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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของความพรอมดานเทคโนโลยี ปจจัยดาน
การยอมรับเทคโนโลยีและอิทธิพลทางสังคมที่สงผลตอความตั้งใจในการใชงานแอพวางแผนการเงิน
สวนบุคคลบนสมารทโฟน และศึกษาความสัมพันธของความตั้งใจในการใชงานแอพวางแผนการเงิน
สวนบุคคลที่มีตอการใชงานแอพจริง รวมถึงการเปรียบเทียบความตั้งใจและพฤติกรรมการใชงานแอ
พวางแผนการเงิ น ส ว นบุ ค คลของช ว งอายุ ที่ ต า งกั น ของกลุ ม ตั ว อย า งจากประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การรับรูความงายในการใชงาน การมองโลกในแงดีเกี่ ยวกั บ
เทคโนโลยี การรับ รูป ระโยชน และอิ ทธิพลทางสัง คมสงผลตอ ความตั้ง ใจในการใชง านแอพวาง
แผนการเงินสวนบุคคลอยางมีนัยสําคัญ อีกทั้งความตั้งใจในการใชงานมีความสัมพันธกับกลุมผูใชและ
ไมไดใชงานจริง นอกจากนี้จากการศึกษาความตั้งใจและพฤติกรรมการวางแผนการเงินของช วงอายุที่
ตางกัน พบวา กลุมตัวอยางที่อยูในชวงอายุที่แตกตางกันมีความตั้งใจในการใชงานแตกตางกัน โดย
กลุมคนที่สําเร็จการศึกษาและทํางานแลวตั้งแต 5 ปขึ้นไปมีความตั้งใจในการใชงานสูงสุด และกลุม
ตัวอยางที่อยูในชวงอายุที่แตกตางกันมีความถี่ในการใชงานแอพติดตามงบประมาณและแอพวางแผน
คาใชจายและเงินออมที่แตกตางกัน โดยกลุมคนที่สําเร็จการศึกษาและทํางานแลวตั้งแต 5 ปขึ้นไปมี
ความถี่ในการใชงานสูงที่สุด สําหรับแอพชวยเหลือทางการเงินและแอพคํานวณเงินกูกลุมตัวอยางที่มี
ชวงอายุแตกตางกันมีความถี่ในการใชงานไมแตกตางกัน

(2)
คําสําคัญ: แอพวางแผนการเงินสวนบุคคลบนสมารทโฟน ความพรอมดานเทคโนโลยี การยอมรับ
เทคโนโลยี อิทธิพลทางสังคม

(3)
Independent Study Title

Author
Degree
Major Field/Faculty/University

Independent Study Advisor
Academic Years

THE INTENTION TO USE PERSONAL FINANCIAL
PLANNING APPS: THE EFFECTS OF TECHNOLOGY
READINESS, TECHNOLOGY ACCEPTANCE FACTORS,
AND SOCIAL INFLUENCE
Miss Nureeya Lempan
Master of Science Program
Management Information Systems
Faculty of Commerce and Accountancy
Thammasat University
Assistant Professor Mathupayas Thongmak, Ph.D.
2014
ABSTRACT

The purposes of this study are to investigate the effects of technology
readiness factors, technology acceptance factors, and social influence factors on the
intention to use personal financial planning apps; to study the relationship between
users’ intention to use the apps and their adoption; and to compare the differences
of the app usage intention and behaviors among users in different age groups.
Findings show that perceived ease of use, optimism, perceived
usefulness, and social influence significantly affect the intention to adopt the apps.
The results also support the relationships between the users’ intention and the
adoption of personal financial planning apps. The intention to use the apps of
respondents in various age categories is significantly different. Graduated people who
have worked for more than 5 years have higher intention to apply the personal
financial planning apps than others. They also have higher adoption level for budget
tracking apps and spending/ saving apps than others. However, the adoption of
financial assistant apps and loan calculator apps among samples in different age
groups is similar.
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