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บทคัดย่อ 
 

ในปัจจุบันผู้คนได้หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงและหันมาใช้งานแอปพลิเคชัน
หรือท าธุรกรรมออนไลน์กันมากขึ้น รวมถึงแอปพลิเคชันประเภทแอปพลิเคชันสุขภาพ ฟิตเนส  
และอาหาร เนื่องจากแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนได้เติบโตเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก โดยแอปพลิเคชัน
เพื่อสุขภาพน้ันสามารถช่วยให้ผู้คนดูแลเรื่องการออกก าลังกายและติดตามสุขภาพในชีวิตประจ าวันได้  

งานวิจ ัยฉบับนี ้ได ้ศ ึกษาปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันเพื ่อสุขภาพ  
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพัฒนาของทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  (Modified 
Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT2) ร่วมกับปัจจัยการตระหนัก
ถึงสุขภาพและปัจจัยความไว้วางใจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 2 อย่าง ได้แก่ ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย
ความคาดหวังในสมรรถนะ ความคาดหวังในความพยายาม ความเคยชิน การตระหนักถึงสุ ขภาพ  
และความไว้วางใจ กับปัจจัยความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพ และศึกษาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชันเพ่ือสุขภาพกับการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพ  

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยความเคยชินเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชัน
เพื ่อสุขภาพมากที ่สุด ตามด้วยปัจจัยความไว้วางใจ ปัจจัยการตระหนักถึงสุขภาพและปัจจัย  
ความคาดหวังในสมรรถนะตามล าดับ อีกทั้งความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพส่งผลเชิงบวก
ต่อการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพค่อนข้างมาก 
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 ABSTRACT 
 

The Novel Coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic has changed consumer 
behavior, with increased use of applications (apps) and online transactions for health, 
fitness and food sourcing. In addition, health apps can help users track daily health 
and fitness. 

This study examines factors affecting the use of a health app by employing 
the modified unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT2), health 
consciousness, and trust. Two objectives are to study 1) the relationship between 
performance expectancy, effort expectancy, habit, health consciousness, trust and 
intention to use a health app; and 2) the relationship between intention to use               
a health app and use of the app. 

Results were that habit had the most influence on intention to use              
a health app, followed by trust, health consciousness, and performance expectancy, 
in decreasing order of significance. In addition, intention to use a health app had            
a highly positive effect on use of the health app. 
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