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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคข์องงานวจิยันี้เพื่อศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยสีวมใส่พกพาตดิตวั ซึง่เป็นงาน 
วจิยัเชงิปรมิาณ โดยท าการศกึษากบักลุ่มตวัอย่างทีรู่้จกัเทคโนโลยสีวมใส่พกพาตดิตวั จ านวนทัง้สิน้ 153 ราย ด้วย
วธิกีารแจกแบบสอบถามทางออนไลน์ ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า ปัจจยัการรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ การรบัรูถ้งึความ
ง่ายในการใช ้อทิธพิลของสงัคม ความเขา้กันไดห้รอืความเหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน และการรบัรูค้วามส าคญัของอุปกรณ์
สวมใส่ ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลยสีวมใส่พกพาตดิตวั ส่วนปัจจยัความวติกกงัวลด้านสุขภาพ และ
ความรูท้างดา้นสขุภาพ ไม่มผีลต่อความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั 

 
ค าส าคญั: การยอมรบัเทคโนโลย ีอุปกรณ์สวมใสพ่กพาตดิตวัทางการแพทย ์ความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลยสีวมใส่

พกพาตดิตวั การป้องกนัความเสีย่งการเกดิโรค 
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Abstract  

The objective of this study is to investigate the factors that influence the acceptance of portable wear 
technology to protect itself against the health risks. This research is quantitative research. The data was 
collected from 153 Thai participants who use the wearable device by using online questionnaire. 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. But 
health anxiety and health knowledge do not affect to the behavior intention to use.  
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

สภาวะสุขภาพของประชาชนมคีวามส าคญัต่อการพฒันาประเทศ ทัง้ดา้นทรพัยากร มนุษย ์เศรษฐกจิ และสงัคม 
เพราะเมื่อประชาชนเกดิความเจบ็ป่วยหรอืเกดิโรคขึน้ จะท าใหต้้องสูญเสยีเงนิค่ารกัษาพยาบาล สูญเสยีเวลาในการ
ประกอบอาชพี สูญเสยีรายได้และอาจต้องสูญเสยีชวีติได้ ในปัจจุบนันี้โดยทัว่ไปจะพบว่าประชาชนเป็นจ านวนมากมี
สุขภาพทีไ่ม่สมบูรณ์ มกีารเจบ็ป่วย ความพกิาร และเสยีชวีติก่อนวยัอนัสมควรดว้ยโรคทีท่ราบสาเหตุทัง้ทีบ่างโรคนัน้
สามารถป้องกนัได้ เช่น โรคหวัใจและหลอดเลอืด (CARDIOVASCULAR diseases หรอื CVD)  (Appelboom et al., 
2014) แนวทางการป้องกนัผู้ป่วยโรคหวัใจและหลอดเลอืดแนะน าให้มกีารติดตามการเปลี่ยนแปลงสญัญาณชพี  เพื่อ
ป้องกนัโรคหลอดเลอืดหวัใจ องคก์ารอนามยัโลก (WHO) คาดว่าจะมผีูเ้สยีชวีติจากโรค CVD คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 
30 ของจ านวนผูเ้สยีชวีติทัว่โลก สถติเิหล่าน้ีกระตุน้ใหห้ลายหน่วยงานน าอุปกรณ์ทางการแพทยพ์กพาตดิตวัมาช่วยใน
การตรวจหาอตัราการหายใจ รปูแบบการหายใจ และการเปลีย่นแปลงสญัญาณชพีเพื่อป้องกนัการเสยีชวีติหรอืตรวจหา
ภาวะโรคหวัใจและหลอดเลอืดเบื้องต้นได้ การจดัการองค์ประกอบของการบรกิารสุขภาพ คอื การส่งเสรมิสุขภาพ 
(Promotion) การป้องกนัและควบคุมโรค (Preventive) การรกัษาพยาบาล (Curative) การฟ้ืนฟูสภาพ (Rehabilitative) 
การตระหนักในความส าคญัของการป้องกนัโรค การส่งเสริมสุขภาพอนามยั และการจดัการรกัษาพยาบาลทัง้ด้าน
ปรมิาณและคุณภาพแก่ประชาชนจะน ามาซึ่งคุณภาพชวีติทีด่ ีและลดค่าใชจ้่ายในการการรกัษาทางการแพทยม์ากขึน้ 
การเลง็เหน็ถงึความส าคญัของป้องกนัสภาวะโรคเฉียบพลนัมใิหเ้กดิกบัประชาชน สามารถวนิิจฉยัโรคตัง้แต่แรกเริม่ได้
ทนัเวลา ไดร้บัการรกัษาทนัเวลาอย่างถูกวธิตีลอดทัง้การไดร้บัรกัษาจนฟ้ืนฟูสภาพร่างกายใหก้ลบัมาเป็นปกต ิสามารถ
ลดอตัตราการเสยีชวีติหรอืก าจดัสภาวะทุพพลภาพทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตได ้

McIntyre and Reinhart (2016) จาก USA Today ระบุว่าในปี 2015 ว่า เทคโนโลยทีีส่วมใส่ไดเ้ขา้มาปฏวิตัริะบบ
การดูแลสุขภาพในรูปแบบใหม่ เพื่อเพิม่ศกัยภาพและมบีทบาทในการเปลีย่นแปลงการดูแลสุขภาพ อกีทัง้เทคโนโลยี
สวมใส่ยงัถูกพฒันาอย่างหลากหลายโดยมปีระสทิธภิาพและราคาถูกมากขึน้ เทคโนโลยสีวมใส่พกพาติดตวัจะมกีาร
ปรบัเปลีย่นรปูแบบเป็นการตดิตาม เกบ็รวบรวมขอ้มลู และใชใ้นการดแูลคนไขเ้พื่อเพิม่คุณภาพของการดูแลรกัษาและ
คุณภาพชวีติมากขึน้ ซึง่เทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวัทีจ่ะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิตอ้งขึน้อยู่กบัการยอมรบัใน
เทคโนโลยสีวมใส่พกพาตดิตวั ผูว้จิยัไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลยี
สวมใสพ่กพาตดิตวัเพื่อป้องกนัความเสีย่งของสภาวะสขุภาพจงึเป็นทีม่าของการศกึษาในครัง้นี้ 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึปัจจยัต่างๆ ทีส่่งผลกระทบต่อการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยสีวมใส่พกพาตดิ
ตวัประกอบด้วย การรบัรู้ถึงความมปีระโยชน์ การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช ้อทิธพิลของสงัคม ความเขา้กนัไดห้รอื
ความเหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน และการรบัรูค้วามส าคญัของอุปกรณ์สวมใส ่

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจยันี้ผู้วิจยัได้น าทฤษฎีการยอมรบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Technology acceptance model2 หรอื 
TAM2) บรูณาการเขา้กบั ทฤษฎรีวมของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ี(Unified theory of acceptance and use of 
technology หรอื UTAUT) เป็นแนวทางในการพฒันาตวัแบบวจิยัและเพิม่เตมิปัจจยัอื่นๆ อนัเป็นผลจากการทบทวน
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งไดด้งันี้    

ทฤษฎีการยอมรบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นทฤษฎทีีม่กีารยอมรบัและมชีื่อเสยีงในการวดัความส าเรจ็
ของการใชเ้ทคโนโลยโีดย Davis ซึง่ปรบัปรุงจากทฤษฎกีารกระท าเชงิเหตุผล (Theory of reasoned action หรอื TRA) 
พฒันาเป็นแบบจ าลอง TAM ต่อมาไดถู้กพฒันาเป็นแบบจ าลอง TAM2 โดยสรุปว่าการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจาก
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ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการรบัรูร้ะบบทีง่่ายต่อการใชง้านสง่ผลต่อเจตนาในการแสดงพฤตกิรรมและน าไปสู่การ
น าไปปฏบิตัหิรอืใชจ้รงิ (Venkatesh, 2000) 

ทฤษฎีรวมของการยอมรบัและการใช้เทคโนโลยี  คือ แบบจ าลองการยอมรบัการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
อธบิายถึงความตัง้ใจและการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยขีองแต่ละบุคคล (Venkatesh et al., 2003) ซึ่งแบบจ าลองการ
ยอมรบัและการใช้เทคโนโลยไีด้น าเสนอปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจแสดงพฤติกรรม ประกอบด้วยปัจจยัหลกั 3 
ประการ ได้แก่ ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ (Performance expectancy) ความคาดหวงัในความพยายาม (Effort 
expectancy) และอิทธิพลของสังคม (Social influence) ส่วนปัจจัยสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
(Facilitating conditions) มีความสมัพันธ์โดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ และมีตัวแปรเสริมจ านวน 4 ตัวแปร ได้แก่       
(1) เพศ (2) อายุ (3) ประสบการณ์ และ (4) ความสมคัรใจในการใชง้าน  

ความวิตกกงัวลด้านสุขภาพ (Health anxiety) จากการศึกษาของ Huang and Lai (2016) พบว่า ความวติก
กงัวลทางดา้นสขุภาพมผีลต่อความตัง้ใจของบุคคลในการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสแ่บบอจัฉรยิะอย่างมนียัส าคญั บุคคลทีใ่ส่
ใจในสุขภาพจะบรโิภคสนิคา้โดยแสวงหาผลติภณัฑ์ในการจดัการรูปแบบการด าเนินชวีติดา้นสุขภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้เพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพและคลายความวติกกงัวลของผูส้วมใส่ การรบัรูค้วามเสีย่งทางสุขภาพ ความรุนแรง
ทีร่บัรูเ้กีย่วกบัสภาวะทางสุขภาพ  และการรบัรูค้วามเสีย่งส่วนตวัทัง้หมด ท าใหเ้กดิปัจจยัดา้นความวติกกงัวลเกีย่วกบั
สภาวะทางสุขภาพของแต่ละบุคคลทีส่่งผลโดยตรงต่อความตัง้ใจในการยอมรบัเทคโนโลยสีวมใส่พกพา  (Gao et al., 
2015)  

ความรู้ทางด้านสุขภาพ (Health knowledge) การศกึษาของ Huang and Lai (2016) แสดงให้เหน็ว่าการรบัรู้
ทางสุขภาพ (Health cognitive) ส่งผลต่อความตัง้ใจของบุคคลในการใช้อุปกรณ์สวมใส่แบบอัจฉริยะ จึงควรให้
ความส าคัญในด้านการสื่อสารเรื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพและความรู้ทางด้านสุขภาพให้กับลูกค้าอย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึง่การไดร้บัขอ้มูลทางดา้นสุขภาพทีม่ากพอและเพยีงพอนัน้ส่งผลโดยตรงต่อความตัง้ใจในการยอมรบั
เทคโนโลยสีวมใส่พกพา (Gao et al., 2015) และ Sheeran (2002) อธบิายว่าบุคคลนัน้ต้องรูว้่าสิง่ทีต่นเองก าลงัปฏบิตัิ
นัน้คอือะไรและจะท าอย่างไรกบัสิง่ใดสิง่หนึ่ง เพื่อให้ตะหนักถึงความระมดัระวงัในตนเองจงึท าใหเ้กดิการค้นควา้หา
ขอ้มลูเพิม่เตมิเรื่อยๆ จนน าไปสูก่ารแสดงพฤตกิรรมทีจ่ะเปลีย่นแปลงตนเองต่อไป  

การรบัรู้ถึงความมีประโยชน์ (Perceived usefulness) การศึกษาของ Weng (2016) พบว่าปัจจัยการรับรู้
ประโยชน์มผีลต่อความตัง้ใจของผูใ้ชใ้นการใชซ้ึง่มอีทิธพิลเชงิบวกต่อการยอมรบัเทคโนโลยขีองผูใ้ชง้าน  ซึง่สอดคลอ้ง
กบั Huang and Lai (2016) ว่าการกระตุ้นให้เกดิทศันคตเิชงิบวกเกี่ยวกบัการรบัรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยเีป็นหลกั
ส่งผลต่อความตัง้ใจของบุคคลในการใชอุ้ปกรณ์สวมใส่แบบอจัฉรยิะ ท าใหเ้กดิความตระหนักของบุคคลเกี่ยวกบัข้อดี
และความคุม้ค่าของอุปกรณ์สวมใส่แบบอจัฉรยิะได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chen (2011) และ Phichitchaisopa 
and Naenna (2013) พบว่า การรบัรูป้ระโยชน์ของเทคโนโลยสีวมใส่นัน้ส่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยสีวมใส่ในด้าน
ความตัง้ใจในการใชข้องผูบ้รโิภคของและพฤตกิรรมการใชเ้พื่อพฒันานวตักรรมสนิคา้ให้เกดิประโยชน์ครอบคลุมและ
เหมาะสมท าใหคุ้ณภาพชวีติของผูค้นดขีึน้ Chowa et al. (2012) อธบิายถงึการสนับสนุนการเรยีนรูศ้กึษาดา้นสุขภาพ
จะต้องมกีระบวนการเรยีนรู้ที่มปีระโยชน์ภายใต้การรบัรู้ประโยชน์ของผู้เรยีน จากการศกึษาในสภาพแวดล้อมของ
รูปแบบการเรยีนรู้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ซึ่งมผีลต่อความตัง้ใจในการใชรู้ปแบบการเรยีนรู้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์า้น
สขุภาพแบบเสมอืนจรงิและน าไปใชจ้รงิ 

การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้ (Perceived eased of use) Weng (2016) ระบุว่าปัจจยัการรบัรูถ้งึความง่ายใน
การใชง้านทีม่ผีลต่อความตัง้ใจของผูใ้ชใ้นการใชเ้ทคโนโลยทีางออ้มโดยผ่านปัจจยัการรบัรูป้ระโยชน์ ส่วนงานวจิยัของ 
Huang and Lai (2016) พบว่า กลุ่มนกัวิง่รบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านสง่ผลต่อความตัง้ใจของบุคคลในการใชอุ้ปกรณ์
สวมใส่แบบอจัฉริยะ ท าให้เกิดความตระหนักถึงข้อดีของอุปกรณ์สวมใส่แบบอจัฉริยะและมีความคุ้มค่าในการซื้อ
อุปกรณ์สวมใส่แบบอจัฉรยิะได้ ซึ่งระดบัความง่ายในการใช้งานนัน้มสี่วนร่วมในการยอมรบัเทคโนโลยี (Gao et al., 
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2015; Phichitchaisopa & Naenna, 2013; Hoque & Sorwar, 2017) ส่วนงานวจิยัของ Chowa et al. (2012) แสดงให้
เหน็ว่า การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านมผีลโดยตรงและผลโดยออ้มโดยผ่านปัจจยัการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้านต่อ
ความตัง้ใจในการรปูแบบการเรยีนรูผ้่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสด์า้นสขุภาพแบบเสมอืนจรงิ 

อิทธิพลของสงัคม (Social influence) บทบาทของอทิธพิลทางสงัคมเกดิจากอทิธพิลของบุคคลที่มผีลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ใช้ เช่น ครอบครัวและเพื่อนๆ (Venkatesh et al., 2003) จากการศึกษาของ Weng (2016) พบว่า 
อทิธพิลทางสงัคมมผีลในเชงิบวกต่อการยอมรบัเทคโนโลยขีองผูใ้ชง้านเทคโนโลยสีวมใส่จ าพวกสายอจัฉรยิะเพื่อการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Chen (2011) พบว่า อิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยสีวมใส่ในดา้นความตัง้ใจในการใชข้องผูบ้รโิภคและพฤตกิรรมการใช ้ซึง่สามารถใชอ้ทิธพิลทางสงัคมในการ
ดงึดูดผูบ้รโิภคจากการสรา้งกระแสความนิยมของเทคโนโลยสีวมใส่ผลกัดนัใหเ้กดิความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน สอดคลอ้งกบั 
Gao et al. (2015), Hoque and Sorwar (2017), Wills, El-Gayar and Bennett (2008) และ      Kijsanayotin et al. 
(2009) พบว่า อทิธพิลทางสงัคมสง่ผลต่อความตัง้ใจในการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นสขุภาพ 

การรบัรู้ความส าคญัของอุปกรณ์สวมใส่ (Affinity to wearable device) การรบัรู้ความส าคญัของความเป็น
ส่วนหนึ่งในชวีติส่วนบุคคลมผีลต่อความตัง้ใจของผูใ้ชใ้นการใชโ้ดยตรงมอีทิธพิลเชงิบวกต่อการยอมรบัเทคโนโลยขีอง
ผู้ใช้งาน (Weng, 2016) สอดคล้องกบั Wills et al. (2008) ที่พบว่า ผู้ใช้งานรบัรู้ถึงความส าคญัของระบบเอกสารเวช
ระเบยีนแบบท าใหม้ผีลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชร้ะบบเอกสารเวชระเบยีนแบบอเิลก็ทรอนิกสม์ากยิง่ขึน้ 

ความเข้ากนัได้หรอืความเหมาะสมกบัผูใ้ช้งาน (Compatibility) การทีผู่ร้บันวตักรรมรูส้กึหรอืคดิว่านวตักรรม
นัน้สามารถเข้ากนัได้กับค่านิยมหรือประสบการณ์ในอดีตตลอดจนความต้องการของตนจะส่งผลต่อการตัดสินใจ 
(Decision) ซึ่งน าไปสู่การเลอืกที่จะยอมรบัหรือปฏเิสธนวตักรรมนัน้ (Rogers & Shoemaker, 1971) ซึ่งการยอมรบั
ระบบใหม่จะสอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูใ้ชท้ีม่ศีกัยภาพและเงื่อนไขในการใชเ้ทคโนโลย ีซึง่หมายถงึ ความเขา้กนัไดใ้น-
ของระบบใหม่ทีส่อดคลอ้งกบัประสบการณ์ในอดตีและปัจจุบนัหรอื ความเชื่อทางสงัคมและความต้องการของผูใ้ช้ที่มี
ศกัยภาพ (Chen, 2011) นอกจากนี้ Weng (2016) พบว่า ความเขา้กนัไดก้บัผูใ้ชง้านและความเหมาะสมของเทคโนโลยี
สวมใส่ต่อผู้ใช้งานนัน้มีผลต่อความตัง้ใจของผู้ใช้ในการใช้โดยตรง ซึ่งมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการยอมรบัเทคโนโลยี 
เนื่องจากตอบสนองไดต้รงตามความต้องการของผูบ้รโิภคโดยจะไปท าใหผู้้บรโิภคยิง่มคีวามมัน่ใจในการที่ จะยอมรบั
เทคโนโลยสีวมใสม่ากขึน้ 

ความตัง้ใจในการใช้เทคโนโลยี (Behavioral intention to use) ความตัง้ใจทีผู่ใ้ชจ้ะพยายามใชง้านเทคโนโลยี
หรืออุปกรณ์ มีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้จะยอมรบัเทคโนโลยแีละมที่าททีี่จะใช้เทคโนโลยหีรืออุปกรณ์ต่อไปในอนาคต 
(Venkatesh et al., 2012)  
 

3. กรอบแนวคิดในการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
จากการศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัในอดีตที่เกี่ยวขอ้ง ผู้วิจยัจึงประยุกต์ใช้ทฤษฎีการยอมรบัการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 (TAM2) บรูณาการร่วมกบัทฤษฎรีวมการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ี(UTAUT) โดยอา้งองิจากงานวจิยั
ของ Weng (2016) โดยเพิม่ปัจจยัเชงิดา้นสขุภาพทีม่คีวามส าคญัต่อการยอมรบัและความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลยี
สวมใส่พกพาติดตัวเพื่อป้องกนัความเสี่ยงของสภาวะสุขภาพ ประกอบด้วย ความวิตกกงัวลด้านสุขภาพ ความรู้
ทางดา้นสขุภาพ การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ การรบัรูถ้งึความง่ายในการใช ้อทิธพิลของสงัคม ความเขา้กนัได ้การรบัรู้
ความส าคญัของอุปกรณ์สวมใส่ ความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม (Behavioral Intention) ซึ่งน ามาเขยีนเป็นกรอบแนวคดิได้ 
ดงัภาพที ่1 และอธบิายเป็นสมตฐิานงานวจิยัไดด้งันี้ 
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of use
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use wearable device
Social Influence

Affinity to Wearable 

device

Health anxiety

Health Knowledge

Compatibility

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิงานวจิยั 
 

Pai and Huang (2011) พบว่า การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านส่งผลใหผู้ใ้ชง้านรบัรูว้่าเทคโนโลยทีางการแพทยม์ี
ประโยชน์เพิม่มากขึน้ท าใหส้่งผลโดยอ้อมต่อความตัง้ใจของผูใ้ชใ้นการใชง้านระบบสารสนเทศทางการแพทย์  อกีทัง้ 
Zhou et al. (2010) กล่าวว่าความคาดหวงัในความพยายามในแง่ของการรบัรู้ถึงความง่ายส่งผลทางบวกต่อความ
คาดหวงัในประสทิธภิาพในดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ จงึน ามาก าหนดสมมตฐิานงานวจิยัไดด้งันี้ 

 
 สมมตฐิานที ่1: การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชม้คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ 
 

Huang and Lai (2016) ชี้ให้เห็นว่าความสมัพนัธ์ด้านสุขภาพเกี่ยวกบัความวิตกกงัวลจะท าให้บุคคลพยายาม
คน้หาขอ้มลูสขุภาพ ใชอุ้ปกรณ์ดา้นสขุภาพมากขึน้เนื่องจากคนทีก่งัวลมากขึน้เกีย่วกบัสขุภาพของพวกเขามแีนวโน้มที่
จะแสวงหาขอ้มลูดา้นสขุภาพและใชอุ้ปกรณ์สวมใสไ่ด ้จงึน ามาก าหนดสมมตฐิานงานวจิยัไดด้งันี้ 

 
สมมตฐิานที ่2: ความวติกกงัวลดา้นสขุภาพมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยี 

สวมใสพ่กพาตดิตวั 
 

Gao et al. (2015) ชีใ้หเ้หน็ว่าการรบัรูค้วามเสีย่งทางสุขภาพ  ความรุนแรงทีร่บัรูเ้กีย่วกบัสภาวะทางสุขภาพ และ
การรบัรู้ความเสี่ยงส่วนตัวทัง้หมดจากการได้รบัขอ้มูลทางด้านสุขภาพส่งผลโดยตรงต่อความตัง้ใจในการยอมรบั
เทคโนโลยสีวมใสพ่กพา จงึน ามาก าหนดสมมตฐิานงานวจิยัไดด้งันี้ 
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สมมตฐิานที ่3: ความรูท้างดา้นสขุภาพมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยี 
สวมใสพ่กพาตดิตวั 

 
Davis (1989) และ Venkatesh and Davis (2000) as cited by Weng (2016) ชีใ้หเ้หน็ว่าระดบัทีบุ่คคลเชื่อว่าการ

ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศโดยเฉพาะจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน ระบบที่มปีระโยชน์ในการรบัรู้เป็น
อนัดบัหนึ่งทีผู่ใ้ชเ้ชื่อว่ามกีารใช้งานทีเ่ป็นบวกต่อความสมัพนัธด์า้นประสทิธภิาพจงึน ามาก าหนดสมมตฐิานงานวจิยัได้
ดงันี้ 

 
สมมตฐิานที ่4: การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์อุปกรณ์สวมใสต่ดิตวัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใช้ 
 เทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั 
 
Wua et al. (2011) และ Wills et al. (2008) แสดงใหเ้หน็ถงึผลการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านอุปกรณ์ต่อความ

ตัง้ใจในการแสดงพฤตกิรรมป้องกนัสุขภาพ และความตัง้ใจของผูใ้ชใ้นการใชอุ้ปกรณ์เคลื่อนทีท่างการแพทย์จงึน ามา
ก าหนดสมมตฐิานงานวจิยัไดด้งันี้ 

 
สมมตฐิานที ่5: การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชอุ้ปกรณ์สวมใสต่ดิตวัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตัง้ใจใน 
 การใชเ้ทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั 
 
Chen (2011), Weng (2016) และ Wua et al. (2011) ชีใ้หเ้หน็ว่าปัจจยัอทิธพิลทางสงัคมสง่ผลโดยตรงเชงิบวกต่อ

การยอมรบัและการตัง้ใจใชง้านของผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีวมใส่ส าหรบัผู้บรโิภค และความตัง้ใจของผู้ใชใ้นการใชอุ้ปกรณ์
เคลื่อนทีท่างการแพทยแ์ละการยอมรบันวตักรรมใหม่จงึน ามาก าหนดสมมตฐิานงานวจิยัไดด้งันี้ 

 
สมมตฐิานที ่6: อทิธพิลของสงัคมมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั 
 
Phichitchaisopa and Naenna (2013) พบว่า ความเหมาะสมเข้ากนัระหว่างการรกัษาพยาบาลและเทคโนโลยี

สารสนเทศมอีทิธพิลเชงิบวกต่อการยอมรบัและตัง้ใจใชเ้ทคโลยอีกีทัง้สอดคล้องกบังานวจััยของ Asua et al. (2012) 
พบว่า ความเข้ากันได้หรือความสอดคล้องของนวตักรรมเทคโนโลยีในการควบคุมการรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด 
(Telemonitoring) ที่มต่ีอคุณค่าทางดา้นสุขภาพส่งผลโดยตรงต่อความตัง้ใจอย่างมนีัยส าคญั โดยเพิม่ความตัง้ใจของ
บุคลากรทางการแพทยใ์นการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ จงึน ามาก าหนดสมมตฐิานงานวจิยัไดด้งันี้ 

 
สมมตฐิานที ่7: ความเขา้กนัไดร้ะหว่างสขุภาพและอุปกรณ์สวมใสพ่กพาตดิตวัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความ 
 ตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั 
 
Wua et al. (2011) ชี้ให้เหน็ว่าการรบัรู้ความส าคญัของความเป็นส่วนหนึ่งในชวีติส่วนบุคคลส่งผลต่อความตัง้ใจ

ของผูใ้ชอุ้ปกรณ์เคลื่อนทีท่างการแพทยม์อีทิธพิลเชงิบวกต่อการตัง้ใจใชเ้ทคโนโลยขีองผูใ้ชง้านเช่นเดยีวกบังานวจิยั
ของ Weng (2016) การรบัรูค้วามส าคญัของอุปกรณ์สวมใส่ส าหรบัการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลมคีวามเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตส่วนบุคคลส่งผลต่อความตัง้ใจของการใช้อุปกรณ์สวมใส่ส าหรับการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลจึงน ามาก าหนด
สมมตฐิานงานวจิยัไดด้งันี้ 
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สมมตฐิานที ่8: การรบัรูค้วามส าคญัของอุปกรณ์สวมใส ่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั ความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลย ี
 สวมใสพ่กพาตดิตวั 

 

4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยันี้รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูท้ีรู่จ้กัเทคโนโลยสีวมใส่พกพาตดิตวั จ านวนทัง้สิน้ 153 ตวัอย่าง

โดยใชโ้ปรแกรม G * Power (Version 3) (Faul et al., 2007) เป็นเครื่องมอืในการค านวณ ในรปูแบบของแบบสอบถาม
ออนไลน์ โดยการทดสอบความตรงและความเทีย่ง จากนัน้จงึน ามาวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของตวัแปร (Factor analysis) 
การวดัความเชื่อถอืไดข้องเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั โดยใชค้่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha) ที่
มากกว่า 0.7 และทดสอบสมมติฐานทางการวจิยั โดยใช้การวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple regression 
analysis) 
 

5. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
5.1 ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา  

ผูว้จิยัไดท้ าการสอบทานถงึขอ้มูลทีข่าดหาย หลงัจากการคดักรองแลว้ ผูว้จิยัไดท้ดสอบการกระจายตวัของขอ้มลู
ซึง่อยู่ในช่วง 3 ถงึ -3 ตามขอ้ก าหนด กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 153 คน เป็นบุคคลทีเ่คยทดลองใชเ้ทคโนโลยสีวมใส่พกพา
ร้อยละ 55.56 และไม่เคยทดลองใช้เทคโนโลยสีวมใส่พกพาร้อยละ 44.44 เป็นเพศหญิงร้อยละ 67.32 และ เพศชาย 
รอ้ยละ 32.68 อยู่ในช่วงอายุ 30-34 ปีมากทีสุ่ด คดิเป็น รอ้ยละ 40.52 รองลงมา คอื ช่วงอายุ 25-29 ปี และ 35-49 ปี 
คดิเป็นรอ้ยละ 30.72 และรอ้ยละ 22.88 ตามล าดบั ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัการศกึษาปรญิญาตรแีละปรญิญาโท คดิเป็น   
รอ้ยละ 66.01 และรอ้ยละ 28.76 ตามล าดบั รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ในช่วง 30,001 – 40,000 บาท มากทีสุ่ด คดิเป็น
ร้อยละ 28.01 รองลงมา คือ รายได้มากกว่า 50 ,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.53 ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีพนักงาน
บรษิทัเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 59.48 ล าดบัถดัมา คอื รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 22.68 
5.2 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 

ผู้วจิยัได้วดัความเหมาะสมของขอ้มูลที่จะน ามาวเิคราะห์โดยเทคนิคการวเิคราะหอ์งค์ประกอบทีค่วรมคี่า KMO 
and Bartlett’s Test และ ค่าน ้าหนักองคป์ระกอบ (Factor loading) มากกว่า 0.5 ผลจากการวเิคราะหพ์บว่าค่า KMO 
ของตวัแปรตามผูใ้ชง้านการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวัมคี่า KMO มากกว่า 0.5 สามารถจดัขอ้ค าถาม
เป็นกลุ่มตัวแปรได้ทัง้ 8 ปัจจัย ในแต่ละตัวแปรค่าสมัประสิทธิแ์อลฟาของครอนแบซมากกว่า 0.7 ทุกตัวแปร ใน
ภาพรวมค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนแบซมคี่า 0.940 ตามตารางที ่1 
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ตารางที ่1ตารางแสดงค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด 

ตวัแปร Cronbach’s Alpha 

ความวติกกงัวลดา้นสขุภาพ (Health anxiety) 0.762 
ความรูท้างดา้นสขุภาพ (Health Knowledge) 0.783 
การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ (Perceived Usefulness) 0.908 
การรบัรูถ้งึความง่ายในการใช ้(Perceived Eased of use) 0.879 
อทิธพิลของสงัคม (Social Influence) 0.878 
ความเขา้กนัได ้(Compatibility) 0.864 
การรบัรูค้วามส าคญัของอุปกรณ์สวมใส่ (Affinity to wearable device) 0.922 
ความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม (Behavioral Intention) 0.958 

ผลรวมของทุกตวัแปร 0.940 

 
5.3 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 

งานวิจัยนี้ผู้วิจ ัยเลือกใช้วิธีการสถิติแบบการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณโดยการวิเคราะห์ค่าสถิติตาม
ความสมัพนัธข์องกลุ่มตวัแปรแบ่งได ้3 กลุ่ม ทีม่คี่า p-value น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 ดงันี้ 

กลุ่มตัวแปรกลุ่มแรก คือ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน             
มีความสมัพนัธ์กบัตัวแปรตาม คือ การรบัรู้ประโยชน์ที่ได้รบั ที่ระดบันัยส าคญั p = 0.000 (F1,151 = 76.973) พบว่า    
ตวัแปรการรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้านสามารถอธบิายการผนัแปรของปัจจยัการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัรอ้ยละ 33.8 

กลุ่มตวัแปรกลุ่มท่ีสอง คอื การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระทัง้หมด 7 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความวติก
กงัวลด้านสุขภาพ ความรู้ทางด้านสุขภาพ การรบัรู้ถึงความมปีระโยชน์ การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้ อทิธพิลของ
สงัคม ความเข้ากนัได้ การรบัรู้ความส าคญัของอุปกรณ์สวมใส่ มีความสมัพนัธ์กบัตัวแปรตาม คือ ความตัง้ใจเชงิ
พฤตกิรรม ทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.000 (F7,145 = 18.223) พบว่าตวัแปรอสิระดงักล่าวสามารถอธบิายการผนัแปรของ
ตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 46.8 

การวิเคราะห์ค่าอทิธผิลทางอ้อม จากสูตร ค่าอิทธิผลทางอ้อม = ab โดยทุกตวัแปรจะต้องม ีp < 0.05 (Soper, 
2017) ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยส าหรบัความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ คอื ปัจจยัการรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน 
โดยตวักลาง คอื ปัจจยัการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ด้รบั (0.581) และ b คอื ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยส าหรบัความสมัพนัธ์
ระหว่างตวักลาง คอื ปัจจยัการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บั และตวัแปรอสิระ คอื ความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลยสีวมใส่
พกพาตดิตวั (0.308) ไดผ้ลลพัธค์่าอทิธผิลทางออ้ม (Indirect effect หรอื IE) = 0.179 จงึมอีทิธพิลรวมทีม่ผีลต่อความ
ตัง้ใจในการใช้เทคโนโลยสีวมใส่พกพาติดตวั 0.431 ที่ระดบันัยส าคญัที่ 0.000 ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมของผลการ
ทดสอบสมมตฐิาน ดงัตารางที ่2 และกรอบแนวคดิทีแ่สดงผลการวจิยั ดงัภาพที ่2 
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ตารางที ่2 ตารางแสดงสรุปภาพรวมของผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐาน
งานวิจยั 

รายละเอียด 
ผลการ
ทดสอบ 

H1+ 
สมมตฐิานที ่1: การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชม้คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก
กบัการรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ 

ยอมรบั 

H2+ 
สมมตฐิานที ่2: ความวติกกงัวลดา้นสขุภาพมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั
ความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั 

ไม่สนบัสนุน 

H3+ 
สมมตฐิานที ่3: ความรูท้างดา้นสขุภาพมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความ
ตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั 

ไม่สนบัสนุน 

H4+ 
สมมตฐิานที ่4: การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์อุปกรณ์สวมใสต่ดิตวัมี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสพ่กพา
ตดิตวั 

ยอมรบั 

H5+ 
สมมตฐิานที ่5: การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชอุ้ปกรณ์สวมใสต่ดิตวัมี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสพ่กพา
ตดิตวั 

ยอมรบั 

H6+ 
สมมตฐิานที ่6: อทิธพิลของสงัคมมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตัง้ใจ
ในการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั 

ยอมรบั 

H7+ 
สมมตฐิานที ่7: ความเขา้กนัไดร้ะหว่างสขุภาพและเทคโนโลยอีุปกรณ์
สวมใสพ่กพาตดิตวัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใช้
เทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั 

ยอมรบั 

H8+ 
สมมตฐิานที ่8: การรบัรูค้วามส าคญัของอุปกรณ์สวมใส ่มคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั 

ยอมรบั 
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H2 = -0.011

H3 = 0.088

H5 = 0.252**

H6 = 0.382**

H7 = 0.263**

H8 = 0.294**

H1 = 0.581**

Perceived Usefulness

Perceived Eased 

of use
Behavioral Intention to 

use wearable device
Social Influence

Affinity to Wearable 

device

Health anxiety

Health Knowledge

Compatibility

 
ภาพที ่2 กรอบแนวคดิทีแ่สดงผลการวจิยั 

หมายเหตุ: ** ตวัแปรอสิระมผีลต่อตวัแปรตามทีร่ะดบันยัส าคญั p < 0.01 
 

6. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรปุงานวิจยั 

ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า ปัจจยัการรบัรู้ถงึความมปีระโยชน์ การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้ อทิธพิลของสงัคม  
ความเขา้กนัไดห้รอืความเหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน และการรบัรูค้วามส าคญัของอุปกรณ์สวมใส่ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อ
ความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลยสีวมใส่พกพาตดิตวั โดยปัจจยัทางดา้นอทิธพิลของสงัคมเป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญั
มากที่สุด โดยบุคคลที่มีความส าคญัต่อผู้ใช้งานมแีนวโน้มที่จะเป็นแรงส่งเสริมในทางบวกให้แก่ตวับุคคลในการใช้
เทคโนโลยนีัน้ ปัจจยัทีม่คีวามส าคญัรองลงมา คอื ปัจจยัการรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ การรบัรูค้วามส าคญัของอุปกรณ์
สวมใส ่ความเขา้กนัไดห้รอืความเหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน และการรบัรูถ้งึความง่ายในการใช ้ตามล าดบั โดยปัจจยัการรบัรู้
ถงึความง่ายในการใชย้งัสง่ผลทางออ้มต่อความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลยสีวมใส่พกพาตดิตวัโดยผ่านปัจจยัการรบัรู้
ประโยชน์ที่ได้รบัซึ่งท าให้ค่าอทิธผิลโดยรวมสูงมากขึน้ ส่วนปัจจยัความวติกกงัวลด้านสุขภาพ และความรู้ทางด้าน
สขุภาพไม่สง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั 
6.2 ประโยชน์ของงานวิจยั 

6.2.1 ประโยชน์ของงานวิจยัภาคทฤษฎี 
งานวจิยันี้เป็นการขยายขอบเขตการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัปัจจยัต่างๆ ทีส่่งผลต่อต่อความตัง้ใจในการใชง้าน

เทคโนโลยสีวมใส่พกพาติดตวัภายใต้กรอบแนวคดิที่บูรณาการระหว่างทฤษฎีรวมการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ี
(UTAUT) และทฤษฎีการยอมรบัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (TAM) โดยเพิม่เติมปัจจยัในด้านความวติกกงัวลดา้น
สขุภาพและความรูท้างดา้นสขุภาพ เพื่อสามารถน าไปศกึษาการยอมรบัและการใชง้านเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการ
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ป้องกนัความเสีย่งของสภาวะสุขภาพและการพฒันาระบบสุขภาพของประเทศไทยในอนาคต ซึง่จากผลของงานวจิยั  
ท าใหท้ราบว่าจากปัจจยัการรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ การรบัรูถ้งึความง่ายในการใช้ อทิธพิลของสงัคม ความเขา้กนัได้
หรอืความเหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน และการรบัรูค้วามส าคญัของอุปกรณ์สวมใส่ทีม่ผีลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้าน
เทคโนโลยสีวมใส่พกพาตดิตวัซึง่ผลการวจิยันี้สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการในการศกึษาเกีย่วกบัการปรบัปรุงพฒันา
เทคโนโลยีสวมใส่พกพาติดตัวในอนาคต และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาเทคโนโลยสีวมใส่พกพาติดตวัให้มี
ประสทิธภิาพส่งผลประโยชน์มากยิง่ขึน้ ส่วนปัจจยัความวติกกงัวลด้านสุขภาพ และความรู้ทางด้านสุขภาพไม่ส่งผล
โดยตรงต่อความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั  

6.2.2 ประโยชน์ของงานวิจยัภาคปฏิบติั 
ผลทีไ่ดจ้ากงานวจิยันี้สามารถใหข้อ้มลูผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืผูท้ีต่้องการน าเทคโนโลยมีาช่วยสนบัสนุนการดุแล

สุขภาพของตนเอง โดยค านึงถงึปัจจยัต่าง ๆ ทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการแสดงพฤตกิรรมของการใชเ้ทคโนโนยสีวมใส่
อย่างเหมาะสม ดงันี้  

6.2.2.1 ในการปรบัปรุงพฒันาระบบสาธารณสขุของประเทศไทยตอ้งจดัใหม้กีารรณรงคใ์หป้ระชากรคนไทย
มคีวามใส่ใจในดา้นสุขภาพของตนเองมากขึน้พรอ้มทัง้ใหค้วามรูเ้กีย่วกบั ความเสีย่งของการเกดิโรคทีคุ่กคามต่อชวีติ 
เช่น โรคหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ รวมถงึวธิจีดัการปฏบิตัติวัหรอืการป้องกนัความเสีย่งของการเกดิโรคเหล่าน้ี ซึง่จ าเป็นตอ้ง
สรา้งแรงจูงใจใหใ้นเกดิขึน้ในระดบัสงัคมหรอืประเทศเพื่อเสรมิสรา้งวฒันธรรมใหม้คีวามใส่ใจในเรื่องการดูแลสุขภาพ
มากยิง่ขึน้ เนื่องจากปัจจุบนัประชากรใหค้วามสนใจในเรื่องการป้องกนัความเสีย่งทางดา้นสขุภาพของตนเองน้อย 

 6.2.2.2 การรณรงคใ์หบุ้คคลใชง้านเทคโนโลยสีวมใส่พกพาตดิตวัเพื่อป้องกนัความเสีย่งในสภาวะสุขภาพ
นัน้ โดยเน้นไปยงับุคคลทีม่คีวามส าคญัต่อผู้ใชใ้หก้ระท าเป็นแบบอย่าง การสร้างแรงจูงใจจากกระแสทางสงัคม หรอื
ปรบัปรุงแหล่งขอ้มูลของการแสดงความคดิเหน็เชงิบวกของสนิค้า  เนื่องจากบุคคลส่วนใหญ่มพีฤติกรรมคล้อยตาม
พฤตกิรรมของบุคคลรอบขา้งของตนเอง ไดแ้ก่ คนในครอบครวั เพื่อนร่วมงานทีท่่านสนิทหรอืคนใกลช้ดิ ความคดิเหน็
ของผูท้ีเ่คยใชง้านสนิคา้หรอืเทคโนโลยนีัน้ ซึง่เป็นสิง่ส าคญัที่สามารถผลกัดนับุคคลใหห้นัมาสนใจในเทคโนโลยเีหล่าน้ี
เพื่อลดความเสีย่งในสภาวะสุขภาพหรอืประโยชน์ในดา้นอื่นๆ เพราะบุคคลต้องการการยอมรบัจากบุคคลรอบขา้งและ
ตอ้งการไดร้บัความคดิเหน็จากบุคคลใกลช้ดิ เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสนิใจใชเ้ทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั 

6.2.2.3 การพฒันาเทคโนโลยพีกพาตดิตวัใหม้รีะบบสามารถใชง้านไดง้่ายและมปีระโยชน์ โดยเน้นระบบให้
สามารถสนับสนุนในดา้นการดูแลสุขภาพทีห่ลากหลาย เช่น ตรวจอตัราการเต้นของหวัใจ การวดัความดนัโลหติ การ
ตรวจการนอนหลบั เป็นต้น โดยค านึงถึงน าการพฒันาให้เหมาะกบัการดูแลสุขภาพของผู้ใช้ง านของแต่ละคนและ
สอดคล้องกบัการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกบัโรคต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงต่อชีวติ โดยช่วยติดตามสภาวะทางด้าน
สุขภาพแบบทนัทแีละต้องเขา้กนัไดก้บัวถิกีารด าเนินชวีติ (Lifestyle) ของผูใ้ชง้าน จงึท าใหผู้ใ้ชง้านจะรบัรูป้ระโยชน์ว่า
เทคโนโลยนีัน้ว่ามคีวามส าคญัในการด าเนินชวีติและสามารถช่วยสนับสนุนการดแูลสุขภาพของตนเองไดอ้ย่างสมบรูณ์
และน ามาซึง่ความตอ้งการเทคโนโลยนีัน้เพื่อน ามาใชใ้นการดแูลสขุภาพของตนเองต่อไป 
6.3 ข้อจ ากดัของงานวิจยัและงานวิจยัต่อเน่ือง 
 6.3.1 ข้อจ ากดังานวิจยั  

งานวจิยันี้มขีอ้ก าจดัทางดา้นประชากรศาสตร์ เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างทีท่ าแบบสอบถามออนไลน์ซึง่ถอืว่ามี
ความรูใ้นดา้นเทคโนโลย ีแต่หากน าไปใชก้บับุคคลทีไ่ม่เคยใชเ้ทคโนโลยมีาก่อน อาจส่งผลต่อความคดิเหน็หรอืความ
รบัรูข้องแต่ละบุคคลทีแ่ตกต่างกนัไปดว้ย อกีทัง้กลุ่มประชากรตวัอย่างทีรู่จ้กัอุปกรณ์สวมใส่พกพาตดิตวัซึง่ผูท้ีน่ าไปใช้
นัน้จ าเป็นต้องเขา้ใจว่าจะประกอบไปด้วยผู้ที่รูจ้กัเทคโนโลยสีวมใส่พกพาและผูท้ี่เคยใชง้านเทคโนโลยสีวมใส่พกพา 
อาจใหผ้ลการวจิยัทีแ่ตกต่างกนัไดห้ากน าไปใชใ้นกลุ่มตวัอย่างทีแ่ตกต่างกนั อกีทัง้การรวบรวมขอ้มูลจากคนไทยอาจ
ส่งผลต่อปัจจัยทางด้านพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของบุคคลที่แตกต่างกันในวัฒนธรรมที่ต่างกันได้ การน า
ผลการวจิยัไปใชอ้าจท าใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีแ่ตกต่างกนัไดใ้นกรณีทีไ่ดร้บัอทิธพิลของวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั 
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6.3.2 งานวิจยัต่อเน่ือง 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นประชากรศาสตรก์บัความตัง้ใจในการใชง้านพบว่ามคีวามแตกต่างในความตัง้ใจ

ในการใช้งานระหว่างลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างที่แตกต่างออกไป เช่น ความแตกต่างระหว่างผู้ที่รู้จกัและเคยใช้งาน
เทคโนโลย ีและกลุ่มทีรู่จ้กัแต่ไม่เคยใชง้านเทคโนโลย ีดงันัน้หากไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบระหว่างผูท้ีรู่จ้กัและเคยใช้งาน
เทคโนโลย ีและกลุ่มทีรู่้จกัแต่ไม่เคยใชง้านเทคโนโลยเีพื่อใหเ้หน็ปัจจยัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลยี
สวมใส่พกพาติดตวัที่อาจน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพฒันาเทคโนโลยทีี่แตกต่างกนัออกไป  ในแง่มุมของ
พฤตกิรรมทางดา้นสขุภาพนัน้ประกอบไปดว้ยหลายปัจจยัทีส่่งผลต่อการแสดงพฤตกิรรมของแต่ละบุคคลทีแ่ตกต่างกนั 
ในอนาคตกส็ามารถน าเอาผลการวจิยันี้ไปศกึษาเพิม่เตมิพฒันาต่อยอดถงึปัจจยัอื่น ๆ ในดา้นพฤตกิรรมสุขภาพของ
มนุษยท์ีส่ง่ผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั  
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