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บทคัดยอ 

 

แนวโนมการใช Internet of things (IoT) ในอนาคตกําลังเพ่ิมขึ้น โดยเทคโนโลยีที่
นํามาใชกับ IoT มีการพัฒนาอยางตอเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะ IoT ที่เปนประเภทอุกรณสวมใสถูก
พัฒนาล้ําหนาไปมาก แตการยอมรับการใชงานในปจจุบันยังนอย ดังนั้นจึงไดทําการศึกษาถึงปจจัยที่
ทําใหเกิดการยอมรับการใช IoT ประเภทอุปกรณสวมใส โดยงานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ในลักษณะการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่พัฒนากรอบการวิจัย
จากการประยุกตใชทฤษฎีการแพรกระจายของนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory) 
ทฤษฏีการยอมรับและการใชเทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology: UTAUT) และแนวคิดเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา (Brand Equity) การรับรูความเสี่ยง 
(Perceived Risk) ความไววางใจ (Trust) ทัศนคติที่มีตออุปกรณสวมใส (Attitude toward 

wearable devices) รวมทั้งรูปแบบการใชเทคโนโลยีของแตละบุคคล (Technological 

personality) ซึ่งประกอบดวย 3 มิติหลัก ไดแก นวัตกรรม (Innovativeness) ความเชื่อมโยง 
(Affinity) และความเขากันได (Compatibility)  

งานวิจัยนี้ใชแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือทดสอบ
สมมติฐานงานวิจัย โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูที่รูจักสินคา IoT ประเภทอุปกรณสวมใส แตยังไม
เคยใชสินคาดังกล าว  จํ านวน  325 ตัวอย าง  จากนั้นนํามาวิ เคราะหขอมูลทางสถิติตาม
กระบวนการวิจัยดวยการวิเคราะหการถดถอยแบบเชิงชั้น (Hierarchical regression) ผลจากการ
วิเคราะหพบวาความไววางใจ ทัศนคติ นวัตกรรม ความเชื่อมโยง ความเขากันได ความคาดหวังใน
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บทคัดยอ

แนวโนมการใชช Internet oof things (IoT) ในอนาคตกําลังเพพ่ิิมขขึ้น โด
าใชชกับ IoT มีกาารพัฒฒนาออยางตตอเนื่องงมาโดดยยตลอด โดยเฉพาะ IooT ที่เปนประะเภทอุก
นาล้ําหนนาไปมมาก แตการยอมรับกการใชงานใในปจจุบันยัังนอย ดังน้ัันนจึงไไดทําการศึก
หเกิดดการยอมรับการรใช IooTT ปประเภทอุปปกกรณสวมใส โดยยงานวิจัยนี้เปนการวิจั
antitativee Research) ในลักษณะกการรวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Reseearch)) ทท่ีพัฒนาก
การประยุกตใใชททฤษฎีการแแพรกกรระจายของนวัตกกรรม (Diffusion oof Innovatio

ษฏีการยอมรับและการใชเเทคโนโลยี (Unniffiied Theeory of Acceptance an

hnology: UTAUUTT) และแนวคิดเเกกี่ยวกับคุณณคาตราสสินคคา ((Branndd Equity) การรับ
ceived Risk) ความไววางใใจ (Trust) ทัศนคติิที่่มมีตออุปกรณสวมใส (Attitud

rable devices) รวมทั้งรปแบบการใชเทคโนโลยีของแตละบคคล (Te
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ประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความสะดวกและอิทธิพลทางสังคมสงผลทางตรงตอความตั้งใจใช 
โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจใชมากท่ีสุด ไดแก ความเขากันได รองลงมาไดแก ความเชื่อมโยงกัน
และนวัตกรรม ตามลําดับ ในขณะที่อิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลตอความต้ังใจใชนอยที่สุด นอกจากนี้ยัง
พบวาความไววางใจที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจใชไดรับอิทธิพลทางตรงจากคุณคาตราสินคาและการรับรู
ความเสี่ยง ในขณะที่ทัศนคติไดรับอิทธิพลทางตรงจากคุณคาตราสินคาเทานั้น โดยที่คุณคาตราสินคา
สงผลทางออมตอความตั้งใจใชผานทางความไววางใจและทัศนคติ สวนการรับรูความเส่ียงสงผล
ทางออมตอความต้ังใจใชผานความไววางใจเทานั้น 

ประโยชนของงานวิจัยนี้ นอกจากจะเปนการตอยอดทฤษฎีการยอมรับและการใช
เทคโนโลยี (UTAUT) แลว หนวยงานหรือบริษัทที่เกี่ยวของกับ IoT ประเภทอุปกรณสวมใสทั้งผูผลิต
และผูจัดจําหนาย สามารถนําผลวิจัยไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา IoT ประเภทอุปกรณสวมใสให
รองรับความตองการของกลุมผูบริโภคไดมากขึ้น รวมทั้งสามารถนําไปใชเปนแนวทางสําหรับใช
วางแผนกลยุทธหรือวางแผนดานการตลาด และออกแบบรูปแบบการใชงานใหเหมาะสมสามารถ
เขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมายได 
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ประโยชนของงานวิจัยนี้ นนอกจากกจะเปนการตอยอดทฤษฎีการยอมรั
โนโลยี (UTAUT) แลลวว หนนวยงานหรือบบริษัทททที่เกี่ยววของกับ IIooT ประเภทอุปกรณสว
ผูจัดจําหนาย สามารถนําผลวิจัยยไไปใใชในการปรัับปรุงงแและพัฒนา IIooT ประเภทอุปก
รับความตองการของกลุุมผููบริโภคไดมากขึ้น รวมทั้งสาามารถนําไปใใชเปนแนวท
แผนกลยุทธหหรือวางแผนดดานการตลาด และออกแบบรูปแบบบกการใชชงานใใหเหมา
ึงกลุมมผูบรโิโภคเปาาหมายได
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ABSTRACT 
 

The Internet of things (ioT) technology on wearable devices continues to 

develop, although the ioT acceptance has been slow in Thailand. This quantitative 

survey research was conducted to study factors influencing consumer intention to 

use wearable devices. Diffusion of Innovation (DOI) Theory, the unified theory of 

acceptance and use of technology (UTAUT), concepts of brand equity, perceived risk, 

trust, attitude, and technological personality were taken into account to form the 

research framework. Data was collected by online questionnaire from 325 

consumers, in the Bangkok Metropolitan Area (BMA), who knew wearable devices but 

had never used it. Collected data was analyzed by hierarchical regression 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. 
 

Keywords: Internet of Things (IoT), Wearable Devices, Technological Personality 
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