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บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยี 
Home Telecare ของผู้ป่วยเพื่อติดตามรักษาอาการจากโรงพยาบาลของรัฐ เพ่ือนําผลการศึกษามา
เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี Home Telecare ให้มีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้ตามปัจจัยที่มีความสําคัญ การศึกษาครั้งน้ีได้นําตัวแบบทฤษฎีการยอมรับ
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM), ทฤษฎีการกระทําเชิงเหตุผล (Theory of 
Reasoned Action: TRA), ทฤษฎีความเช่ือมั่น (Trust Model) และตัวแปรอ่ืนๆจากการศึกษา
งานวิจัยที่ เก่ียวข้องมาเป็นแนวทางในการวิจัย โดยปัจจัยที่ศึกษาประกอบด้วย (1) การรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ (Perceived usefulness), (2) การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived 
ease of use), (3) ความเช่ือมั่นต่อเทคโนโลยี (Trust in technology), (4) ความกังวลใจของ
ผู้ใช้งานระบบ (Computer anxiety), (5) ทัศนคติในการใช้งาน (Attitude towards using) งานวิจัย
น้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการสํารวจ (Survey Research 
Method) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กําหนดขอบเขต
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งงานวิจัยคร้ังน้ีมีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 350 คน นําข้อมูลจากแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation) เพ่ือวัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระ 2 ตัวแปร 
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ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของปัจจัย การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ, การ
รับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน, ความเช่ือมั่นต่อเทคโนโลยี, ความกังวลใจของผู้ใช้งานระบบ และ
ทัศนคติในการใช้งาน ว่าส่งผลต่อความต้ังใจที่จะใช้งาน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน นอกจากน้ียัง
ช้ีให้เห็นว่า ปัจจัยด้านทัศนคติในการใช้งานส่งผลเชิงบวกต่อความต้ังใจท่ีจะใช้งานมากที่สุดโดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.744  

ผลจากการศึกษานี้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน   กลยุทธ์ของโรงพยาบาล
รัฐที่ต้องการพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยโดยมุ่งเน้นความสําคัญไปที่การนําเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่ง
เทคโนโลยี Home Telecare เป็นทางเลือกในการให้บริการที่จะอํานวยความสะดวกได้มากขึ้น ผู้ป่วย
สามารถลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาล  ดังน้ันโรงพยาบาลรัฐในประเทศ
ไทยสามารถที่จะดําเนินการนําเทคโนโลยี Home Telecare เข้ามาใช้ในการให้บริการกับผู้ป่วยได้
ทันที เน่ืองจากผู้รับบริการมีความพร้อมที่จะใช้งานอยู่แล้ว ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยมีความต้ังใจที่จะ
ใช้งานเทคโนโลยี Home Telecare ถึงร้อยละ 74.0 ทั้งน้ีภาครัฐก็ควรมีนโยบายสนับสนุนให้เกิดการ
นําเทคโนโลยี Home Telecare มาใช้งานในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ 
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ABSTRACT 
 

This research aims to study factors affecting the decision to use        
Home Telecare of patients in government hospitals using theoretical model based 
on the Technology Acceptance Model, Theory of Reasoned Action, Trust Model and 
Computer anxiety are applied in the research.  The study is quantitative research. 
Data collection in the research was from 350 questionnaires filled in by the patients 
of government hospitals. The data collected from questionnaire were presented in 
statistical forms of Percentage and Mean. The data were analyzed using Correlation 
Analysis. Results from the hypothesis testing at 0.01 level of significance. The results 
indicated that the important determinants of user adoption of the Home Telecare 
are Perceived usefulness, Perceived ease of use, Trust in technology, Computer 
anxiety and Attitude towards using.  This study provides insightful understanding of 
patients can be used to benefit the implementation of Home Telecare used for 
government hospitals. 
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