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ระบบการดู
แบบใหม
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ากสสญ
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ลใหค ุณภาพของการดู
ภาพของก แลรักษา
ทางการแพทย
ภาพชี
การแพทยทําไดรวดเร็วยิ่งขึ้นึ และคุณภา
าพชีวิตของผูคนดี
นดีมากขึ
ากขขึ้น งานว
งานวิวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงปจจัย
ใชเทค
คโนโลยยสี วมใสพกพาติดตัวเพื่อปองกันตัวในดานความเสี่ยงของสภาวะ
ที่สงผลตอการยอมรับการใ
การใช
ทคโนโลยี
สุ ข ภาพ ซึ่ ง ได ป ระยุ ก ต ใ ช ตั ว แบบแนวคิ
แบบ บแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารยอมรั บ การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ 2
(Technology
h l AAcceptance Model
M d l 2:
2 TAM 2) บูรณาการผสมผสานกัับทฤษฎีีรวมของการยอมรับ
และการใชเทคโนโลยี เพื่อเปนกรอบแนวคิดวิจัยในการศึกษาหาปจจัยมีผลตอความตั้งใจในการใชงาน
เทคโนโลยีสวมใสพกพาติดตัวเพื่อปองกันความเสี่ยงของสภาวะสุขภาพ ทั้งนี้ดําเนินการเก็บขอมูลโดย
ใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่รู จักเทคโนโลยีสวมใสพกพาติดตัว จํานวนทั้งสิ้น 153 ราย โดยใช
การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน ระยะเวลาดําเนินงานตั้งแต เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2560 วิเคราะหดวยเครื่องมือทางสถิติ ประกอบไปดวย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) และการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple
Regression) ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยการรับรูถึงความมีประโยชน (Perceived Usefulness)
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(2)
การรับรูถึงความงายในการใช (Perceived Eased of use) อิทธิพลของสังคม (Social Influence)
ความเข า กั น ได ห รื อ ความเหมาะสมกั บ ผู ใ ช ง าน (Compatibility) และความรั บ รู ค วามสํ า คั ญ ต อ
อุปกรณสวมใส (Affinity to wearable device) มีความสัมพันธเชิงบวกโดยตรงตอความตั้งใจในการ
ใชงานเทคโนโลยีสวมใสพกพาติดตัวอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งปจจัยทางดานอิทธิพลของสังคมเปนปจจัยที่มี
ความสําคัญมากที่สุด บุคคลที่มีความสําคัญต อผูใชงานมีแนวโนมที่จะเปนแรงสงเสริมในทางบวกที่
ตั้งใจจะใชเทคโนโลยีนั้น ปจจัยการรับรูถึงความงายในการใชยังสงอิทธิพลโดยออมตอความตั้งใจใน
การใชงานเทคโนโลยีสวมใสพกพาติดตัวโดยผานปจจัยการรับรููประโยชนที่ไดรับซึ่ งทําใหคาอิทธิผล
รวมสูงมากขึ้น สวนปจจัยความวิตกก
และคว ทางดาน
โดยรวมสู
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ภาพของตนเองนั
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ยในนการรสนับสนุนการดู
กาารดู แลสุขภาพของต
ตนเอองนั้นสามารถนํ
สามมารถนํา ปจจัยตาง ๆ
ที่สงผลตอความตั้งใจในการแสดงพฤต
ใจในการแสดงพฤติติกรรมขอ
รรมของการใช
ทคโนโลยี
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ให ผู ใ ชชงาานรั
นรับรูป ระโยชนว า
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ABSTRACT
ABSTTRACT
At present, generallyy a large
largge number of
of peoplee are uunhealthy,
nhealt illness,
disability,
bility, or
or prematurely unexpected
unexxpected death
deaath with a known disease. These
Thesse diseases
d
can
be prevented such as cardiovascular
carrdiovvasscular disease
diseaase or stroke.
strokke. That will cause the loss of
medical
dical exp
expenses,
penses, wor
working
rking time, iincome
nccom
me orr their life. The
Thhe new tec
technology
chnnology of
o wearable
device
ce has revolutionized the hhealth
ealth ca
care
are syst
system
tem in a new
w way
way to improve health care
and bring the chan
change
nge of thee treatme
treatment
ent or intervention
intervventtion for
for all people in th
the world as
earlyy detection and prevention
prrevvenntion before
before occur acute diseases
disseases by tracking th
the vital sign
for higher quality of medicall care and imp
improve
prove quality of people's life.
f This study
investigates
i
the
h factors
f
that
h iinfluence
fl
the
h acceptance off portable
bl wear technology to
protect itself against the health risks. This research is quantitative research that applied
the concepts of Technology Acceptance Model 2 (TAM 2) and the Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology (UTAUT) to be a new conceptual framework for
study the factors that affecting the intention to use wearable device technology to
prevent the risk of health conditions. The data were collected from 153 Thai
participants who use the wearable device by using online questionnaire during June-
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July 2017. Statistical analysis was performed with descriptive statistics, factor analysis
and multiple regression analysis.
The research found that perceived usefulness, perceived eased of use,
social Influence, compatibility and affinity to wearable device are positively and
directly affect to the behavior intention to use the technology of wearable device.
Social influence is the most important factor because the person who is important to
the user is likelyy to be a ppositive induce that person
p
to use the technology.
gy Perceptions
of ease of use indirectly influence the be
behavior
ehavior intention to use the tec
technology of
wearable
rable device through the Perceiv
Perceived
ved uusefulness
sefuulness factor.
facctor. Health anxiety and health
knowledge
wledge do not affect to thee behavior intention
intentioon to use the
thhe technology of
o wearable
device.
ce.
Thee limitationn of this research is demographic
demographhic of pparticipants.
articippants. Because all
participant
icipannt have bbeen
een collected by online questionnaire
questiionnaire whichh is indi
indicated their
knowledge.
wleedge.
Benefits
Benef
fits of tthis
his research
ressearch are
are related persons
persoonss or those
thoose who
wh want to
encourage
ourage othe
others
ers to take wear technology
technollogy in support
suppport of ttheir
heeir own health care. They
can use these
these factors tthat
hat aff
affect
fect the inte
intention
ention to promote
promoote Thai people ttoo us
use wearable
technology
hnology for supporting their ow
own
wn health care and to develop
deevelopp th
the
he tec
technology to
takee the simple,
simplee, yet
yet useful.
usefull.
ywords: Adoption Technolog
gy, Adoption
Adopption We
earrablee device, Acceptance Wearable
Kerywords:
Technology,
Wearable
device, Wearable technology, Preventive
Prevenntive health care, Adoption
Adoptio intention,
Medical wearable device
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