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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถถุุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรั
การยอมมรับการใช
การ นวัตกรรม
บริการทางการเงินเพื
สนุนนุ กา
การลงทุ
หรัรับกลุมนักลงทุนราย
เพพ่อื สนั
สนนบั สน
ารลงทุนและการวางแผนจั
และกการวางแผนจัดการสินทรั
ทรัพย สําหร
ยอยในตลาดหลั
ในตลาาดหลักทรัพยแห งประเทศไทย
ประเทศศไทย โดยใช
โดดยใชแนวคิิดทฤษฎีความพร
ว ามพรอมทางดานเทคโนโลยี
ทฤษฎี
ษฎีกาารแพร
รแพรกระจายนวั
ระจายนววัตกรรมในระบบสารสนเทศ
กรรรมมในระบบสารรสนเทศ ทฤษฎีพฤฤติติกรรมตามแผนและทฤษฎี
รรมตามแผนและท แนวคิด
กรอบบแนวคิดในการวิจัย จากนั้นเก็บขขอมูลโดยการใช
โดยการใชแบบสอบถาม
คุณคาในการร
ในการรัรบั รู มาประกอบเปนกรอบแนวคิ
ดาษและแบบออเิ ล็ลก็ ทรอนิกสส ซึ่งมีมผี ูตอบแบบสอบถามทั
อบแบบสอบถถามทั้งสิ้น 198
1988 ชุุด จากนั
จากกนั้นนําขอมูลที่จัดเก็บไป
กระดาษและแบบอิ
าะหการถดถอยเชิงชั้น (Hierarchical
(HHierarchical regression)
reegressiion)
วิเคราะห
ผลการววจิ ัยพบวา การมองเทคโนโลยี
การมอองเทคโนโโลยีในแงดี การชอบทดลองใช
กาารชชอบทดลองใชเทคโนโลยี ความเขากัน
ผลการวิ
บขของเทคโนโลยี ความคลอยตามกลุมอางอิง การรับรูดานคุณภาพ
ไดทางเทคโนโลยี ความไดเปรียบของเทคโนโลยี
การรัรับรูรดานความเสี่ยง การรับรูรดานราคา สงผลตอความตั้งใจใชงานนวัตกรรมบริกาารทางการเงิน
แต ความไม สบายใจในการใชงาน ความรู สึ กไม ปลอดภัยในการใชงาน และความไม ซับซอ นทาง
เทคโนโลยีหรือความงายตอการใชงานไมสงผลตอความตั้งใจใชงาน
ประโยชนที่ไดจากการวิจัยในครั้ งนี้ ทําให ทราบวา ความตั้งใจใชงานนวั ตกรรมทาง
การเงินของกลุมนักลงทุนขึ้นอยูกับกระบวนการในการนําสงนวัตกรรมจากผูพัฒนาจนถึงกลุมผูใชงาน
โดยหากผูพัฒนาสามารถสื่อสารถึงจุดเดนของนวัตกรรมบริการทางการเงินไดอยางชัดเจนและงายตอ
การทํ า ความเข า ใจ โดยอธิ บ ายถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานว า สามารถเพิ่ ม โอกาส และสร า ง
ผลตอบแทนจากการใชงาน จะชวยใหเกิดความพรอมในการใชงาน และมีการนํานวัตกรรมนั้นไปใช
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งานมากขึ้น รวมถึงภาพลักษณของนวัตกรรมบริการทางการเงิน อิทธิพลของคนใกลชิดที่นักลงทุนให
ความเชื่อถือ คุณคาหรือความคุมคาในการใชงานนวัตกรรมก็เปนปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจใชงาน
นวัตกรรมบริการทางการเงินดวย ซึ่งขอมูลเหลานี้เปน ประโยชนตอกลุมผูพัฒนา บริษัทหลักทรัพย
สถาบันการเงินและผูประกอบการนวัตกรรมบริการทางการเงิน (FinTech) หรือผูที่สนใจที่สามารถนํา
ผลของการวิเคราะหนี้ไปใชในการกําหนดรูปแบบหรือวิธีการในการโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อดึงดูดให
เกิดการใชงาน รวมถึงการนําเสนอฟงกชันที่ตรงกับความตองการของกลุมนักลงทุนรายยอยไดมากขึ้น
ลยี ทฤษฎี
ทฤษษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม นวัตกรรมบริ
กรร การทาง
คําสําาคัคัญ: ทฤษฏีความพรอมดานเทคโนโล
นเทคโนโลยี
การเงิน
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AABSTRACT
BSTTRACT
The oobjective
thisis re
research
bjeective of thi
esearrch is to study factors
facctoors influencing
influeencing acceptance
of utilizat
utilization
tion off financial innovative
innovvative services
serrvices which
whhich support investments and asset
managements
individual
The
nagem
ments of individua
al investors
investors who
who invest in Thailand’s stock market.
m
study
Technology
dy was conducted
conducted based on four
foour theoretical frameworks,
frameworkks, Tec
chnology Readiness
ex, Diffusion
Diffusioon of Inn
novattion Theory, Theory off Planned
Pllanneed Behavior,
Beh
Index,
Innovation
and
ceptualization of Perceived
Peerceived Valu
ue. Data
Data collection
colleection was obtained from 198
Conceptualization
Value.
pondents who completed electro
onic andd paper-based
papper-bbased questionn
respondents
electronic
questionnaires. The
ected information was analyzed
anaalyzed by using Hier
rarchical regression.
collected
Hierarchical
The results revealed that positive perception towards ttechnology,
willingness to use the technology, technical compatibility, technical advantages,
subjective norms, perception of quality, perception of risk, and perception of price
have positive influence on the willingness to utilize the financial innovative services.
However, willingness to use such innovative services discontent and usage insecurity
and do not affect technical complexity or ease of use
The benefits of this research are that related organization to innovative
technology would understand the investors’ intention to use the financial innovation
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services depend on delivery process of such innovation from developers to users. If
developers are able to clearly communicate key features of the financial innovative
services and make it easily to understand such as elaborating on the effective of
usage that can enhance opportunities and increase revenues then the readiness to
use will occur and the adoption of such innovation will be increased. Moreover, the
image of financial innovation, influence from people that investors trust and value of
innovation are factors that effect on intention to use the financial innovation
ices. This research results are beneficial
benefficial to innovative technology ddevelopers,
services.
urities companies, financial
finaancial institu
utioons andd FinTech.
FinTechh. They can use info
securities
institutions
information to
ntify the communication’s ppattern
attern for catchin
ng intentionn to use and ddemonstrate
identify
catching
ncial innovative functions that appropriately reflect
refleect the needs
needds of investors.
invest
financial
wordds: Technol
logy Readiness Index, Diffusion off Innovation The
eory, Financial
Fin
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