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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตมีวัตถุประสงค์(1)เพื่อวัด

ระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต (2) เพื่อหาปัจจัยและลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผล
กระทบต่อระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต (3) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลก
ระทบต่อระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างคือผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ
อนิเทอรเ์นต็จำนวน300คนเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอืแบบสอบถามสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่คา่เฉลีย่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และความถดถอยเชิงพหุผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

(1)ความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับสูงที่สุด
(2) การรับรู้ประโยชน์การรับรู้ความง่ายในการใช้งานและการรับรู้ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อระดับความ

ตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ร้อยละ44.70

(3) การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อระดับความตั้งใจของ
ผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตและการรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ทางลบต่อระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05


ศัพท์สำคัญ:  การรับรู้ประโยชน์  การรับรู้ความง่ายในการใช้งานการรับรู้ความเสี่ยง ความตั้งใจการซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต

ABSTRACT 
 Thisresearchaimedtostudy(1)IntentionstowardsInternettrading,(2)factorsinfluencing
the Intentions towards Internet trading, (3) thecorrelationbetweenthe factors influencingthe
IntentionstowardsInternettrading.Thesampleswere300internetstocktraders.Researchtools
includedsurveyquestionnaires.StatisticalanalysiswascompletedusingMean,StandardDeviation,
PearsonCorrelation,andMultipleLinearRegression.Theresultswereasfollows:

(1)TheIntentionstowardsInternettradingwasatahighlevel.
(2)ThePerceivedUsefulness,PerceivedEaseofUse,andPerceivedRiskhadaninfluence

onthe Intentionstowards Internettradingwithastatisticallysignificantlevelof0.05.Thiscould
explainthechangeofIntentionstowardsInternettradingby44.70%.

(3)ThePerceivedUsefulness,PerceivedEaseofUsehadapossitive relationon the
IntentionstowardsInternettrading,andPerceivedRiskhadanegativerelationontheIntentions
towardsInternettradingwithastatisticallysignificantlevelof0.05.


Keywords: PerceivedUsefulness,PerceivedEaseofUse,PerceivedRisk,BehaviorIntention,
InternetTrading
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ความสำคัญของปัญหาวิจัย 
ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจหน่ึงท่ีได้มีการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการทำ
ธุรกรรมทางด้านการเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอิน
เทอร์เน็ต ซึ่งปี 2547สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ เรื่อง
การควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทหลักทรัพย์ และ
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษา
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
หลักทรัพย์ท่ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่3เมษายน2545เป็นต้น
มา โดยมีการออกทั้งประกาศและแนวทางปฏิบัติออก
มาคู่กันเพื่อช่วยแก้ปัญหาในการตีความและสร้างความ
รู้ความเข้าใจให้ตรงกันมากขึ้นระหว่างผู้กำกับและหน่วย
งานในกำกับสำหรับหน่วยงานในกำกับดูแลท่ีต้องมีหน้าท่ี
ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ คือบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ ซึ่งหมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,2555)บริษัทที่
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จึงจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึง
ประโยชน์ความง่ายในการใช้งานความเสี่ยงและความ
ปลอดภัยของระบบที่ใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอิน
เทอร์เน็ต เพื่อเป็นการควบคุมการทำธุรกรรมทางด้าน
การเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตให้เพิ่มมากขึ้น

ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาระดับความต้ังใจปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อระดับความตั้งใจ และความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความตั้งใจของผู้
ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตในด้านการรับรู้
ประโยชน์ (PerceivedUsefulness)การรับรู้ความง่าย
ในการใช้งาน (PerceivedEaseofUse)และการรับ
รู้ความเส่ียง(PerceivedRisk)ซ่ึงจากงานวิจัยของDavis
(1989); Suh and Han (2002); Pikkarainen,
Pikkarainen,KarjaluotoandPahnila (2004);Cao
ZhangandSeydel (2005);PengLu,LungHsu
andYingHsu(2005);Chi,KavinandDavid(2007);

GeorgeRigopoulos (2007);Chen (2008);Mafe,
Blas,Navarre&Manzano (2009);Carlos,Garcia
&Vega(2009)และNor,Sutanonpaiboon&Mastor
(2010)ทำให้ผู้วิจัยสร้างเป็นกรอบความคิดเพื่อการวิจัย
ครั้งนี้ได้ ดังนั้นการทราบถึงระดับความตั้งใจปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อระดับความตั้งใจและความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
การทำธุรกรรมทางด้านการเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้มากยิ่งขึ้น
 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อวัดระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต

2)  เพื่อหาปัจจัยและลำดับความสำคัญของ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต

3) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผล
กระทบต่อระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
อินเทอร์เน็ต
ขอบเขตการวิจัย 

1)ตัวแปรอิสระ (IndependentVariable)
ได้แก่

(1) การรับรู้ประโยชน์ (Perceived
Usefulness:PU)

(2) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
(PerceivedEaseofUse:PEOU)

(3)การรบัรูค้วามเสีย่ง(PerceivedRisk:PR)
2)ตัวแปรตาม(DependentVariable)ได้แก่

(1)ความตั้งใจ (Behavior Intention:
BI)


กรอบความคิดในการวิจัย 

 การทบทวนวรรณกรรม และงาน
วิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับความต้ังใจของผู้ซ้ือขายหลักทรัพย์
ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถกำหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัยได้ดังนี้



57Vol.19No.2May-August2014



4 

 

       
                                 

                    
          
                   
      
               

 1     
 1.5   
 1) 

 
  2)  

 
  3)  

 
  4)    

 
 

2.    
  2.1   (Behavior Intentions) 
 Ajzen and Fishbein (1980)  
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ภาพ1กรอบความคิดในการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย 
1)การรับรู้ประโยชน์มีความสัมพันธ์ทางบวก

กับระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์
เน็ต

2) การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับระดับความตั้ งใจของผู้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต

3)การรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์
เน็ต

4)การรับรู้ประโยชน์การรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งานและการรับรู้ความเส่ียงมีผลกระทบต่อระดับความ
ตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต


การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด 

ความตั้งใจทางด้านพฤติกรรม (Behavior 
Intentions) 

AjzenandFishbein(1980)กล่าวว่าความ
ตั้งใจเกิดจากทัศนคติและรูปแบบของการรับรู้ที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมแบบอย่างของกลุ่มและสังคมคือสภาพของ
พฤติกรรมที่เป็นปกติหรือการกระทำตามแบบอย่างใน
การแสดงออกที่สังคมเป็นผู้กำหนดให้ประพฤติหรือไม่
ประพฤติถ้าทัศนคติและการรับรู้เป็นไปในทางบวกหรือ
สร้างสรรค์จะส่งผลให้เกิดความตั้งใจทางด้านพฤติกรรม
ของแต่ละบุคคลซ่ึงจะแสดงออกมาอย่างชัดเจนถ้าทัศนคติ
และการรับรู้มีความขัดแย้งไม่ตรงกันจะส่งผลให้เกิดความ
ตั้งใจทางด้านพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในทิศทางตรง
ข้าม

ฉะนั้นทัศนคติและรูปแบบของการรับรู้เป็นสิ่ง
หนึ่งที่บอกถึงความเป็นไปได้ในการอธิบายความตั้งใจ
ทางด้านพฤติกรรมทั้งในทางบวกและทางลบแสดงดัง
ภาพ2
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1)  (A Theory of Reasoned Action) 

   Ajzen (1991)  
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ภาพ2 รูปแบบความตั้งใจทางด้านพฤติกรรมตามแนวคิดของAjzenandFishbein
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แบบจำลองที่ เกี่ ยวข้องกับการยอมรับ
เทคโนโลยี 

มีการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับ
การยอมรับเทคโนโลยีไว้มากมายและมีการพัฒนาแนวคิด
และทฤษฏีอย่างต่อเนื่องแต่ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงทฤษฏีที่
สำคัญๆดังนี้

1)ทฤษฏีการกระทำตามหลักเหตุผล(ATheory
ofReasonedAction)

Ajzen(1991)กล่าวว่าการท่ีบุคคลจะตัดสินใจ
จะกระทำหรือไม่กระทำพฤติกรรมขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่
การกระทำพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจะถูกกำหนดโดย
ความตั้งใจทางด้านพฤติกรรมซึ่งความตั้งใจทางด้าน
พฤติกรรม เกิดจากทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมและการรับ
รู้ถึงอิทธิพลทางสังคมต่อการกระทำหรือไม่กระทำ
พฤติกรรมนั้นหรือความคิดของบุคคลส่วนใหญ่เห็นว่า
ควรหรือไม่ควรแสดงพฤติกรรมนั้นๆซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้

เรียกว่าบรรทัดฐานเชิงอัตวิสัยโดยท่ัวไปบุคคลจะมีความ
ตั้งใจทางด้านพฤติกรรมอันใดอันหนึ่ง เมื่อประเมินว่า
พฤติกรรมนั้นมีผลในทางบวกต่อเขาและบุคคลที่มีความ
สำคัญต่อตัวเขา เห็นว่าเขาควรแสดงพฤติกรรมนั้น เมื่อ
ทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมสอดคล้องกัน ความ
ตั้งใจจะทำพฤติกรรมนั้นจะเกิดขึ้น และควรให้น้ำหนัก
ของตัวกำหนดทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมเพื่อที่
จะสามารถอธิบายความตั้งใจจะกระทำพฤติกรรมได้ดีขึ้น
ทั้งทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมเป็นผลมาจากความ
เช่ือซ่ึงความเช่ือท่ีเป็นพ้ืนฐานของทัศนคติเรียกว่าความ
เชื่อตามพฤติกรรม ส่วนความเชื่อที่ เป็นพื้นฐานของ
บรรทัดฐานทางสังคมคือความเช่ือตามกลุ่มอ้างอิงแม้ว่า
บุคคลจะมีความเชื่อมากมายแต่จะมีความเชื่อที่จะเป็น
ตัวกำหนดทัศนคติต่อพฤติกรรมอันใดอันหนึ่งความเชื่อ
นี้เรียกว่าความเชื่อเด่นชัดแสดงดังภาพ3
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ภาพ3 แบบจำลองทฤษฏีการกระทำตามหลักเหตุผลตามแนวคิดของAjzen

2)แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(TechnologyAcceptanceModel)

แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(TechnologyAcceptanceModelหรือTAM)เป็นโม
เดลที่ (Davis, 1989)พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการอธิบาย
หรือพยากรณ์พฤติกรรมในการยอมรับระบบสารสนเทศ
ที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ซึ่งจะเห็นว่าปัจจัยที่ทำให้เกิด
การยอมรับเทคโนโลยีมี2ปัจจัยคือ

(1)การรับรู้ประโยชน์(PerceivedUsefulness)
หมายถึง ระดับความเชื่อถือของบุคคลนั้นต่อระบบที่จะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานหรือแม้กระทั่งการ

ดำเนินชีวิตปกติว่าเมื่อมีการนำอินเทอร์เน็ตมาให้บริการ
เพื่อการซื้อขายนั้นทำให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์ในแง่ความ
สะดวกสบายลดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาและการเดินทาง
สามารถเข้าใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมง

(2)การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน(Perceived
EaseofUse)หมายถึงระดับความเชื่อถือของบุคคลนั้น
ต่อระบบโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามในการเรียน
รู้และศึกษาเพื่อใช้งานโดยผู้ใช้ต้องรู้สึกว่าระบบซื้อขาย
ผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นง่ายต่อการใช้งานและง่ายในการ
เรียนรู้แสดงดังภาพ4
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ภาพ4 แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวคิดของDavis

เมื่อผู้ใช้รับรู้ประโยชน์และรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งานก็จะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้งานและความ
ต้ังใจท่ีจะใช้เทคโนโลยีโดยท้ายท่ีสุดจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์
ในการใช้งานจริงนอกจากนี้ ในแบบจำลองการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศยังสันนิษฐานว่าความตั้งใจที่จะใช้
เทคโนโลยีเป็นการผสมผสานระหว่างทัศนคติที่นำพาไปสู่
การใช้เทคโนโลยีและการรับรู้ประโยชน์ จุดเด่นของการ
นำแนวคิดทฤษฎีแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีไปใช้
คือการยอมรับของผู้ใช้งานมีผลมาจากสองปัจจัยหลักๆ
คือการรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายในการใช้
งานดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการสร้างเทคโนโลยีโดยมีการ
คำนึงถึงความสัมพันธ์ของการรับรู้ประโยชน์และการรับ
รู้ความง่ายในการใช้งานที่ผู้ใช้งานจะได้รับ จะส่งผลให้
เกิดการยอมรับเทคโนโลยีและเกิดความต้องการใช้งานใน
แง่มุมของผู้บริโภคซ่ึงในระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
นั้นหลายๆ เทคโนโลยีไม่สามารถผลักดันให้เกิดการใช้
งานจริงเพราะขาดการยอมรับของผู้ใช้งานและไม่สามารถ
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานจริงได้

(3)การรับรู้ความเส่ียง(PerceivedRisk)เป็น
ปัจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน โดย
จะยังคงอยู่ก็ต่อเมื่อบุคคลมีความมั่นใจความไว้ใจการ
รับรู้ถึงความเสี่ยงจะช่วยลดความไม่แน่นอนลดความ
เสี่ยงและเพิ่มความระมัดระวังของกระบวนการทางความ
คิดในการตอบสนองอย่างทันทีทันใดที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งการรับรู้ความเสี่ยงมีผู้ให้คำนิยามไว้ดังนี้

Mafe,Blas,NavarreandManzano(2009)
กล่าวว่า การรับรู้ความเสี่ยงมีผลมาจากปัจจัยย่อย 5
ปัจจัยดังนี้



1)ความปลอดภัย (SecurityRisk)คือการ
กังวลว่าข้อมูลจะถูกตัดออกและถูกดัดแปลงแก้ไขจากผู้ที่
ไม่ได้รับอนุญาต

2)ความเป็นส่วนตัว(PrivacyRisk)คือความ
เสี่ยงที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้บริโภค

3)สังคม(SocialRisk)คือความเส่ียงทางสังคม
ที่เกิดจากความเป็นไปได้ของการตอบสนองเชิงลบจากผู้
บริโภคในเครือข่ายทางสังคม

4)การสูญเสียเวลา (TimeRisk)คือการใช้
บริการที่ใช้เวลามากเกินไป

5)การดำเนินการ (PerformanceRisk)คือ
ความเสี่ยงที่สินค้าหรือบริการจะไม่ดำเนินการตามที่ผู้
บริโภคคาดการณ์ไว้

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าสามารถนำ
มาอธิบายระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
อินเทอร์เน็ตซึ่งกรอบแนวคิดในการวิจัยได้พัฒนามาจาก
แบบจำลองทฤษฏีการกระทำตามหลักเหตุผลTheory
ofReasonedAction(TRA)(Ajzen,1991)และแบบ
จำลองการยอมรับเทคโนโลยีTechnologyAcceptance
Model(TAM)(Davis,1989)ซ่ึงการเข้าใจถึงระดับความ
ตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตมีความ
สำคัญและจำเป็นอย่างมาก เพราะทำให้องค์กรทราบว่า
องค์กรควรนำเสนอสินค้าและบริการแบบใดและมีปัจจัย
ในด้านใดบ้างท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกใช้สินค้าและบริการ
ผ่านช่องทางการให้บริการทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงปัจจัย
แวดล้อมอื่นๆที่มีผลกระทบทั้งนี้เพื่อที่จะทำให้การนำ
เสนอสินค้าและบริการขององค์กรนั้นประสบความสำเร็จ
ตามที่ได้คาดหวังไว้

60 ปีที่19ฉบับที่2พฤษภาคม-สิงหาคม2557



วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยความสัมพันธ์เชิง

เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างคือผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมดซึ่งกระจายตามเพศและช่วง
อายุ โดยมีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษา
ตั้งแต่เดือนธันวาคม2555ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2556
เป็นระยะเวลา3เดือนผู้วิจัยทำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี
การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเนื่องจากไม่สามารถระบุจำนวน
ประชากรที่แน่นอนได้ดังนั้นการคำนวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจึงใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่
ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน (บุญธรรมกิจปรีดา
บริสุทธิ์,2551)โดยมีความเชื่อมั่นอย่างน้อย95%ความ
ผิดพลาดท่ียอมรับได้ไม่เกิน5%โดยใช้สูตรในการคำนวณ
ดังนี้
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จากการคำนวณพบว่าขนาดตัวอย่าง(n)เท่ากับ
385คนในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไป
ทั้งหมด500ชุดแต่ได้กลับมาเพียง 300ชุดคิดเป็น
60%ผู้วิจัยจึงรวบรวมกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ300คน

เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายใน
การใช้งานการรับรู้ความเส่ียงและความต้ังใจของผู้ซ้ือขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.8990.9280.924และ0.964ตามลำดับโดยท่ีลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert
Scale)5ระดับซึ่งมีเกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผลของ
ระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์
เน็ต(ชูศรีวงศ์รัตนะ,2552)ดังนี้



ตาราง 1  
เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผลระดับความตั้งใจในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
4.21-5.00 ความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับสูงที่สุด
3.41-4.20 ความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับสูง
2.61-3.40 ความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับปานกลาง
1.81-2.60 ความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับต่ำ
1.00-1.80 ความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับต่ำที่สุด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์ และความถดถอยเชิงพหุ ซึ่งเกณฑ์เฉลี่ยในการ

แปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (ปวีณา
คำพุกกะ,2552)มีดังนี้

ตาราง 2 
เกณฑ์เฉลี่ยในการแปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ความสัมพันธ์ ความหมาย
0.91-1.00 มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก
0.71-0.90 มีความสัมพันธ์ระดับสูง
0.31-0.70 มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
0.31-0.50 มีความสัมพันธ์ระดับต่ำ
0.01-0.30 มีความสัมพันธ์ระดับต่ำมาก

0.00 ไม่มีความสัมพันธ์กัน
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สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
สรุปผล 
1)ผลการศึกษาระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขาย

หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
การศึกษาระดับความตั้ ง ใจของผู้ซื้ อขาย

หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตพบว่าค่าเฉลี่ยความตั้งใจ

ของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับสูง
ท่ีสุดเท่ากับ4.28คะแนนและเม่ือพิจารณาจากข้อคำถาม
เป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยความตั้งใจของผู้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตทุกข้ออยู่ในระดับสูงที่สุดเช่น
กันโดยอยู่ในช่วงค่าเฉลี่ย4.24-4.33คะแนนแสดงดัง
ตาราง3

ตาราง 3  
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต 

ความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต Mean S.D. ระดับ
1)ในอนาคตท่านตั้งใจจะซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต 4.30 0.725 สูงที่สุด
2)ในอนาคตท่านจะซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต 4.28 0.756 สูงที่สุด
3)ในอนาคตเมื่อมีโอกาสท่านคาดว่าจะซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต 4.24 0.750 สูงที่สุด
4)ในอนาคตมีความเป็นไปได้ว่าท่านจะซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต 4.27 0.725 สูงที่สุด
5)ในอนาคตท่านคาดการณ์ว่าจะซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต 4.33 0.719 สูงที่สุด

รวม 4.28 0.688 สูงที่สุด

2) ผลการศึกษาปัจจัยและลำดับความสำคัญ
ของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต

 (1)การวิเคราะห์สมการถดถอยของ
ระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์
เน็ตพบว่าการรับรู้ประโยชน์การรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งานและการรับรู้ความเสี่ยงมีค่าp-value เท่ากับ
0.00ซึ่งน้อยกว่า0.05แสดงว่าการรับรู้ประโยชน์การ
รับรู้ความง่ายในการใช้งานและการรับรู้ความเสี่ยงมีผล

กระทบต่อระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
อินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 โดยที่การรับรู้
ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งานและการรับ
รู้ความเสี่ยงสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับ
ความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้
ร้อยละ 44.70 แต่อย่างไรก็ตามร้อยละ 55.30 จะ
เกิดจากปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือจากการศึกษาแสดงดัง
ตาราง4

ตาราง 4 
การวิเคราะห์สมการถดถอยของระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต 

ตัวแปร b SE b Beta
Tolerance VIF

t-test p-value

ค่าคงที่ 1.981 0.294  6.728* 0.000

การรับรู้ประโยชน์(X
1
) 0.491 0.059 0.439 0.679 1.473 8.364* 0.000

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน(X
2
) 0.206 0.058 0.186 0.697 1.434 3.587* 0.000

การรับรู้ความเสี่ยง(X
3
) -0.234 0.045 -0.234 0.915 1.093 -5.190* 0.000

R2 =0.447,SEE=0.5139, F =79.786,Sig.ofF=0.000

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05
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*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

 (2)จากตาราง4พบวา่การตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)
ด้วยการตรวจค่าสัดส่วนความแปรปรวนในตัวแปรท่ีอธิบาย
ไม่ได้ด้วยตัวแปรอื่นๆ (Tolerance) มีค่ามากกว่า0.19
ค่า Variance InflationFactor (VIF)มีค่าน้อยกว่า
5.30และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าต่ำกว่า0.80จึงจะ
แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กันเองทั้ง
การรับรู้ประโยชน์การรับรู้ความง่ายในการใช้งานและ
การรับรู้ความเสี่ยงมีค่าTolerance เท่ากับ0.679 -
0.915มีค่ามากกว่า0.19ค่าVIFเท่ากับ1.093-1.473
มีค่าน้อยกว่า5.3และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ
-0.227-0.544มีค่าต่ำกว่า0.80แสดงว่าตัวแปรอิสระ
ทั้ง3ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กัน

 3 ) ผ ลก า รศึ กษ าค ว ามสั มพั น ธ์
ระหว่างปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความตั้งใจของผู้
ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต

การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า
การรับรู้ประโยชน์มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง
กับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดับต่ำกับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
อินเทอร์เน็ตและการรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ทาง
ลบระดับต่ำกับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
อินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 2 และ 3
ตามลำดับแสดงดังตาราง5

ตาราง 5 
การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)  

ตัวแปร Y X
1

X
2

X
3

ความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต(Y) 0.604* 0.478* -0.398*

การรับรู้ประโยชน์(X
1
) 0.544* -0.276*

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน(X
2
) -0.227*

การรับรู้ความเสี่ยง(X
3
)

อภิปรายผลการวิจัย 
1)ผลการศึกษาระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขาย

หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
ผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมี

ความตั้งใจในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่
ในระดับสูงที่สุดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของPengLu,
LungHsuandYingHsu(2005)กล่าวว่าผู้ใช้บริการ
ทางอินเทอร์ เน็ตมีความตั้ งใจในการใช้บริการทาง
อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับสูง

ผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่าความตั้งใจ
เกิดจากทัศนคติและรูปแบบของการรับรู้การที่บุคคลมี
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน เนื่องมาจากการมีทัศนคติและ
แบบอย่างที่แตกต่างกันซึ่งถ้าบุคคลมีทัศนคติและรูป
แบบของการรับรู้เป็นไปในทางบวกจะส่งผลให้เกิดความ
ตั้งใจที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนแต่ถ้าบุคคลมีทัศนคติ

และรูปแบบของการรับรู้เป็นไปในทางลบ จะส่งผลให้
เกิดความตั้งใจที่แสดงออกมาในทิศทางตรงข้ามกัน

2)ผลการศึกษาปัจจัยและลำดับความสำคัญ
ของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

การวิเคราะห์สมการถดถอยของระดับความ
ตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต พบว่า
ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์การรับรู้ความง่ายในการใช้
งานและการรับรู้ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อระดับความ
ตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตและยังพบ
ว่าค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (Beta)ของ
การรับรู้ประโยชน์การรับรู้ความง่ายในการใช้งานและ
การรับรู้ความเสี่ยงมีค่าที่ต่างกันซึ่งการรับรู้ประโยชน์มี
ค่าBeta เท่ากับ0.439การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
มีค่า Beta เท่ากับ 0.186 และการรับรู้ความเสี่ยง
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มีค่าBeta เท่ากับ -0.234จากค่าBetaจะพบว่าการ
รับรู้ประโยชน์มีผลกระทบต่อระดับความต้ังใจของผู้ซ้ือขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตมากที่สุด และมีผลกระทบ
ทำให้ระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นส่วนการรับรู้ความเสี่ยงมีผลกระทบ
ต่อระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์
เน็ตน้อยที่สุด และมีผลกระทบทำให้ระดับความตั้งใจ
ของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตลดลงส่วนการ
รับรู้ประโยชน์ มีค่า Betaสูงกว่าการรับรู้ความง่ายใน
การใช้งานเท่ากับ0.253

ผลการวิจัยข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตั้งใจที่จะใช้บริการเมื่อ
รับรู้ว่า ระบบนั้นมีประโยชน์แล้วจึงรับรู้ว่าระบบนั้นมี
ความง่ายในการใช้งานฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์บริษัท
หลักทรัพย์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบที่
ใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตควรที่จะ
พิจารณาถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งานมาเป็นอัน
ดับแรกรองลงมาคือความง่ายในการใช้งานเพื่อตอบ
สนองความต้องการผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้นและ
จะเห็นได้ว่าการรับรู้ความเส่ียงมีทิศทางตรงข้ามกับระดับ
ความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
ตลาดหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ควรท่ีจะคำนึงถึงปัจจัยน้ีด้วยเช่นกันเน่ืองจากถ้าผู้ซ้ือขาย
หลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตรับรู้ว่า ระบบมีความ
เสี่ยงไม่มีความปลอดภัยผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต อาจจะยกเลิกการซื้อขายผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตและกลับมาเลือกใช้การซื้อขายผ่านทางห้อง
ค้าและทางโทรศัพท์แทนและสำหรับนักลงทุนรายใหม่
หรือรายเดิมที่ยังไม่เคยซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์
เน็ตบุคคลกลุ่มนี้อาจจะกลัวความผิดพลาดและไม่มั่นใจ
ในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตเท่าที่ควร
ตลาดหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องก็
ควรที่จะมีการให้ข้อมูลและแนะนำให้บุคคลกลุ่มนี้ทราบ
ถึงข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
อินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น เพื่อที่บุคคลกลุ่มนี้จะได้นำไป
พิจารณาและสนใจที่จะใช้งานซึ่งถ้าบุคคลกลุ่มนี้มีการ
รับรู้ความเสี่ยงน้อยลงจะส่งผลให้ระดับความตั้งใจของผู้
ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายตลาดตลอดจนการพัฒนาระบบ

เพ่ือตอบสนองความต้องการผู้ซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตได้เพิ่มมากขึ้น

3 )ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านอินเทอร์เน็ตอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

การรับรู้ประโยชน์มีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดับปานกลางกับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของDavis (1989); Suh&
Han (2002);Pikkarainen,Pikkarainen,Karjaluoto
&Pahnila(2004);CaoZhangandSeydel(2005);
PengLu,LungHsu&YingHsu(2005);Chi,Kavin
&David(2007);Rigopoulos(2007);Chen(2008);
Mafe,Blas,Navarre&Manzano (2009);Carlos,
Garcia&Vega (2009)และNor,Sutanonpaiboon
&Mastor (2010)กล่าวว่าการรับรู้ประโยชน์มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจในการใช้บริการทาง
อินเทอร์เน็ตซึ่งสอดคล้องตามแบบจำลองการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Acceptance
ModelหรือTAM)ของDavis(1989)

ผลการวิจัยข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การรับรู้
ประโยชน์มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับความ
ตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต เนื่องจาก
การรับรู้ประโยชน์ของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอิน
เทอร์เน็ตแตกต่างกันจะมีความตั้งใจในการเปิดรับตัว
กระตุ้นและแปลความหมายข้อมูลที่ได้รับที่แตกต่างกัน
โดยที่ผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้นจะมี
การรับรู้ประโยชน์ในแง่ความสะดวกสบายลดค่าใช้จ่าย
ประหยัดเวลาและการเดินทางสามารถเข้าใช้บริการได้
ตลอด24ชั่วโมงซึ่งถ้าผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตมีการรับรู้ประโยชน์เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้ผู้
ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีระดับความ
ตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น
ตามไปด้วย

การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์
ทางบวกระดับต่ำกับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอติโมทอุ่นจิตติ (2552)
Davis (1989);SuhandHan (2002);Pikkarainen,
Pikkarainen, Karjaluoto & Pahnila (2004);
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CaoZhang&Seydel(2005);PengLu,LungHsu
&YingHsu (2005),Chi, Kavin&David (2007);
Rigopoulos (2007); Chen (2008);Mafe, Blas,
Navarre&Manzano(2009);Carlos,Garcia&Vega
(2009) และNor, Sutanonpaiboon andMastor
(2010)กล่าวว่าการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจในการใช้บริการทาง
อินเทอร์เน็ตซึ่งสอดคล้องตามแบบจำลองการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Acceptance
ModelหรือTAM)ของDavis(1989)

ผลการวิจัยข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การรับ
รู้ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ำ
กับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
เนื่องจากการรับรู้ของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอิน
เทอร์เน็ตท่ีมีต่อระบบอยู่ในระดับต่ำซ่ึงผู้ซ้ือขายหลักทรัพย์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอาจรู้สึกว่า ระบบซื้อขายผ่านอิน
เทอร์เน็ตนั้นยังยากต่อการใช้งานและยากในการเรียนรู้
แต่ถ้าผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีการรับ
รู้ความง่ายในการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้ผู้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีระดับความตั้งใจของ
ผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นตามไป
ด้วย

การรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ทางลบ
ระดับต่ำกับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
อินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของPengLu,LungHsu&
YingHsu(2005);Chi,Kavin&David(2007);Chen
(2008);และMafe,Blas,Navarre&Manzano(2009)
กล่าวว่า การรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ความตั้งใจในการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต

ผลการวิจัยข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การรับ
รู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ทางลบระดับต่ำกับความตั้งใจ
ของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต เนื่องจากการ
รับรู้ความเส่ียงเป็นตัวแปรเชิงลบซ่ึงเม่ือผู้ซ้ือขายหลักทรัพย์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในการใช้งาน
คิดว่าการใช้งานมีความเสี่ยงมากกว่าหากเปรียบเทียบกับ
ช่องทางอื่นๆและมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะเกิดการ
สูญเสียความไม่แน่นอนในการใช้งานจนทำให้เกิดปัญหา
ที่ไม่คาดคิดจะส่งผลให้การรับรู้ความเสี่ยงมีระดับเพิ่มสูง

ขึ้น ซึ่งถ้าผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมี
การรับรู้ความเส่ียงเพ่ิมสูงข้ึนจะส่งผลให้ผู้ซ้ือขายหลักทรัพย์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตลดลง


ข้อเสนอแนะการวิจัย  

1)ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
 (1) จากข้อค้นพบที่ว่า การรับรู้

ประโยชน์มีผลกระทบต่อระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดจะเห็นได้ว่าผู้ซ้ือขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตคำนึงถึงการรับรู้ประโยชน์ใน
แง่ความสะดวกสบายลดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาและ
การเดินทางสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมง
มากกว่าปัจจัยอื่นๆ ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ บริษัท
หลักทรัพย์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องควรที่จะพิจารณาถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งานมาเป็นอันดับแรกรอง
ลงมาคือความง่ายในการใช้งานเพื่อพัฒนาระบบในการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตให้ดีขึ้นและเป็นการ
ขยายตลาดตลอดจนการพัฒนาระบบเพื่อตอบสนอง
ความต้องการผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ได้เพิ่มมากขึ้น

 (2) จากข้อค้นพบที่ว่า การรับรู้
ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งานและการรับ
รู้ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้สามารถพิจารณา
ความตั้งใจมาจากปัจจัยด้านการลงทุนมาเป็นปัจจัย
เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการอธิบายความตั้งใจซึ่งจะส่งผลให้
เกิดพฤติกรรม นั่นคือ ระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องควรมีการสื่อสาร
ในการให้คำแนะนำและข้อมูลต่างๆ ในด้านการลงทุน
กับผู้ที่รู้จักแต่ไม่ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
ซึ่งอาจจะสื่อสารผ่านทางที่ปรึกษาทางการลงทุนทางอิน
เทอร์เน็ตหรือบุคคลทั่วๆไปเพื่อให้เกิดการบอกต่อซึ่ง
เป็นช่องทางท่ีเข้าถึงกลุ่มผู้ลงทุนได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว
ท้ังน้ีความต้ังใจดังกล่าวท่ีจะแสดงออกมาน้ันเกิดจากความรู้
ความคิด และความรู้สึก การที่จะทำให้ทัศนคติ
เปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นควรมีการกระตุ้นความคิดและ
ความรู้สึกโดยการนำปัจจัยต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับ
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เปลี่ยนทัศนคติซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมต่อ
ไปในอนาคต

2)ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 (1)  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา

ความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตพบ
ว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ได้ตามขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสมดังน้ัน
การอ้างอิงไปสู่ประชากรกลุ่มอื่นๆผู้นำไปใช้ควรระวัง
และในการวิจัยครั้งต่อไปพยายามเก็บกลุ่มตัวอย่างให้ได้
มากขึ้น

 (2)  ในการวิจัยครั้งต่อไปควรขยาย
ผลการศึกษาโดยเพิ่มเติมถึงปัจจัยภายนอกอื่นๆหรือข้อ
คำถามอ่ืนๆท่ีมีผลกระทบต่อระดับความต้ังใจของผู้ซ้ือขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่นทัศนคติการรับรู้ความ

น่าเชื่อถือการรับรู้ความเสี่ยงที่เกิดจากการทำรายการ
ซื้อขายผิดพลาดซึ่งบุคคลส่วนใหญ่ที่ใช้และไม่ใช้บริการ
การซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตกลัวท่ีจะทำรายการ
ซื้อขายผิดพลาด เพราะผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์
เน็ตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายนั้นเองจึงส่งผล
ทำให้ไม่มั่นใจในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
อินเทอร์เน็ตเท่าที่ควรทั้งนี้เพื่อจะช่วยเพิ่มความรู้และ
ข้อค้นพบตลอดจนการนำข้อมูลไปพัฒนาแนวทางใน
การส่งเสริมการทำธุรกรรมทางด้านการเงินผ่านช่อง
ทางการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตในการซ้ือขายหลักทรัพย์
และพัฒนากรอบแนวคิดที่แตกต่างจากการศึกษาครั้งนี้
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยมากยิ่งขึ้น
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