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บทคดัย่อ  

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอปเพื่อการดแูลผูส้งูอายุร่วมกบัการใช้
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ ของผูดู้แลผูส้งูอายุ ภายใต้ทฤษฏแีคลคูลสัภาวะส่วนตวัและทฤษฎคีวามกงัวลเกีย่วกบั
ภาวะส่วนตวัของขอ้มูลบนอนิเทอร์เน็ต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตดัสนิใจในการน าเทคโนโลยดีงักล่าวมาใช ้งานวจิยันี้
ท าการศกึษากบัผูม้อีายุ 60 ปีขึน้ไปจ านวนทัง้สิน้ 276 ตวัอย่าง ผลการวจิยัพบว่า ผูดู้แลผูส้งูอายุมคีวามตัง้ใจในการใชง้าน
แอปเพื่อการดแูลผูส้งูอายุร่วมกบัการใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ เมื่อผู้ดูแลรบัรูป้ระโยชน์ของเทคโนโลย ีสว่นการ
รบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะส่วนตวัไม่ผลอย่างมนีัยส าคญัต่อความตัง้ใจใชง้าน แต่อย่างไรกด็ ีผูดู้แลผูส้งูอายุยงัมคีวามกงัวล
เกีย่วกบัภาวะสว่นตวัของขอ้มูล ในดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล ดา้นการควบคุมขอ้มลู และดา้นความตระหนกัถงึการน าข้อมูลไป
ใช ้และความอ่อนไหวของสารสนเทศสง่ผลอย่างมนียัส าคญัต่อการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวั  
 
ค าส าคญั: การดูแลผูส้งูอายุ แอปอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ ทฤษฏแีคลคูลสัภาวะส่วนตวั ทฤษฎคีวามกงัวลด้าน

ภาวะสว่นตวัของขอ้มลูบนอนิเทอรเ์น็ต 
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Abstract  

The objective of the study was to explore the predictor of individuals’ intention to use elder care app on 
wearable device by considering the importance of caregiver base on Privacy calculus theory and Internet user’s 
information privacy concern theory. This research collected data from 276 sampling whose age above 60 years. 
According to the research analysis, many of the caregivers intend to use the app with the wearable device in 
order to take care of elders as perceived benefit of technology. Even if perceived privacy risk does not impact to 
intention of individual significantly, but they had been concerning about collection control awareness of privacy 
factors and information sensitivity factor. These factors impact to perceived privacy risk in this study. 
 
Keywords: Elder care, App wearable device, Privacy calculus theory, Internet user’s information privacy concern 

theory 
 
 

  



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่1 เดอืน มกราคม–มนีาคม 2562 หน้า 74 

1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ประเทศไทยและหลายประเทศก าลงัเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุ และผูค้นในสงัคมหนัมาใสใ่จเรื่องสขุภาพมากขึน้ สงัคมยุคใหม่
จึงต้องการระบบเพื่อการดูเเลสุขภาพ ที่ไม่เน้นเฉพาะเเค่การเฝ้าระวังสุขภาพ แต่ยังต้องเป็นมิตรต่อผู้ใช้ อุปกรณ์มี
ประสทิธภิาพ สะดวกในการพกพา สามารถใช้ติดตัวได้ตลอดการด าเนินกจิวตัรประจ าวนัต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยทีี่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการนี้ไดค้อื อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส ่(Wearable devices) ทีใ่ชง้านร่วมกบัแอปต่างๆ (Atzori 
et al., 2010; Castillejo et al., 2013)  

อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ถูกออกแบบมา เพื่อสวมใส่หรอืตดิกบัอวยัวะส่วนต่างๆ ของมนุษย ์เพื่อเกบ็บนัทกึ
ขอ้มูลของผู้สวมใส่ในชีวติประจ าวนั น าไปใช้ส าหรบัการดูแลสุขภาพ การดูแลสมรรถนะของร่างกาย ตลอดจนการดูแล
ผูส้งูอายุหรอืผูพ้กิารได ้(Kim et al., 2016; Tehrani et al., 2014) โดยมกีารท างานภายใตเ้ทคโนโลยตีวัรบัรู ้(Sensor) เช่น 
ตวัรบัรูด้า้นการตอบสนองทางชวีภาพ ตวัรบัรูด้า้นการเคลื่อนไหวทางสรรีวทิยา ซึง่ขอ้มูลของผูส้วมใส่ทีถู่กเกบ็บนัทกึผ่าน
ตวัรบัรู้บนอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ จะถูกส่งต่อไปยงัเครื่องบรกิาร (Server) ของแอปที่เกี่ยวขอ้ง ผู้ใช้สามารถ
ทราบขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ดงักล่าว ผ่านแอปบนสมารท์โฟน คอมพวิเตอร ์หรอืแทบ็เลต็ (Atzori et al., 2010; Castillejo et 
al., 2013; Tehrani et al., 2014) 

ตวัอย่างการท างานของอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่เพื่อการดูแลผูส้งูอายุ เช่น แอป AIDER ทีส่ามารถส่งขอ้มูล
ของผูสู้งอายุที่สวมใส่อุปกรณ์มายงัแอป เพื่อให้ผูดู้เเลสามารถเขา้ไปดูขอ้มูลปัจจุบนัเกี่ยวกบัสุขภาพของผู้สงูอายุได ้เช่น 
การบอกต าแหน่งทีอ่ยู่ของผูส้งูอายุ การแจง้เตอืนการออกนอกพืน้ทีท่ีก่ าหนด การแจง้เตอืนฉุกเฉินกรณีทีผู่ส้งูอายุตอ้งการ
ความช่วยเหลอื การเรยีกดูรายงานย้อนหลงัเกี่ยวกบัผู้สงูอายุ เป็นต้น นอกจากนี้อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่บาง    
แบรนด์ ยังอาจมีฟังก์ชันที่ติดต่อจากผู้ดูแลไปยงัผู้สูงอายุ ผ่านการโทรเข้าไปยงัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ได ้
(AIDER, 2016) 

การศกึษาเกีย่วกบัการดแูลผูส้งูอายุในประเทศไทยในอดตีพบวา่ มกีารทดลองน าระบบ Telemed เขา้มาใชใ้นการรกัษา
ผู้สูงอายุผ่านทางไกล และยงัมีการศึกษาการใช้ระบบ Telecare เข้ามาช่วยในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้วย ผลการ
ทดลองระบุว่า การน าระบบช่วยเหลอืทางไกลมาดูแลผู้สูงอายุยงัมอีุปสรรคในหลายด้าน ได้แก่ ความซบัซ้อนของระบบ 
ค่าใชจ้่ายและการเขา้ถงึบรกิารของผูส้งูอายุ การตอบสนองความต้องการทีแ่ทจ้รงิของผูใ้ช ้และการขาดทกัษะในการใชง้าน
อุปกรณ์ (บรูพา พนัธส์วสัดิ ์และคณะ, 2555)  

นอกจากประเดน็อุปสรรคขา้งต้น ปัจจุบนัความปลอดภยัจากการใช้เทคโนโลยใีนมุมมองด้านภาวะส่วนตวั  (Privacy) 
เป็นสิง่ทีผู่ใ้ชใ้หค้วามส าคญัมากขึน้ ภาวะสว่นตวัถูกใหค้ าจ ากดัความว่า เป็นความปรารถนาสทิธติามความตอ้งการของแต่
ละบุคคล ที่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของระดบัความกงัวลของแต่ละบุคคล ปัญหาความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัของขอ้มูล
มกัจะมสีาเหตุมาจากการทีผู่ใ้หบ้รกิาร น าขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชไ้ปเปิดเผย โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากผูท้ีเ่ป็นเจา้ของ
ขอ้มูล (Etzioni, 1999) สอดคลอ้งกบัการส ารวจด้านการเลอืกซื้ออุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่พบว่า ผูใ้ชร้้อยละ 82 
รบัรูถ้งึความเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวัของขอ้มลูทีถู่กบนัทกึโดยอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส ่(NEWSWIRE, 2015)  

งานวจิยัในอดตีเกีย่วกบัการน าเทคโนโลยมีาดูแลผูส้งูอายุอาจมกีารศกึษาเฉพาะแง่ใดแง่หนึ่ง เช่น ประโยชน์ทีไ่ดจ้าก
การใชเ้ทคโนโลยเีพยีงแง่มุมเดยีว (บรูพา พนัธส์วสัดิ ์และคณะ, 2555) รวมถงึยงัขาดการพจิารณาถงึผลกระทบทีม่ต่ีอภาวะ
สว่นตวั ซึง่เป็นสิง่ส าคญั งานวจิยันี้จงึมเีป้าหมายเพื่อศกึษาอทิธพิลของปัจจยัต่างๆ โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัภาวะสว่นตวั ทีม่ี
ผลต่อความตัง้ในการใช้งานแอปเพื่อการดูแลผู้สูงอายุร่วมกบัการใช้อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์แบบสวมใส่ บนพื้นฐานของ
ทฤษฎีแคลคูลสัภาวะส่วนตัว (Privacy calculus) ที่เป็นการเปรียบเทียบทัง้แง่มุมในเชิงลบ และเชิงบวกที่ส่งผลต่อการ
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ตัดสินใจด้านภาวะส่วนตัว และทฤษฎีความกังวลเกี่ยวกับภาวะส่วนตัวของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ( Internet user’s 
information privacy concern หรือ IUIPC) ที่ช่วยขยายมุมมองที่เจาะลึกลงไปเกี่ยวกับความกงัวลที่เกี่ยวข้องกับภาวะ
สว่นตวัของขอ้มลู ผลการศกึษาสามารถน าไปใชส้นบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยหีรอืการวางนโยบายเพื่อลดจุดอ่อนดา้นการ
ละเมดิภาวะส่วนตวั เพื่อสนับสนุนให้ผูดู้แลผูสู้งอายุ เลอืกใช้แอปเพื่อการดูแลผูสู้งอายุร่วมกบัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบ
สวมใสไ่ด ้
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาว่าความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัของขอ้มลูบนอนิเทอรเ์น็ต การรบัรูค้วามเสีย่ง
ดา้นภาวะสว่นตวั การรบัรูป้ระโยชน์ และความอ่อนไหวของสารสนเทศ มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอปเพื่อการ
ดแูลผูส้งูอายุร่วมกบัการใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ของผูด้แูลผูส้งูอายุ 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 การใช้แอปเพือ่การดเูเลผูสู้งอายุรว่มกบัอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ 

การศกึษาด้านการดูเเลสุขภาพของผู้สูงอายุพบว่า มกีารน าระบบการดูแลทางไกลมาใช้งาน ซึ่งจะมีตวัรบัรู้คอยส่ง
ขอ้มลูทีถู่กเขา้รหสัลบั (Encryption) ไปยงัศนูยค์วบคุม ศนูยค์วบคุมไดร้บัขอ้มลูแลว้ จะท าการตรวจสอบขอ้มลูและวเิคราะห์
ความผิดปกติทางด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ หลังจากนัน้จึงแจ้งผลการวิเคราะห์กลบัไปยังครอบครวัผู้สูงอายุ (บูรพา       
พนัธส์วสัดิ ์และคณะ, 2555) การดเูเลสุขภาพของผูส้งูอายุผ่านระบบทางไกล มมีติทิีส่ าคญั 3 มติ ิไดแ้ก่ ดา้นการบรกิารคอื 
เมื่อผูส้งูอายุกงัวลเกีย่วกบัสุขภาพของตนเอง ระบบมกีารบรกิารทีส่ามารถตอบค าถามเกีย่วกบัอาการเจบ็ป่วยของผูส้งูอายุ
ได้ ด้านการช่วยเหลอืคอื การช่วยเหลอืผู้สูงอายุเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ระบบต้องใช้งานได้จรงิ และช่วยเหลอืผู้สูงอายุได้
ทนัเวลา และดา้นขอ้มลูสขุภาพคอื ขอ้มลูสขุภาพถูกบนัทกึไว ้ตอ้งมคีวามถูกตอ้งภายใตม้าตรฐานทีก่ าหนด ส าหรบัน ามาใช้
ในการวเิคราะหส์ขุภาพของผูส้งูอายุได ้ส าหรบัแอปทีใ่ชใ้นการดแูลสขุภาพของผูส้งูอายุมหีลากหลายประเภท ทัง้ทีใ่ชใ้นการ
ดูแลผู้สงูอายุเฉพาะ และใช้ในการดูแลผูสู้งอายุพื้นฐาน เช่น ดงัตวัอย่างแอป 4 แอปคอื Aider Tempo mCarewatch และ 
Kanega (AIDER, 2016; Carepredict, 2017; mCareWatch, 2017; UnaliWear, 2015) ซึ่ งมี ฟั งก์ ชัน ในก ารท างาน        
ดงัแสดงในตารางที ่1 
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ตารางที ่1 การเปรยีบเทยีบฟังกช์นัของแอปเพื่อการดแูลผูส้งูอายุ 4 แอป  

ฟังกช์นัการท างาน 
ช่ือของแอป 

Aider Tempo mCarewatch Kanega 
การตรวจจบัการลม้ ม ี ไมม่ ี ไมม่ ี ม ี
การคน้หาต าแหน่งผูส้วมใส ่ ม ี ม ี ม ี ม ี
การแจง้เตอืนออกนอกบรเิวณ ม ี ม ี ม ี ไมม่ ี
การบนัทกึกจิวตัรการกนิยา ม ี ม ี ม ี ม ี
การบนัทกึขอ้มลูชพีจร การเคลื่อนไหว การนอน   ม ี ม ี ม ี ม ี
การรายงานผลสขุภาพ  ไมม่ ี ม ี ม ี ไมม่ ี
การแจง้เตอืนการเปลีย่นแปลงการด าเนินชวีติ ไมม่ ี ม ี ไมม่ ี ไมม่ ี
การพกพา ได ้ ได ้ ได ้ ได ้
การขอความชว่ยเหลอืฉุกเฉินไปยงัครอบครวั ม ี ไมม่ ี ม ี ม ี
การตดิต่อไปยงัโรงพยาบาล ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ม ี
การท างานผ่านค าสัง่เสยีง ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ม ี
การตดิต่อผา่นการโทรศพัท ์ ไมม่ ี ไมม่ ี ม ี ม ี
การเชื่อมต่อเน็ตเวริก์ บลทูธู ไวไฟ ซมิการด์ ซมิการด์ 

 
2.2 ทฤษฎีแคลคลูสัภาวะส่วนตวั 

ทฤษฎแีคลคูลสัภาวะส่วนตวักล่าวถงึการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวั (Perceived risk) ทีอ่าจเกดิขึน้ เทยีบกบัการ
รบัรูป้ระโยชน์ (Perceived benefit) ทีไ่ดร้บัจากการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล น ามาซึง่ความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคล (Disclosure intention) ความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มูลของแต่ละบุคคลจะมคีวามแตกต่างกนัออกไป ซึง่เป็นผลจาก
การเปรยีบเทียบระหว่างประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั กบัความเสีย่งด้านภาวะส่วนตัวที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูล 
(Laufer & Wolfe, 1977) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Culnan and Armstrong (1999) ทีศ่กึษาความยนิยอมในการเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อแลกเปลี่ยนกบัผลประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รบั ทัง้ด้านการเงนิหรอืด้านสงัคม ด้วยทฤษฎีแคลคูลสัภาวะ
สว่นตวัพบว่า ผูใ้ชแ้ต่ละรายจะมกีระบวนการตดัสนิใจทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลู (Decision process) ในระดบัทีต่่างกนัซึง่บ่งบอกวา่ 
ขอ้มลูสว่นบุคคลประเภทใดจะสามารถเปิดเผยได ้ทัง้นี้ผูใ้ชจ้ะยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลเมื่อไดร้บัการบอกกล่าวจากผู้
ใหบ้รกิารเกีย่วกบัการดูแลขอ้มูลสว่นบุคคล การจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล และทศันคตขิองผูใ้ชท้ีม่ต่ีอความเป็นธรรมในการ
ใหบ้รกิารดว้ย นอกจากนี้ ทฤษฎแีคลคลูสัภาวะสว่นตวัยงัถูกน าไปประยุกตใ์นการศกึษาการเปิดเผยขอ้มลูต าแหน่งทีอ่ยู่ของ
ผู้ใช้บนสื่อสงัคมออนไลน์พบว่า หากผู้ใช้มีความสามารถในการการควบคุมภาวะส่วนตัว (Privacy control) และมีการ
ก าหนดนโยบายดา้นภาวะสว่นตวั (Privacy policy) บนสือ่สงัคมออนไลน์ จะท าใหร้ะดบัการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวั
ของผูใ้ชล้ดลง สง่ผลใหผู้ใ้ชย้นิยอมทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูต าแหน่งทีอ่ยู่เน่ืองจากผูใ้ชท้ราบว่า ผลของการเปิดเผยขอ้มลูนัน้ไม่ได้
ท าใหเ้กดิความเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวั และไม่ไดท้ าใหผู้ใ้ชส้ญูเสยีประโยชน์ (Zhao et al., 2012) 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่1 เดอืน มกราคม–มนีาคม 2562 หน้า 77 

2.3 ทฤษฎีความกงัวลเก่ียวกบัภาวะส่วนตวัของขอ้มลูบนอินเทอรเ์น็ต 
ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะส่วนตวัของขอ้มูลเกดิจากปัญหาทีต่วัวดัความกงัวลเกีย่วกบัภาวะส่วนตวัของขอ้มูลแบบเดมิ

ไม่เพยีงพอทีจ่ะน ามาใชใ้นการวดัความกงัวลทีเ่กดิจากการท าการตลาด เนื่องจากวธิกีารท าการตลาดหนัมาใชอ้นิเทอรเ์น็ต
มากขึน้ และมติทิีว่ดัแบบเดมินัน้ถูกผูใ้ชต้คีวามแตกต่างกนั (Smith et al., 1996) ตวัแบบความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวั
ของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Internet user’s information privacy concern หรือ IUIPC) จึงถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อเน้นวัด
ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะส่วนตวัของขอ้มูลในสถานการณ์ และสภาพแวดลอ้มแบบออนไลน์ ประกอบดว้ย 3 มติคิอื ความ
กงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล (Collection) ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มูล (Control) และความกงัวลดา้นความตระหนักถงึ
การน าขอ้มลูไปใช ้(Awareness) (Malhotra et al., 2004) 

 
3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

การวิจยันี้ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีแคลคูลัสภาวะส่วนตัวและทฤษฎีความกังวลเกี่ยวกับภาวะส่วนตัวของข้อมูลบน
อนิเทอรเ์น็ต และงานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อน ามาพฒันากรอบแนวคดิการวจิยัความตัง้ใจในการใชง้านแอปเพื่อการดแูล
ผูส้งูอายุ ร่วมกบัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ดงัภาพที ่1 
  

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
ความกงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลู การจดัเกบ็ขอ้มลูไม่ว่าจะถูกจดัเกบ็อย่างถูกกฎหมายหรอืไม่กต็าม (Culnan & Bies, 

2003) ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตมกัมคีวามกงัวลทีข่อ้มลูสว่นบุคคลถูกจดัเกบ็โดยบุคคลอื่น  (Malhotra et al., 2004) การศกึษาการ
จดัเกบ็ขอ้มูลการตลาดทางตรงพบว่า ผูใ้ชต้้องการจ ากดัจ านวนขอ้มูลส่วนบุคคลทีต่้องให้กบันักการตลาด (Phelps et al., 
2000) นอกจากน้ี Angst and Agarwal (2009) ไดศ้กึษาถงึความกงัวลของบุคคลแต่ละบุคคลในการเกบ็ขอ้มูลสขุภาพ ทีถู่ก
พจิารณาเป็น 2 ดา้นคอื กระบวนการจดัเกบ็ และแหล่งเกบ็ขอ้มลู (Storage) พบว่า ผูใ้ชม้คีวามกงัวลถงึแหล่งเกบ็ขอ้มูลทีม่ี
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การบนัทกึขอ้มูลลงสื่อบนัทกึอย่างถาวรของบุคคลอื่นผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์เนื่องจากขอ้มูลสุขภาพเป็นขอ้มูลที่มคีวาม
อ่อนไหว (Kenny & Connolly, 2015) 

ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มลูเป็นความสามารถในการควบคุมขอ้มลูทีถู่กจดัเกบ็ ขอ้มลูทีถู่กน ามาใชง้าน และขอ้มลู
ทีถู่กแบ่งปันใหก้บัผูอ้ื่น ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มลูเป็นความกงัวลอย่างหนึ่งของผูใ้ช ้ทีม่คีวามตอ้งการควบคุมขอ้มูล
สว่นบุคคลของตนเองได ้งานวจิยัดา้นการควบคุมขอ้มลูทีม่จีุดประสงคใ์นการศกึษาความต้องการการควบคุมขอ้มลูของผูใ้ช้
พบว่า ประชาชนสว่นใหญ่กว่ารอ้ยละ 84 ต้องการทีจ่ะควบคุมขอ้มูลสว่นบุคคลของตนเอง เพื่อป้องกนัสื่อโฆษณา และการ
ประชาสัมพันธ์ที่ไม่ต้องการได้รับ (Menard & Sharma 2017; Phelps et al., 2000) นอกจากนี้  Nowak and Phelps 
(1995) ระบุว่า ประชาชนจะมีความกงัวลในการให้ขอ้มูลน้อยลง หากผู้ใช้สามารถก าหนดสทิธแิก่บุคคลอื่นในการเขา้ถึง
ขอ้มลูของตน ซึง่จะท าใหผู้ใ้ชม้คีวามกงัวลในการสญูเสยีภาวะสว่นตวัของขอ้มลูลดลง (Li, 2011; Xu et al., 2011; Xu et al. 
2012) 

ความตระหนักถงึการน าขอ้มูลไปใช้เป็นการรบัรูว้่า ขอ้มูลถูกน าไปใชอ้ย่างไร ซึ่งเป็นสิง่ที่ผู้ให้บรกิารควรแจง้ให้ผูใ้ช้
รบัทราบอย่างชดัเจน (Hoffman et al., 1999) งานวจิยัดา้นอุปสรรคในการเปิดเผยขอ้มูลของ Phelps et al. (2000) พบว่า 
ผูใ้ช้เวบ็ไซต์ส่วนใหญ่ถงึรอ้ยละ 69 ปฏเิสธที่จะเปิดเผยขอ้มูลให้กบับรษิัททางออนไลน์ เพราะพวกเขาไม่แน่ใจว่า ขอ้มูล
เหล่านัน้จะถูกน าไปใช้อย่างไร สอดคล้องกบัการส ารวจความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูลพบว่า ร้อยละ 50 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องการตรวจสอบความโปร่งใสเพิม่เตมิ ในกรณีทีบ่รษิทัสามารถเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชไ้ด ้Foxman 
and Kilcoyne (1993) กล่าวว่า ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะส่วนตวัของขอ้มูลจะเกดิขึน้เมื่อผูใ้ช้ให้สทิธใินการดูแลขอ้มูลส่วน
บุคคลแก่บุคคลอื่น และเมื่อผูใ้ชไ้ดร้บัการบอกกล่าวว่า ขอ้มลูสว่นใดบา้งทีจ่ะถูกผูใ้หบ้รกิารจดัเกบ็ ความตระหนกัถงึการน า
ขอ้มูลไปใช้ยงัเป็นอกีมติิหนึ่งที่สะท้อนถึงระดบัความกงัวลของผู้ใช้ต่อการปฎิบตัิของผู้ให้บรกิารในด้านภาวะส่วนตวัของ
ขอ้มลูดว้ย (Barto, 2011) จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่่า 

 
H1: ความกงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลูสง่ผลเชงิบวกต่อการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวั 
H2: ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มลูสง่ผลเชงิบวกต่อการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวั 
H3: ความตระหนกัถงึการน าขอ้มลูไปใชส้ง่ผลเชงิบวกต่อการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวั 
 
ความอ่อนไหวของสารสนเทศ (Information sensitivity) หมายถงึ ระดบัความอ่อนไหวในการตอบสนองต่อสารสนเทศ

แต่ละประเภท ของแต่ละบุคคลในดา้นการเปิดเผยขอ้มลู (Dinev et al., 2013; Li et al., 2011) Kehr et al. (2013) ไดศ้กึษา
การใช้แอปติดตามพฤติกรรมการขบัขี่รถยนต์พบว่า ผู้ขบัขี่ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่เกี่ยวกบัทาง
กฎหมาย สอดคล้องกบั Li et al. (2016) ที่ศกึษาความตัง้ใจในการน าอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่มาใช้ในการดูแล
สขุภาพพบว่า ระดบัความอ่อนไหวของขอ้มลูสุขภาพจะสง่ผลถงึระดบัการรบัรูค้วามเสีย่งในการสญูเสยีขอ้มูลสว่นบุคคลของ
ผูส้วมใส ่จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่่า 

 
H4: ความอ่อนไหวของสารสนเทศสง่ผลเชงิบวกต่อการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวั 
 
การรบัรูค้วามเสีย่งด้านภาวะส่วนตวั (Perceived privacy risk) หมายถึง การรบัรู้ความเสีย่งของผู้ใช้ที่เกดิจากความ

เป็นไปได้ที่จะสูญเสยี หรือถูกละเมิดภาวะส่วนตัว (Smith et al., 2011) Li et al. (2016) ได้ศึกษาความตัง้ใจในการน า
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่มาใชใ้นการดแูลสขุภาพพบว่า การรบัรูถ้งึความเสีย่งจากการถูกเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล 
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และความเสีย่งจากการถูกผู้ให้บรกิารน าขอ้มูลไปใช้เป็นสิง่ขดัขวางความตัง้ใจในการน าอุปกรณ์ไปใช้งาน สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ Gao et al. (2015) ทีศ่กึษาการยอมรบัการอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่เพื่อน ามาใชดู้แลสุขภาพพบว่า 
ถา้ผูใ้ชม้กีารรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวัของขอ้มลูมากกว่าการรบัรูป้ระโยชน์ จะสง่ผลใหผู้ใ้ชม้คีวามลงัเลทีจ่ะใชง้าน จงึ
น าไปสูส่มมตฐิานทีว่่า 

 
H5: การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวัสง่ผลเชงิลบต่อความตัง้ใจใชง้าน 
 
การรบัรูข้อ้มูล (Perceived informativeness) หมายถงึ การรบัรูถ้งึขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ จากคุณสมบตัขิองแอป และ

การท างานของแอป (Li et al., 2016) Buaprommee and Polyorat (2016) ไดศ้กึษาความตัง้ใจในการน าแอปมาช่วยในการ
เลือกซื้อเนื้อวัวพบว่า เมื่อผู้ใช้รับรู้ข้อมูลจากการท างานของแอปช่วยเลือกซื้อเนื้อวัวที่มีคุณภาพ เช่น ช่วยในการ
เปรียบเทียบคุณภาพเนื้อววั จะส่งผลให้ผู้ใช้มีความตัง้ใจที่จะน าแอปเข้ามาช่วยในการเลือกซื้อมากขึ้น สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ Li et al. (2016) ทีศ่กึษาความตัง้ใจในการน าอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใสม่าใชใ้นการดูแลสขุภาพพบว่า 
เมื่อผูใ้ชร้บัรูค้วามสามารถในการบนัทกึ และเกบ็ขอ้มลูของอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส ่จะสง่ผลใหผู้ใ้ชม้คีวามตัง้ใจที่
น าอุปกรณ์มาใช ้จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่่า 

 
H6: การรบัรูข้อ้มลูสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจใชง้าน 
 
ความสอดคลอ้งของฟังกช์นั (Functional congruence) หมายถงึ ความเหมาะสมของแอป ทีต่รงกบัความต้องการของ

ผู้ใช้เพื่ อน าไปใช้ดูแลผู้สูงอายุ  (Hu et al., 2012) Li et al. (2016) ได้ท าการศึกษาความตั ้งใจในการน าอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่มาใชใ้นการดูแลสุขภาพพบว่า เมื่อความต้องการใช้งานของผู้ใช้สอดคลอ้งกบัประโยชน์ทีไ่ด้รบั
จากฟังก์ชันการท างานของอุปกรณ์ จะส่งผลให้ผู้ใช้มีความตัง้ใจน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ไปใช้มากขึ้น 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Huber et al. (2010) ทีศ่กึษาการยอมรบัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใสเ่พื่อการดูแลสขุภาพ
พบว่า เมื่อผูใ้ชม้คีวามตัง้ใจทีจ่ะเลอืกอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่มาดแูลสมรรถนะของร่างกาย ผูใ้ชจ้ะค านึงถงึปัจจยั 
3 อย่าง ไดแ้ก่ ความสอดคลอ้งของฟังกช์นั แรงจงูใจ และการรบัรูค้วามเปราะบาง จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่่า 

 
H7: ความสอดคลอ้งของฟังกช์นัสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจใชง้าน 
 
การประหยัดเวลา (Time saving) หมายถึง การใช้งานแอปมีส่วนช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาในการดูแลผู้สูงอายุ 

(Valizadeh et al., 2013) Valizadeh et al. (2013) ได้ท าการศึกษาความตัง้ใจในการใช้แอป Rapid Way พบว่า การ
ประหยดัเวลาเป็นตวัแปรหนึ่งทีถู่กน ามาใชใ้นพจิารณาการพฒันาแอป Rapid Way ซึง่การช่วยประหยดัเวลาในการเดนิทาง 
จะส่งผลต่อความตัง้ใจในการเลือกใช้แอปประเภทค้นหาเส้นทาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Boshoff (2009) และ 
Livingston (2015) ที่ศกึษาการน าแอปเขา้มาใช้ในหน่วยธุรกิจ ซึ่งปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อการใช้แอป ประกอบด้วย การ
ประหยดัเวลา ความสะดวกสบาย และการช่วยในการตดัสนิใจ จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่่า 

 
H8: การประหยดัเวลาสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจใชง้าน 
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4. วิธีการวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการวจิยันี้คือ บุคคลทัว่ไปที่ต้องดูแลผู้สูงอายุในครอบครวั ที่ผู้สูงอายุมีอายุตัง้แต่อายุ 60 ปีขึ้นไป 

บรเิวณพื้นที่ประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างใช้การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก โดยขนาดของกลุ่มตวัอย่างก าหนดจาก 6 เท่าของ 
จ านวนพารามเิตอรห์รอืจ านวนตวัแปร (Hair et al., 2010) ขนาดของตวัอย่างทีค่ านวณไดเ้ท่ากบั 234 ตวัอย่าง โดยผูว้จิยั
เลอืกใชข้นาดของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 250 ตวัอย่าง เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการเกบ็ขอ้มูล ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็ขอ้มูล
โดยการแจกแบบสอบถามผ่านกลุ่มตวัอย่างจ านวนทัง้สิน้ 402 ตวัอย่าง และคดักรองกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่มผีูส้งูอายุอยู่ในบา้น
หรอืไม่มภีาระหน้าทีต่อ้งดแูลผูส้งูอายุจ านวน 121 ตวัอย่าง และแบบสอบถามทีไ่ม่สมบรูณ์จ านวน 5 ตวัอย่างออกไป ท าให้
ได้กลุ่มตวัอย่างทีส่ามารถน ามาใช้วเิคราะหจ์ านวนทัง้สิน้ 276 ตวัอย่าง จากการส ารวจดว้ยแบบสอบถามออนไลน์จ านวน 
172 ตวัอย่าง และแบบสอบถามกระดาษจ านวน 104 ตวัอย่าง  

เครื่องมอืที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลคอืแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เนื้อหา
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ ส่วนที่ 2 ค าถามทัว่ไปที่เกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบนั รวมถึงประสบการณ์การใช้งานอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุ ส่วนที่ 3 ค าถาม
เกี่ยวกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอปพลเิคชนัเพื่อการดูแลผู้สงูอายุร่วมกบัการใช้อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์
แบบสวมใส ่โดยดดัแปลงจากงานวจิยัของ Malhotra et al. (2004); Dinev et al. (2013); Dinev and Hart (2006); Li et al. 
(2016); Hausman and Siekpe (2009); Huber et al. (2010); Sultan and Uddin (2011); Gao et al. (2015) แ ล ะ 
Buaprommee and Polyorat (2016) โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความคดิเหน็แบบลเิคริท์สเกล (Likert scale) 5 ระดบั 
(1 หมายถงึ ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ ถงึ 5 หมายถงึ เหน็ดว้ยอย่างยิง่) และสว่นที ่4 ขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น 
เพศ อายุ การศกึษา และอาชพี เป็นตน้ 
 

5. ผลการวิจยั  
5.1 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 

ผู้วิจยัได้น าข้อค าถามทัง้ 9 กลุ่มปัจจยั มาท าการวิเคราะห์เพื่อจดักลุ่มปัจจยัและตัดตัวแปรที่ไม่สอดคล้อง ด้วยวิธ ี
Principle component analysis โดยมเีกณฑ์การตดัสนิค่า Eigen value ต้องมากกว่า 1 รวมถึงการก าหนดให้ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบของตวัแปร (Factor loading) ในแต่ละปัจจยัตอ้งมคี่าไม่ต ่ากว่า 0.5 หมุนแกนแบบ Varimax และค่า Bartlett’s 
test ต้องมีค่านัยส าคญั นอกจากนี้ยงัมีการทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือ ด้วยการตรวจสอบค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา
ของครอนบาซ (Cronbach’s alpha) พบว่า มคี่ามากกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนดไวค้อื 0.7 ทุกปัจจยั ผลการวเิคราะหด์งัแสดงใน
ตารางที ่2 
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ตารางที ่2 ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซของแต่ละปัจจยั 
Construct Item Factor loadings Cronbach’s alpha 

COL 4 0.759 - 0.859 0.737 
CON 4 0.550 - 0.792 0.844 
AW 5 0.589 - 0.834 0.854 
IS 4 0.775 - 0.826 0.849 
PR 4 0.810 - 0.882 0.886 
PI 5 0.719 - 0.817 0.883 
FC 4 0.781 - 0.858 0.882 
TS 4 0.747 - 0.797 0.876 
ITUEA 4 0.884 - 0.909 0.918 
หมายเหตุ: ความกงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลู (COL) ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มลู (CON) ความตระหนกัรูถ้งึการถูกน า

ขอ้มูลไปใช ้(AW) ความอ่อนไหวต่อขอ้มูล (IS) การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะส่วนตวั (PR) การรบัรูข้อ้มูล (PI) 
ความสอดคลอ้งของฟังกช์นั (FC) การประหยดัเวลา (TS) ความตัง้ใจใชง้าน (ITUEA) 

 
5.2 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง 

การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 276 ตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็น  
ร้อยละ 67.75 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 26 ถึง 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.93 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบ
กรุงเทพมหานคร คดิเป็นร้อยละ 76.45 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ส าเรจ็การศึกษาด้านเทคโนโลย ีคิดเป็นร้อยละ 
53.62 ในมุมมองของการดูแลผู้สูงอายุพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ดูแลผู้สูงอายุด้วยตนเอง คดิเป็นร้อยละ  80.07 ดูแล
ผูส้งูอายุดว้ยการว่าจา้งพีเ่ลีย้ง คดิเป็นรอ้ยละ 11.59 และทีเ่หลอืเป็นการดแูลผูส้งูอายุ ดว้ยการใหผู้อ้ื่นช่วยดูแล การส ารวจ
การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการดแูลผูส้งูอายุของกลุ่มตวัอย่างพบว่า สว่นใหญ่รอ้ยละ 68 ไม่เคยรูจ้กัเทคโนโลยทีีใ่ช้
ในการดแูลผูส้งูอายุ และกลุ่มตวัอย่างเพยีงรอ้ยละ 31.16 ทีรู่จ้กัเทคโนโลยทีีใ่ชด้แูลผูส้งูอายุ 
5.3 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูเพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรต้นทีส่ง่ผลต่อตวั
แปรตาม โดยมกีารก าหนดค่านยัส าคญัทางสถติ ิ(p-value) ใหม้คี่าน้อยกว่า 0.05 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความ
กงัวลดา้นภาวะส่วนตวัของขอ้มลูทัง้ 3 ดา้น และความอ่อนไหวของสารสนเทศ ทีม่ต่ีอการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะส่วนตวั
พบว่า ค่าความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 3.24 (R2 = 0.324) เมื่อวเิคราะห์ในรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะ
พบว่าทุกปัจจยัส่งผลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะส่วนตวัอย่างมนีัยส าคญัที ่p-value เท่ากบั 0.011 0.000 0.000 และ 
0.000 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที ่3 
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ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิก์ารถดถอยแบบปกตขิองตวัแปรอสิระ 

Model 
Unstandardized coefficients Standardized coefficients 

B Std. error Beta t Sig. 

1 

(Constant) 5.697E-17 0.050 
 

0.000 1.000 
FAC_COL 0.127 0.050 0.127 2.551 0.011** 
FAC_CON 0.269 0.050 0.269 5.377 0.000* 
FAC_AW 0.438 0.050 0.438 8.776 0.000* 

 
FAC_IS 0.209 0.050 0.209 4.180 0.000* 

R = 0.569, R2 = 0.324, Std. Error of the estimate = 0.828 
หมายเหตุ * p < 0.01 , ** p <0.05 

 
การวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะส่วนตวั และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในแง่ของการ

รบัรูข้อ้มลู ความสอดคลอ้งของฟังกช์นั และการประหยดัเวลาพบว่า  
ค่าความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัร้อยละ 3.47 (R2 = 0.347) เมื่อวเิคราะห์ในรายละเอยีดของตัวแปรอสิระ จะ

พบว่าปัจจยัการรบัรูข้อ้มูล ความสอดคลอ้งของฟังกช์นั และการประหยดัเวลาสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชอ้ย่างมี
นัยส าคัญที่ p-value เท่ากับ 0.000 0.006 และ 0.000 ตามล าดับ แต่ปัจจัยการรบัรู้ความเสี่ยงด้านภาวะส่วนตัว  ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตามอย่างมนียัส าคญั (p-value = 0.227) ดงัแสดงในตารางที ่4  

 
ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิก์ารถดถอยแบบปกตขิองตวัแปรอสิระ 

Model 
Unstandardized coefficients Standardized coefficients 

B Std. Error Beta t Sig. 

1 

(Constant) -9.951E-17 0.049   0.000 1.000 

FAC_PI 0.420 0.049 0.420 8.565 0.000* 
FAC_FC 0.135 0.049 0.135 2.760 0.006* 
FAC_PR 0.059 0.049 0.059 1.211 0.227 
FAC_TS 0.386 0.049 0.386 7.862 0.000* 

R = 0.589, R2 = 0.347, Std. Error of the estimate = 0.814 
หมายเหตุ: * p < 0.01 , ** p <0.05 

 
ผลการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิถ์ดถอย (beta) ดว้ยเครื่องมอืทางสถติขิองทัง้ 2 ส่วน พบว่า ปัจจยัดา้นความอ่อนไหว

ของสารสนเทศเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะส่วนตวัมากทีส่ดุ และปัจจยัความกงัวลดา้นการจดัเกบ็
ขอ้มลู ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มลู และความตระหนกัถงึการน าขอ้มลูไปใชม้อีทิธพิลรองลงมาตามล าดบั ในสว่นต่อมา
พบว่า ปัจจยัการรบัรูข้อ้มูลมอีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจใชง้านแอปเพื่อการดูแลผูส้งูอายุร่วมกบัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์
แบบสวมใส่มากทีส่ดุ และปัจจยัการประหยดัเวลา ความสอดคลอ้งของฟังกช์นั มอีทิธพิลรองลงมา สว่นปัจจยัการรบัรูค้วาม
เสีย่งภาวะสว่นตวัไม่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชง้าน 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ประชากรในประเทศไทย และทัว่โลก ปัจจุบนัก าลงัอยู่ในช่วงการเปลีย่นผ่านเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุ ประเทศไทยจงึตอ้งมี
การน าเทคโนโลยีมาช่วยเหลือในด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีสดัส่วนเพิ่มขึ้น หนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาออกมานัน้คือ 
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส ่ทีห่ากใชง้านร่วมกบัแอปเพื่อการดแูลผูส้งูอายแุลว้จะท าใหส้นบัสนุนการดแูลผูส้งูอายุของ
ผูด้แูลได ้อย่างไรกด็ ีการค านึงถงึความมัน่คงของขอ้มูล ความมปีระสทิธภิาพของอุปกรณ์ และภาวะสว่นตวัของผูใ้ชเ้ป็นสิง่
ส าคญั จงึเป็นที่มาของงานวจิยันี้ที่จะศึกษาเกี่ยวกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้งานแอปเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
ร่วมกบัการใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ 

ผลการวจิยัพบว่า ความอ่อนไหวของสารสนเทศเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะส่วนตวัมากทีสุ่ด 
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีความอ่อนไหวสูงต่อการจัดเก็บข้อมูลประเภทข้อมูลสุขภาพ ต าแหน่งที่อยู่ อายุ ที่อยู่ เบอร์
โทรศพัท์ เป็นต้น ความกงัวลดา้นการเกบ็ขอ้มูลเป็นปัจจยัถดัมา ทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรู้ความเสีย่งดา้นภาวะส่วนตวั โดย
ผูต้อบแบบสอบถามจะกงัวลมากเมื่อขอ้มูลส่วนบุคคลของตนถูกจดัเกบ็ในปรมิาณมาก ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มูล
เป็นปัจจยัถดัมาที่มอีทิธพิลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะส่วนตวั โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะกงัวลมาก เมื่อแอปมรีะดบั
การควบคุมความมัน่คงต ่า รวมถึงปัจจยัความตระหนักถงึการน าขอ้มูลไปใชท้ี่ผูพ้ฒันาแอปควรแจง้ถงึนโยบายด้านภาวะ
สว่นตวัใหผู้ใ้ชร้บัทราบ 

นอกจากนี้  ผลการวิจัยยังระบุว่า การรบัรู้ข้อมูลเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้งานมากที่สุด โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามมแีนวโน้มทีจ่ะใชง้าน เมื่อรบัรูว้่าอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใสใ่หข้อ้มูลทีน่ ามาช่วยดูแลผูส้งูอายุได ้การ
ประหยดัเวลาเป็นปัจจยัถดัมาที่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชง้าน โดยผูต้อบแบบสอบบถามมแีนวโน้มจะใชง้านเมื่ออุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ช่วยใหผู้ดู้แลสามารถตดิตามดูแลผูส้งูอายุไดทุ้กเวลาทีต่้องการ และสุดทา้ยความสอดคลอ้งของ
ฟังกช์นัเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชง้าน โดยผูต้อบแบบสอบถามมแีนวโน้มจะใชง้าน เมื่ออุปกรณ์มคีุณสมบตักิาร
ท างานเหมาะสมกบัผูส้งูอายุ 

โดยสรุป ปัจจยัในกลุ่มของการรบัรูป้ระโยชน์ตามทฤษฏแีคลคลูสัภาวะส่วนตวัจงึส่งผลต่อการยอมรบัแอปเพื่อการดูแล
ผูส้งูอายุ มากกว่าปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง แสดงใหเ้หน็ว่า ผูด้แูลผูส้งูอายุสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญัในเรื่องประโยชน์ทีจ่ะ
ไดร้บัจากการใชง้าน มากกว่าความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ การน าเสนอประโยชน์ทีต่รงใจผูด้แูลผูส้งูอายุ จงึเป็นสิง่ส าคญัทีผู่ผ้ลติ
แอปควรใหค้วามส าคญั และสือ่สารออกไปใหม้าก 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

งานวจิยันี้ศึกษาปัจจยัเอื้อและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้งานแอปเพื่อการดูแลผู้สูงอายุร่วมกบัการใช้
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ โดยใช้ทฤษฎีแคลคูลสัภาวะส่วนตวั ที่แตกต่างจากงานวจิยัอื่น เนื่องจากการทบทวน
วรรณกรรมในบรบิทของการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่มาใช้งานพบว่า ส่วนใหญ่ศึกษาภายใต้ทฤษฎีหลัก         
3 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior หรอื TPB) แบบจ าลองการยอมรบันวตักรรม
และเทคโนโลย ี(Technology acceptance model หรอื TAM) และทฤษฎรีวมของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ี(Unified 
theory of acceptance and use of technology หรือ UTAUT) และเพิ่มขยายงานวิจยัในอดีตด้วยการเน้นมิติด้านภาวะ
สว่นตวั ซึง่เป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว รวมถงึน าทฤษฎภีาวะ
สว่นตวัของผูใ้ชบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต IUIPC มาอธบิายมติขิองความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัของขอ้มลูออนไลน์ 

ในทางปฏิบตัิ งานวจิยันี้สามารถน าไปใช้กบัผู้ที่ต้องการดูแลผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลย ีเพื่อการสร้างการรบัรู้ให้ผู้ใช้
ตระหนักถงึภยัทีม่าจากการใชง้าน รวมถงึผูใ้หบ้รกิาร ทีจ่ะผลติอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ น าไปใชใ้นการปรบัปรุง
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พฒันาอุปกรณ์ และแอป ทัง้ในดา้นฟังกช์นัของการท างาน รปูลกัษณ์ภายนอกของอุปกรณ์ใหส้อดคลอ้งกบัผูใ้ช ้รวมถงึสรา้ง
ความมัน่ใจเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัของขอ้มลูใหก้บัผูใ้ช ้โดยงานวจิยัไดน้ าเสนอประโยชน์ของงานวจิยัที่น าไปประยุกตไ์ด ้แบ่ง
ออกเป็น 2 มุมมอง ไดแ้ก่ ดา้นการน าเสนอประโยชน์ และการป้องกนัความเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวั 

ดา้นการน าเสนอประโยชน์ ผูผ้ลติแอปเพื่อการดแูลผูส้งูอายุร่วมกบัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ควรสรา้งการรบัรู้
การท างานเกีย่วกบัอุปกรณ์ แก่ผูดู้แลผูส้งูอายุใหไ้ดท้ราบว่า แอปและอุปกรณ์นัน้สามารท าหน้าทีใ่นการดแูล และใหข้อ้มลูที่
ส าคญัเกีย่วกบัผู้สูงอายุไดอ้ย่างไรบ้าง ซึง่ผู้ผลติแอปเพื่อการดูแลผู้สงูอายุแต่ละรายควรอธบิายถึงฟังก์ชนัการท างานของ
อุปกรณ์ที่มจีุดเด่นแตกต่างกนัออกไปในด้านของการเกบ็ขอ้มูลสุขภาพที่ส าคญั นอกจากนี้การมฟัีงก์ชนัต่างๆ ที่จะช่วย
อ านวยความสะดวกให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถประหยัดเวลาในการดูแลผู้สูงอายุเป็นสิง่ส าคัญ ดังนัน้ถ้าหากผู้ผลิตแอ
ปเพื่อการดูแลผู้สงูอายุ เพิ่มขยายฟังก์ชนัที่ช่วยให้ผู้ดูแลประหยดัเวลาจากการดูแลผู้สูงอายุได้มากขึน้ แอปและอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อการสวมใสข่องผูผ้ลติรายนัน้ๆ อาจไดร้บัความสนใจจากผูดู้แลผูส้งูอายุมากกว่าของรายอื่นๆ นอกจากนี้
ฟังก์ชนัการท างานของอุปกรณ์ส่วมใส่อิเล็กทรอนิกสน์ัน้ ควรจะต้องออกแบบให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ดูแล
ผูส้งูอายุ ในแง่ความคงทน พกพาได ้มคีุณภาพ และเหมาะสมกบัผูส้งูอายุดว้ย 

ส าหรบัการป้องกนัความเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวั ถงึแมว้่าปัจจยันี้จะไม่มผีลต่อความตัง้ใจในการใชอ้ย่างมนีัยส าคญั ซึง่
อาจเกดิเนื่องมาจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่รูจ้กัเทคโนโลยทีี่ดูแลผู้สูงอายุมาก่อน รวมถึงไม่ใช่ผู้ทีส่ าเรจ็การศกึษาด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ จงึอาจไม่มคีวามรูเ้กีย่วกบัภยัการละเมดิภาวะส่วนตวั และตระหนักถงึความเสี่ยงดา้นภาวะส่วนตวั
มากนกั แต่ดา้นความกงัวลดา้นภาวะส่วนตวัของขอ้มลูทัง้ 3 ดา้น สง่ผลต่อปัจจยัการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวัอย่าง
มนีัยส าคญั การเกบ็ขอ้มูลเป็นจ านวนมากทีเ่กนิจ าเป็นของแอปสรา้งความกงัวลแก่ผูใ้ชไ้ด ้ความบกพร่องของแอปในด้าน
การควบคุมความปลอดภัยข้อมูลสร้างความกังวลแก่ผู้ใช้ได้ และการก าหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปที่ไม่
เหมาะสมกส็รา้งความกงัวลแก่ผูใ้ชไ้ดเ้ช่นกนั ดงันัน้เพื่อลดความกงัวลของผูใ้ช ้ผูผ้ลติแอปเพื่อการดูแลผูสู้งอายุควรมกีาร
ก าหนดนโยบายที่รองรบัสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงวธิกีารควบการจดัการขอ้มูล การเขา้ถึงขอ้มูล และการปกป้องขอ้มูล
บางอย่าง ควรใหผู้้ใช้สามารถก าหนดการควบคุมไดต้ามความต้องการ นอกจากนี้ปัจจยัความอ่อนไหวต่อสารสนเทศเป็น
ปัจจยัที่ส่งผลเชงิบวกต่อการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะส่วนตวัมากที่สุด ผูผ้ลติแอปจงึควรจดัเกบ็และรอ้งขอขอ้มูลจากผู้ใช้
เฉพาะทีจ่ าเป็น และพจิารณาอย่างถีถ่ว้นเมื่อตอ้งการรอ้งขอการเกบ็หรอืแบ่งปันสารสนเทศทีม่คีวามอ่อนไหว 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

งานวจิยันี้เน้นการศกึษาในประเทศไทย โดยผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร การน าผลการวจิยัไป
ใช้จงึควรท าอย่างระมดัระวงัภายใต้สมมติฐานที่ก าหนด นอกจากนี้ งานวจิยัในอดตีระบุว่า ประเทศในแถบตะวนัตกให้
ความส าคญัด้านภาวะส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ที่ได้รบั งานวจิัยในอนาคตจงึควรเพิ่มขอบเขตการศกึษาให้ครอบคลุม
ประเทศอื่นๆ ในแถบตะวนัออก เพื่อน าผลการศกึษาไปเปรยีบเทยีบการใหค้วามส าคญัทีแ่ตกต่างกนัของประเทศใน 2 ซกี
โลกทีม่คีวามเชื่อและวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัได ้

นอกจากนี้ ผลการวจิยัทีร่ะบุว่า การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะส่วนตวัไม่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชง้านอย่างมนียัส าคญั 
แต่เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ไดม้คีวามรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศมากนัก จงึยงัอาจไม่ตระหนักถงึภยัดา้น
ภาวะส่วนตัว งานวิจัยในอนาคตจึงอาจท าการส ารวจกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ น า
ผลการวจิยัมาเปรยีบเทยีบกบักลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาไวเ้ดมิ ซึง่อาจใหผ้ลการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัได ้รวมถงึงานวจิยัในอนาคต 
ควรท าการศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัปัจจยัอื่นๆ เช่น ปัจจยัดา้นวฒันธรรม หรอืเพิม่เตมิปัจจยัทีเ่กีย่วกบัดา้นความเสีย่ง เพื่อ
เพิม่ปัจจยัเชงิลบตามทฤษฏแีคลคลูสัภาวะสว่นตวัใหม้ากขึน้ 
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