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Results were that influential factors included perceived usefulne
usefulness, intrinsic
as well as extrinsic, the former having more effect. This was followed by application
usability, involving user interface graphics and input Other influential factors were
perceived security and privacy, trust, and satisfaction. These findings may be useful in
helping app developers and entrepreneurs to satisfy consumer needs and goals while
engaging in e-commerce.
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