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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยอมรับการทำธุรกรรมสินเชื่อ
ระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านแพลตฟอร์มในมุมมองของผู้ให้กู้ การศึกษานี้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด
การยอมรับเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความเสี่ยง
และความไว้ ว างใจ การศึ กษาวิ จั ย นี้ เ ป็ นการวิ จั ย เชิ ง สำรวจ ข้ อ มู ล ได้ เ ก็ บ จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่มี
ประสบการณ์ ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ท างการเงิ น และรู้ จั ก ธุ ร กรรมสิ น เชื่ อ ระหว่ า งบุ ค คลกั บ บุ ค คล
ผ่ า นแพลตฟอร์ม จำนวน 193 คน
ผลการวิ จั ย พบว่า ปั จ จัย ด้ า นความไว้ว างใจต่ อแพลตฟอร์ม และความไว้ วางต่ อผู้กู้
เป็ น ปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การยอมรั บ ธุ ร กรรมสิ น เชื่ อ ระหว่ า งบุ ค คลกั บ บุ ค คลผ่ า นแพลตฟอร์ ม
ในมุมมองของการเป็นผู้ให้กู้ ในขณะที่ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความเสี่ยงไม่ส่งผลกระทบ
ต่อความตั้งใจที่จะให้กู้ยืมเงินผ่านแพลตฟอร์มสำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล งานวิจัยนี้
มีข้อจำกัดว่าปัจจุบันยังไม่มีผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มสำหรับธุรกรรม
ประเภทนี้ในประเทศไทย ทำให้กลุ่มตัวอย่างไม่มีประสบการณ์จากการใช้งานระบบนี้จริงและเป็น
เพียงการแสดงทัศนคติที่มีต่อการทำธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านแพลตฟอร์มเท่านั้น
คำสำคัญ: ธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านแพลตฟอร์ม, แพลตฟอร์ม, ความตั้งใจที่จะให้กู้ยืมเงิน
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ABSTRACT
The objective of this research is to study the factors that affect the
acceptance of peer to peer lending in the lender's perspective. The study applies
conceptual framework from the technology acceptance model (TAM), perceived
benefits, perceived risks, and trust concepts. Quantitative survey research was used.
Data from 193 samples who are Fintech users and knowledgeable about peer to peer
lending was collected. The results show that trust in borrowers and trust in the
platform have negative effects on peer to peer lending intention whereas perceived
benefits and perceived risks have no effects on the lending intention. However, there
are still no peer to peer lending platform providers who are allowed to operate peer
to peer lending business in Thailand. The limitation of the research is the respondents
have no experiences in using peer to peer lending platform and only demonstrated
their attitude toward peer to peer lending platform.
Keywords: Peer to Peer Lending, Platform, Intention to lend
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