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ความตัง้ ใจของผูซ้ อื้ ขายหลักทรัพย์ผา่ นอินเทอร์เน็ต
intentions towards internet trading

นิธินาถ วงศ์สวัสดิ1์   ดร.ปวีณา คำพุกกะ2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา ความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวัด
ระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต (2) เพื่อหาปัจจัยและลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผล
กระทบต่อระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต (3) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลก
ระทบต่อระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต จำนวน 300 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
(1)   ความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับสูงที่สุด
(2)  การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อระดับความ
ตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ร้อยละ 44.70
(3)  การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อระดับความตั้งใจของ
ผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต และการรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ทางลบต่อระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ศัพท์สำคัญ: การรับรู้ประโยชน์   การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน  การรับรู้ความเสี่ยง  ความตั้งใจ การซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต

ABSTRACT

This research aimed to study (1) Intentions towards Internet trading, (2) factors influencing
the Intentions towards Internet trading, (3) the correlation between the factors influencing the
Intentions towards Internet trading. The samples were 300 internet stock traders. Research tools
included survey questionnaires. Statistical analysis was completed using Mean, Standard Deviation,
Pearson Correlation, and Multiple Linear Regression. The results were as follows:
(1)  The Intentions towards Internet trading was at a high level.
(2)  The Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and Perceived Risk had an influence
on the Intentions towards Internet trading with a statistically significant level of 0.05. This could
explain the change of Intentions towards Internet trading by 44.70%.
(3) The Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use had a possitive relation on the
Intentions towards Internet trading, and Perceived Risk had a negative relation on the Intentions
towards Internet trading with a statistically significant level of 0.05.
Keywords: Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Perceived Risk, Behavior Intention, 	
Internet Trading
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ความสำคัญของปัญหาวิจัย

ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจหนึง่ ทีไ่ ด้มกี ารพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการทำ
ธุรกรรมทางด้านการเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอิน
เทอร์เน็ต ซึ่งปี 2547 สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ เรื่อง
การควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทหลักทรัพย์ และ
แนวทางปฏิบตั ใิ นการควบคุมการปฏิบตั งิ านและการรักษา
ความปลอดภั ย ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของบริ ษั ท
หลักทรัพย์ ทีม่ ผี ลบังคับใช้ตง้ั แต่ 3 เมษายน 2545 เป็นต้น
มา โดยมีการออกทั้งประกาศ และแนวทางปฏิบัติออก
มาคู่กันเพื่อช่วยแก้ปัญหาในการตีความและสร้างความ
รู้ความเข้าใจให้ตรงกันมากขึ้น ระหว่างผู้กำกับและหน่วย
งานในกำกับ สำหรับหน่วยงานในกำกับดูแล ทีต่ อ้ งมีหน้าที่
ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ คือ บริษัทที่ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ ซึ่งหมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2555) บริษัทที่
ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ จึ ง จำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งคำนึ ง ถึ ง
ประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน ความเสี่ยง และความ
ปลอดภัยของระบบที่ใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอิน
เทอร์เน็ต เพื่อเป็นการควบคุมการทำธุรกรรมทางด้าน
การเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตให้เพิ่มมากขึ้น
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาระดับความตัง้ ใจ ปัจจัย
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ระดั บ ความตั้ ง ใจ และความสั ม พั น ธ์
ระหว่างปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความตั้งใจของผู้
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ในด้ า นการรั บ รู้
ประโยชน์ (Perceived Usefulness) การรับรู้ความง่าย
ในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) และการรับ
รูค้ วามเสีย่ ง (Perceived Risk) ซึง่ จากงานวิจยั ของ Davis 

(1989); Suh and Han (2002); Pikkarainen,
Pikkarainen, Karjaluoto and Pahnila (2004); Cao
Zhang and Seydel (2005); Peng Lu, Lung Hsu
and Ying Hsu (2005); Chi, Kavin and David (2007);
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George Rigopoulos (2007); Chen (2008); Mafe,
Blas, Navarre & Manzano (2009); Carlos, Garcia
& Vega (2009) และ Nor, Sutanonpaiboon & Mastor
(2010) ทำให้ผู้วิจัยสร้างเป็นกรอบความคิดเพื่อการวิจัย
ครั้งนี้ได้ ดังนั้นการทราบถึงระดับความตั้งใจ ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อระดับความตั้งใจ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ระดั บ ความตั้ ง ใจของผู้ ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ผา่ นอินเทอร์เน็ตจะเป็นประโยชน์ตอ่ การส่งเสริม
การทำธุรกรรมทางด้านการเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1) เพื่ อ วั ด ระดั บ ความตั้ ง ใจของผู้ ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
2)  เพื่อหาปัจจัยและลำดับความสำคัญของ
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ระดั บ ความตั้ ง ใจของผู้ ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
3) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผล
กระทบต่อระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
อินเทอร์เน็ต

ขอบเขตการวิจัย

ได้แก่

1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

(1) การรับรู้ประโยชน์ (Perceived
Usefulness: PU)
(2) การรั บ รู้ ค วามง่ า ยในการใช้ ง าน 

(Perceived Ease of Use: PEOU)
(3) การรับรูค้ วามเสีย่ ง (Perceived Risk: PR)
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
(1) 	ความตั้งใจ (Behavior Intention:
BI)

กรอบความคิดในการวิจัย

		
การทบทวนวรรณกรรม และงาน
วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เกีย่ วกับความตัง้ ใจของผูซ้ อ้ื ขายหลักทรัพย์
ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถกำหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัยได้ ดังนี้
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แบบจำลองที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การยอมรั บ
เทคโนโลยี
มีการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับ
การยอมรับเทคโนโลยีไว้มากมาย และมีการพัฒนาแนวคิด
และทฤษฏีอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงทฤษฏีที่
สำคัญๆ ดังนี้
1) ทฤษฏีการกระทำตามหลักเหตุผล (A Theory
of Reasoned Action)
Ajzen (1991) กล่าวว่า การทีบ่ คุ คลจะตัดสินใจ
จะกระทำหรือไม่กระทำพฤติกรรมขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่
การกระทำพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจะถูกกำหนดโดย
ความตั้ ง ใจทางด้ า นพฤติ ก รรม ซึ่ ง ความตั้ ง ใจทางด้ า น
พฤติกรรม เกิดจากทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม และการรับ
รู้ ถึ ง อิ ท ธิ พ ลทางสั ง คมต่ อ การกระทำหรื อ ไม่ ก ระทำ
พฤติกรรมนั้นหรือความคิดของบุคคลส่วนใหญ่เห็นว่า
ควรหรือไม่ควรแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้
ªµ¤ÁºÉ°µ¤¡§·¦¦¤
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เรียกว่า บรรทัดฐานเชิงอัตวิสยั โดยทัว่ ไปบุคคลจะมีความ
ตั้งใจทางด้านพฤติกรรมอันใดอันหนึ่ง เมื่อประเมินว่า
พฤติกรรมนั้นมีผลในทางบวกต่อเขาและบุคคลที่มีความ
สำคัญต่อตัวเขา เห็นว่าเขาควรแสดงพฤติกรรมนั้น เมื่อ
ทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมสอดคล้องกัน ความ
ตั้งใจจะทำพฤติกรรมนั้นจะเกิดขึ้น และควรให้น้ำหนัก
ของตัวกำหนดทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมเพื่อที่
จะสามารถอธิบายความตั้งใจจะกระทำพฤติกรรมได้ดีขึ้น
ทั้งทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมเป็นผลมาจากความ
เชือ่ ซึง่ ความเชือ่ ทีเ่ ป็นพืน้ ฐานของทัศนคติ เรียกว่า ความ
เชื่ อ ตามพฤติ ก รรม ส่ ว นความเชื่ อ ที่ เ ป็ น พื้ น ฐานของ
บรรทัดฐานทางสังคม คือ ความเชือ่ ตามกลุม่ อ้างอิง แม้วา่
บุคคลจะมีความเชื่อมากมาย แต่จะมีความเชื่อที่จะเป็น
ตัวกำหนดทัศนคติต่อพฤติกรรมอันใดอันหนึ่ง ความเชื
6 ่อ
นี้เรียกว่า ความเชื่อเด่นชัด แสดงดังภาพ 3
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2) ÂÎµ¨°µ¦¥°¤¦´ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« (Technology Acceptance Model)
นชีวิตปกติ
ว่าเมื่อมีกAcceptance
ารนำอินเทอร์Model
เน็ตมาให้®¦ºบ°ริการ
2) แบบจำลองการยอมรั
บเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สะดวกสบาย ลดค่าใช้จา่ ย ประหยัดเวลาและการเดินทาง
¦³µ¦Á«¸
É¤¸µ¦¡´Model
µ ¹Êหรื
¤µÄ®¤n
{´¥¸ÉาÎµใช้
Ä®oบÁ·ริการได้
µ¦¥°¤¦´
ÁÃÃ¨¥¸
ตลอด24
ชั่วโมง ¤¸ 2 {´¥
(Technology Acceptance
อ TAM)¹Éเป็³Á®È
นโมªnµสามารถเข้
º°่ (Davis, 1989) พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการอธิบาย
(2) การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน (Perceived
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(1) การรับรูป้ ระโยชน์ (Perceived Usefulness) ผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นง่ายต่อการใช้งาน และง่ายในการ
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(2) µ¦¦´¦¼oªµ¤nµ¥Äµ¦Äoµ (Perceived Ease of Use) ®¤µ¥¹ ¦³´ªµ¤
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ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
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4 ÂÎแบบจำลองการยอมรั
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และความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะใช้เทคโนโลยี โดยท้ายทีส่ ดุ จะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ ไม่ได้รับอนุญาต
2) ความเป็นส่วนตัว (Privacy Risk) คือ ความ
ในการใช้งานจริง นอกจากนี้ ในแบบจำลองการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังสันนิษฐานว่า ความตั้งใจที่จะใช้ เสี่ยงที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
เทคโนโลยีเป็นการผสมผสานระหว่างทัศนคติที่นำพาไปสู่ จากผู้บริโภค
3) สังคม (Social Risk) คือ ความเสีย่ งทางสังคม
การใช้เทคโนโลยีและการรับรู้ประโยชน์ จุดเด่นของการ
นำแนวคิดทฤษฎีแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีไปใช้ ที่เกิดจากความเป็นไปได้ของการตอบสนองเชิงลบจากผู้
คือ การยอมรับของผู้ใช้งานมีผลมาจากสองปัจจัยหลักๆ บริโภคในเครือข่ายทางสังคม
4) การสูญเสียเวลา (Time Risk) คือ การใช้
คือ การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายในการใช้
งาน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การสร้างเทคโนโลยีโดยมีการ บริการที่ใช้เวลามากเกินไป
5) การดำเนินการ (Performance Risk) คือ
คำนึงถึงความสัมพันธ์ของการรับรู้ประโยชน์ และการรับ
รู้ความง่ายในการใช้งานที่ผู้ใช้งานจะได้รับ จะส่งผลให้ ความเสี่ยงที่สินค้าหรือบริการจะไม่ดำเนินการตามที่ผู้
เกิดการยอมรับเทคโนโลยีและเกิดความต้องการใช้งานใน บริโภคคาดการณ์ไว้
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถนำ
แง่มมุ ของผูบ้ ริโภค ซึง่ ในระบบสารสนเทศทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั
นั้น หลายๆ เทคโนโลยีไม่สามารถผลักดันให้เกิดการใช้ มาอธิบายระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
งานจริง เพราะขาดการยอมรับของผูใ้ ช้งาน และไม่สามารถ อินเทอร์เน็ต ซึ่งกรอบแนวคิดในการวิจัยได้พัฒนามาจาก
แบบจำลองทฤษฏีการกระทำตามหลักเหตุผล Theory
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานจริงได้  
(3)  การรับรูค้ วามเสีย่ ง (Perceived Risk) เป็น of Reasoned Action (TRA) (Ajzen, 1991) และแบบ
ปัจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน โดย จำลองการยอมรับเทคโนโลยี Technology Acceptance
จะยังคงอยู่ก็ต่อเมื่อบุคคลมีความมั่นใจ ความไว้ใจ การ Model (TAM) (Davis, 1989) ซึง่ การเข้าใจถึงระดับความ
รับรู้ถึงความเสี่ยงจะช่วยลดความไม่แน่นอน ลดความ ตั้ ง ใจของผู้ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต มี ค วาม
เสี่ยงและเพิ่มความระมัดระวังของกระบวนการทางความ สำคัญและจำเป็นอย่างมาก เพราะทำให้องค์กรทราบว่า
คิดในการตอบสนองอย่างทันทีทันใดที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง องค์กรควรนำเสนอสินค้าและบริการแบบใด และมีปัจจัย
ในด้านใดบ้างทีม่ ผี ลกระทบต่อการเลือกใช้สนิ ค้าและบริการ
ซึ่งการรับรู้ความเสี่ยง มีผู้ให้คำนิยามไว้ ดังนี้
Mafe, Blas, Navarre and Manzano (2009) ผ่านช่องทางการให้บริการทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงปัจจัย
กล่ า วว่ า การรั บ รู้ ค วามเสี่ ย งมี ผ ลมาจากปั จ จั ย ย่ อ ย 5 แวดล้อมอื่นๆ ที่มีผลกระทบ ทั้งนี้เพื่อที่จะทำให้การนำ
เสนอสินค้าและบริการขององค์กรนั้นประสบความสำเร็จ
ปัจจัย ดังนี้
ตามที่ได้คาดหวังไว้
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วิธีดำเนินการวิจัย

จากการคำนวณพบว่า ขนาดตัวอย่าง (n) เท่ากับ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง
เปรียบเทียบ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน 385 คน ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไป
ระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมด ซึ่งกระจายตามเพศ และช่วง ทั้งหมด 500 ชุด แต่ได้กลับมาเพียง 300 ชุด คิดเป็น
อายุ โดยมีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษา 60% ผู้วิจัยจึงรวบรวมกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 300 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย
8
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2556
แบบสอบถามการรั
บรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายใน
เป็นระยะเวลา 3 เดือน ผู้วิจัยทำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เนื่องจากไม่สามารถระบุจำนวน การใช้งาน การรับรูค้ วามเสีย่ ง และความตัง้ ใจของผูซ้ อ้ื ขาย
3. ª·¸ÎµÁ·µ¦ª·´¥
ประชากรที่แน่นอนได้ ดังนั้น การคำนวณหาขนาดกลุ่ม หลั ก ทรั พ ย์ ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ
µ¦ª·´¥¦´Ê¸ÊÁ}µ¦ª·´¥ªµ¤´¤¡´rÁ·Á¦¸¥Á¸¥ ¨»n¤´ª°¥nµ º° ¼oºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r
0.899 0.928 0.924 และ 0.964 ตามลำดับ โดยทีล่ กั ษณะ
ตัวอย่
จึง¹ใช้É¦³µ¥µ¤Á¡«
สูตรการหาขนาดของกลุ
ตัวอย่างแบบไม่
nµ¦³°·Á°¦r
ÁÈ´าÊง®¤
Â¨³nª°µ¥» Ã¥¤¸¦่ม³¥³Áª¨µÄµ¦ÁÈ
¦ª¦ª¤ o°¤¼¨
นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert
µ¦«¹¬µ´ÊÂnทราบจำนวนประชากรที
Áº°´ªµ¤ 2555 ¹Áº°»¤£µ¡´่ แ
r 2556
Á}¦³¥³Áª¨µ
3 Áº° ¼กิoªจ
·´¥ปรี
Îµµ¦»
µ
น่นอน
(บุญธรรม
ดา n¤´ª°¥nแบบสอบถามเป็
Ã¥Äoª·¸µ¦»บริ
n¤´สªุท
°¥nธิµÂn
µ¥ Áºโดยมี
É°µÅ¤n
µ¤µ¦¦³»
ª¦³µ¦¸
É Ân °Åo
µ¦
5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผลของ
์, 2551)
ความเชื
่อมั่นÎµอย่
างน้อย 95%
ความ´´ÊScale)
Îµª®µ µ¨»n¤´ª°¥nµ ¹Äo¼¦µ¦®µ µ °¨»n¤´ª°¥nµÂÅ¤n¦µÎµª¦³µ¦¸
É
ผิดพลาดทีย่ อมรับได้ไม่เกิน 5% โดยใช้สตู รในการคำนวณ ระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์
Ân° (»¦¦¤ ·¦¸µ¦·»·Í, 2551) Ã¥¤¸ªµ¤ÁºÉ°¤´É°¥nµo°¥ 95% ªµ¤·¡¨µ¸É¥°¤¦´ÅoÅ¤n
เน็ต (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2552) ดังนี้
นี้ µª ´¸Ê
Á· 5% Ã¥Äoดัง¼¦Äµ¦Î
Z2
n = (1.96)2
n = 384.16 ®¦º° 385
2
4d
4(0.05)2
µµ¦Î µ ª¡ªn µ µ´ ª °¥n µ  (n) Án µ ´  385  Äµ¦ª· ´ ¥ ¦´Ê  ¸Ê ¼o ª· ´ ¥ Åo Â 
Â°µ¤Å´Ê®¤ 500 » ÂnÅo¨´¤µÁ¡¸¥ 300 » ·Á} 60% ¼oª·´¥¹¦ª¦ª¤¨»n¤´ª°¥nµÅo
Ánµ´ 300 ตาราง 1
Á¦ºÉ°¤º°¸ÉÄoÄµ¦ª·´¥ ¦³°oª¥ Â°µ¤µ¦¦´¦¼o¦³Ã¥r µ¦¦´¦¼oªµ¤nµ¥Ä
เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผลระดับความตั้งใจในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
µ¦Äoµ µ¦¦´¦¼oªµ¤Á¸É¥ Â¨³ªµ¤´ÊÄ °¼oºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥rnµ°·Á°¦rÁÈ ¤¸nµªµ¤ÁºÉ°¤´É
Ánµ´ 0.899 0.928 0.924 คะแนนเฉลี
Â¨³ 0.964 µ¤¨Î
Â¤µ¦µn
่ย µ´ Ã¥¸É¨´¬³Â°µ¤Á}ระดั
บความตัª้ง¦³¤µ
ใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
nµ (Likert Scale) 5 ¦³´ 4.21
¹É¤¸Ár
Á
¨¸
É
¥
Äµ¦°£·

¦µ¥¨
°¦³´

ªµ¤´
Ê

Ä
°¼
o

Ê
º
°
µ¥®¨´
¡¥rนเทอร์เน็ตอยู่ในระดับสูงที่สุด
- 5.00
ความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ¦´
่านอิ
nµ°·Á°¦rÁÈ (¼«¦¸ ª«r3.41
¦´³, -2552)
´

¸
Ê
4.20
ความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับสูง
µ¦µ 1
2.61 - 3.40
ความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับปานกลาง
ÁrÁ¨¸É¥Äµ¦°£·¦µ¥¨¦´³ªµ¤³ÊÄÄµ¦ºÊ° µ¥®¨³¦³¡¥rnµ°·Á°¦rÁÈ
n =

³ÂÁ¨¸É¥
4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

1.81 - 2.60
ความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับต่ำ
¦³´ªµ¤´ÊÄ °¼oºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥rnµ°·Á°¦rÁÈ
1.00ªµ¤´
- 1.80
้งใจของผู
้ซื้อnÄ¦³´
ขายหลั
ÊÄ °¼oºÊ° µ¥®¨´ความตั
¦´¡¥rnµ°·
Á°¦rÁÈ°¥¼
¼¸กÉทรั
» พย์ผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับต่ำที่สุด
ªµ¤´ÊÄ
ªµ¤´ÊÄ
ªµ¤´ÊÄ
ªµ¤´ÊÄ

°¼oºÊ°
°¼oºÊ°
°¼oºÊ°
°¼oºÊ°

µ¥®¨´¦´¡¥rnµ°·Á°¦rÁÈ°¥¼nÄ¦³´¼
µ¥®¨´¦´¡¥rnµ°·Á°¦rÁÈ°¥¼nÄ¦³´µ¨µ
µ¥®¨´¦´¡¥rnµ°·Á°¦rÁÈ°¥¼nÄ¦³´ÉÎµ
µ¥®¨´¦´¡¥rnµ°·Á°¦rÁÈ°¥¼nÄ¦³´ÉÎµ¸É»

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย แปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (ปวีณา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สห คำพุกกะ, 2552) มีดังนี้
ธ์ และความถดถอยเชิ
พหุÉ ¥ nซึª่งÁ¸เกณฑ์
เฉลี่ยในการ
·สั·ม
¸É Äพัoน
Ä µ¦ª·
Á ¦µ³®r o ° ¤¼ ¨ Åo Â n n µงÁ¨¸
É ¥ Á¤µ¦µ
µ¦ª· Á ¦µ³®r

´¤¦³··Í®´¤¡´r Â¨³ªµ¤°¥Á·¡®» ¹ÉÁrÁ¨¸É¥Äµ¦Â¨ªµ¤®¤µ¥ °nµ´¤¦³··Í
®´¤¡´r (ª¸ตาราง
µ Îµ¡»2
³, 2552) ¤¸´¸Ê
เกณฑ์เฉลี่ยในการแปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
µ¦µ 2

ความสัมพันธ์
0.91 - 1.00
0.71 - 0.90
0.31 - 0.70
0.31 - 0.50
0.01 - 0.30
0.00

มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก
มีความสัมพันธ์ระดับสูง
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ระดับต่ำ
มีความสัมพันธ์ระดับต่ำมาก
ไม่มีความสัมพันธ์กัน

ความหมาย
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สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับสูง
ทีส่ ดุ เท่ากับ 4.28 คะแนน และเมือ่ พิจารณาจากข้อคำถาม
สรุปผล
1)  ผลการศึกษาระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขาย เป็ น รายข้ อ พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ความตั้ ง ใจของผู้ ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตทุกข้ออยู่ในระดับสูงที่สุดเช่น
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
การศึ ก ษาระดั บ ความตั้ ง ใจของผู้ ซื้ อ ขาย กัน โดยอยู่ในช่วงค่าเฉลี่ย 4.24 - 4.33 คะแนน แสดงดัง
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต พบว่า ค่าเฉลี่ยความตั้งใจ ตาราง 3
ตาราง 3
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
ความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
1) ในอนาคตท่านตั้งใจจะซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
2) ในอนาคตท่านจะซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
3) ในอนาคตเมื่อมีโอกาสท่านคาดว่าจะซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
4) ในอนาคตมีความเป็นไปได้ว่าท่านจะซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
5) ในอนาคตท่านคาดการณ์ว่าจะซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
รวม
2)  ผลการศึกษาปัจจัยและลำดับความสำคัญ
ของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
		
(1) การวิเคราะห์สมการถดถอยของ
ระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์
เน็ต พบว่า การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งาน และการรับรู้ความเสี่ยง มีค่า p-value เท่ากับ
0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า การรับรู้ประโยชน์ การ
รับรู้ความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ความเสี่ยงมีผล

Mean
4.30
4.28
4.24
4.27
4.33
4.28

S.D.
0.725
0.756
0.750
0.725
0.719
0.688

ระดับ
สูงที่สุด
สูงที่สุด
สูงที่สุด
สูงที่สุด
สูงที่สุด
สูงที่สุด

กระทบต่อระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
อินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 โดยที่การรับรู้
ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และการรับ
รู้ความเสี่ยงสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับ
ความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้
ร้ อ ยละ 44.70 แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามร้ อ ยละ 55.30 จะ
เกิดจากปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการศึกษา แสดงดัง
ตาราง 4

ตาราง 4
การวิเคราะห์สมการถดถอยของระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
ตัวแปร
ค่าคงที่
การรับรู้ประโยชน์ (X1)
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (X2)
การรับรู้ความเสี่ยง (X3)

b
1.981
0.491
0.206
-0.234

SE b
0.294
0.059
0.058
0.045

R2 = 0.447, SEE = 0.5139, F = 79.786, Sig. of F = 0.000
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Beta

Tolerance

VIF

0.439
0.186
-0.234

0.679
0.697
0.915

1.473
1.434
1.093

t-test
6.728*
8.364*
3.587*
-5.190*

p-value
0.000
0.000
0.000
0.000
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(2) จากตาราง 4 พบว่า การตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)
ด้วยการตรวจค่าสัดส่วนความแปรปรวนในตัวแปรทีอ่ ธิบาย
ไม่ได้ด้วยตัวแปรอื่นๆ (Tolerance)  มีค่ามากกว่า 0.19
ค่า Variance Inflation Factor (VIF) มีค่าน้อยกว่า
5.30 และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าต่ำกว่า 0.80 จึงจะ
แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กันเอง ทั้ง
การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และ
การรับรู้ความเสี่ยง มีค่า Tolerance เท่ากับ 0.679 0.915 มีคา่ มากกว่า 0.19 ค่า VIF เท่ากับ 1.093 - 1.473
มีค่าน้อยกว่า 5.3 และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ
-0.227 - 0.544 มีค่าต่ำกว่า 0.80 แสดงว่าตัวแปรอิสระ
ทั้ง 3 ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กัน

		
3 ) ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่างปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความตั้งใจของผู้
ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
การวิ เ คราะห์ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ พบว่ า
การรับรูป้ ระโยชน์มคี วามสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง
กับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดั บ ต่ ำ กั บ ความตั้ ง ใจของผู้ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ผ่ า น
อินเทอร์เน็ต และการรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ทาง
ลบระดับต่ำกับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
อิ น เทอร์ เ น็ ต อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 

ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านการวิ จั ย ข้ อ ที่ 1 2 และ 3 

ตามลำดับ แสดงดังตาราง 5

ตาราง 5
การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)
ตัวแปร
ความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Y)
การรับรู้ประโยชน์ (X1)
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (X2)

Y

X1

X2

X3

0.604*

0.478*

-0.398*

0.544*

-0.276*
-0.227*

การรับรู้ความเสี่ยง (X3)
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย

1) ผลการศึกษาระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
ผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมี
ความตั้งใจในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่
ในระดับสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Peng Lu,
Lung Hsu and Ying Hsu (2005) กล่าวว่า ผู้ใช้บริการ
ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต มี ค วามตั้ ง ใจในการใช้ บ ริ ก ารทาง
อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับสูง
ผลการวิจัยข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ความตั้งใจ
เกิดจากทัศนคติและรูปแบบของการรับรู้ การที่บุคคลมี
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน เนื่องมาจากการมีทัศนคติและ
แบบอย่างที่แตกต่างกัน ซึ่งถ้าบุคคลมีทัศนคติและรูป
แบบของการรับรู้เป็นไปในทางบวก จะส่งผลให้เกิดความ
ตั้งใจที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน แต่ถ้าบุคคลมีทัศนคติ

และรูปแบบของการรับรู้เป็นไปในทางลบ จะส่งผลให้
เกิดความตั้งใจที่แสดงออกมาในทิศทางตรงข้ามกัน
2)ผลการศึกษาปัจจัยและลำดับความสำคัญ
ของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
การวิเคราะห์สมการถดถอยของระดับความ
ตั้ ง ใจของผู้ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต พบว่ า
ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้
งาน และการรับรู้ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อระดับความ
ตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต และยังพบ
ว่า ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (Beta) ของ
การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และ
การรับรู้ความเสี่ยง มีค่าที่ต่างกัน ซึ่งการรับรู้ประโยชน์ มี
ค่า Beta เท่ากับ 0.439 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
มี ค่ า Beta เท่ า กั บ 0.186 และการรั บ รู้ ค วามเสี่ ย ง 
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มีค่า Beta เท่ากับ -0.234 จากค่า Beta จะพบว่า การ
รับรูป้ ระโยชน์มผี ลกระทบต่อระดับความตัง้ ใจของผูซ้ อ้ื ขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตมากที่สุด และมีผลกระทบ
ทำให้ ร ะดั บ ความตั้ ง ใจของผู้ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ผ่ า น
อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น ส่วนการรับรู้ความเสี่ยงมีผลกระทบ
ต่อระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์
เน็ตน้อยที่สุด และมีผลกระทบทำให้ระดับความตั้งใจ
ของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตลดลง ส่วนการ
รับรู้ประโยชน์ มีค่า Beta สูงกว่าการรับรู้ความง่ายใน
การใช้งาน เท่ากับ 0.253
ผลการวิจัยข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตั้งใจที่จะใช้บริการเมื่อ
รับรู้ว่า ระบบนั้นมีประโยชน์แล้วจึงรับรู้ว่าระบบนั้นมี
ความง่ายในการใช้งาน ฉะนั้น ตลาดหลักทรัพย์ บริษัท
หลักทรัพย์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบที่
ใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต ควรที่จะ
พิจารณาถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งานมาเป็นอัน
ดับแรก รองลงมา คือ ความง่ายในการใช้งานเพื่อตอบ
สนองความต้ อ งการผู้ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้น และ
จะเห็นได้วา่ การรับรูค้ วามเสีย่ งมีทศิ ทางตรงข้ามกับระดับ
ความตั้ ง ใจของผู้ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต
ตลาดหลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ควรทีจ่ ะคำนึงถึงปัจจัยนีด้ ว้ ยเช่นกัน เนือ่ งจากถ้าผูซ้ อ้ื ขาย
หลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตรับรู้ว่า ระบบมีความ
เสี่ยงไม่มีความปลอดภัย ผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ
อิ น เทอร์ เ น็ ต อาจจะยกเลิ ก การซื้ อ ขายผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ต และกลับมาเลือกใช้การซื้อขายผ่านทางห้อง
ค้าและทางโทรศัพท์แทน และสำหรับนักลงทุนรายใหม่
หรือรายเดิมที่ยังไม่เคยซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์
เน็ต บุคคลกลุ่มนี้อาจจะกลัวความผิดพลาด และไม่มั่นใจ
ในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตเท่าที่ควร
ตลาดหลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ก็
ควรที่จะมีการให้ข้อมูล และแนะนำให้บุคคลกลุ่มนี้ทราบ
ถึ ง ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย ของการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ผ่ า น
อิ น เทอร์ เ น็ ต ให้ ม ากขึ้ น เพื่อที่บุคคลกลุ่มนี้จะได้นำไป
พิจารณา และสนใจที่จะใช้งาน ซึ่งถ้าบุคคลกลุ่มนี้มีการ
รับรู้ความเสี่ยงน้อยลงจะส่งผลให้ระดับความตั้งใจของผู้
ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายตลาด ตลอดจนการพัฒนาระบบ

เพือ่ ตอบสนองความต้องการผูซ้ อ้ื ขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบ
อินเทอร์เน็ตได้เพิ่มมากขึ้น
3 ) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านอินเทอร์เน็ต อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
การรั บ รู้ ป ระโยชน์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวก
ระดับปานกลางกับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านอินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Davis (1989); Suh &
Han (2002); Pikkarainen, Pikkarainen, Karjaluoto
& Pahnila (2004); Cao Zhang and Seydel (2005);
Peng Lu, Lung Hsu &Ying Hsu (2005); Chi, Kavin
& David (2007); Rigopoulos (2007); Chen (2008);  
Mafe, Blas, Navarre & Manzano (2009); Carlos,
Garcia & Vega (2009) และ Nor, Sutanonpaiboon
& Mastor (2010) กล่าวว่า การรับรู้ประโยชน์มีความ
สั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ความตั้ ง ใจในการใช้ บ ริ ก ารทาง
อินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องตามแบบจำลองการยอมรับ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Technology Acceptance
Model หรือ TAM) ของ Davis (1989)
ผลการวิจัยข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การรับรู้
ประโยชน์มคี วามสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับความ
ตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต เนื่องจาก
การรับรู้ประโยชน์ของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอิน
เทอร์ เ น็ ต แตกต่ า งกั น จะมี ค วามตั้ ง ใจในการเปิ ด รั บ ตั ว
กระตุ้นและแปลความหมายข้อมูลที่ได้รับที่แตกต่างกัน
โดยที่ผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้นจะมี
การรับรู้ประโยชน์ในแง่ความสะดวกสบาย ลดค่าใช้จ่าย
ประหยัดเวลาและการเดินทาง สามารถเข้าใช้บริการได้
ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งถ้าผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตมีการรับรู้ประโยชน์เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้ผู้
ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีระดับความ
ตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น
ตามไปด้วย
การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์
ทางบวกระดับต่ำกับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านอินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อติโมท อุ่นจิตติ (2552)
Davis (1989); Suh and Han (2002); Pikkarainen,
Pikkarainen, Karjaluoto & Pahnila (2004); 
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Cao Zhang & Seydel (2005); Peng Lu, Lung Hsu
& Ying Hsu (2005), Chi, Kavin & David (2007);
Rigopoulos (2007); Chen (2008); Mafe, Blas,
Navarre & Manzano (2009); Carlos, Garcia & Vega 

(2009) และ Nor, Sutanonpaiboon and Mastor 

(2010) กล่าวว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีความ
สั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ความตั้ ง ใจในการใช้ บ ริ ก ารทาง
อินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องตามแบบจำลองการยอมรับ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Technology Acceptance
Model หรือ TAM) ของ Davis (1989)
ผลการวิ จั ย ข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การรั บ
รู้ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ำ
กับความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
เนื่องจากการรับรู้ของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอิน
เทอร์เน็ตทีม่ ตี อ่ ระบบอยูใ่ นระดับต่ำ ซึง่ ผูซ้ อ้ื ขายหลักทรัพย์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอาจรู้สึกว่า ระบบซื้อขายผ่านอิน
เทอร์เน็ตนั้น ยังยากต่อการใช้งาน และยากในการเรียนรู้
แต่ถ้าผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีการรับ
รู้ความง่ายในการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้ผู้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีระดับความตั้งใจของ
ผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นตามไป
ด้วย
การรั บ รู้ ค วามเสี่ ย งมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบ
ระดั บ ต่ ำ กั บ ความตั้ ง ใจของผู้ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ผ่ า น
อิ น เทอร์ เ น็ ต อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Peng Lu, Lung Hsu &
Ying Hsu (2005); Chi, Kavin & David (2007); Chen
(2008); และ Mafe, Blas, Navarre & Manzano (2009)
กล่าวว่า การรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ความตั้งใจในการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต
ผลการวิ จั ย ข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การรั บ
รู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ทางลบระดับต่ำกับความตั้งใจ
ของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต เนื่องจากการ
รับรูค้ วามเสีย่ งเป็นตัวแปรเชิงลบ ซึง่ เมือ่ ผูซ้ อ้ื ขายหลักทรัพย์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในการใช้งาน
คิดว่าการใช้งานมีความเสี่ยงมากกว่าหากเปรียบเทียบกับ
ช่องทางอื่นๆ และมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะเกิดการ
สูญเสีย ความไม่แน่นอนในการใช้งานจนทำให้เกิดปัญหา
ที่ไม่คาดคิด จะส่งผลให้การรับรู้ความเสี่ยงมีระดับเพิ่มสูง
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ขึ้น ซึ่งถ้าผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมี
การรับรูค้ วามเสีย่ งเพิม่ สูงขึน้ จะส่งผลให้ผซู้ อ้ื ขายหลักทรัพย์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตลดลง

ข้อเสนอแนะการวิจัย

1)  ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
		
(1) จากข้ อ ค้ น พบที่ ว่ า การรั บ รู้
ประโยชน์มีผลกระทบต่อระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ผา่ นอินเทอร์เน็ตมากทีส่ ดุ จะเห็นได้วา่ ผูซ้ อ้ื ขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตคำนึงถึงการรับรู้ประโยชน์ใน
แง่ความสะดวกสบาย ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาและ
การเดินทาง สามารถเข้าใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
มากกว่ า ปั จ จั ย อื่ น ๆ ดั ง นั้ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ บริ ษั ท
หลักทรัพย์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องควรที่จะพิจารณาถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งานมาเป็นอันดับแรก รอง
ลงมาคือ ความง่ายในการใช้งาน เพื่อพัฒนาระบบในการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตให้ดีขึ้น และเป็นการ
ขยายตลาด ตลอดจนการพัฒนาระบบเพื่อตอบสนอง
ความต้องการผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ได้เพิ่มมากขึ้น
		
(2) จากข้ อ ค้ น พบที่ ว่ า การรั บ รู้
ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และการรับ
รู้ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อระดับความตั้งใจของผู้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้สามารถพิจารณา
ความตั้ ง ใจมาจากปั จ จั ย ด้ า นการลงทุ น มาเป็ น ปั จ จั ย
เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการอธิบายความตั้งใจ ซึ่งจะส่งผลให้
เกิ ด พฤติ ก รรม นั่ น คื อ ระดั บ ความตั้ ง ใจของผู้ ซื้ อ ขาย
หลั ก ทรั พ ย์ ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ดั ง นั้ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์
บริษัทหลักทรัพย์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องควรมีการสื่อสาร
ในการให้คำแนะนำ และข้อมูลต่างๆ ในด้านการลงทุน
กับผู้ที่รู้จักแต่ไม่ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
ซึ่งอาจจะสื่อสารผ่านทางที่ปรึกษาทางการลงทุน ทางอิน
เทอร์เน็ต หรือบุคคลทั่วๆไปเพื่อให้เกิดการบอกต่อ ซึ่ง
เป็นช่องทางทีเ่ ข้าถึงกลุม่ ผูล้ งทุนได้งา่ ย สะดวก และรวดเร็ว
ทัง้ นีค้ วามตัง้ ใจดังกล่าวทีจ่ ะแสดงออกมานัน้ เกิดจากความรู้
ความคิ ด และความรู้ สึ ก การที่ จ ะทำให้ ทั ศ นคติ
เปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้น ควรมีการกระตุ้นความคิด และ
ความรู้สึก โดยการนำปัจจัยต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับ
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เปลี่ยนทัศนคติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมต่อ
ไปในอนาคต
2)  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		
(1)   การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษา
ความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต พบ
ว่า กลุม่ ตัวอย่างไม่ได้ตามขนาดตัวอย่างทีเ่ หมาะสม ดังนัน้
การอ้างอิงไปสู่ประชากรกลุ่มอื่นๆ ผู้นำไปใช้ควรระวัง
และในการวิจัยครั้งต่อไปพยายามเก็บกลุ่มตัวอย่างให้ได้
มากขึ้น
		
(2)  ในการวิจัยครั้งต่อไปควรขยาย
ผลการศึกษาโดยเพิ่มเติมถึงปัจจัยภายนอกอื่นๆ หรือข้อ
คำถามอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อระดับความตัง้ ใจของผูซ้ อ้ื ขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น ทัศนคติ การรับรู้ความ

น่าเชื่อถือ การรับรู้ความเสี่ยงที่เกิดจากการทำรายการ
ซื้อขายผิดพลาด ซึ่งบุคคลส่วนใหญ่ที่ใช้และไม่ใช้บริการ
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ผา่ นอินเทอร์เน็ต กลัวทีจ่ ะทำรายการ
ซื้อขายผิดพลาด เพราะผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์
เน็ตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายนั้นเอง จึงส่งผล
ทำให้ ไ ม่ มั่ น ใจในระบบการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ผ่ า น
อินเทอร์เน็ตเท่าที่ควร ทั้งนี้เพื่อจะช่วยเพิ่มความรู้และ
ข้อค้นพบ ตลอดจนการนำข้อมูลไปพัฒนาแนวทางใน
การส่ ง เสริ ม การทำธุ ร กรรมทางด้ า นการเงิ น ผ่ า นช่ อ ง
ทางการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
และพัฒนากรอบแนวคิดที่แตกต่างจากการศึกษาครั้งนี้
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยมากยิ่งขึ้น
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