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บทคัดยอ 
 

ประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ จึงเกิดความตองการระบบ หรือเทคโนโลยีใหมที่
ชวยดูแลสุขภาพ และเฝาระวังสุขภาพของผูสูงอายุ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบสวมใสเปนหนึ่งใน
เทคโนโลยีใหมที่ไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีขอดีคือ สวมใสไปไดทุกท่ี ทุกเวลา และทํางาน
รวมกับเทคโนโลยีตัวรับรู หรือจีพีเอส ทําใหสามารถนํามาปรับใชในการตรวจสอบขอมูลสุขภาพ และ
สมรรถนะทั่วไปของรางกาย รวมถึงดูแลผูสูงอายุได งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความต้ังใจในการใชงานแอพเพ่ือการดูแลผูสูงอายุรวมกับการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบ
สวมใส ของผูดูแลผูสูงอายุ ภายใตทฤษฏีแคลคูลัสภาวะสวนตัวและทฤษฎีความกังวลเก่ียวกับภาวะ
สวนตัวของขอมูลบนอินเทอรเน็ต ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจในการนําเทคโนโลยีดังกลาวมา
ใช ผลการวิจัยพบวา ผูดูแลผูสูงอายุมีความต้ังใจในการใชงานแอพเพ่ือการดูแลผูสูงอายุรวมกับการใช
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบสวมใส เมื่อผูดูแลรับรูประโยชนของเทคโนโลยี สวนการรับรูความเสี่ยง
ดานภาวะสวนตัวไมผลอยางมีนัยสําคัญตอความตั้งใจใชงาน แตอยางไรก็ดี ผูดูแลผูสูงอายุยังมีความ
กังวลเกี่ยวกับภาวะสวนตัวของขอมูล ในดานการจัดเก็บขอมูล ดานการควบคุมขอมูล และดานความ
ตระหนักถึงการนําขอมูลไปใช และความออนไหวของสารสนเทศสงผลอยางมีนัยสําคัญตอการรับรู
ความเสี่ยงดานภาวะสวนตัว  
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ประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ จึงเกิดความตองการระบบบ หรือเทค
ดูแลสุขภาพ แลละเฝาระววังสุขภาาพของผูสููงอายุ อุปกรณอิเล็กกทรอนิกสแบบบสวมใ
โนโลยีีใหมที่ไดรับความนนิยมเพ่ิมขึ้นเรื่่อย ๆๆ โดยมีขอดดีคือ สวมใสสไปปไดดททุกทีี่ ทุกเวล
กับเทคโนโลยีตัวรับรู หหรรืือจีพีเเออสส ทําใหสามารถถนํามาปรรับใชในการตรวจสออบขอมูล
รถนะททั่วไปของรางกาย รวมถึงดูแแลผูสสูงอายุไได งาานวิจัยนีี้จึงมีวัตถุปประสสงคคเพ่ือศึก
พลตอความต้ังงใใจจในการใชงงาานแแอพเพ่ือกาารดูแลผูสสููงอายุรวมกกับบกการใชอุปกรณอิเล็กท
ใส ของผูดูแลผูสูงออายุ ภาายใตทฤษฏีแคลคููลัสภาววะสสวนตัวแและทฤษฎีีความกังวลเ
ตัวของขอมูลบนอินเทอรเน็ต ซึ่งอาจสงผลกระทบตอกาารตััดสินใจใในการนําเทคโนโลั
ลการวิจัยพบวา ผูดูแลผูสูงอายุมีความต้ังใจใในกการรใชชงงานแแอพเพ่ือการดูแลผูสูงอายุร
รณอิเล็กทรอนิกสแบบสวมใส เมื่่อผูดูแลรัับรูประโยชนของเทคโนโลยี สวนการรับ
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ABSTRACT 

 

Nowadays population of Thailand was changed to aged society. That 

require the system or a technology to support and monitor health in elder people. 

Wearable device is one of popular technology because it can show the potential of 

elder care such as wear everywhere, detection sensor and GPS technology, physical 

fitness and health information report. The objective of the study was to explore the 

predictor of individuals’ intention to use elder care app on wearable device by 

considering the importance of caregiver base on Privacy Calculus theory and Internet 

User’s Information Privacy Concern theory. According to the research analysis, many 

of the caregivers intend to use the app with the wearable device in order to take care 

of elders as perceived benefit of technology. Even if perceived privacy risk does not 

impact to intention of individual significantly, but they had been concerning about 

collection control awareness of privacy factors and information sensitivity factor. These 

factor impact to perceived privacy risk in this study. 

 

Keywords: Elder care, App, Wearable device, Privacy Risk, Privacy Calculus Theory 

Internet User’s Information Privacy Concern theory   

j y y g y

CCCCCooooommmmmmmmmmeeeeerrrrcccceeeee and Accountancy

TThaammmassat Univeerssity

dependent SSttudy Advisor Assistant Prooffessor Mathhupayas Thong

ademic YYears 2016

ABBSTRACT

Nowaddayys poopullatioon of TThailand was chaangeed to agged so

uire the systtem or a technoology to support aand moniittoor hhealth in eld

arabllee device is onne of ppooppular techhnollogy becausse it can show the p

er care such as wear everywhherre, detection sensor and GGPS tteecchnolo

ess and heaaltthh informaatiion rreport. The obbjective off tthhe stuudyy was to e

dictor of individduals’ intention to use elldeer care app onn wearable

sidering the importance of caaregiver bbase onn PPrivaccy Calculus theory a

r’s Information Privacy Concern theory. AAccoording to the research ana

he caregivers intend to use the app with the wearable device in order t

Ref. code: 25595802037043JTR


