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ประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความสะดวกและอิทธิพลทางสังคมสงผลทางตรงตอความตั้งใจใช
โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจใชมากที่สุด ไดแก ความเขากันได รองลงมาไดแก ความเชื่อมโยงกัน
และนวัตกรรม ตามลําดับ ในขณะที่อิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลตอความตั้งใจใชนอยที่สุด นอกจากนี้ยัง
พบวาความไววางใจที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจใชไดรับอิทธิพลทางตรงจากคุณคาตราสินคา และการรับรู
ความเสี่ยง ในขณะที่ทัศนคติไดรับอิทธิพลทางตรงจากคุณคาตราสินคาเทานั้น โดยที่คุณคาตราสินคา
สงผลทางออมตอความตั้ง ใจใชผานทางความไววางใจและทัศนคติ ส วนการรั บรูความเสี่ยงส งผล
ทางออมตอความตั้งใจใชผานความไววางใจเทานั้น
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ประโยชน ของงานวิ จัยนี้ นอกจากจะเป
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ABSTRACT
ABSTTRACT
The Interne
Internet
et of things
thhings (ioT)
(ioT) technology
technology on wearable
wearaable devices ccontinues to
develop,
This
elop, aalthough
lthough the ioT acceptance
accceeptance has
has beenn slow in Thailand. Th
his qquantitative
survey
conducted
study
influencing
intention to
vey rresearch
esearch was cond
ductted to stu
udy factors influ
uencing consumer in
use wearable
Innovation
wearabble devices.
devicess. Diffusion ooff Innov
vation (DOI) Theory, the unified theory of
acceptance
technology
equity,
risk,
eptance andd use of technol
logy (UTAUT), concepts
conncepts off brand
braand eq
quity, perceived
per
trust,t, attitude, and technological pe
personality
ersonaliity were
were taken
takken into account to
t form the
research
framework.
arch framewor
rk. Data
Daataa wass collected
colleccted byy online
onlline questionnaire from 325
consumers,
but
sumers, in the Bangkok Metropolitan
Meetropolitan Area (BMA),
(BM
MA)), who knew wearable devices
d
had never used it.
it Collected data was analyzed by hierarchical regression
regressio to prove
the research hypothesis.
Results were that trust, attitude towards wearable devices, innovation,
affinity, compatibility, expectations of performance and effort, and social influence
had direct influence on intention to use wearable devices. Compatibility was the
most influential, followed by affinity and innovation, whereas, social influence was
the least. The results also showed that trust was directly affected by brand equity
and perceived risk, while attitude towards wearable devices was directly affected by
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brand equity only. Thus, brand equity indirectly affected intention to use wearable
devices via trust and attitude towards wearable devices, but perceived risk indirectly
affected intention to use wearable devices via trust only. These findings may help
manufacturers and distributors of wearable devices to better satisfy customer needs
and expectations, as well as develop strategic planning and marketing to reach target
customers.
words: Internet of Things (I(IoT),
IoT), W
earabble Devices, Technological Person
Keywords:
Wearable
Personality
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