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บทคัดยอ 

 

ในปจจุบันนี้โดยท่ัวไปจะพบวาประชาชนเปนจํานวนมากมีสุขภาพที่ไมสมบูรณ เจ็บปวย 
มีความพิการ หรือเสียชีวิตกอนวัยอันสมควรดวยโรคท่ีทราบสาเหตุ ทั้งท่ีบางโรคนั้นสามารถปองกันได 
เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด ทําใหตองสูญเสียเงินคารักษาพยาบาลจํานวนมากและสูญเสียเวลาใน
การประกอบอาชีพ สูญเสียรายไดและอาจตองสูญเสียชีวิตได เทคโนโลยีสวมใสพกพาไดเขามาปฏิวัติ
ระบบการดูแลสุขภาพในรูปแบบใหม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและมีบทบาทในการสงเสริมการดูแลสุขภาพ
นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษาพยาบาลของประชากรท่ัวโลกในรูปแบบของการปองกัน
โรคกอนจะเกิดอาการผิดปกติท่ีสามารถติดตามไดจากสัญญาณชีพ สงผลใหคุณภาพของการดูแลรักษา
ทางการแพทยทําไดรวดเร็วย่ิงขึ้นและคุณภาพชีวิตของผูคนดีมากข้ึน งานวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงปจจัย
ที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสวมใสพกพาติดตัวเพ่ือปองกันตัวในดานความเสี่ยงของสภาวะ
สุขภาพ ซึ่ งไดประยุกตใชตัวแบบแนวคิดทฤษฎีการยอมรับการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ  2  
(Technology Acceptance Model 2: TAM 2) บูรณาการผสมผสานกับทฤษฎีรวมของการยอมรับ
และการใชเทคโนโลยี เพ่ือเปนกรอบแนวคิดวิจัยในการศึกษาหาปจจัยมีผลตอความตั้งใจในการใชงาน
เทคโนโลยีสวมใสพกพาติดตัวเพ่ือปองกันความเสี่ยงของสภาวะสุขภาพ ทั้งนี้ดําเนินการเก็บขอมูลโดย
ใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่รูจักเทคโนโลยีสวมใสพกพาติดตัว จํานวนทั้งสิ้น 153 ราย โดยใช
การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน ระยะเวลาดําเนินงานตั้งแต เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2560 วิเคราะหดวยเคร่ืองมือทางสถิติ ประกอบไปดวย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) และการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression) ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยการรับรูถึงความมีประโยชน (Perceived Usefulness) 

จารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ รองงศาสตราาจารยศรีสมรกั อินทุจันทรยง
ารศึกษา 25599

บบทคัดยออ

ในนปจจุบัันนนี้โดยทั่วไปจะพบวาปประชาาชนเปนนจําานวนมมากมีสุขภภาาพพที่ไไมมสมบู
ามพิิการ หรือเสียชีวิตกอนวัยอันสมคววรรดวยโรคท่ีทราาบสาเหตุ ทั้งทที่บบางโรคนั้นสามา
โรคหัวใจและหลอดเลืออด ทําใใหตองงสสูญเสีียยเงินคารักษาพพยาาบาลจําานวนมากกและสูญ
ประกอบบอาชีพ สูญเสียรายยไดแและอาจตองสสูญเสียชีวิตตได เทคโนโลยีสวมใสพกพพาได
บการดูแลสุขภาพในรูปแบบบใหมม เพ่ือเพ่ิมมศศัักยยภาพและมีบทบาทในการสงเสริมกา
าซึ่งการเปปลี่ยนแปลงแแนวทางการรรักษษาาพยาบบาลของประชากกรท่ัวโโลกในนรูปปแบบขอ
กอนจะเกิดอาการผิดปกติท่ีีสามารรถติดตามมไดจากสสััญญญาณชีพ สสงผลลใใหหคณุณภาพของก
การแพทยทําไดรวดเร็วยิ่งข้ึึนนและคุณภาาพพชีววิตของผูคคนนดีมมาากขข้ึน งานววิจจััยนี้เปนการศึ
ผลตอการยอมรับการใใชเทคคโนโลยยีสวมใสพกพาติดตัวเพ่ืออปอองกนัตวัในดานความเส่ีย
ภาพ ซึ่ งไดประยุกตใชตัวแบบบแนวคิดทฤษฎีการยอมรับการใช เทคโนโลยีส
h l A M d l 2 TAM 2) ั ี
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การรับรูถึงความงายในการใช (Perceived Eased of use) อิทธิพลของสังคม (Social Influence) 

ความเขากันไดหรือความเหมาะสมกับผูใชงาน (Compatibility) และความรับรูความสําคัญตอ
อุปกรณสวมใส (Affinity to wearable device) มีความสัมพันธเชิงบวกโดยตรงตอความต้ังใจในการ
ใชงานเทคโนโลยีสวมใสพกพาติดตัวอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งปจจัยทางดานอิทธิพลของสังคมเปนปจจัยที่มี
ความสําคัญมากท่ีสุด บุคคลที่มีความสําคัญตอผูใชงานมีแนวโนมท่ีจะเปนแรงสงเสริมในทางบวกท่ี
ตั้งใจจะใชเทคโนโลยีนั้น ปจจัยการรับรูถึงความงายในการใชยังสงอิทธิพลโดยออมตอความตั้งใจใน
การใชงานเทคโนโลยีสวมใสพกพาติดตัวโดยผานปจจัยการรับรูประโยชนที่ไดรับซึ่ งทําใหคาอิทธิผล
โดยรวมสูงมากข้ึน สวนปจจัยความวิตกกังวลดานสุขภาพ  (Health anxiety) และความรูทางดาน
สุขภาพ (Health Knowledge) ไมมีผลตอความต้ังใจในการใชงานเทคโนโลยีสวมใสพกพาติดตัว 
 อยางไรก็ตามการนําผลการวิจัยนี้ไปใชในการอางอิงควรคํานึงถึงขอกําจัดทางด าน
ประชากรศาสตร เนื่องจากกลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้จัดเก็บจากผูมีความรูในดานเทคโนโลยี แตหาก
นําไปใชกับบุคคลที่ไมเคยใชเทคโนโลยีที่มากอน อาจสงผลตอความคิดเห็นหรือความรับรูของแตละ
บุคคลท่ีแตกตางกันไปดวย 

 ประโยชนที่ไดจากการวิจัยนี้ผูที่เกี่ยวของหรือผูที่ตองการสงเสริมใหผูอ่ืนใชเทคโนโลยี
สวมใสพกพาติดตัวมาชวยในการสนับสนุนการดูแลสุขภาพของตนเองนั้นสามารถนําปจจัยตาง ๆ 
ที่สงผลตอความต้ังใจในการแสดงพฤติกรรมของการใชเทคโนโลยีสวมใสพกพาติดตัวมาปรับใชในการ
รณรงคใหประชากรคนไทยมีความใสใจในดานสุขภาพของตนเองมากขึ้น รวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยี
พกพาติดตัวใหสามารถใชงานไดงายยังประโยชนใหเพ่ิมมากข้ึน ทําใหผูใชงานรับรูประโยชนวา
เทคโนโลยีนั้นมีความสําคัญในการดําเนินชีวิตและสามารถชวยสนับสนุนการดูแลสุขภาพของตนเองได
อยางสมบูรณและนํามาซึ่งความตองการเทคโนโลยีนั้นเพื่อนํามาใชในการดูแลสุขภาพของตนเองตอไป 

 

คําสําคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี อุปกรณสวมใสพกพาติดตัวทางการแพทย ความตั้งใจในการใชงาน
เทคโนโลยีสวมใสพกพาติดตัว การปองกันความเส่ียงการเกิดโรค 

 

  

ู
รวมสูงมากข้ึน สวนปจจัยความวิตกกกังวลดาานสุขภาพ (Health anxiety) และคว
าพ (Health Knowledgee) ไมมีผลตอคความมตตั้งใจในนการใชงาานนเทคโนโลยีสวมใสพกพร

อยางงไไรก็ตามการนําผผลลการวิจัยนี้ไปปใชในนกการอางอิงคคววรคํานึงถึงขอกํา
ชากรศาสตตร เนื่องจากกลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้จัดเก็บจจากผูู้ มีความรรูในดานเทคโน
ปใชกับบุคคลทท่ีไมเคยใใชเททคโนโลยีที่มากอน อาจสงผลตอควาามคคิดเหห็นหรืออความรั
ลที่แตตกตางกันไปดดวย

ประโยชนท่ีไดจจากการวิจัยนี้ผูที่เกี่ยวของหรือผูที่ตองการสงเสรริิมมใหหผูอ่ืนใ
ใสพพกพาติดตัวมมาชชวยในนการรสนับบสนุนกาารดูแลสุขภาพของตตนเอองนั้นสามมาารถนํา
ผลตอความต้ังงใจในการแสดงพฤตติกรรมขอองการใชเทคคโโนโลยีสวมใสสพกพาติดตัววมาป
งคใหหประชากรคนไทยยมีความมใใสสใใจในดานสสุขขภาาพของตนนเองมากขึ้น รวมทั้งการพัฒ
พาติดตัวใหสามารถใชงานไดงายยัังงประโยชนใหเเพ่ิมมากขึ้น ทําาใใหผูใใชชงาานรับรู
โนโลยีนั้นมีคววาามมสําคัญในกการดดําเเนินชีวติตและสามาารถชวยสนนับสสนุนกาารดูแลสุขภาพ
งสมบูรณและนํามาซึ่งความมตองการเทคโนโลยนีน้ันเเพื่ออนํามาใชใในการดูแลสุขภาพของ

าคัญ: การยอมรับเทคโนโโลลยยี ออุปกรณสวมใสพกพาติดดตัวทางการแพทย ความตั้งใจใน
เทคโนโลยีสวมใสพกพาติดตัว การปองกันความเส่ียงการเกิดโรค
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ABSTRACT 

 

At present, generally a large number of people are unhealthy, illness, 

disability, or prematurely unexpected death with a known disease. These diseases can 

be prevented such as cardiovascular disease or stroke. That will cause the loss of 

medical expenses, working time, income or their life.  The new technology of wearable 

device has revolutionized the health care system in a new way to improve health care 

and bring the change of the treatment or intervention for all people in the world as 

early detection and prevention before occur acute diseases by tracking the vital sign 

for higher quality of medical care and improve quality of people's life. This study 

investigates the factors that influence the acceptance of portable 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 likely to be a positive induce that person to use the technology. Perceptions 

of ease of use indirectly influence the behavior intention to use the technology of 

wearable device through the Perceived usefulness factor. Health anxiety and health 

knowledge do not affect to the behavior intention to use the technology of wearable 

device.  

The limitation of this research is demographic of participants. Because all 

participant have been collected by online questionnaire which is indicated their 

knowledge.  

Benefits of this research are related persons or those who want to 

encourage others to take wear technology in support of their own health care. They 

can use these factors that affect the intention to promote Thai people to use wearable 

technology for supporting their own health care and to develop the technology to 

take the simple, yet useful. 

 

Kerywords: Adoption Technology, Adoption Wearable device, Acceptance Wearable 

device, Wearable technology, Preventive health care, Adoption intention, 

Medical wearable device 
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