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บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ มี วัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิ เคชัน
ทางการเงิน ที่ยื นยัน ตัวตนโดยกระบวนการรู้จักลูกค้าผ่ านช่องทางอิเล็ กทรอนิ กส์ ซึ่งเป็นงานวิจัย
เชิงปริมาณ และประยุกต์ ทฤษฎีการยอมรับและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบจาลองความกังวล
เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของผู้ ใ ช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต และปั จ จั ย จากงานวิ จั ย ในอดี ต ประกอบด้ ว ย
นวัตกรรมส่ ว นบุ คคล ซึ่งประยุ กต์จากทฤษฎีแพร่กระจายนวัตกรรม มาเป็นแนวทางในการสร้ าง
กรอบแนวคิ ดการวิจั ย โดยงานวิจั ยนี้ ศึก ษากับ กลุ่ ม ตัว อย่ างที่ใ ช้โ ทรศัพท์ มือถือ ที่เป็น สมาร์ ทโฟน
และรู้จักแอปพลิเคชันทางการเงินที่ยืนยันตัวตนโดยกระบวนการรู้จักลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 166 กลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และนาข้อมูล
ที่ได้ม าประมวลผลทางสถิติ ด้ว ยโปรแกรมส าเร็ จรูปเพื่อวิเ คราะห์ ความสั ม พันธ์ ของปั จจัยต่ าง ๆ
ตามทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังในประสิทธิภาพ นวัตกรรมส่วนบุคคล ความไว้วางใจ
ในผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ส่ ง ผลทางตรงต่ อความตั้ งใจใช้ ง าน นวั ต กรรมส่ ว นบุ คคลส่ ง ผลต่ อ ความคาดหวั ง
ของความพยายาม แต่ ความกังวลด้านความเป็น ส่ ว นตัว ไม่ส่ งผลต่อความไว้ว างใจในผู้ ใ ห้ บริการ
นอกจากนี้ ความคาดหวั ง ของความพยายาม อิ ท ธิ พ ลทางสั ง คม ไม่ ส่ ง ผลต่ อ ความตั้ ง ใจใช้ ง าน
รวมถึ ง เพศ อายุ และประสบการณ์ ไม่ เ ป็ น ตั ว ปรั บ ค่ า ความสั ม พั น ธ์ ข องความตั้ ง ใจใช้ ง าน
ผ่านความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังของความพยายาม และอิทธิพลทางสังคม
อย่างไรก็ตามผลการวิจัยนี้ ไม่เหมาะจะนาไปประยุกต์ใช้ในการทาธุรกรรมด้านอื่น ๆ
เช่น การเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายกองทุนหรือหลักทรัพย์ การขอสินเชื่อ เป็นต้น เนื่องจากเป็นการศึกษา
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ในบริ บ ทของการเปิ ดบั ญชีธ นาคารหรือกระเป๋าเงินอิเล็ กทรอนิกส์ เท่านั้น ดังนั้นจึงขอเสนอแนะ
เป็นงานวิจัยต่อเนื่อง สาหรับประโยชน์ของงานวิจัยนี้ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน สามารถนาข้อมูลที่ได้
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการต่าง ๆ
ภายในแอปพลิเคชัน เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้ตรงตามความต้องการและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: ทฤษฎีการยอมรับและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, แบบจาลองความกังวลเกี่ยวกับข้อมูล
ส่ว นตัว ของผู้ ใช้งานอิน เทอร์เน็ต , กระบวนการรู้จักลู กค้าผ่ านช่องทางอิเล็ กทรอนิกส์ ,
ความตั้งใจใช้งาน
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ABSTRACT
The objective of this research is to study the factors affecting intention to
use authenticated financial application by Electronic Know Your Customer's procedure.
This is quantitative research and applies the Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology, Internet Users’ Information Privacy Concerns, and the Diffusion of
Innovation Theory to develop the research model. Data was gathered by online
questionnaire from 166 participants who are using a smartphone and aware of the
financial application that using electronic know your customer’s procedure to
authenticate and computed by statistical software to determine the relationships of
factors from the above theory and model.
The research results show that performance expectancy, personal
innovativeness, and trust in provider are directly affect the intention to use.
Personal innovativeness also affects the effort expectancy. However, privacy concern
does not affect trust in provider. In addition, effort expectancy and social influence do
not affect the intention to use. Moreover gender, age, and experience do not modulate
the relationship between performance expectancy, effort expectancy, social influence
and intention to use.
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In summary, this research may not suitable for other types of transactions
such as opening accounts for trading funds and securities, or requesting loans. Because
it is only studied in the context of opening a bank account or electronic wallet.
Therefore, future research may extend this research in this context. Finally, the service
providers can use results of this study as a guideline to improve and develop the
application to meet customer needs more efficiently.
Keywords: Unified theory of acceptance and usage of technology, Internet Users’
Information Privacy Concerns, Electronic Know Your Customer, Intention to Use
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