย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตัวแปรอสิระ 

(Independent Variables) 

 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 

 

ความเครียด 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทาง

การตลาดออนไลน์ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5. ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล 

6. ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั 

ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลย ี

1. การรับรู้ประโยชนจ์ากการใชง้าน 

2. การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 

ความตั>งใจใช้บริการปรึกษา

ปัญหาสุขภาพจติออนไลน์ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

ในการวิจัยครัA งนีA  ผู ้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลการทําวิจัย  โดยอาศัยพืAนฐานจาก

แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัที7เกี7ยวขอ้งมาใชป้ระกอบงานวิจยั เรื7องปัจจยัที7มีผลต่อความ

ตัAงใจใชบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีส่วนที7ครอบคลุมเนืAอหาการ

วจิยั ดงัต่อไปนีA  

ข้อมูลทั=วไปของการบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตออนไลน์ ใจความสาํคญัในการรักษา

อาการป่วยทางใจ คือทัศนคติและความเต็มใจ ที7จะเข้ารับบริการ รวมถึงความพร้อมที7จะ

เปลี7ยนแปลงความคิด ว่าความทุกขคื์อปัญหาที7หนกัหนาให้กลายเป็นเรื7องปกติธรรมดาของชีวิตที7

สามารถทาํใหดี้ขึAนไดด้ว้ยตวัเอง 

แนวคิดทฤษฎีเกี=ยวกับความเครียด ความเครียดเป็นภาวะที7จิตใจตอบสนองเมื7อเผชิญกบั

ปัญหา เกิดความวิตกกงัวล รู้สึกกดดนั จนทาํให้ร่างกายเกิดการเปลี7ยนแปลงทางชีวภาพเพื7อปรับ

สมดุลของร่างกายจนเขา้สู่สภาวะปกติ เช่นการปวดหวั รู้สึกอยากนอนมากเกินไป หรือนอนไม่หลบั 

แนวคิดทฤษฎีเกี=ยวกับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ การใช้อินเตอร์เน็ต หรือเครือข่าย

ออนไลน์เป็นตัวกลางในการขับเคลื7อนทัA งเจ้าของกิจการ และผู ้บริโภค การสื7 อสารโดยใช้

อินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายออนไลน์ ในการทาํการตลาด เพื7อใหผู้บ้ริโภคสามารถรับรู้ในสินคา้และ

บริการมากขึAน 

แนวคิดทฤษฎีเกี=ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยีมีความ

เชื7อมโยงกบัการรับรู้ความง่ายในการใชง้านและการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน หากผูใ้ชรั้บรู้ถึง

ความใชง้านง่ายและประโยชน์จากการใชง้านและเกิดความรู้สึกเห็นดว้ย หรือชอบจะก่อให้เกิด

ทศันคติที7ดีต่อการงานเทคโนโลย ีซึ7 งทศันคติในเชิงบวกส่งผลใหเ้กิดความตัAงใจใชเ้ทคโนโลย ีและ

นาํไปสู่พฤติกรรมการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีเมื7อบุคคลพิจารณาไตร่ตองถึงผลที7จะไดรั้บอย่าง

รอบคอบแลว้ 

 

3. วธีิการศึกษา 

 ใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแ้นวทางการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey 

Research) และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื7องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การสุ่ม

ตวัอยา่งที7ใชใ้นการวิจยัครัA งนีA  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดตวัอยา่ง (sample size) ใหมี้ความเหมาะสมกบัระดบั

ความเชื7อมั7น ในทางสถิติที7ระดบัความเชื7อมั7น 95% ความคลาดเคลื7อนที7 5%เนื7องจากผูว้ิจยันัAนไม่

สามารถทราบไดถึ้งจาํนวนของประชากรที7แน่นอนได ้จึงใชก้ารกาํหนดตวัอยา่งโดยการใชสู้ตรของ 
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(Cochran, 1977) ใช้ในกรณีที7ไม่ทราบขนาดประชากรที7แน่นอน แต่ทราบว่ามีจาํนวนมากและ

ตอ้งการประมาณค่าส่วนประชากร 

 กรณีทราบค่าสดัส่วนของประชากร ใชสู้ตร     
 ซึ7 งในที7นี7   n  =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที7ตอ้งการ 

   p  =  สดัส่วนของลกัษณะที7สนใจในประชากร 

   e   =  ระดบัความคลาดเคลื7อนของการสุ่มตวัอยา่งที7ยอมใหเ้กิดขึAนได ้

   Z  =  ค่า Z ที7ระดบัความเชื7อมั7นหรือระดบันยัสาํคญั 

- ถา้ระดบัความเชื7อมั7น 95% หรือระดบันยัสาํคญั 0.05 มีค่า Z=1.96 

- ถา้ระดบัความเชื7อมั7น 99% หรือระดบันยัสาํคญั 0.05 มีค่า Z=2.58 

แทนค่าสูตร : 

 
ผูว้ิจยัจึงมีการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยกาํหนดให้ระดบัความเชื7อมั7นที7 95% ความคลาด

เคลื7อนที7ยอมใหเ้กิดขึAนได ้5% สัดส่วนของลกัษณะที7สนใจในประชากรเท่ากบั 0.5 ขนาดประชากร

ที7ตอ้งการเท่ากบั 384 หน่วย  แต่อยา่งไรตามผูว้ิจยัสามารถเกบ็แบบสอบถามจริงได ้254 ชุด คิดเป็น 

66.15% 

 การศึกษาวิจัยในครัA งนีA ใช้แบบวดัการรับรู้ความเครียดโดยอา้งอิงจากแบบวดัการรับรู้

ความเครียด PPS ของโคเฮนและคณะ (Cohen, et al.,1994) การวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถาม 

(questionnaire) เป็นเครื7องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ซึ7 งประกอบดว้ยการใช้

คาํถามปลายปิด โดยแบ่งเนืAอหาออกเป็น 5 ส่วน 

 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ ระหวา่งวนัที7 1-15 กมุภาพนัธ์ 

2564 และตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลแลว้จึงนาํมาลงตวัเลขสาํหรับประมวลผลดว้ย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปตามเกณฑข์องเครื7องมือแต่ละส่วนเพื7อประมวลผลและวเิคราะห์ใน

ขัAนตอนต่อไป  
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ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ นําข้อมูลจากแบบสอบถามมาประมวลผลโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป สถิติที7ใชใ้นการนาํเสนอขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล ตามขัAนตอน

ดงันีA คือ 

1.การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics analysis)ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี7 

(frequency) ค่าร้อยละ  (percentage) ค่าเฉลี7ย  (mean) และส่วนเบี7 ยงเบนมาตรฐาน  (standard 

deviation)  

2.การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหูหลายตวัแปร (Multiple Regression analysis) และ การ

วเิคราะห์การผนัแปรทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื7อทดสอบสมมติฐาน 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัความเครียด ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเครียดในระดบัสูง โดย

มี จาํนวน 125 คนคิดเป็นร้อยละ 49.2 รองลงมา ความเครียดระดบัปานกลาง จาํนวน 106 คน คิด

เป็นร้อยละ 41.7 ความเครียดระดบัตํ7า จาํนวน 16 คนคิดเป็นร้อยละ 6.3 และผูที้7มีความเครียดระดบั

รุนแรงจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามลาํดบั  

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม

ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที7สุด 

มีค่าเฉลี7ยเท่ากบั 4.01 และค่า S.D. เท่ากบั 0.78 เมื7อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ดา้นที7มีค่าเฉลี7ยมาก

ที7สุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉลี7ยเท่ากบั 4.20 และค่า S.D. เท่ากบั 0.83 รองลงมา ดา้น

การรักษาความเป็นส่วนตวั ค่าเฉลี7ยเท่ากบั 4.15 และค่า S.D. เท่ากบั 0.90 ดา้นการใหบ้ริการส่วน

บุคคล ค่าเฉลี7ยเท่ากบั 4.04 และค่า S.D. เท่ากบั 0.88 ดา้นราคามีค่าเฉลี7ยเท่ากบั 3.93 และค่า S.D. 

เท่ากบั 0.92 ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ค่าเฉลี7ยเท่ากบั 3.90 และค่า S.D. เท่ากบั 0.95 ตามลาํดบั ดา้น

ที7มีค่าเฉลี7ยนอ้ยที7สุดคือ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีค่าเฉลี7ยเท่ากบั 3.83 และค่า S.D. เท่ากบั 

0.99  

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั

กบัปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มากที7สุด ค่าเฉลี7ยเท่ากบั 4.10 และค่า 

S.D. เท่ากบั 0.71 เมื7อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ดา้นที7มีค่าเฉลี7ยมากที7สุด คือดา้นการรับรู้ถึงความใช้

งานง่าย มีค่าเฉลี7ยเท่ากบั 4.17 และค่า S.D. เท่ากบั 0.75 และดา้นที7มีค่าเฉลี7ยตํ7าที7สุด คือ ดา้นการรับรู้

ถึงประโยชน์ที7เกิดจากการใชง้าน มีค่าเฉลี7ยเท่ากบั 4.02 และค่า S.D. เท่ากบั 0.82 
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ผลการวเิคราะห์สมมตฐิาน 

สมมติฐานที7 1. ผลการวเิคราะห์ค่า F และ ค่า Sig โดย F มีค่าเท่ากบั .89 และ Sig. มีค่า

เท่ากบั 0.4 แสดงใหเ้ห็นวา่ความเครียดที7แตกต่างกนัมีผลต่อความตัAงใจใชบ้ริการปรึกษาปัญหา

สุขภาพจิตออนไลน์ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที7 2ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที7มีผลต่อ

ความตัAงใจใชบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผา่นช่องทางออนไลน์ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดออนไลน์ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ และดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อความ

ตัAงใจใชบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผา่นช่องทางออนไลน์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที7 0.05 และ

ดา้นส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อความตัAงใจใชบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผา่นช่องทาง

ออนไลน์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที7 0.01 โดยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นผลิตภณัฑ์

และบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล มีอิทธิพลไปในทิศทาง

เดียวกนั กล่าวคือ เมื7อความคิดเห็นที7มีต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ

บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคลสูงขึAน จะทาํใหค้วามตัAงใจใช้

บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตออนไลน์เพิ7มสูงขึAนตามไปดว้ย ในขณะเดียวกนัหากความคิดเห็นที7

มีต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ

ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคลลดลง จะทาํใหค้วามตัAงใจใชบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตออนไลน์

ลดลงตามไปดว้ยผลการวเิคราะห์สามารถอธิบายการเปลี7ยนแปลงของความตัAงใจใชบ้ริการปรึกษา

ปัญหาสุขภาพจิตไดร้้อยละ 45 

 สมมติฐานที7 3. ผลการวเิคราะห์วเิคราะห์ถดถอยพหุการยอมรับเทคโนโลยทีี7มีผลต่อความ

ตัAงใจใชบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผา่นช่องทางออนไลน์ พบวา่ ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ี

ดา้นการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน และการรับรู้ความง่ายในการใชง้านมีอิทธิพลต่อความตัAงใจ

ใชบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผา่นช่องทางออนไลน์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที7 0.01 โดยการ

ยอมรับเทคโนโลย ีดา้นการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้านและดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้านมี

อิทธิพลไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื7อความคิดเห็นที7มีต่อการยอมรับเทคโนโลย ีดา้นการรับรู้

ประโยชน์จากการใชง้านและดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้านสูงขึAน จะทาํใหค้วามตัAงใจใช้

บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตออนไลน์เพิ7มสูงขึAนตามไปดว้ย ในขณะเดียวกนัหากความคิดเห็นที7

มีต่อการยอมรับเทคโนโลย ีดา้นการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้านและดา้นการรับรู้ความง่ายในการ

ใชง้านลดลง จะทาํใหค้วามตัAงใจใชบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตออนไลน์ลดลงตามไปดว้ย ผล
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การวเิคราะห์สามารถอธิบายการเปลี7ยนแปลงของความตัAงใจใชบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้

ร้อยละ 49.3 

5. สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษาวจิยัเรื7อง ปัจจยัที7มีผลต่อความตัAงใจใชบ้ริการปัญหาสุภาพจิตผา่นช่องทาง

ออนไลน์ สามารถสรุปผลไดด้งันีA   

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั7วไปของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 24-35 ปี รายไดต้ํ7ากวา่ 15,000 บาท ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีสถานะโสด 

ผลการวิเคราะห์ประสบการณ์การใช้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตพบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่เคยใชบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต แต่ทราบวา่มีบริการปรึกษาปัญหา

สุขภาพจิตผ่านช่องทางออนไลน์ หากตอ้งการใชบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตจะใชบ้ริการผ่าน 

Google โดยใช ้keyword ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต มากที7สุด 

ผลการวเิคราะห์สมมติฐานที7 1 ผลการวเิคราะห์ความเครียดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีความเครียดอยูใ่นระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 49.2 ซึ7 งความเครียดที7แตกต่างกนั ส่งผลต่อความ

ตัAงใจใชบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขจิตไม่แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที7 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที7สุด และให้ความสําคญั

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมากที7สุด โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัสามารถ

ใชบ้ริการไดทุ้กที7ทุกเวลา ซึ7 งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นการให้บริการส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อความตัAงใจใชบ้ริการ

ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผา่นช่องทางออนไลน์ 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที7 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที7สุด และใหค้วามสาํคญัดา้นการรับรู้ถึง

ความใชง้านง่ายมากที7สุด โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบั การเรียนรู้ที7จะใช้

แอพพลิเคชั7นและเวบ็ไซตที์7ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตออนไลน์เป็นเรื7องง่ายสาํหรับท่าน 

ซึ7 งปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้านและการรับรู้ความง่ายในการ

ใชง้านมีอิทธิพลต่อความตัAงใจใชบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผา่นช่องทางออนไลน์ 
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ผลการวเิคราะห์ความตัAงใจใชบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผา่นช่องทางออนไลน์พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และให้ความสาํคญักบัการคน้หา

ขอ้มูลการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผา่นช่องทางออนไลน์ก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ 

 

การอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาปัจจยัดา้นความเครียดที7แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความตัAงใจใชบ้ริการ

ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตออนไลน์ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พิชชากร พุม่พยงุ การ

เปิดรับ การรับรู้ และทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสุขภาพจิต และสอดคลอ้งกบั

ผลการวจิยัของบุศรินทร์ หลิมสุนทรพบวา่ ไดศึ้กษาเรื7อง ความเครียด การรับรู้ภาวะสุขภาพ และ

พฤติกรรมการจดัการความเครียดของนกัศึกษาพยาบาล พบวา่ ความเครียดมีความสมัพนัธ์ทางลบ

กบัพฤติกรรมการจดัการความเครียดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และการรับรู้ภาวะสุขภาพมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการจดัการความเครียดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงันัAนแสดง

ใหเ้ห็นวา่ความเครียดไม่ไดส่้งผลโดยตรงต่อความตัAงใจใชบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตออนไลน์ 

อยา่งไรกต็ามไม่เพียงแต่เฉพาะผูที้7มีความเครียดสูง แต่ทวา่ผูที้7มีความเครียดในระดบัต่างๆยอ่มมี

ความอยากใชบ้ริการเหมือนกนั ถือเป็นเรื7องดีที7คนไทยใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพจิต 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อความตัAงใจใชบ้ริการปรึกษา

ปัญหาสุขภาพจิตผา่นช่องทางออนไลน์ ซึ7 งบางส่วนสอดคลอ้งกบังานวจิยัของปัญจพล เหล่าทาและ

คณะไดศึ้กษาเรื7องส่วนผสมทางการตลาดที7มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนของผูป่้วย

ในในจงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดที7มีต่อการเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาล

เอกชนของผูป่้วย โดยพบวา่ดา้นที7มีค่าเฉี7ยมากที7สุดคือ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดงันัAนผูว้จิยัมี

ความเห็นวา่ ผูป้ระกอบการควรจะเนน้พฒันาที7ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ เสริมประสิทธิภาพของ

การใชบ้ริการออนไลน์ใหเ้สมือนกบัการใชบ้ริการในโรงพยาบาลมากที7สุด รวมถึงจดัหาผูใ้หบ้ริการ

คาํปรึกษาที7มีคุณภาพเพื7อรับรองการบริการ 

ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีไดแ้ก่ การรับรู้ความง่ายในการใชง้านและการรับรู้

ประโยชน์ต่อการใชง้าน มีอิทธิพลต่อความตัAงใจใชบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผา่นช่องทาง

ออนไลน์ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวริศรา สอนจิต ซึ7 งไดศึ้กษาเรื7องความตัAงใจซืAอสินคา้หรือ

บริการออนไลน์ผา่นสมาร์ทโฟน พบวา่ปัจจยัการรับรู้ที7มีผลกระทบทางตรงต่อทศันคติในการซืAอ

สินคา้หรือบริการออนไลน์ ไดแ้ก่ ปัจจยัการรับรู้ดา้นความเสี7ยง ปัจจยัการรับรู้ดา้นความเพลิดเพลิน 

ปัจจยัการรับรู้ดา้นประโยชน์ และปัจจยัการรับรู้ดา้นความใชง้านง่าย ตามลาํดบั และสอดคลอ้งกบั
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งานวจิยัของ ศรุตา สายบวัต่อ และกนกกาญจน์ เสน่ห์ มนะหุด ไดศึ้กษาเรื7อง รูปแบบการยอมรับ

พฤติกรรมความตัAงใจในการใชบ้ริการสมาร์ทแอพพลิเคชั7นเพื7อสุขภาพของ Gen X พบวา่ ทฤษฎี

การยอมรับและการใชเ้ทคโนโลย ีและแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยมีีอิทธิพลทางตรงต่อความ

ไวว้างใจ อีกทัAงความไวว้างใจมีอิทธิพลทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญัต่อพฤติกรรมความตัAงใจในการใช้

บริการสมาร์ทแอพพลิเคชั7นเพื7อสุขภาพ ดงันัAนผูว้จิยัเห็นวา่ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัเรื7อง

การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใชง้านและความง่ายในการใชง้านเป็นหลกั เพิ7มประสิทธิภาพของ

ระบบใหไ้ม่วา่ใครกส็ามารถใชง้านได ้และไม่ยุง่ยากเกินไปที7จะเรียนรู้ และจะตอ้งใชป้ระโยชน์ได้

จริง ประสิทธิภาพเปรียบเสมือนการเจอจิตแพทย ์นกัจิตวทิยา หรือนกัจิตบาํบดัที7โรงพยาบาล 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

1. จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล นกัการตลาดควรนาํขอ้มูลที7ไดจ้ากการศึกษางานวจิยัครัA งนีA ไป

ปรับใช้เพื7อวางแผนด้านการตลาด ให้ผูบ้ริโภคสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผ่านช่องทาง

ออนไลน์ได ้โดยใหค้วามสาํคญักบัการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 

 2. แบบวดัความเครียดที7ใชใ้นการวจิยัครัA งนีA  เป็นการวดัความเครียดทั7วไป ผูที้7สนใจจะนาํ

แบบวดัไปใชว้ดัความเครียดในแบบอื7น ควรนาํขอ้คาํถามมาปรับรายละเอียดใหเ้หมาะสมกบั

ความเครียดที7จะทาํการวดั 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัA งต่อไป  

 1. ควรศึกษาปัจจยัที7มีผลต่อความตัAงใจใชเ้ป็นการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผา่นช่องทาง

ออนไลน์โดยศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารสมัภาษณ์เจาะลึก เพื7อศึกษาพฤติกรรมการใชง้าน

ของผูบ้ริโภค 

 2. ควรศึกษาปัจจยัทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผนที7มีผลต่อความตัAงใจใชบ้ริการปรึกษา

ปัญหาสุขภาพจิตผา่นช่องทางออนไลน์ เพื7อทาํความเขา้ใจถึงพฤติกรรมความตัAงใจใชบ้ริการของ

ผูบ้ริโภค 

 3. ควรทาํการวจิยัเรื7องพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผา่น

ช่องทางออนไลน์ เพื7อทาํความเขา้ใจถึงพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค 

 4. ควรนาํแบบจาํลองการศึกษาอื7นๆมาปรับใชก้บัการศึกษางานวจิยัเรื7องการใชบ้ริการ

ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต 
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ข้อจํากดัของงานวจัิย 

 

 ขอ้จาํกดัของงานวจิยัครัA งนีA  คือ การศึกษากลุ่มผูที้7มีความตัAงใจใชบ้ริการปรึกษาปัญหา

สุขภาพจิตผา่นช่องทางออนไลน์ โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ ซึ7 งสามารถเกบ็แบบสอบถามได้

จริงเพียง 254 ชุด ในการศึกษาครัA งถดัไปผูว้จิยัควรเกบ็แบบสอบถามใหไ้ดจ้าํนวนขัAนตํ7า 400 ชุด 
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