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บทคดัยอ่ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในแง่พฤติกรรมและการใช้
งานระบบการลงทุนเสมือนของนักลงทุนรายย่อย อันได้แก่ ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ ความ
คาดหมายด้านความพยายาม เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก ความเสี่ยงที่รับรู้ และอิทธิพลทางสังคม 
โดยการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการส ารวจ แบบส ารวจทางออนไลน์เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างคือนักลงทุนรายย่อย 410 คนซึ่งอยู่ในชุมชนการลงทุนเสมือน เทคนิคทางสถิติที่ใช้
คือสถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณที่ระดับนัยส าคัญ .05 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี 
สถานภาพโสด จบการการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานเอกชน รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อ
เดือนมากกว่า 55,000 บาท และผู้ตอบจ านวนมากท่ีสุดมีการลงทุน ในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  มี
ประสบการณ์ด้านการลงทุนน้อยกว่า 1 ปี และจ านวนมากที่สุดมีเหตุผลในลงทุนเพ่ือเตรียมไว้ตอน
เกษียณ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความคาดหมายด้านความพยายาม และความเสี่ยงที่รับรู้มี 
และความตั้งใจในแง่พฤติกรรมมีอิทธิพลทางบวกต่อการใช้งานระบบการลงทุนเสมือน 
 
ค าส าคัญ: การยอมรับ, ชุมชนเสมือน, การลงทุน, ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม, ทฤษฎีรวมการยอมรับ
และใช้เทคโนโลยี  
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ABSTRACT 

 
This research aimed to study fators influencing behavioral intention and use 

behavior of virtual investment community including performance expectancy, effort 
expectancy, facilitating conditions, perceived risks and social influence of retail 
investors in Bangkok by applying quantitative, survey research method. Online 
questionnaire was used as a tool to collect data from the sample group of 410 retail 
investors in virtual investment community. Statistical techniques used for data 
analysis were descriptive statistics and the hypotheses were tested by multiple 
regression analysis at .05 significance level.  
 The resutls revelaed that the majority of the sample were female, aged 30-39 
years old with Bachelor’s degree, employees in as private firms with Meanrage 
monthly personal income of above 55,000 baht. The largest sample-group had 
invested in provident funds with less than 1-year investment experience, and 
indicated the reason for investment as to prepare for retirement. 
 The results from hypothesis testing find that effort expectancy, perceived risks 
and behavioral intention posifitively affects virtual investment community use 
behavior.   
 
Keywords: Adoption, Virtual Community, Investment, Behavioral Intention, Unified 
Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู้ให้การชี้แนะเรื่องการศึกษาค้นคว้า
แนวคิดทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรม ตรวจทาน ชี้แนะปรับแก้ข้อบกพร่องของงาน ซึ่งเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการจัดท าเนื้อหาครั้งนี้ 
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยยังได้รับความเมตตาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ (1) ดร. นพันษกรณ์ ไวย
วุฒิธนาภูมิ และ (2) ดร. อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์ ซึ่งได้สละเวลาอันมีค่าท าการตรวจประเมินความ
ตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามพร้อมให้ค าแนะน าอันมีคุณค่า พร้อมกันนี้ขอขอบพระคุณ  
ดร.มารยาท โยทองยศ ผู้เมตตาช่วยปูความรู้พ้ืนฐานสถิติส าหรับงานวิจัยเป็นผลให้ผู้วิจัยสามารถ
ศึกษาค้นคว้าวิธีการทางสถิติอ่ืนต่อไปได้ อันเป็นผลให้งานวิจัยครั้งนี้มคีวามสมบูรณ์ด้วยดี ตลอดจน
ขอขอบพระคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพทุกท่านเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพ่ีน้องทุกคน และเพ่ือนนักศึกษาผู้มีส่วนช่วยเหลือผลักดัน
ให้ผู้วิจัยเกิดความพยายามรวมถึงให้ก าลังใจอยู่เบื้องหลังในการศึกษาตลอดหลักสูตรนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและ
ช่วยบอกต่อเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระนี้ ส่งผลให้สามารถรวบรวมแบบสอบถามได้ครบตามจ านวนทัน
ก าหนดเวลา 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขออุทิศความรู้ คุณประโยชน์ และความดีงามจากความส าเร็จทุกประการนี้
ให้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่าน 

 
ณัฐพร ไชยยากูลวัฒน์ 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเปน็มาและความส าคัญของปญัหา 

“นักวิเคราะห์และนักวิจัยหลายท่านได้ชี้ให้เห็นว่า โดยพื้นฐานแล้วเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 
21แตกต่างไปจากปีท่ีผ่าน ๆ มา เพราะตัวขับเคลื่อนคุณค่า (Value Drivers) ที่มีอิทธิพลเหนือ
เศรษฐกิจใหม่นั้น ไม่สามารถจับต้องได้โดยง่าย” (FASB, 2001)  

ซึ่งสอดค้องกับค าว่า “ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) หรือบางครั้งถูกก าหนดให้
เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หรือ สินทรัพย์ความรู้ และได้รับการยอมรับว่าเป็นทรัพยากรเศรษฐกิจที่
ส าคัญของบริษัท” (Bontis et al., 2000; Bontis, 2001) “ทั้งยังมีบทบาทส าคัญในการด าเนินธุรกิจ 
เนื่องจากภูมิทัศน์โลกได้เปลี่ยนจากเศรษฐกิจฐานการผลิตเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ไปแล้ว” (Lim & 
Dallimore, 2002)  

“จากการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งฐานข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน ชุมชน
เสมือนคือ หนึ่งในฐานข้อมูลส าคัญ และได้มีผู้ให้นิยามของชุมชนเสมือน (Virtual Community) ไว้ว่า 
การรวมตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ส่วนตัว” (Kannan, et al, 2000 และ 
Rheingold, 1993)  

“จากการขยายตัวของการเข้าถึงเครือข่ายต่าง ๆ นั้นได้อ านวยความสะดวกให้เกิดการ
เติบโตอย่างรวดเร็วของชุมชนเสมือน และผลให้ชุมชนเสมือนมีเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบด้วยกิจกรรมท่ี
มีขอบข่ายตั้งแต่เศรษฐกิจ การตลาด ไปจนถึงสังคม และการศึกษา ซึ่งบุคคลหลายคนได้มีส่วนร่วมใน
ชุมชนเสมือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่วิชาชีพชุมชนเสมือน (เช่น ชุมชนแนวปฏิบัติ: CoPs) เพ่ือ
แสวงหาความรู้ส าหรับแก้ไขปัญหาในที่ท างาน” (Lynn, et al, 2002) 

“ชุมชนเสมือนได้รวมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แล้ว ตั้งแต่กระดานสนทนา จนถึงเกมเล่นตาม
บทบาทแบบออนไลน์ที่มีผู้เล่นจ านวนมาก (Massive Multiplayer Online Role-playing Games: 
MMORPGs) และโลกเสมือนจริง (Virtual Realities: VR) เช่น Second Life ในโลกธุรกิจได้
สันนิษฐานว่า ชุมชนเสมือนจะสามารถใช้ประโยชน์ในแง่ของการเข้าถึงผู้บริโภค และข้อมูลผู้บริโภค 
ซึ่งประโยชน์ของข้อสันนิษฐานนี้มักไม่ได้ถูกตระหนักถึงบ่อยนัก” (Spaulding, 2010)  

“Forbes.com ระบุว่า 65 เปอร์เซ็นต์ของนักลงทุนรายย่อย และ 68 เปอร์เซ็นต์ของที่
ปรึกษาทางการเงินพิจารณาว่า อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลการลงทุนที่ส าคัญที่สุดของพวกเขา” 
(Scharler, 2009) “ชุมชนเสมือนซึ่งผู้ใช้สามารถแบ่งปันข้อมูล และขอค าแนะน าได้เป็นแหล่งข้อมูลที่
ส าคัญบนอินเทอร์เน็ตซึ่งนักลงทุนจ านวนมากก าลังมุ่งหน้าเข้าสู่ชุมชนการลงทุนเสมือน หรือบอร์ด
ข้อความ ฟอรัม เช่น Yahoo! RagingBull MotleyFool SiliconInvestor MorningStar 
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ActiveTrader TheLion และ HotCopper เพ่ือค้นหาข้อมูล หาความกระจ่าง และแลกเปลี่ยน
ข้อมูล” (Lerman, 2010 และ Park, et al., 2010)  

“ก่อนหน้านี้ข้อมูลที่ได้รับนั้นส่วนมากผ่านการกรองและควบคุมโดยส านักพิมพ์ หรือส านัก
ข่าวซึ่งจะแสดงเฉพาะความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แต่ขณะนี้คนทั่วไปสามารถแบ่งปันมุมมองที่
หลากหลายในชุมชนได้” (Lerman, 2010) 

“การเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ๆ เป็นแนวโน้มของมนุษย์ตามธรรมชาติ” (Festinger, 
1954 และ Suls, et al., 2002) “ในชุมชนที่คนอ่ืนสามารถสังเกตการณ์ได้ง่าย มักจะเกิดการ
เปรียบเทียบทางสังคมและส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ทั้งนี้นักลงทุนยังมีแนวโน้มที่จะ
ปฏิบัติตามเสียงส่วนใหญ่” (Becker, 1991) “ชมุชนจะช่วยนักลงทุนให้สังเกตพฤติกรรมของคนส่วน
ใหญ่ได้ นอกจากนี้ ข้อมูลจ านวนมหาศาลที่มีมุมมองแตกต่างกันอาจไม่ใช่สิ่งที่เหมาะส าหรับนัก
ลงทุน” (Park, et al., 2010)  

อนึ่ง “แม้ว่าจะมีโครงการวิจัยหลายโครงการมุ่งเน้นไปยังปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง” (Heijden, 2003; Taylor & Todd, 1995; 
Venkatesh, et al., 2003; Al-Qeisi, 2009 และ Dwivedi, et al., 2017) หรือ “อาจหมายรวมถึง
การยอมรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ค ากล่าวที่ว่า ในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับบริการของรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ พลเมืองได้ให้ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางการเชื่อมต่อทางเทคโนโลยีและผล
ที่ตามมาคือ รู้สึกขาดความเป็นส่วนตัว งานวิจัยทางวิชาการในรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้แสดงให้เห็นว่า 
การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญท่ีน าไปสู่การยอมรับของ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” (Al-Adawi, et al., 2005 แล Palmer, 2002) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยเชิงประจักษ์ซึ่งรวบรวมปัจจัยความส าเร็จ หรือปัจจัยด้านบวก
ของชุมชนเสมือน แต่ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่รับรู้ (Perceived Risk) ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการวางกล
ยุทธ์ทางการตลาดได้ ยังมีจ านวนไม่มาก จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยสาเหตุการยอมรับ
ชุมชนเสมือนโดยมุ่งเน้นด้านการลงทุน 

 
1.2 วตัถปุระสงค์การวจิยั 

1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใช้งานระบบการลงทุนเสมือนของนักลงทุนราย
ย่อยอันได้แก่ ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ ความคาดหมายด้านความพยายาม เงื่อนไขการ
อ านวยความสะดวก ความเสี่ยงที่รับรู้ และอิทธิพลทางสังคม 

1.2.2 เพื่อศึกษาความตั้งใจในแง่พฤติกรรมและเงื่อนไขการอ านวยความสะดวกท่ีมีอิทธิพลต่อ
การใช้งานระบบการลงทุนเสมือนของนักลงทุนรายย่อย  
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1.3 ขอบเขตของการวจิยั 
การประยุกต์ทฤษฎีรวมการยอมรับและใช้เทคโนโลยีเพ่ือเข้าใจการยอมรับชุมชนการลงทุน

เสมือนของนักลงทุนรายย่อย มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรในการวิจัยนี้คือ นักลงทุนรายย่อย กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบไม่เป็นไปตาม

ความน่าจะเป็นจากชุมชนเสมือนที่เกี่ยวกับการลงทุน 
1.3.2 ขอบเขตด้านตวัแปร 
 1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 5 ตัวแปร ได้แก่ 
  ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 
  ความคาดหมายด้านความพยายาม (Effort Expectancy) 
  อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 
  เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (Facilitating Conditions) 
  ความเสี่ยงที่รับรู้ (Perceived Risk) 
 2) ตัวแปรคั่นกลาง (Mediator Variables) ได้แก่ 
  ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (Behavioral Intention) 
 3) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
  การใช้งานระบบ (Use Behavior) 
1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา 
ระยะเวลาในการศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่ 1 ก.ย. 2560 ถึง  30 ม.ค. 2561 รวมเป็นระยะเวลา

ทั้งสิ้น ประมาณ 5 เดือน 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 
1.4.1 เพ่ิมเติมองค์ความรู้ทางวิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม อันได้แก่ (1) ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ (2) ความคาดหมายด้าน
ความพยายาม (3) อิทธิพลทางสังคม และ (4) ความเสี่ยงที่รับรู้ 

1.4.2 เพิ่มเติมองค์ความรู้ทางวิชาการ และผลการวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ใช้งานระบบ อันได้แก่ (1) ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (2) เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก ประโยชน์
ในการน าไปใช้ 

1.4.3 เพ่ือเป็นแนวทางให้ธุรกิจ หรือชุมชนเสมือนอ่ืน ๆ ที่ด าเนินธุรกิจที่คล้ายคลึงกับชุมชน
การลงทุนเสมือน (Virtual Investment Community) ประเมินและปรับปรุงความคาดหมายด้าน
ประสิทธิภาพ ความคาดหมายด้านความพยายาม อิทธิพลทางสังคม ความเสี่ยงที่รับรู้ และเงื่อนไขการ
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อ านวยความสะดวกในการใช้งานระบบของชุมชนเสมือนเพื่อก่อให้เกิดความตั้งใจในแง่พฤติกรรม อัน
จะส่งผลให้เกิดการใช้งานระบบที่มากขึ้น 
 
1.5 ค านิยามศัพทเ์ฉพาะ 

ชมุชนเสมือน (Virtual Community) นั้นได้ถูกกล่าวถึงโดย Rindings, et al. (2002) วา่ 
“คือ กลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกัน สื่อสารกันเป็นประจ า และในบางช่วงเวลา โดยมีรูปแบบที่จัด
ระเบียบทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางต าแหน่งที่สาธารณะหรือกลไก” ส่วน Das et al. (2005) กล่าวว่า 
“แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในชุมชนเสมือนอาจมาจากหลากหลายแหล่งข้อมูลซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่
เข้าร่วมชุมชนดังกล่าวเพราะคาดหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์บางอย่าง” 

ชมุชนการลงทนุเสมอืน (Virtual Investment Community) นั้นได้ถูกกล่าวถึงจาก Gu, 
et al. (2007) “ตัวอย่างเช่น การเป็นโฮสต์ของฟอรัมการอภิปรายซึ่งทุ่มเทให้กับหุ้นที่เฉพาะเจาะจง 
และแข่งขันเพ่ือดึงดูดนักลงทุน อย่างเช่น กูเก้ิลไฟแนนซ์ (Google Finance) และเว็บไซต์ที่คล้ายคลึง
กันมีฟอรัมออนไลน์ที่ผู้ใช้เข้ามาแชร์มุมมองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกหรือผิดเกี่ยวกับแต่ละบริษัท”  

นักลงทุนรายย่อย (Retail investors) ได้ให้ความหมายโดย Cambridge Business 
English Dictionary (2011) ว่า “คือ สมาชิกสาธารณะที่ท าการลงทุนโดยมิใช่องค์กรขนาดใหญ่ หรือ
ธุรกิจที่ท าการลงทุน”  

ความคาดหมายด้านประสทิธภิาพ มีนิยามว่า “เป็นระดับที่แต่ละคนเชื่อว่าการใช้ระบบนี้
จะช่วยให้เขา หรือเธอบรรลุผลงานได้ดีขึ้น” (Venkatesh, et al., 2003) 

ความคาดหมายด้านความพยายาม (Effort Expectancy) หมายถึง “ขอบเขตท่ีการใช้
ระบบเป็นเรื่องง่ายส าหรับแต่ละบุคคล” (Howard, et al., 2017) และ Davis, et al. (1989) ได้ให้
นิยามว่า “คือระดับของความเรียบง่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบ”  

อิทธิพลทางสงัคม (Social Influence) หมายถึง “ขอบเขตที่แต่ละบุคคลรับรู้ว่าผู้ที่มี
ความส าคัญเหล่านั้นเชื่อว่าพวกเขาควรใช้ระบบ” (Howard, et al., 2017)  

เงือ่นไขการอ านวยความสะดวก (Facilitating Conditions) หมายถึง “ขอบเขตที่บุคคล
เชื่อว่าองค์กรมีอยู่เพื่อสนับสนุนการใช้ระบบ” (Howard, et al., 2017) 

ความเสีย่งทีร่บัรู้ (Perceived Risk) หมายถึง “ความเสี่ยงที่รับรู้ไว้ว่าเป็นการสูญเสียที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากตัวแปรจิตวิสัย” ตามนิยามของ Peter & Ryan (1976) และ Featherman & 
Pavlou (2003) ยังระบุความเสี่ยงที่รับรู้ว่า “เป็นความสูญเสียที่เป็นไปได้เมื่อท าการติดตามผลลัพธ์ที่
ต้องการ” 

ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (Behavioral Intention) หมายถึง “โครงสร้างที่ประกอบด้วย
ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ ความคาดหมายด้านความพยายาม และอิทธิพลทางสังคม” 
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(Howard, et al., 2017) 
การใชง้านระบบ (Use Behavior) หมายถึง “การค้นหาข้อมูล บทความต่างๆ เกี่ยวกับการ

ลงทุน การตั้งกระทู้ค าถาม หรือ การตอบค าถาม รวมทั้งการแชร์ข้อมูล และพูดคุยบนกระดานสนทนา
ในชุมชนการลงทุนเสมือน ยังหมายถึง ความถี่ ระยะเวลา และความรุนแรงของปฏิสัมพันธ์ของ
พนักงานกับระบบเฉพาะ” (Venkatesh, et al., 2003) 
 



บทที ่2 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัหวัข้อวจิยั 

 
ในการศึกษาเรื่องการประยุกต์ทฤษฎีรวมการยอมรับและใช้เทคโนโลยีเพ่ือเข้าใจการยอมรับ

ชุมชนการลงทุนเสมือนของนักลงทุนรายย่อย ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
2.1 ทฤษฎกีารยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี (The unified theory of acceptance and use of 
technology: UTAUT) 

UTAUT เป็นรูปแบบการยอมรับของแต่ละบุคคลซึ่งรวบรวมมาจากแบบจ าลองและทฤษฎี 
8 ได้แก่ Theory of Reasoned Action (TRA), Technology Acceptance Model (TAM),  
Motivational Model (MM), Theory of Planned Behavior (TPB), Model Combining the 
Technology Acceptance Model and Theory of Planned Behavior (C-TAM-TPB), Model 
of PC Utilization (MPCU), Innovation Diffusion Theory (IDT) และ Social Cognitive 
Theory (SCT) (Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003) แต่ละโครงสร้างที่ระบุใน IDT, TRA, 
TAM, TPB, C-TAM-TPB, MPCU, MM และ SCT (ภาคผนวก ค.) เป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างหลักและ
หัวข้อการวัดของ The unified theory of acceptance and use of technology: UTAUT 
(ตารางท่ี 2.1) 

“วัตถุประสงค์ของการสร้าง UTAUT คือ การน าทฤษฎีและงานวิจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละบุคคลที่กระจัดกระจายอยู่ไปสู่เป็นแบบจ าลองทฤษฎีเอกภาพ ในการ
ท าเช่นนี้โดยการเปรียบเทียบโมเดลเฉพาะทั้ง 8 แบบ ที่เป็นตัวก าหนดความตั้งใจและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความคล้ายกันเชิงแนวคิดและเชิงประจักษ์ในแบบจ าลองเหล่านี้ได้ถูกน ามาใช้
สร้าง UTAUT” (Venkatesh, et al., 2003) 

“เพ่ือสรุปผลการวิจัย UTAUT ขั้นสูงด้านการยอมรับของแต่ละบุคคลโดยรวบรวมมุมมอง
ทางทฤษฎีที่พบได้ทั่วไปในวรรณกรรม ร่วมกับ 4 ตัวแปร ก ากับเข้าด้วยกันเพ่ือสร้างอิทธิพลแบบได-
นามิก รวมถึงเพศ อายุ ความสมัครใจ และประสบการณ์” (Venkatesh, et al., 2003) ซึ่งมองได้ว่า 
UTAUT สมควรจะน ามาใช้เพื่อศึกษาการยอมรับชุมชนการลงทุนเสมือนของนักลงทุนรายย่อยได้ จึง
ได้น าเสนอคุณค่าของ UTAUT ผ่านข้อค าถามของการวิจัยนี้ (ตารางที่ 3.1 และ ตารางที่ 4.11) 
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ภาพที่ 2.1: ทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี UTAUT (Venkatesh, et al., 2003) 
 

 
 
ตารางที่ 2.1: โครงสร้างที่ระบุในทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี UTAUT 
 

โครงสรา้งหลัก โครงสรา้งและทฤษฎี อ้างองิ 

ความคาดหมาย
ด้านประสิทธิภาพ 

การรับรู้ประโยชน์ (TAM/TAM2 and 
C-TAM-TPB) 

Davis (1989) 

 แรงจูงใจภายนอก (MM) Davis, Bagozzi, and 
Warshaw (1992) 

 ความเหมาะสมกับงาน (MPCU) Thompson, Higgins, and 
Howell (1991) 

 ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (IDT) Moore and Benbasat 
(1991) 

 ความคาดหมายถึงผลลัพธ์ (SCT) Compeau and Higgins 
(1995) 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): โครงสร้างที่ระบุในทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี UTAUT 
 

โครงสรา้งหลัก โครงสรา้งและทฤษฎี อ้างองิ 

ความคาดหมาย
ด้านความพยายาม 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
(TAM/TAM2) 

Davis (1989) 

 ความซับซ้อน (MPCU) Thompson et al. (1991) 
 ความง่ายในการใช้งาน (IDT) Moore and Benbasat 

(1991) 

อิทธิพลทางสังคม บรรทัดฐานทางสังคม (TRA, TAM2, 
TPB and C-TAM-TPB)  

Ajzen (1991), Fishbein 
and Ajzen (1975), Taylor 
and Todd (1995) 

 ปัจจัยทางสังคม (MPCU) Thompson et al. (1991) 
 ภาพลักษณ์ (IDT) Moore and Benbasat 

(1991) 

เงื่อนไขการอ านวย
ความสะดวก 

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (TPB 
and C-TAM-TPB) 

Ajzen (1991), Taylor and 
Todd (1995) 

 เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก 
(MPCU) 

Thompson et al. (1991) 

 ความเข้ากันได้ (IDT) Moore and Benbasat 
(1991) 

*หมายเหตุ IDT = innovation diffusion theory; TRA = theory of reasoned action; TAM = 
technology acceptance model; TPB = theory of planned behavior; C-TAM-TPB = 
model combining the technology acceptance model and theory of planned 
behavior; MPCU = model of PC utilization; MM = motivational model; SCT = social 
cognitive theory; TAM2 = extended technology acceptance model 
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2.2 ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งทีร่บัรู ้(Perceived Risk) 
นับตั้งแต่ปี1960 เป็นต้นมา ทฤษฎีความเสี่ยงที่รับรู้ได้ถูกใช้เพ่ืออธิบายพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค งานวิจัยที่ส าคัญได้ท าการตรวจสอบผลกระทบของความเสี่ยงต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
แบบดั้งเดิม (Lin, 2008) 

Peter & Ryan (1976) ได้ให้นิยามความเสี่ยงที่รับรู้ไว้ว่าเป็น การสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากตัวแปรเชิงจิตวิสัยและ Featherman & Pavlou (2003) ยังระบุความเสี่ยงที่รับรู้ว่าเป็น ความ
สูญเสียที่เป็นไปได้เมื่อท าการติดตามผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ความเสี่ยงที่รับรู้ (Perceived Risk) ถือได้ว่าเป็นการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับความไม่แน่นอน
ที่อาจเกิดข้ึน และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก าหนด (Forsythe, et al., 
2006; Littler & Melanthiou, 2006; Bland, et al., 2007 และ Im, et al., 2008) 

นักวิชาการส่วนใหญ่กล่าวว่า ความเสี่ยงในการรับรู้ของผู้บริโภคเป็นชนิดของโครงสร้างแบบ
หลายมิติ (Multi-Dimension) มี 6 องคป์ระกอบหรือประเภทของความเสี่ยงที่รับรู้ได้ คือ: การเงิน 
ประสิทธิภาพ สังคม กายภาพ ความเป็นส่วนตัว และการสูญเสียเวลา (Jacoby & Kaplan, 1972; 
Kaplan, et al., 1974 และ Roselius, 1971) 

จากการศึกษาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการทางการเงินเคลื่อนที่พบว่า ความ
กังวลของผู้คนเก่ียวกับปัญหาที่เก่ียวกับความเสี่ยงเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการยอมรับบริการทาง
การเงินแบบเคลื่อนที่ (Laukkanen & Kiviniemi 2010 และ Luo, et al., 2010)  

แม้ผู้ใช้ทั่วไปงานอาจรับรู้ว่าบริการหนึ่ง ๆ มีคุณค่า แต่ความตั้งใจในการใช้บริการอาจลดลง
จากความเสี่ยงที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบในบริบทของชุมชนการลงทุนเสมือน โดยแพลตฟอร์ม
บริการ คือ สิ่งประดิษฐ์ไอทีที่ใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ประกอบด้วย
อินเทอร์เน็ต การด าเนินธุรกรรมซื้อขายหุ้นผ่านอุปกรณ์ไอทีแบบเคลื่อนที่ หรือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล
การลงทุนอาจเกี่ยวข้องกับผลเชิงลบที่ไม่พบในรูปแบบเดิม รวมถึงข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลที่
เพ่ิมข้ึน การสกัดกั้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการเชื่อมต่อไร้สายที่ไม่เสถียร ความเสี่ยงที่รับรู้นั้นเกิด
จากการด าเนินธุรกรรมการลงทุนทั้งในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือมือถือ อาจขัดขวางความตั้งใจในการ
ใช้ระบบดังกล่าว เมื่อพิจารณาในแง่ชุมชนการลงทุนเสมือนการศึกษาครั้งนี้ได้รวมเอาความเสี่ยงที่รับรู้
เข้าสู่ UTAUT (ภาพท่ี 2) เพ่ือให้ค าอธิบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า เหตุใดนักลงทุนจึงเลือกใช้หรือต่อต้าน
ชุมชนการลงทุนเสมือน 
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ภาพที่ 2.2: กรอบแนวคิดเก่ียวกับความเสี่ยงที่รับรู้ของ (Lee, 2009) 
 

 
 
ภาพที่ 2.3: ความเสี่ยงที่รับรู้ในโมเดล UMEGA (Dwivedi, et al., 2017)  
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ภาพที่ 2.4: กรอบแนวคิดเก่ียวกับความเสี่ยงที่รับรู้ (Abrahão, et al., 2016) 
 

 
 

เนื่องจากชุมชนการลงทุนเสมือนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนักลงทุนรายย่อยจ านวนไม่มากนักเคย
ใช้ระบบดังกล่าวมาก่อน ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงใช้ความตั้งใจในแง่พฤติกรรมเป็นตัวแปรอิสระ
ในช่วงเริ่มต้นของการวิจัยการยอมรับชุมชนการลงทุนเสมือน และศึกษาถึงความเสี่ยงที่รับรู้ พร้อมกับ
ตัวแปรพื้นฐานทั้งหมดตามรูปแบบ UTAUT ดั้งเดิม เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการตรวจสอบการ
ยอมรับชุมชนการลงทุนเสมือนในบริบทการใช้งาน จึงเพ่ิมเติมด้านข้อมูลส่วนบุคคลประกอบการวิจัย
ครั้งนี้โดยแบ่งแยกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์การลงทุน เป็นต้น 

 
2.3 สมมตฐิาน 
 H1. ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ (PE) มีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (BI) ของนักลงทุนรายย่อย 
 H2. ความคาดหมายด้านความพยายาม (EE) มีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (BI) ของนักลงทุนรายย่อย 
  H3. อิทธิพลทางสังคม (SI) มีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจในแง่
พฤติกรรม (BI) ของนักลงทุนรายย่อย 
 H4. ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (BI) มีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อการใช้งาน
ระบบ (UB) ของนักลงทุนรายย่อย 
 H5. เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (FC) มีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อการใช้
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งานระบบ (UB) ของนักลงทุนรายย่อย 
 H6. ความเสี่ยงที่รับรู้ (PR) มีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจในแง่
พฤติกรรม (BI) ของนักลงทุนรายย่อย 

 
2.4 กรอบแนวความคดิการวจิยั 
 
ภาพที่ 2.5: กรอบแนวความคิดการวิจัย อ้างอิงหลักพ้ืนฐานของโมเดล UTAUT (Venkatesh, et al., 

2003) 
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บทที ่3 
วธิดี าเนินงานวจิยั 

 
3.1 ประเภทของงานวจิยั 
 การศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ทฤษฎีรวมการยอมรับและใช้เทคโนโลยีเพ่ือเข้าใจการยอมรับ
ชุมชนการลงทุนเสมือนของนักลงทุนรายย่อย” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยมีรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่ใช้แบบสอบถามออนไลน์ เป็นเครื่องมือ
รวบรวมข้อมูล 
 
3.2 ประชากร และการเลือกตวัอยา่ง 

ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั 
ผู้ใช้งานชุมชนการลงทุนเสมือนซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน 
การเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience 

Sampling) จากผู้ใช้งานชุมชนการลงทุนเสมือน ในเว็บบอร์ดห้องสินธรของเว็บไซต์พันทิป ในเว็บ
บอร์ดนักลงทุนของเว็บไซต์สนุกดอทคอม โดยใช้แบบสอบถามรูปแบบออนไลน์เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกท าในช่วงเวลาที่ตนสะดวกได้และเนื่องจากผู้ใช้งานชุมชน
การลงทุนเสมือน มีจ านวนมากจึงไม่สามารถทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้
ตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนของผลวิจัยไม่เกิน บวก/ลบ 5% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ  400 คน แต่เพ่ือเพ่ิมความแม่นย า ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 410 ตัวอย่าง  

 
3.3 นยิามเชงิปฏบิตัิการ 
 ความคาดหมายด้านประสทิธภิาพ (Performance Expectancy) มีนิยามว่าเป็น ระดับที่แต่
ละคนเชื่อว่าการใช้ระบบนี้จะช่วยให้เขา หรือเธอบรรลุผลงานได้ดีขึ้น (Venkatesh, et al., 2003) 
ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 5 ข้อดังนี้ 
 1. การใช้ชุมชนการลงทุนเสมือนนั้นมีประโยชน์ส าหรับการลงทุนของคุณ 
 2. การใช้ชุมชนการลงทุนเสมือนจะท าให้คุณมีก าไรจากการลงทุนมากขึ้น 
 3. การใช้ชุมชนการลงทุนเสมือน ช่วยเพ่ิมโอกาสในการบรรลุเป้าหมายส าหรับการลงทุนของ
คุณ 
 4. การใช้ชุมชนการลงทุนเสมือน ช่วยปรับปรุงคุณภาพข้อมูลการลงทุนที่คุณมีอยู่ให้สูงขึ้น 
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 5. การใช้ชุมชนการลงทุนเสมือน จะท าให้คุณใช้เวลาน้อยลงในการบรรลุเป้าหมายการลงทุน
ของคุณ 

ความคาดหมายด้านความพยายาม (Effort Expectancy) หมายถึง ขอบเขตที่การใช้ระบบ
เป็นเรื่องง่ายส าหรับแต่ละบุคคล (Howard, et al., 2017) โมเดลก่อนหน้านี้จับแนวคิดนี้ในการรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้ งานความซับซ้อน และความสะดวกในการใช้งาน ผลกระทบของการสร้างนี้จะ
ได้รับการควบคุมอย่างเห็นได้ชัดโดยพิจารณาจากเพศ วัย และประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
ผู้หญิงวัยหนุ่มสาวในช่วงเริ่มต้นของประสบการณ์คาดว่าจะได้รับผลกระทบ (Venkatesh, et al., 
2003 และ Davis, et al., 1989) ได้ให้นิยามว่า คือระดับของความเรียบง่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ระบบ ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ ดังนี้ 
 1. การเรียนรู้การใช้ชุมชนการลงทุนเสมือนเป็นเรื่องง่ายส าหรับคุณ 
 2. คุณคาดหวังว่าการใช้ชุมชนการลงทุนเสมือนจะมีความชัดเจนและสามารถเข้าใจได้ 
 3. เป็นเรื่องง่ายส าหรับคุณท่ีจะเกิดความช านาญในการใช้ชุมชนการลงทุนเสมือน 
 4. การใช้ชุมชนการลงทุนเสมือนจะช่วยคุณให้สามารถบรรลุการซื้อขายได้เร็วขึ้น 
 อิทธิพลทางสงัคม (Social Influence) หมายถึง ขอบเขตที่แต่ละบุคคลรับรู้ว่าผู้ที่มี
ความส าคัญเหล่านั้นเชื่อว่าพวกเขาควรใช้ระบบ (Howard, et al., 2017) ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 
4 ข้อ ดังนี้ 
 1. คุณรู้สึกว่าบุคคลที่มีอิทธิพลต่อคุณสามารถช่วยเหลือคุณในการใช้ชุมชนการลงทุนเสมือน 
 2. คุณคิดว่าคุณควรใช้ชุมชนการลงทุนเสมือน เนื่องจากครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อคุณใช้งานอยู่ 
 3. รุ่นพี่ของคุณหรือผู้มีประสบการณ์การลงทุนที่คุณรู้จักได้ประโยชน์จากการใช้ชุมชนการ
ลงทุนเสมือน 
 4. คุณรู้สึกว่าการใช้ชุมชนการลงทุนเสมือนมีผลต่อภาพลักษณ์ของคุณ 

เงือ่นไขการอ านวยความสะดวก  (Facilitating Conditions) หมายถึง ขอบเขตที่แต่ละ
บุคคลรับรู้ว่าผู้ที่มีความส าคัญเหล่านั้นเชื่อว่าพวกเขาควรใช้ระบบ (Howard, et al., 2017) 
ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ ดังนี้ 
 1. คุณมีความรู้ที่จ าเป็นต่อการใช้ชุมชนการลงทุนเสมือน 
 2. คุณมีคนรู้จัก(หรือกลุ่ม) ที่สามารถช่วยเหลือคุณได้เมื่อประสบปัญหาด้านชุมชนการลงทุน
เสมือน 
 3. คุณมีทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการใช้ชุมชนการลงทุนเสมือน 
 4. ชุมชนการลงทุนเสมือนไม่สามารถท างานร่วมกับระบบอ่ืนที่คุณใช้งานได้  
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 ความเสีย่งที่รบัรู ้(Perceived Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่รับรู้ไว้ว่าเป็นการสูญเสียที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากตัวแปรจิตวิสัยตามนิยามของ Peter & Ryan (1976) และ Featherman & Pavlou 
(2003) ยังระบุความเสี่ยงที่รับรู้ว่าเป็น ความสูญเสียที่เป็นไปได้เมื่อท าการติดตามผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 3 ข้อ ดังนี้ 

1. คุณกังวลว่าคนอ่ืนอาจเข้าถึงบัญชีข้อมูลชุมชนการลงทุนเสมือนของคุณ 
2. คุณคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับระบบชุมชนการลงทุนเสมือน 
3. คุณจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบชุมชนการลงทุนเสมือน 
ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (Behavioral Intention) หมายถึง โครงสร้างที่ประกอบด้วย

ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ ความคาดหมายด้านความพยายาม และอิทธิพลทางสังคม 
(Howard, et al., 2017) ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ ดังนี้ 

1. คุณมีความตั้งใจอย่างยิ่งว่าจะใช้ชุมชนการลงทุนเสมือน ในอีก 1 เดือนข้างหน้า 
2. คุณคาดการณ์ว่าคุณน่าจะใช้ชุมชนการลงทุนเสมือน ในอีก 1 เดือนข้างหน้า 
3. คุณวางแผนที่จะใช้ชุมชนการลงทุนเสมือน ในอีก 1 เดือนข้างหน้า 
4. คุณจะใช้ชุมชนการลงทุนเสมือน เมื่อมีความต้องการในการลงทุน 
การใชง้านระบบ (Use Behavior) หมายถึง การค้นหาข้อมูล บทความต่าง ๆ เกี่ยวกับการ

ลงทุน การตั้งกระทู้ค าถาม หรือ การตอบค าถาม รวมทั้งการแชร์ข้อมูล และพูดคุยบนกระดานสนทนา
ในชุมชนการลงทุนเสมือน และยังหมายถึง ความถี่ ระยะเวลา และความรุนแรงของปฏิสัมพันธ์ของ
พนักงานกับระบบเฉพาะ (Howard, et al., 2017) ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ ดังนี้ 

1. คุณเคยใช้ชุมชนการลงทุนเสมือนแล้ว 
2. คุณใช้ชุมชนการลงทุนเสมือนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
3. ในรอบเดือนหนึ่งคุณใช้ชุมชนการลงทุนเสมือน หลายครั้ง 
4. คุณใช้ประโยชน์จากชุมชนการลงทุนเสมือน 

 
3.4 เครื่องมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะเป็นค าถามเชิงโครงสร้าง 
(Structured question) เป็นเครื่องมือส าหรับการเก็บรวมรวมข้อมูล และมีขั้นตอนในการออกแบบ
เครื่องมือในการวิจัย ซึ่งแบบสอบถามได้ออกแบบจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยเครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
 สว่นที ่1 ข้อค าถามเพ่ือการคัดกรองประชากรกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 1 ข้อ คือ 
 คุณมีการน ารายได้ไปลงทุนหรือไม่ โดยให้เลือกตอบว่า “มี” หรือ “ไม่มี” 

สว่นที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งานชุมชนการลงทุนเสมือน ซึ่งเป็นข้อมูล
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ทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ จ านวน 13 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน อาชีพ มีการน าเงินรายได้ไปลงทุนหรือไม่ รูปแบบการลงทุน วิธีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน 
แหล่งข้อมูลที่ใช้หาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเป็นประจ า ประสบการณ์ด้านการลงทุน และเหตุผลใน
การลงทุน โดยมีทั้งค าถามแบบเป็นตัวเลือกเพียงค าตอบเดียวและแบบเลือกตอบได้มากกว่า 1 
ค าตอบ 
 สว่นที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการใช้งานระบบชุมชนการลงทุน มี
ลักษณะเป็นมาตรวัดลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ จ านวน 28 ข้อ แบ่งออกเป็นแต่ละปัจจัย ดังนี้ 

1) ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) จ านวน 5 ข้อ 
2) ความคาดหมายด้านความพยายาม (Effort Expectancy) จ านวน 4 ข้อ 
3) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) จ านวน 4 ข้อ 
4) เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (Facilitating Conditions) จ านวน 4 ข้อ 
5) ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (Behavioral Intention) จ านวน 4 ข้อ 
6) ความเสี่ยงที่รับรู้ (Perceived Risk) จ านวน 3 ข้อ 
7) การใช้งานระบบ (Use Behavior) จ านวน 4 ข้อ 

โดยมีรายละเอียดการให้คะแนน คือ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย 
เฉยๆ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แทนค่าด้วยคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ ทั้งนี้ข้อ
ค าถามในแต่ละปัจจัยมาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1: รายละเอียดของตัวแปรและข้อค าถาม  
 

ตวัแปร มิต/ิองค ์ประกอบ รายละเอยีด Items/ข้อค าถาม ชื่อโมเดล/สเกล และชื่ออ้างองิ (นาม: ป)ี 

Performance 
Expectancy 

ความคาดหมายด้าน
ประสิทธิภาพ 

PE1 
การใชช้มุชนการลงทนุเสมือนจรงินัน้มปีระโยชนส์ าหรับการ
ลงทนุของคุณ 

UTAUT Model (Venkatesh et al., 2003) 

PE2 
การใชช้มุชนการลงทนุฯ จะท าใหคุ้ณมีก าไรจากการลงทนุ
มากขึน้ 

Sina Elli. (2009) 

PE3 
การใชช้มุชนการลงทนุฯ ชว่ยเพิม่โอกาสในการบรรลุ
เป้าหมายส าหรบัการลงทนุของคณุ 

Tai, Yi-Ming, and Yi-Cheng Ku.  (2013) 

PE4 
การใชช้มุชนการลงทนุฯ ชว่ยปรบัปรงุคณุภาพขอ้มลูการ
ลงทนุที่คณุมีอยูใ่หสู้งขึน้ 

Escobar-Rodríguez, T., & Carvajal-
Trujillo, E. (2014) 

PE5 
การใชช้มุชนการลงทนุฯ จะท าใหคุ้ณใชเ้วลาน้อยลงในการ
บรรลเุปา้หมายการลงทนุของคุณ 

G. Kabra et al. (2017) 

Effort Expectancy 
ความคาดหมายด้าน

ความพยายาม 

EE1 การเรยีนรูก้ารใชช้มุชนการลงทุนฯเปน็เรือ่งงา่ยส าหรบัคณุ UTAUT Model (Venkatesh et al., 2003) 

EE2 
คุณคาดหวงัวา่การใชช้มุชนการลงทนุฯจะมคีวามชดัเจน
และสามารถเข้าใจได ้

Sina Elli. (2011) 

EE3 
เป็นเรื่องงา่ยส าหรบัคณุทีจ่ะเกิดความช านาญในการใช้
ชมุชนการลงทนุฯ 

Tai, Yi-Ming, and Yi-Cheng Ku.  (2013) 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ): รายละเอียดของตัวแปรและข้อค าถาม  
 

ตวัแปร มิต/ิองค ์ประกอบ รายละเอยีด Items/ข้อค าถาม ชื่อโมเดล/สเกล และชื่ออ้างองิ (นาม : ป)ี 

Effort Expectancy 
ความคาดหมายด้านความ

พยายาม 
EE4 

การใชช้มุชนการลงทนุฯจะชว่ยคณุใหส้ามารถบรรลกุาร
ซื้อขายไดเ้รว็ขึน้ 

Escobar-Rodríguez, T., & Carvajal-
Trujillo, E. (2014) 

Social Influence 
อิทธิพลทางสังคม 

SI1 
คุณรูส้ึกวา่บคุคลที่มีอทิธิพลตอ่คุณสามารถชว่ยเหลือคณุ
ในการใชช้มุชนการลงทนุฯ 

K. Al-Qeisi. (2009) 

SI2 
คุณคดิวา่คุณควรใชช้มุชนการลงทนุฯ เนื่องจากครอบครวั 
เพื่อน หรือบคุคลที่มีอทิธิพลตอ่คุณใชง้านอยู่ 

Tai, Yi-Ming, and Yi-Cheng Ku.  (2013) 

SI3 
รุน่พีข่องคุณหรือผูม้ปีระสบการณก์ารลงทนุที่คณุรูจ้ักได้
ประโยชนจ์ากการใชช้มุชนการลงทนุฯ 

R.S. Abrahao et al. (2016) 

SI4 
คุณรูส้ึกวา่การใชช้มุชนการลงทุนฯมผีลต่อภาพลักษณข์อง
คุณ 

Gu,Lee, and Suh (2009), Zhou et al. 
(2010), Im et al. (2011), Silveira (2012), 
Zhou (2012), and Martins et al. (2014) 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ): รายละเอียดของตัวแปรและข้อค าถาม 
 

ตวัแปร มิต/ิองค์ประกอบ รายละเอยีด Items/ข้อค าถาม ชื่อโมเดล/สเกล และชื่ออ้างองิ (นาม : ป)ี 

Social Influence 
อิทธิพลทางสังคม 

เงื่อนไขการอ านวยความ
สะดวก 

FC1 คุณมคีวามรูท้ีจ่ าเปน็ต่อการใชช้มุชนการลงทนุฯ Babita Gupta et al. (2008); K. Al-Qeisi. (2009) 

FC2 
คุณมคีนรูจ้ัก(หรอืกลุม่) ทีส่ามารถชว่ยเหลือคุณได้
เมือ่ประสบปญัหาดา้นชมุชนการลงทนุฯ 

Tai, Yi-Ming, and Yi-Cheng Ku.  (2013) 

FC3 
คุณมทีรัพยากรทีจ่ าเปน็ส าหรบัการใชช้มุชนการ
ลงทนุฯ 

Y.K. Dwivedi et al. (2017) 

FC4 
ชมุชนการลงทนุฯไมส่ามารถท างานรว่มกับระบบ
อื่นที่คณุใชง้านได้ 

G. Kabra et al. (2017) 

Behavioral Intention 
ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม 

BI1 
คุณมคีวามตัง้ใจอยา่งยิ่งวา่จะใชช้มุชนการลงทนุฯ 
ในอีก 1 เดอืนขา้งหนา้ 

Tai, Yi-Ming, and Yi-Cheng Ku.  (2013) 

BI2 
คุณคาดการณว์า่คุณนา่จะใชช้มุชนการลงทนุฯ ใน
อีก 1 เดือนข้างหน้า 

G. Kabra et al. (2017) 

BI3 
คุณวางแผนทีจ่ะใชช้มุชนการลงทนุฯ ในอีก 1 
เดือนขา้งหนา้ 

Y.K. Dwivedi et al. (2017) 

BI4 
คุณจะใชช้มุชนการลงทนุฯ เมือ่มีความตอ้งการใน
การลงทนุ 

Escobar-Rodríguez, T., & Carvajal-Trujillo, E. 
(2014) 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ): รายละเอียดของตัวแปรและข้อค าถาม 
 

ตวัแปร มิต/ิองค์ประกอบ รายละเอยีด Items/ข้อค าถาม ชื่อโมเดล/สเกล และชื่ออ้างองิ (นาม : ป)ี 

Perceived Risk 
ความเสี่ยงที่รับรู้ 

PR1 
คุณกงัวลวา่คนอืน่อาจเขา้ถงึบัญชขี้อมูลชมุชนการลงทนุฯของ
คุณ 

Tai, Yi-Ming, and Yi-Cheng Ku.  (2013) 

PR2 
คุณคดิวา่มีความเปน็ไปไดส้งูที่จะเกดิข้อผดิพลาดขึน้กับระบบ
ชมุชนการลงทนุฯ 

Featherman and Pavlou (2003), Lu et 
al.(2011), 

PR3 
คุณจะรูส้กึไมป่ลอดภยัเลยในการให้ข้อมลูสว่นบุคคลผา่น
ระบบชมุชนการลงทนุฯ 

Yang et al. (2012), Zhang et al.(2012), 
Martins et al. (2014), M.-C. Lee (2009) 

Use behavior 
การใช้งานระบบ 

UB1 
คุณใชบ้รกิารชุมชนการลงทุนฯ ส าหรบัการลงทุนของคณุบอ่ย
แค่ไหน 

Venkatesh et al. (2012), Wu and Wang 
(2005) 

UB2 คุณใชชุ้มชนการลงทนุเสมือนจรงิเพื่อประกอบการตดัสนิใจ  

UB3 ในรอบเดือนหนึง่คุณใชช้มุชนการลงทนุเสมือนจริงหลายครัง้  

UB4 คุณใชป้ระโยชนจ์ากชมุชนการลงทนุเสมอืนจรงิ  
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3.5 การทดสอบเครื่องมือ 
ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวิจัยโดยท าการทดสอบ 
3.5.1 ความตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity)  
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาเป็นการวัดคุณภาพของเครื่องมือที่สร้างขึ้นกับ

องค์ประกอบที่ ต้องการวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องมือแต่ละชนิดมีจุดมุ่งหมายเฉพาะตัว ดังนั้น
เครื่องมือที่มีความตรงในจุดมุ่งหมายหนึ่งได้ โดยไม่จ าเป็นจะต้องครอบคลุมจุดมุ่งหมายทั้งหมด การ
ตรวจสอบนั้นจะพิจารณาทีละข้อว่ามีลักษณะข้อความเป็นอย่างไร และทุกข้อมีคุณภาพตามเกณฑ์ใน
แต่ละแบบการประเมินนั้น ๆ หรือไม่ (Wainer & Braun, 1988) 

เป็นความตรงที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตรวจสอบเนื้อหาของเครื่องมือว่าเนื้อหาของข้อค าถาม
วัดได้ตรงตามเนื้อหาของตัวแปรที่ต้องการวัดหรือไม่ โดยการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ 
พิจารณาว่าเครื่องมือนั้นมีความ ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องตามนิยามเชิงปฏิบัติการในกรอบขอบเขตท่ี
ต้องการวัดหรือไม่ (Gable, 1986)  

เพ่ือท าการตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อหา โดยการน านิยามเชิงทฤษฎีนิยามเชิงปฏิบัติการ 
และโครงสร้างการสร้างข้อค าถามควบคู่กับ เครือ่งมือให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง
ผู้เชี่ยวชาญกรอกผลการพิจารณา ความสอดคล้อง ระหว่างประเด็นที่ต้องการวัดกับข้อค าถามที่สร้าง
ขึ้นดัชนีที่ใช้แสดงค่าความสอดคล้องเรียกว่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม และวัตถุประสงค์ 
(Item-Objective Congruence Index-IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ  

ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้น สอดคลอ้ง กับนิยามของตัวแปรที่ก าหนด  
ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้น สอดคลอ้ง กับนิยามของตัวแปรที่ก าหนด  
ให้คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้น ไมส่อดคล้อง กับนิยามของตัวแปรที่ก าหนด  
หลังจากนั้นน าผลของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมารวมกัน เพ่ือค านวณจากดัชนีความสอดคล้องฯ

ซึ่งมีสูตร ค านวณดังนี้ (Rovinelli & Hambleton, 1977) 

IOC= 
    

  
  

Σ R = ผลรวมของคะแนนตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อค าถาม 
   n = จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด  
ความสอดคล้องกันเป็นตัวบ่งชี้ความแปรปรวนร่วมกันระหว่างตัวแปร และโครงสร้าง ซึ่ง

ความถูกต้องนี้วัดจากค่าเฉลี่ยและเกณฑ์ที่ยอมรับได้จะต้องสูงกว่า 0.50 (Fornell & Larcker, 1981) 
จึงน ามาเป็นเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

1) ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความตรงผ่านเกณฑ์สามารถน าไปใช้ในการ 
ทดสอบก่อนการใช้งานได้  
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2) ข้อค าถามที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.50 ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องปรับปรุงแก้ไข  
ผลจากการท า IOC นี้ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน มีดังต่อไปนี้ (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ข) 
ส่วนที่ 1 ข้อค าถามเพ่ือการคัดกรองประชากรกลุ่มเป้าหมาย : ผ่าน 
ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งานชุมชนการลงทุนเสมือน : ผ่าน 
ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการใช้งานระบบชุมชนการลงทุน : ผ่าน 
ทั้งนี้ไม่มีการตัดข้อค าถามจากการวัดตัวแปร แต่ให้ค าแนะน าในการสลับล าดับค าถามเพ่ือคัด

กรองคุณสมบัตินักลงทุน พร้อมทั้งขอให้เพ่ิมค าถามเก่ียวกับการใช้งานระบบ 
3.5.2 การตรวจสอบความเทีย่ง (Reliability) 
ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงของแต่ละตัวแปรได้ค่าตามมาตรฐานที่ก าหนด คือ สัมประสิทธิ์

แอลฟาฯ มีค่ามากกว่า .7 และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อมีค่ามากกว่า .3 โดยมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ค่าความเที่ยงดังตารางที่ 3.2  
 
ตารางที่ 3.2: ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability) ของมาตรวัด 
 

มิตหิรือตวัแปร จ านวนตวัชีว้ดั ตวัชีว้ดั 
Corrected Item-
Total Correlation 

ค่าสมัประสิทธิ์
แอลฟา 

ความคาดหมายด้าน
ประสทิธภิาพ 

5 PE1 .666 .928 
 PE2 .825 .895 
 PE3 .855 .890 
 PE4 .834 .893 
 PE5 .797 .901 

ความคาดหมายด้าน
ความพยายาม 

4 EE1 .740 .889 
 EE2 .766 .879 
 EE3 .845 .850 
 EE4 .774 .876 

อิทธิพลทางสงัคม 4 SI1 .654 .841 
 SI2 .748 .802 
 SI3 .750 .756 
 SI4 .671 .801 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ): ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability) ของมาตรวัด 
 

มิตหิรือตวัแปร จ านวนตวัชีว้ดั ตวัชีว้ดั 
Corrected Item-
Total Correlation 

ค่าสมัประสิทธิ์
แอลฟา 

เงือ่นไขการอ านวยความ
สะดวก 

4 FC1 .537 .758 
 FC2 .568 .744 
 FC3 .701 .670 
 FC4 .575 .746 

ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม 4 BI1 .876 .886 
 BI2 .882 .884 
 BI3 .872 .888 
 BI4 .686 .947 

ความเสีย่งทีร่บัรู้ 3 PR1 .643 .850 
 PR2 .770 .730 
 PR3 .735 .765 

การใชง้านระบบ 4 UB1 .762 .909 
 UB2 .811 .893 
 UB3 .847 .880 
 UB4 .822 .889 

 
จากข้างต้นสรุปได้ว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาฯ มีค่าอยู่ระหว่าง .716 ถึง .947 และค่าอ านาจ

จ าแนกรายข้อมีค่าอยู่ระหว่าง .537 ถึง .882 ถือว่า แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึงไม่ได้ท า
การตัดข้อค าถามใด ๆ ออก เพราะค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาฯ (Cronbach’s Alpha) ของทุกตัวแปรมีค่า
เท่ากับ .70 หรือมากกว่า ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาฯ .70 ถือเป็นที่ยอมรับได้ในมาตรวัดระดับต านาน 
(Lance, et al., 2006) ดังนั้น แบบสอบถามนี้จึงมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะน ามาใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูล 

 
 
 
 



24 

3.6 วธิีการเกบ็ขอ้มลู 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยวางแผนท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้

แบบสอบถามรูปแบบออนไลน์ของกูเก้ิล และส่งลิงค์ของแบบสอบถามนั้นไปยังนักลงทุนรายย่อยทั่วไป
ผ่านทางเว็บบอร์ดนักลงทุนต่าง ๆ เช่น ห้องสินธรของเว็บไซต์พันทิป ห้องนักลงทุนของเว็บไซต์สนุก  

 
3.7 ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

รายละเอียดของขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าร่างแบบสอบถามเพ่ือการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
ขั้นตอนที่ 2 ส่งร่างแบบสอบถามฯ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและสรุปผลค่าความเที่ยงตรง 

(Validity) โดยการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
ของแบบสอบถาม 

ขั้นตอนที่ 3  ปรับปรุงแบบสอบถามครั้งที่1 (Use Behavior) และทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 
30 คน 

ขั้นตอนที่ 4  สรุปผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha) ของกลุ่มตัวอย่างให้อาจารย์ที่ปรึกษา และปรับปรุงแบบสอบถามครั้งที่2  

ขั้นตอนที่ 5  ท าการรวบรวมเก็บแบบสอบถาม 410 ชุด และประเมินจ านวนแบบสอบถามที่
ได้กลับมาจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด พร้อมตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของค าตอบใน
แบบสอบถามที่ได้รับ 

 
3.8 วธิกีารทางสถติิ 

ผู้วิจัยก าหนดสถิติส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ที่เป็นสถิติพื้นฐาน
ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ของ
แบบสอบถามในส่วนที่ 2 คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายข้อมูลการยอมรับในส่วนต่อมา ส าหรับ
การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยผู้วิจัยจึงเลือกใช้เกณฑ์มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)  
5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) เป็นระดับการประเมิน โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) 
ได้กล่าวไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 



25 

คะแนนเฉลี่ย     แปลความหมาย 
 1.00 – 1.49     ระดับต่ ามาก 
 1.50 – 2.49     ระดับต่ า 
 2.50 – 3.49     ระดับกลาง 
 3.50 – 4.49     ระดับสูง 
 4.50 – 5.00     ระดับสูงมาก (หน้า 167) 
 
2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เป็นสถิติท่ีใช้ทดสอบ

สมมติฐาน เพื่อค้นหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการยอมรับชุมชนการลงทุนเสมือนของนักลงทุนรายย่อย
ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุฯ (Multiple Regression Analysis) โดยมีตัวแปร ได้แก่ ความ
คาดหมายด้านประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ความคาดหมายด้านความพยายาม 
(Effort Expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก 
(Facilitating Conditions) ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (Behavioral Intention) ความเสี่ยงที่รับรู้ 
(Perceived Risk) และการใช้งานระบบ (Use Behavior)  

 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมลู 

 
4.1 ข้อมลูผูต้อบแบบสอบถาม 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
410 คน มาวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังนี้ 

4.1.1 ข้อมลูผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ มีดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.1: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 155 37.80 
หญิง 255 62.20 

รวม 410 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 255 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 62.20 และเป็นเพศชาย จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80 
 

4.1.2 ข้อมลูผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ มีดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.2: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 
20 - 29 ปี 101 24.6 
30 - 39 ปี 272 66.3 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ): จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

40 - 49 ปี 23 5.6 
50 - 55 ปี 9 2.2 

มากกว่า 55 ปี 5 1.2 
รวม 410 100.00 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จ านวน 272 

คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 รองลงมา มีอายุ 20 - 29 ปี จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 อายุ 40 - 
49 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 อายุ 50-55 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2  
อายุมากกว่า 55 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดับ และไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ
ต่ ากว่า 20 ปี  
 

4.1.3 ข้อมลูผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานะ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานะ มีดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.3: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานะ 
 

สถานะ จ านวน ร้อยละ 

โสด 267 65.1 
สมรส 141 34.4 
อ่ืน ๆ  

(แยกกันอยู่ /หย่าร้าง /ม่าย) 
2 0.5 

รวม 410 100.00 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะโสด จ านวน 267 คน คิดเป็น

ร้อยละ 65.1 รองลงมาสถานะสมรส จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 และอ่ืน ๆ (แยกกันอยู่ /
หย่าร้าง /ม่าย)จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .5 ตามล าดับ 
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4.1.4 ข้อมลูผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการศกึษา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการศึกษา มีดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.4: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 15 3.7 
ปริญญาตรี 318 77.6 

สูงกว่าปริญญาตรี 77 18.8 

รวม 410 100.00 
 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 

318 คน คิดเป็นร้อยละ 77.6 รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 77 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.8 และมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตามล าดับ 

 
4.1.5 ข้อมลูผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ มีดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.5: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นักเรียน /นักศึกษา 3 0.7 
เจ้าของธุรกิจ 79 19.3 

พนักงานเอกชน 271 66.1 
ข้าราชการ /พนักงานรัฐ 17 4.1 

ค้าขาย 20 4.9 
รับจ้างทั่วไป 16 3.9 

อ่ืน ๆ 4 1.0 
รวม 410 100.00 
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 271 
คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 รองลงมาเป็นเจ้าของธุรกิจ จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 มีอาชีพ
ค้าขายจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 มีอาชีพข้าราชการ /พนักงานรัฐจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.1 มีอาชีพรับจ้างทั่วไปจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 มีอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.0 และมีนักเรียน /นักศึกษาจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ .7 ตามล าดับ 

 
 4.1.6 ข้อมลูผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเงนิเดือน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเงินเดือน มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.6: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเงินเดือน 
 

เงนิเดือน จ านวน ร้อยละ 

15,000 – 25,000 บาท 104 25.4 
25,001 – 35,000 บาท 110 26.8 
35,001 – 45,000 บาท 43 10.5 
45,001 - 55,000 บาท 37 9.0 
มากกว่า 55,000 บาท 116 28.3 

รวม 410 100.00 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 55,000 บาท 

จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 รองลงมามีรายได้ 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 110 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.8  รายได้ 15,000 – 25,000 บาท จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 รายได้ 
35,001 – 45,000 บาท จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และรายได้ 45,001 - 55,000 บาท 
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ตามล าดับ 

 
4.2 ข้อมลูลักษณะพฤติกรรมและรปูแบบการลงทนุ 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมและรูปแบบการลงทุน
ของนักลงทุนรายย่อยที่ใช้งานชุมชนการลงทุนเสมือนมาวิเคราะห์โดยแยกตามประเภทการลงทุนสูง
ที่สุดอันดับแรก วิธีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน ประสบการณ์ด้านการลงทุน และเหตุผลในการ
ลงทุน ดังต่อไปนี้ 
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4.2.1 ประเภทการลงทนุสงูทีส่ดุอนัดับแรก 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามถึงประเภทการลงทุนสูงที่สุดอันดับแรก มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.7: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกประเภทการลงทุนสูงที่สุดอันดับแรก 
 

ประเภทการลงทนุสูงทีส่ดุอนัดบัแรก จ านวน ร้อยละ 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 103 25.1 
ทองค า 95 23.2 

อสังหาริมทรัพย์ 6 1.5 
หุ้น 75 18.3 

กองทุนรวมต่าง ๆ 60 14.6 
อ่ืน ๆ (สลากออมสิน สหกรณ์ เป็นต้น) 71 17.3 

รวม 410 100.00 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ลงทุนสูงที่สุดอันดับแรกเป็นกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพ จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 รองลงมาเป็นทองค า จ านวน 95 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.2 หุ้น จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 อ่ืน ๆ จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 
กองทุนรวมต่าง ๆ จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 และอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.5 ตามล าดับ 

 
4.2.2 วธิกีารหาข้อมลูเกีย่วกบัการลงทนุ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามถึงวิธีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน มีดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.8: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวิธีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการ

ลงทุน 
 

วธิกีารหาข้อมลูเกี่ยวกบัการลงทนุ จ านวน ร้อยละ 

ศึกษาด้วยตนเอง 211 51.5 
ปรึกษาคนรู้จัก 139 33.9 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ): จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวิธีการหาข้อมูลเกี่ยวกับ
 การลงทุน 

 

วธิกีารหาข้อมลูเกี่ยวกบัการลงทนุ จ านวน ร้อยละ 

ปรึกษาสถาบัน เช่น ธนาคาร หรือ 
บริษัทหลักทรัพย์ 

53 12.9 

อ่ืน ๆ (เทรนเนอร์โค๊ช เป็นต้น) 7 1.7 

รวม 410 100.00 
 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่หาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนโดย

การศึกษาด้วยตนเองจ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาปรึกษาคนรู้จัก จ านวน 139 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.9 ปรึกษาสถาบัน เช่น ธนาคาร หรือบริษัทหลักทรัพย์ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.9 และ อ่ืน ๆ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล าดับ 

 
4.2.3 ประสบการณ์ดา้นการลงทนุ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามถึงประสบการณ์ด้านการลงทุน มีดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.9: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ด้านการลงทุน 
 

ประสบการณด์า้นการลงทนุ จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ปี 240 58.5 
1 – 5 ปี 61 14.9 
6 – 10 ปี 77 18.8 

มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 32 7.8 
รวม 410 100.00 

 
จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนน้อยกว่า 

1 ปีจ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 รองลงมามีประสบการณ์ 6 – 10 ปีจ านวน 77 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.8 มีประสบการณ์ 1 – 5 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 และมีประสบการณ์
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ตามล าดับ 
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4.2.4 เหตผุลในการลงทนุ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามถึงเหตุผลในการลงทุน มีดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.10: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเหตุผลในการลงทุน 
 

เหตผุลในการลงทนุ จ านวน ร้อยละ 

หารายได้เสริม 70 17.1 
เตรียมไว้ตอนเกษียณ 144 35.1 

ลดหย่อนภาษี 130 31.7 
อิสรภาพทางการเงิน 63 15.4 

ไม่ต้องท างานในออฟฟิศ 2 0.5 
อ่ืน ๆ 1 0.2 

รวม 410 100.00 

 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เหตุผลในการลงทุนว่าเพื่อเตรียมไว้

ตอนเกษียณ จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 รองลงมาลดหย่อนภาษี จ านวน 130 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.7  หารายได้เสริม จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 อิสรภาพทางการเงิน จ านวน 63 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 ไม่ต้องท างานในออฟฟิศ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .5 และเหตุผลอื่น ๆ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ .2 ตามล าดับ ส่วนเหตุผลของผู้ที่เลือกตอบว่า “ไม่มี” การน ารายได้ไป
ลงทุน (รวม 20 คน) นั้นได้ถูกสรุปอยู่ในภาคผนวก ค* ของงานวิจัย 

 
4.3 ความคดิเหน็ที่มตี่อการใชง้านระบบชมุชนการลงทนุ 

4.3.1 ความคดิเหน็ของผูใ้ชง้านทีม่ตี่อความคาดหมายด้านประสทิธภิาพ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้งานชุมชนการลงทุน

เสมือนที่มีต่อความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.11: แสดงค่าเฉลี่ย (MEAN) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ผู้ใช้งานชุมชนการลงทุนเสมือนจริงที่มีต่อความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ (n=410) 

 

ตวัแปร/ ปจัจยั ค่าเฉลีย่ 
สว่น

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

ด้านความคาดหมายดา้นประสทิธภิาพ (PE) 
1. การใช้ชุมชนการลงทุนเสมือนนั้นมีประโยชน์
ส าหรับการลงทุนของคุณ 

3.62 .74 ระดับสูง 

2. การใช้ชุมชนการลงทุนเสมือนจะท าให้คุณมีก าไร
จากการลงทุนมากขึ้น 

3.57 .71 ระดับสูง 

3. การใช้ชุมชนการลงทุนเสมือน ช่วยเพิ่มโอกาสใน
การบรรลุเป้าหมายส าหรับการลงทุนของคุณ 

3.71 .67 ระดับสูง 

4. การใช้ชุมชนการลงทุนเสมือนช่วยปรับปรุง
คุณภาพข้อมูลการลงทุนที่คุณมีอยู่ให้สูงขึ้น 

3.74 .70 ระดับสูง 

5. การใช้ชุมชนการลงทุนเสมือนจะท าให้คุณใช้
เวลาน้อยลงในการบรรลุเป้าหมายการลงทุนของ
คุณ 

3.67 .70 ระดับสูง 

รวม 3.66 .62 ระดบัสูง 

 
จากตารางที่ 4.11 ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งานชุมชนการลงทุนเสมือนที่มีต่อความ

คาดหมายด้านประสิทธิภาพ (PE) มีค่าเฉลี่ยรวม 3.66 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม .62 แปล
ความหมายได้ว่า อยู่ในระดับสูง 

 
4.3.2 ความคดิเหน็ของผูใ้ชง้านทีม่ตี่อความคาดหมายด้านความพยายาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้งานชุมชนการลงทุน

เสมือนที่มีต่อความคาดหมายด้านความพยายาม ปรากฏผลดังตารางที่ 4.12 
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ตารางที่ 4.12: แสดงค่าเฉลี่ย (MEAN) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ผู้ใช้งานชุมชนการลงทุนเสมือนจริงที่มีต่อความคาดหมายด้านความพยายาม(n=410) 

 

ตวัแปร/ ปจัจยั ค่าเฉลีย่ 
สว่น

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

ด้านความคาดหมายดา้นความพยายาม (EE) 
1. คุณรู้สึกว่าบุคคลที่มีอิทธิพลต่อคุณสามารถ
ช่วยเหลือคุณในการใช้ชุมชนการลงทุนเสมือน 

3.50 .73 ระดับสูง 

2. คุณคิดว่าคุณควรใช้ชุมชนการลงทุนเสมือน 
เนื่องจากครอบครัว เพ่ือน หรือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
คุณใช้งานอยู่ 

3.72 .70 ระดับสูง 

3. รุ่นพี่ของคุณหรือผู้มีประสบการณ์การลงทุนที่คุณ
รู้จักได้ประโยชน์จากการใช้ชุมชนการลงทุนเสมือน 

3.63 .73 ระดับสูง 

4. คุณรู้สึกว่าการใช้ชุมชนการลงทุนเสมือนมีผลต่อ
ภาพลักษณ์ของคุณ 

3.69 .71 ระดับสูง 

รวม 3.63 .63 ระดบัสูง 

 
จากตารางที่ 4.12 ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งานชุมชนการลงทุนเสมือนที่มีต่อความ

คาดหมายด้านความพยายาม (EE)มีค่าเฉลี่ยรวม 3.63 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม .63 แปล
ความหมายได้ว่า อยู่ในระดับสูง 

 
4.3.3 ความคดิเหน็ของผูใ้ชง้านทีม่ตี่ออทิธิพลทางสงัคม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้งานชุมชนการลงทุน 

เสมือนที่มีต่ออิทธิพลทางสังคม ปรากฏผลดังตารางที่ 4.13 
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ตารางที่ 4.13: แสดงค่าเฉลี่ย (MEAN) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ผู้ใช้งานชุมชนการลงทุนเสมือนจริงที่มีต่ออิทธิพลทางสังคม (n=410) 

 

ตวัแปร/ ปจัจยั ค่าเฉลีย่ 
สว่น

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

ด้านอิทธพิลทางสังคม (SI) 
1. คุณรู้สึกว่าบุคคลที่มีอิทธิพลต่อคุณสามารถ
ช่วยเหลือคุณในการใช้ชุมชนการลงทุนเสมือน 

3.68 .66 ระดับสูง 

2. คุณคิดว่าคุณควรใช้ชุมชนการลงทุนเสมือน 
เนื่องจากครอบครัว เพ่ือน หรือบุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อคุณใช้งานอยู่ 

3.63 .72 ระดับสูง 

3. รุ่นพี่ของคุณหรือผู้มีประสบการณ์การลงทุนที่
คุณรู้จักได้ประโยชน์จากการใช้ชุมชนการลงทุน
เสมือน 

3.62 .71 ระดับสูง 

4. คุณรู้สึกว่าการใช้ชุมชนการลงทุนเสมือนมีผล
ต่อภาพลักษณ์ของคุณ 

3.62 .77 ระดับสูง 

รวม 3.61 .60 ระดบัสูง 

 
จากตารางที่ 4.13 ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งานชุมชนการลงทุนเสมือนที่มีต่ออิทธิพลทาง

สังคม (SI) มีค่าเฉลี่ยรวม 3.61 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม .60 แปลความหมายได้ว่า อยู่ใน
ระดับสูง 

 
4.3.4 ความคดิเหน็ของผูใ้ชง้านทีม่ตี่อเงือ่นไขการอ านวยความสะดวก 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้งานชุมชนการลงทุน

เสมือนที่มีต่อเงื่อนไขการอ านวยความสะดวก ปรากฏผลดังตารางที่ 4.14 
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ตารางที่ 4.14: แสดงค่าเฉลี่ย (MEAN) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ผู้ใช้งานชุมชนการ ลงทุนเสมือนจริงที่มีต่อเงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (n=410) 

 

ตวัแปร/ ปจัจยั ค่าเฉลีย่ 
สว่น

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมา

ย 

ด้านเงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (FC) 
1. คุณมีความรู้ที่จ าเป็นต่อการใช้ชุมชนการลงทุน
เสมือน 

3.43 .77 ระดับกลา
ง 

2. คุณมีคนรู้จัก (หรือกลุ่ม) ที่สามารถช่วยเหลือคุณได้
เมื่อประสบปัญหาด้านชุมชนการลงทุนเสมือน 

3.59 .79 ระดับสูง 

3. คุณมีทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการใช้ชุมชนการ
ลงทุนเสมือน 

3.70 .81 ระดับสูง 

4. ชุมชนการลงทุนเสมือนไม่สามารถท างานร่วมกับ
ระบบอ่ืนที่คุณใช้งานได้ 

3.56 .94 ระดับสูง 

รวม 3.57 .65 ระดบัสูง 

 
จากตารางที่ 4.14 ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งานชุมชนการลงทุนเสมือนที่มีต่อเงื่อนไขการ

อ านวยความสะดวก (FC) มีค่าเฉลี่ยรวม 3.57 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม .65 แปลความหมาย
ได้ว่า ส่วนมากอยู่ในระดับสูง และมีผู้ใช้งานที่มีความรู้ที่จ าเป็นต่อการใช้ชุมชนการลงทุนเสมือนอยู่ใน
ระดับกลาง 

 
4.3.5 ความคดิเหน็ของผูใ้ชง้านทีม่ตี่อความเสีย่งทีร่ับรู้ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้งานชุมชนการลงทุน

เสมือนที่มีต่อความเสี่ยงที่รับรู้ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.15 
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ตารางที่ 4.15: แสดงค่าเฉลี่ย (MEAN) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ผู้ใช้งานชุมชนการลงทุนเสมือนจริงที่มีต่อความเสี่ยงที่รับรู้ (n=410) 

 

ตวัแปร/ ปจัจยั ค่าเฉลีย่ 
สว่น

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

ด้านความเสีย่งทีร่บัรู้ (PR) 
1. คุณกังวลว่าคนอ่ืนอาจเข้าถึงบัญชีข้อมูลชุมชนการ
ลงทุนเสมือนของคุณ 

3.64 .84 ระดับสูง 

2. คุณคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดข้อผิดพลาด
ขึ้นกับระบบชุมชนการลงทุนเสมือน 

3.50 .93 ระดับสูง 

3. คุณจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยในการให้ข้อมูลส่วน
บุคคลผ่านระบบชุมชนการลงทุนเสมือน 

3.57 .89 ระดับสูง 

รวม 3.57 .78 ระดบัสูง 
 
จากตารางที่ 4.15 ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งานชุมชนการลงทุนเสมือนที่มีต่อความเสี่ยงที่

รับรู้ (PR) มีค่าเฉลี่ยรวม 3.57 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม .78 แปลความหมายได้ว่า อยู่ใน
ระดับสูง 

 
4.3.6 ความคดิเหน็ของผูใ้ชง้านทีม่ตี่อความตั้งใจในแงพ่ฤตกิรรม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้งานชุมชนการลงทุน

เสมือนที่มีต่อความตั้งใจในแง่พฤติกรรม ปรากฏผลดังตารางที่ 4.16 
 

 
 
 
 
 
 
 



38 

ตารางที่ 4.16: แสดงค่าเฉลี่ย (MEAN) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ 
 ผู้ใช้งานชุมชนการลงทุนเสมือนที่มีต่อความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (n=410) 
 

ตวัแปร/ ปจัจยั ค่าเฉลีย่ 
สว่น

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

ด้านความตัง้ใจในแง่พฤตกิรรม (BI) 
1. คุณมีความตั้งใจอย่างยิ่งว่าจะใช้ชุมชนการลงทุน
เสมือนในอีก 1 เดือนข้างหน้า  

3.51 .95 ระดับสูง 

2. คุณคาดการณ์ว่าคุณน่าจะใช้ชุมชนการลงทุน
เสมือนในอีก 1 เดือนข้างหน้า 

3.55 .95 ระดับสูง 

3. คุณวางแผนที่จะใช้ชุมชนการลงทุนเสมือนในอีก 1 
เดือนข้างหน้า 

3.48 .97 ระดับกลาง 

4. คุณจะใช้ชุมชนการลงทุนเสมือน เมื่อมีความ
ต้องการในการลงทุน 

3.72 .86 ระดับสูง 

รวม 3.56 .85 ระดบัสูง 

 
จากตารางที่ 4.16 ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งานชุมชนการลงทุนเสมือนที่มีต่อความตั้งใจใน

แง่พฤติกรรม (BI) มีค่าเฉลี่ยรวม 3.56 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม .85 แปลความหมายได้ว่า 
ส่วนมากอยู่ในระดับสูง และมีผู้ใช้งานที่วางแผนที่จะใช้ชุมชนการลงทุนเสมือนในอีก 1 เดือนข้างหน้า
อยู่ในระดับกลาง 

 
4.3.7 ความคดิเหน็ของผูใ้ชง้านทีม่ตี่อการใช้งานระบบ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้งานชุมชนการลงทุน

เสมือนที่มีต่อการใช้งานระบบ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.17 
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ตารางที่ 4.17: แสดงค่าเฉลี่ย (MEAN) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ผู้ใช้งานชุมชนการลงทุนเสมือนที่มีต่อการใช้งานระบบ (n=410) 

 

ตวัแปร/ ปจัจยั ค่าเฉลีย่ 
สว่น

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

ด้านการใชง้านระบบ (UB) 
1. คุณเคยใช้ชุมชนการลงทุนเสมือนแล้ว 3.18 1.13 ระดับกลาง 
2. คุณใช้ชุมชนการลงทุนเสมือนเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ 

2.97 1.20 ระดับกลาง 

3. ในรอบเดือนหนึ่งคุณใช้ชุมชนการลงทุนเสมือน
หลายครั้ง 

3.23 1.13 ระดับกลาง 

4. คุณใช้ประโยชน์จากชุมชนการลงทุนเสมือน 3.25 1.13 ระดับกลาง 

รวม 3.16 1.03 ระดบักลาง 
 
จากตารางที่ 4.17 ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งานชุมชนการลงทุนเสมือนที่มีต่อการใช้งาน

ระบบ (UB) มีค่าเฉลี่ยรวม 3.16 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 1.03 แปลความหมายได้ว่า อยู่ใน
ระดับกลาง 

 
4.4 การตรวจสอบภาวะรว่มเสน้ตรงพห ุ(Multicollinearity) 

ภาวะร่วมเส้นตรงพหุ หมายถึง สภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อตัวแปรอิสระสองตัว หรือมากกว่าใน
สมการถดถอยมีความสัมพันธ์กัน (Collins English Dictionary, 2014) 

เกณฑ์ในการวัดค่าตัวแปรอิสระแต่ละคู่มีภาวะร่วมเส้นตรงพหุหรือไม่ ให้ดูค่าTolerance 
ควรมีค่ามากกว่า 0.1 ค่า VIF ควรมีค่าน้อยกว่า 10 (Hair et al., 2006, pp.230, 233) 

Hair et al. (2006) กล่าวว่า ตัวแปรที่มีค่า Tolerance ต่ ากว่า 0.1 หรือมีค่า VIF สูงกว่า 
10.0 แสดงให้เห็นค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ทีม่ากกว่า 0.9 กับตัวแปรอื่น ๆ บ่งบอกถึงการมี
สหสัมพันธ์กันเองมากเกินไป ซ่ึงจะเกิดเป็นปัญหา Multicollinearity 

4.4.1 การตรวจสอบภาวะรว่มเสน้ตรงพห ุโดยการวเิคราะห์ถดถอยพหเุมื่อความตัง้ใจในแง่
พฤตกิรรม (BI) เปน็ตวัแปรตาม 
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ตารางที่ 4.18: การตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุ เมื่อความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (BI) เป็นตัวแปร
ตาม 

 

ตวัแปร Tolerance VIF 
PE .483 2.072 
EE .483 2.068 
SI .504 1.986 
PR .797 1.255 

 
จากตารางที่ 4.18  ผลการตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุพบว่า ค่า Tolerance ของตัวแปร 

คาดหวังประสิทธิภาพ (PE) คาดหวังความพยายาม (EE) อิทธิพลทางสังคม (SI) และความเสี่ยงที่รับรู้ 
(PR) แสดงให้เห็นว่าค่า Tolerance ของตัวแปรมีค่าไม่ใกล้ศูนย์ 0 และ ค่า VIF มีค่าน้อยกว่า 10 ทุก
ตัว ฉะนั้นสรุปได้ว่าตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มีระดับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็นตัวแปรที่มีความ
อิสระต่อกัน และระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทุกตัวไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity 

 
 4.4.2 การตรวจสอบภาวะรว่มเสน้ตรงพห ุโดยการวเิคราะห์ถดถอยพหเุมื่อการใชง้านระบบ 
(UB) เปน็ตวัแปรตาม 
 
ตารางที่ 4.19: การตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุ เมื่อการใช้งานระบบ (UB) เป็นตัวแปรตาม 
 

ตวัแปร Tolerance VIF 

FC .550 1.817 
BI .550 1.817 

 
จากตารางที่ 4.19  ผลการตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุพบว่า ค่า Tolerance ของตัว

แปร เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (FC) และความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (BI) สามารถวิเคราะห์ได้ว่า
ค่า Tolerance และ ค่า VIF ของตัวแปรมีค่าไม่ใกล้ศูนย์ 0 และ ค่า VIF มีค่าน้อยกว่า 10 ทุกตัว 
ฉะนั้นสรุปได้ว่าตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มีระดับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็นตัวแปรที่มีความอิสระต่อ
กัน และระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทุกตัวไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity 
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4.5 การทดสอบสมมตฐิาน 
ในงานวิจัยนี้เลือกใช้การทดสอบสมมติฐานด้วย วิธีิวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple 

Regression Analysis) โดยมีสมมติฐานการวิจัยทั้งหมด 6 สมมติฐาน ก าหนดให้มีตัวแปรอิสระ 5 ตัว
แปร และตัวแปรคั่นกลาง 1 ตัวแปร ดังต่อไปนี้ 1. ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ (PE) 2. ความ
คาดหมายด้านความพยายาม (EE) 3. อิทธิพลทางสังคม (SE) 4. เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (FC) 
5. ความเสี่ยงที่รับรู้ (PR) 6. ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (BI) ซึ่งได้ส่งผลลัพธ์ด้านบวกต่อ การใช้งาน
ระบบชุมชนการลงทุนเสมือน ดังผลการทดสอบสมมติฐานที่แสดงในตารางที่ 4.20 
 
ตารางที่ 4.20: ความสัมพันธ์ (การส่งผล) ระหว่าง 1. ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ (PE) 2. 

ความคาดหมายด้านความพยายาม (EE) 3. อิทธิพลทางสังคม (SI) 4. ด้านความเสี่ยงที่
รับรู้ (PR) กับ ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม 

 
( H1, H2, H3 และH6)               (วิธีการถดถอยเชิงพหุ) 

ตวัแปรอสิระ B Beta t Sig 

PE -.103 -.075 -.1250 .212 
EE .472 .352 5.887 .000 
SI .181 .129 2.200 .028 
PR .287 .263 5.645 .000 

Adjusted R2 = .323, F = 32.049, p = .000 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.20 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรต้นส่งผลต่อความตั้งใจในแง่
พฤติกรรม (BI) คิดเป็นร้อยละ 32.3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .050 นอกจากนี้เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรเป็นรายประเภทพบว่า ความคาดหมายด้านความพยายาม (EE) 
อิทธิพลทางสังคม (SI) และความเสี่ยงที่รับรู้ (PR)  ส่งผลต่อความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (BI) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .000 โดยที่ความคาดหมายด้านความพยายาม (EE) ส่งผลต่อความตั้งใจใน
แง่พฤติกรรม (BI) มากที่สุด 
 เมื่อพิจารณาประกอบกับความสัมพันธ์แบบมีทิศทางพบว่า ด้านความคาดหมายด้านความ
พยายาม (EE)  ด้านอิทธิพลทางสังคม (SI) และด้านความเสี่ยงที่รับรู้ (PR) ส่งผลต่อความตั้งใจในแง่
พฤติกรรม (BI) ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < .050 
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 ผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 2 ที่ตั้งไว้ว่า ความคาดหมายด้านความ
พยายาม (EE) มีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (BI) ของนักลงทุน
รายย่อย สมมติฐานที่ 3 อิทธิพลทางสังคม (SI) มีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจใน
แง่พฤติกรรม (BI) ของนักลงทุนรายย่อย และสมมติฐานที่ 6 ความเสี่ยงที่รับรู้ (PR) มีอิทธิพลในด้าน
บวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (BI) ของนักลงทุนรายย่อย 
 
ตารางที่ 4.21: ความสัมพันธ์ (การส่งผล) ระหว่าง 1. ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (BI) 2. เงื่อนไขการ  

อ านวยความสะดวก (FC) กับ การใช้งานระบบ (UB)  
 

 (H4, H5)                (วิธีการถดถอยเชิงพหุ) 

ตวัแปรอสิระ B Beta t Sig 

BI .385 .316 5.607 .000 
FC .430 .270 4.796 .000 

Adjusted R2 = .288, F = 82.227, p = .000  
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.21 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรต้นส่งผลต่อการใช้งานระบบ (UB) คิด
เป็นร้อยละ 28.8 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .000 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของ
แต่ละตัวแปรเป็นรายประเภทพบว่า ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (BI) และเงื่อนไขการอ านวยความ
สะดวก (FC) ส่งผลต่อการใช้งานระบบ (UB) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.000 โดยที่ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (BI) ส่งผลต่อการใช้งานระบบ (UB) มากที่สุด 
 เมื่อพิจารณาประกอบกับความสัมพันธ์แบบมีทิศทางพบว่า ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (BI) 
และเงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (FC) ส่งผลต่อความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (BI) ในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < .050 

ผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 4 ที่ตั้งไว้ว่าความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (BI) 
มีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อการใช้งานระบบ (UB) ของนักลงทุนรายย่อยและสมมติฐานที่ 
5 ที่ตั้งไว้ว่า เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (FC) มีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อการใช้งาน
ระบบ (UB) ของนักลงทุนรายย่อย 
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ตารางที่ 4.22: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมตฐิาน  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานที่ 1: ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ (PE) มีอิทธิพล
ในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (BI) ของ
นักลงทุนรายย่อย 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 2: ความคาดหมายด้านความพยายาม (EE) มีอิทธิพล
ในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (BI) ของ
นักลงทุนรายย่อย 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 3: อิทธิพลทางสังคม (SI) มีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมี
นัยส าคัญต่อความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (BI) ของนักลงทุนรายย่อย 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 4: ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (BI) มีอิทธิพลในด้าน
บวกอย่างมีนัยส าคัญต่อการใช้งานระบบ (UB) ของนักลงทุนราย
ย่อย 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 5: เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (FC) มีอิทธิพลใน
ด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อการใช้งานระบบ (UB) ของนักลงทุน
รายย่อย 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 6: ความเสี่ยงที่รับรู้ (PR) มีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมี
นัยส าคัญต่อความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (BI) ของนักลงทุนรายย่อย 

สอดคล้อง 

 
 



 
 

บทที ่5 
สรปุผล อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
จากเนื้อหาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความใกล้เคียงของผลการวิจัยกับหลักทฤษฎีการยอมรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งาน (UTAUT) ของ Venkatesh et al., (2003) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิด
หลักที่ผู้วิจัยได้น ามาประยุกต์ใช้ ส่วนในด้านรายละเอียดในแง่สถิติและการแปลผลทางวิชาการจะ
น าเสนอดังหัวข้อต่อไปนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวจิัย 

ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ เพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จ านวน 272 คน คิดเป็น

ร้อยละ 66.3 สถานภาพโสด จบการการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 271
คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 กลุ่มใหญ่ที่สุดมี รายได้ 55,001 บาทขึ้นไป เลือกลงทุนสูงที่สุดอันดับแรก
เป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส่วนใหญ่หาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนโดยการศึกษาด้วยตนเอง มี
ประสบการณ์ด้านการลงทุนน้อยกว่า 1 ปีและกลุ่มใหญ่ที่สุดมีเหตุผลในการลงทุนว่าเพ่ือเตรียมไว้ตอน
เกษียณ  

กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อความคาดหมายประสิทธิ- 
ภาพ (PE) อยู่ระดับสูง ด้านความคาดหมายด้านความพยายาม (EE) อยู่ระดับสูง ด้านอิทธิพลทาง
สังคม (SI) อยู่ระดับสูง ด้านเงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (FC) อยู่ระดับสูง ด้านความเสี่ยงที่รับรู้ 
(PR) อยู่ระดับสูง ด้านความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (BI) อยู่ระดับสูง และด้านการใช้งานระบบ (UB) อยู่
ระดับกลาง 
 
5.2 อภปิรายผล 

การวิจัยเรื่อง การประยุกต์ทฤษฎีรวมการยอมรับและใช้เทคโนโลยีเพ่ือเข้าใจการยอมรับ
ชุมชนการลงทุนเสมือนของนักลงทุนรายย่อย ผู้วิจัยน าผลการวิจัยส่วนสาระส าคัญมาอภิปรายผลวิจัย
ได้ดังนี้ 

ผลการตรวจสอบสมมติฐานพบว่า เกิดการสนับสนุนสมมติฐานรวม 5 ข้อ คือ H2 H3 H4 
H5 และ H6 โดยอภิปรายแต่ละส่วนได้ว่า ความคาดหมายด้านความพยายาม (EE) มีอิทธิพลในด้าน
บวกและมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (BI) ของนักลงทุนรายย่อย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยเท่ากับ .472 สอดคล้องกับผลวิจัย Howard, et al. (2017); Elli. (2011) และ Tai & Ku 
(2013) ตามทฤษฎีของ Venkatesh, et al. (2003) หมายถึง การที่ระบบชุมชนการลงทุนเสมือนไม่
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จ าเป็นต้องใช้ความพยายามมากจะส่งผลดีต่อความคาดหมายของนักลงทุนรายย่อยจนท าให้เกิด
เจตนาที่ต้องการใช้งานระบบมากขึ้น 

อิทธิพลทางสังคม (SI) มีอิทธิพลในด้านบวกและมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจในแง่พฤติกรรม 
(BI) ของนักลงทุนรายย่อย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ .181 สอดคล้องกับผลวิจัย Bagozzi & 
Dholakia (2002) หมายถึง การท าความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขอิทธิพลทางสังคมมีความส าคัญ 
เนื่องจากสามารถให้ค าแนะน าในการบริหารที่ส าคัญเก่ียวกับการท าให้ชุมชนเสมือนมีประโยชน์และมี
อิทธิพลต่อผู้เข้าร่วมของพวกเขา 

ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (BI) มีอิทธิพลในด้านบวกและมีนัยส าคัญต่อการใช้งานระบบ 
(UB) ของนักลงทุนรายย่อย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ .287 สอดคล้องกับผลวิจัย Kabra, et 
al. (2017); Dwivedi, et al. (2017) และ Escobar-Rodriguez, et al. (2014) หมายถึง เมื่อ
ผู้ใช้งานหรือนักลงทุนรายย่อยมีระดับความต้องการใช้งานระบบอย่างมากจะส่งผลดีต่อความถ่ีและ
ระยะเวลาในการใช้งานระบบชุมชนการลงทุนเสมือนที่จะเพ่ิมสูงขึ้น 

เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (FC) มีอิทธิพลในด้านบวกและมีนัยส าคัญต่อการใช้งาน
ระบบ (UB) ของนักลงทุนรายย่อย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ .385 สอดคล้องกับผลวิจัย 

Venkatesh, et al. (2003) หมายถึง ขอบเขตที่บุคคลเชื่อว่าองค์กรและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคนิค
มีอยู่เพ่ือสนับสนุนการใช้ระบบ 

ความเสี่ยงที่รับรู้ (PR) มีอิทธิพลในด้านบวกและมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจในแง่พฤติกรรม 
(BI) ของนักลงทุนรายย่อย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ .430 ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัย 
Abrahão, et al. (2016); Tai & Ku (2013); Martins, et al. (2014); Yang, et al. (2012); 
Zhang, et al. (2012); Lu, et al. (2011) และ Featherman & Pavlou. (2003) หมายถึง ความ
เสี่ยงที่นักลงทุนรายย่อยอาจรับรู้ได้ เช่น ปัญหาความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน ความไม่สเถียรของระบบ 
และความเป็นส่วนตัวต่างๆ สามารถส่งผลกระทบได้ทั้งการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของระดับความต้องการที่
จะใช้งานระบบชุมชนการลงทุนฯต่อไปในระยะยาว 

ส่วนสมมติฐานที่เกิดการปฎิเสธมี 1 ข้อ คือ H1 อภิปรายได้ดังนี้ คือ ความคาดหมายด้าน
ประสิทธิภาพ (PE) ไม่ได้ส่งผลต่อความตั้งใจในแง่พฤติกรรมการใช้งานระบบของนักลงทุนรายย่อย 
เพราะนักลงทุนรายย่อยมองว่าชุมชนการลงทุนเสมือนนั้นมีประโยชน์ในการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากท่ี
ตนเองรู้ แต่บางครั้งการเสพข้อมูลที่มีมากเกินสามารถท าให้เกิดความลังเลหรือสับสนมากขึ้น และแม้
จะได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพ พร้อมโอกาสในการลงทุนที่มากข้ึนจากข้อมูลในชุมชนการลงทุนเสมือน 
ยังไม่สามารถรับประกันความส าเร็จทางการลงทุนได้ ดังค ากล่าวของดร.สมจินต์ ศรไพศาล ที่ว่า “การ
ลงทุนมีความเสี่ยงแต่การไม่ลงทุนก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน” (นฤมล บุญสนอง, 2560) 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
ส าหรับการน าไปใชง้าน 
จากผลการวิจัยที่พบว่า ความคาดหมายด้านความพยายามและอิทธิพลทางสังคมเป็นปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใช้งานระบบการลงทุนเสมือนของนักลงทุนรายย่อย ซึ่งถ้าเราสามารถสร้าง
ระบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟส หรือ ส่วนต่อประสานงานกับผู้ใช้ที่มีความสวยงาม เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย มี
ขั้นตอนการท างานรวดเร็ว ไม่ซับซ้อนเหมาะกับผู้ใช้งานทุกวัย อันเป็นเหตุให้เกิดการยอมรับในการใช้
งานระบบชุมชนการลงทุนฯ และท าให้เกิดการบอกต่อแบบปากต่อปากจนเป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้าง
ส่งผลให้จ านวนผู้ใช้งานเพิ่มมากข้ึน 

อีกประการหนึ่ง ผลการวิจัยพบว่า ความตั้งใจในแง่พฤติกรรมและเงื่อนไขการอ านวยความ
สะดวกส่งผลต่อการใช้งานระบบชุมชนการลงทุนฯ ของนักลงทุนรายย่อย จึงควรพัฒนาระบบให้
รองรับการใช้งานในหลายแพลตฟอร์ม เช่น แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เป็นต้น เพ่ือสร้างช่องทางให้
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งข้ึน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานแล้วน ามาวิเคราะห์
เพ่ือสร้างกลยุทธ์ดึงดูดผู้ใช้งานเป็นผลให้เกิดการใช้งานระบบบ่อยมากข้ึน หรือ ใช้งานที่มากกว่าระบบ
อ่ืน ๆ 

ส าหรับการท างานวจิยัครัง้ต่อไป 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ยังชี้ให้เห็นว่า ความเสี่ยงที่รับรู้ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้

งานระบบชุมชนการลงทุนเสมือนและมีความน่าสนใจ ในผลการวิจัยนี้ให้ข้อมูลเฉพาะภาพกว้างของ
ประเด็นความเสี่ยง แต่ยังไม่มีข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเพียงพอส าหรับการน าไปใช้ในการออกแบบ
ชุมชนเสมือนที่สามารถลดการรับรู้ความเสี่ยงของนักลงทุน หรือ ออกแบบกลยุทธ์ดึงดูดการใช้งานที่
เป็นรูปธรรม ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ท าการเก็บข้อมูลเชิงลึก ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือน าผลที่ได้ 
ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
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ภาคผนวก ก การทดสอบหาคา่ความเทีย่ง (Reliability) ของแบบสอบถาม 
 

 
รา่งแบบสอบถามเพือ่การตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา  

ชื่อโครงการวิจัย การประยุกตท์ฤษฎรีวมการยอมรบัและใชเ้ทคโนโลยเีพือ่เขา้ใจการยอมรบัชมุชนการ
ลงทนุเสมือนของนักลงทุนรายย่อย 

An Application of the UTAUT for Understanding the Adoption of Virtual Investment 
Community of Retail Investors 

 
ค าชี้แจง  

1. แบบสอบถามฉบับนี้มุ่งให้ได้ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการวิเคราะห์
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของแบบสอบถาม
และพัฒนาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้นก่อนน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

2. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 8 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 
ส่วนที่ 3 ความคาดหมายด้านความพยายาม (Effort Expectancy) 
ส่วนที่ 4 อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 
ส่วนที่ 5 เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (Facilitating Conditions) 
ส่วนที่ 6 ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (Behavioral Intention) 
ส่วนที่ 7 การความเสี่ยงที่รับรู้ (Perceived Risk) 
ส่วนที่ 8 การใช้งานระบบ (Use Behavior) 

3. ขอความกรุณาท่านผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ชว่ยพิจารณาร่างแบบสอบถามส่วนที่ 2-8 ว่ามี
ความสอดคล้องกับตัวแปรในนิยามศัพท์ของการวิจัยเรื่องนี้หรือไม่ ด้วยการให้คะแนนในแต่
ละข้อค าถามในระบบ IOC โดยการท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างทางขวา 

เกณฑ์การให้คะแนนในระบบ IOC  
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ให้ 1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
ให้ 0 คะแนน เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
ให้ -1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา 

4. ผู้วิจัยขอความกรุณาท่านผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพ่ิมเติม
ในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยการเขียนข้อเสนอแนะไว้ท้ายข้อความนั้น ๆ  

 
      ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

(นางสาวณัฐพร ไชยยากูลวัฒน์) 
นักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
นิยาม 

 ชุมชนเสมือน(Virtual Community) หมายถึง กลุ่มของคนที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกัน หรือ 
มีวัตถุประสงค์เดียวกันซึ่งท าการสื่อสารกันทางออนไลน์ในลักษณะที่มีการจัดอย่างยั่งยืน
(Ridings et al., 2002) 

 ชุมชนการลงทุนเสมือน (Virtual Investment Community) นั้น ยกตัวอย่าง เช่น การเป็น
โฮสต์ของฟอรัมการอภิปรายซึ่งทุ่มเทให้กับหุ้นที่เฉพาะเจาะจง และแข่งขันเพ่ือดึงดูดนัก
ลงทุน เช่น กูเก้ิลไฟแนนซ์ (Google Finance) และเว็บไซต์ที่คล้ายคลึงกัน มีฟอรัมออนไลน์
ที่ผู้ใช้เข้ามาแชร์มุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกหรือผิดเกี่ยวกับแต่ละบริษัท (Gu et al., 
2007) 

 นักลงทุนรายย่อย(Retail investor) หมายถึง สมาชิกของสาธารณชนใดๆท่ีท าการลงทุน โดย
ไม่ใช่องค์กรขนาดใหญ่หรือธุรกิจที่ท าการลงทุน(Cambridge Business English 
Dictionary, 2017) 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด 
1.เพศ 

 1) ชาย       2) หญิง 
2.อายุ 

ต่ ากว่า 20 ปี     – 29 ปี 
– 39 ปี     – 49 ปี 
– 55 ปี     มากกว่า 55 ปี 

3.สถานะภาพ 
โสด      สมรส 
หย่า หรือ แยกกันอยู่ 

4.ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี     ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

5.อาชีพ 
 1) นักเรียน/นักศึกษา      2) เจ้าของธุรกิจ 
 3) พนักงานเอกชน     4) ข้าราชการ/พนักงานรัฐ 
 5) ค้าขาย       6) รับจ้างทั่วไป 
 7) อื่น ๆ (โปรดระบุ) .......................... 

6.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 1) ต่ ากว่า 15,000 บาท     2) 15,000 – 25,000 บาท 
 3) 25,001 – 35,000 บาท     4) 35,001 – 45,000 บาท 
 5) 45,001 - 55,000 บาท     6) 55,001 บาท ขึ้นไป 

7.คุณมีการน าเงินรายได้ไปลงทุนหรือไม่ 
มี      ไม่มี 

(กรณีท่ีเลือกตอบว่า “มี”)  
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8.ระบุรูปแบบการลงทุนของคุณ(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ทองค า    
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 3) พันธบัตร    
 4) อสังหาริมทรัพย์ 
 5) หุ้น     
 6) กองทุนรวม เช่น LTF, RMF 
 7) FOREX   
 8) TFEX 
 9) Crypto Currency เช่น Bitcoin 
 10) อื่นๆ เช่น สหกรณ์, สลากออมสิน, พระเครื่อง, แชร์ เป็นต้น 

9.ระบุสัดส่วนการลงทุนที่สูงสุด 2 อันดับแรก (คิดเป็นร้อยละของพอร์ตหรือกลุ่มการลงทุน) เช่น 
[ อันดับ 1 ] ..................................   ร้อยละ........... 
[ อันดับ 2 ] ..................................    ร้อยละ........... 
10.ระบุมูลค่าพอร์ต หรือ กลุ่มการลงทุนของท่านรวมสุทธิ(หน่วย: บาท) 

ไม่เกิน 100,000    100,001-250,000 
 3) 250,001-500,000     4) 500,001-1,000,000 
 5) 1,000,001-5,000,000    5) มากกว่า 5,000,000 ขึ้นไป 

11.ระบุวิธีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของคุณ 
ศึกษาด้วยตนเอง    ปรึกษาคนรู้จัก 

 3) ปรึกษาสถาบัน เช่น ธนาคาร    4) อื่นๆ............................. 
12.ระบุแหล่งข้อมูลที่คุณใช้หาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเป็นประจ า 

     
     เว็บไซต์............................. 

5) อ่ืนๆ............................. 
13.ระบุประสบการณ์ด้านการลงทุนของคุณ 

น้อยกว่า 1ปี     1 – 5 ปี 
– 10 ปี      มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

 
 
 



55 

14.ระบุเหตุผลในการลงทุนของคุณ 
หารายได้เสริม      เตรียมไว้ตอนเกษียณ 
ลดหย่อนภาษี    อิสรภาพทางการเงิน 

5) ไม่ต้องท างานในออฟฟิส   6) อ่ืนๆ............................. 
 
ส่วนที่ 2   
ค าชี้แจงส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม : โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้ 
5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง    4 หมายถึง ท่านเห็นด้วย 
3 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นกลางๆ /เฉยๆ  2 หมายถงึ ท่านไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค าชี้แจงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  : โปรดพิจารณาว่าข้อความต่าง ๆ ว่ามีความสอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด
หรือไม่ โปรดตอบโดยท าเครื่องหมาย   ลงในผลการพิจารณา 
-1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง   0 หมายถึง ไม่แน่ใจ  +1 หมายถึง สอดคล้อง 

ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น ผลการพจิารณา ข้อเสนอแนะ 

เหน็ดว้ย      เหน็ดว้ย 
น้อยทีสุ่ด    มากทีส่ดุ 

-1 
 

0 
 

+1 
 

ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ(Performance Expectancy : PE) 

1. การใช้ชุมชนการ
ลงทุนเสมือนนั้นมีประโยชน์
ส าหรับการลงทุนของคุณ 

         

2. การใช้ชุมชนการ
ลงทุนฯ จะท าให้คุณมีก าไร
จากการลงทุนมากขึ้น 

         

3. การใช้ชุมชนการ
ลงทุนฯ ช่วยเพิ่มโอกาสในการ
บรรลุเป้าหมายส าหรับการ
ลงทุนของคุณ 

         

4. การใช้ชุมชนการ
ลงทุนฯ ช่วยปรับปรุงคุณภาพ
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ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น ผลการพจิารณา ข้อเสนอแนะ 

เหน็ดว้ย      เหน็ดว้ย 
น้อยทีสุ่ด    มากทีส่ดุ 

-1 
 

0 
 

+1 
 

ข้อมูลการลงทุนที่คุณมีอยู่ให้
สูงขึ้น 

5. การใช้ชุมชนการ
ลงทุนฯ จะท าให้คุณใช้เวลา
น้อยลงในการบรรลุเป้าหมาย
การลงทุนของคุณ 

         

 
ส่วนที่ 3 
ค าชี้แจงส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม : โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้ 
5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง    4 หมายถึง ท่านเห็นด้วย 
3 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นกลางๆ /เฉยๆ  2 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค าชี้แจงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  : โปรดพิจารณาว่าข้อความต่าง ๆ ว่ามีความสอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด
หรือไม่ โปรดตอบโดยท าเครื่องหมาย   ลงในผลการพิจารณา 
-1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง   0 หมายถึง ไม่แน่ใจ  +1 หมายถึง สอดคล้อง 

ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น ผลการพจิารณา ข้อเสนอแนะ 

เหน็ดว้ย    เหน็ดว้ย 
น้อยทีสุ่ด    มากทีส่ดุ 

-1 
 

0 
 

+1 
 

ความคาดหมายด้านความพยายาม(Effort Expectancy : EE) 

1. การเรียนรู้การใช้
ชุมชนการลงทุนฯเป็นเรื่อง
ง่ายส าหรับคุณ 

         

2. คุณคาดหวังว่าการใช้
ชุมชนการลงทุนฯจะมีความ
ชัดเจนและสามารถเข้าใจได้ 

         

3. เป็นเรื่องง่ายส าหรับ          
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ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น ผลการพจิารณา ข้อเสนอแนะ 

เหน็ดว้ย    เหน็ดว้ย 
น้อยทีสุ่ด    มากทีส่ดุ 

-1 
 

0 
 

+1 
 

คุณที่จะเกิดความช านาญใน
การใช้ชุมชนการลงทุนฯ 

4. การใช้ชุมชนการ
ลงทุนฯจะช่วยคุณให้
สามารถบรรลุการซื้อขายได้
เร็วขึ้น 

         

 
ส่วนที่ 4 
ค าชี้แจงส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม : โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้ 
5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง   4 หมายถึง ท่านเห็นด้วย 
3 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นกลางๆ /เฉยๆ 2 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค าชี้แจงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  : โปรดพิจารณาว่าข้อความต่างๆ ว่ามีความสอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด
หรือไม่ โปรดตอบโดยท าเครื่องหมาย   ลงในผลการพิจารณา 
-1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง   0 หมายถึง ไม่แน่ใจ  +1 หมายถึง สอดคล้อง 

ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น ผลการพจิารณา ข้อเสนอแนะ 

เหน็ดว้ย       เหน็ดว้ย 
น้อยทีสุ่ด    มากทีส่ดุ 

-1 
 

0 
 

+1 
 

อิทธิพลทางสังคม (Social Influence : SI) 

1. คุณรู้สึกว่าบุคคลที่
มีอิทธิพลต่อคุณสามารถ
ช่วยเหลือคุณในการใช้
ชุมชนการลงทุนฯ 

         

2. คุณคิดว่าคุณควรใช้
ชุมชนการลงทุนฯ 
เนื่องจากครอบครัว เพ่ือน 
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ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น ผลการพจิารณา ข้อเสนอแนะ 

เหน็ดว้ย       เหน็ดว้ย 
น้อยทีสุ่ด    มากทีส่ดุ 

-1 
 

0 
 

+1 
 

หรือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
คุณใช้งานอยู่ 

3. รุ่นพี่ของคุณหรือผู้
มีประสบการณ์การลงทุนที่
คุณรู้จักได้ประโยชน์จาก
การใช้ชุมชนการลงทุนฯ 

         

4. คุณรู้สึกว่าการใช้
ชุมชนการลงทุนฯมีผลต่อ
ภาพลักษณ์ของคุณ 

         

 
ส่วนที่ 5 
ค าชี้แจงส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม : โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้ 
5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง   4 หมายถึง ท่านเห็นด้วย 
3 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นกลางๆ /เฉยๆ 2 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค าชี้แจงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  : โปรดพิจารณาว่าข้อความต่างๆ ว่ามีความสอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด
หรือไม่ โปรดตอบโดยท าเครื่องหมาย   ลงในผลการพิจารณา 
-1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง   0 หมายถึง ไม่แน่ใจ  +1 หมายถึง สอดคล้อง 

ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น ผลการพจิารณา ข้อเสนอแนะ 

เหน็ดว้ย      เหน็ดว้ย 
น้อยทีสุ่ด    มากทีส่ดุ 

-1 
 

0 
 

+1 
 

เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก  (Facilitating Conditions : FC) 
1. คุณมีความรู้ที่จ าเป็นต่อ

การใช้ชุมชนการลงทุนฯ 
         

2. คุณมีคนรู้จัก(หรือกลุ่ม) ที่
สามารถช่วยเหลือคุณได้เมื่อ
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ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น ผลการพจิารณา ข้อเสนอแนะ 

เหน็ดว้ย      เหน็ดว้ย 
น้อยทีสุ่ด    มากทีส่ดุ 

-1 
 

0 
 

+1 
 

ประสบปัญหาด้านชุมชนการ
ลงทุนฯ 

3. คุณมีทรัพยากรที่จ าเป็น
ส าหรับการใช้ชุมชนการลงทุนฯ 

         

4. ชุมชนการลงทุนฯไม่
สามารถท างานร่วมกับระบบอ่ืนที่
คุณใช้งานได้ 

         

 
ส่วนที่ 6  
ค าชี้แจงส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม : โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้ 
5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง   4 หมายถึง ท่านเห็นด้วย 
3 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นกลางๆ /เฉยๆ 2 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค าชี้แจงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  : โปรดพิจารณาว่าข้อความต่างๆ ว่ามีความสอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด
หรือไม่ โปรดตอบโดยท าเครื่องหมาย   ลงในผลการพิจารณา 
-1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง   0 หมายถึง ไม่แน่ใจ  +1 หมายถึง สอดคล้อง 

ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น ผลการพจิารณา ข้อเสนอแนะ 

เหน็ดว้ย     เหน็ดว้ย 
น้อยทีสุ่ด    มากทีส่ดุ 

-1 
 

0 
 

+1 
 

ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (Behavioral Intention: BI) 
1. คุณมีความตั้งใจอย่าง

ยิ่งว่าจะใช้ชุมชนการลงทุนฯ ใน
อีก 1 เดือนข้างหน้า 

         

2. คุณคาดการณ์ว่าคุณ
น่าจะใช้ชุมชนการลงทุนฯ ใน
อีก 1 เดือนข้างหน้า 
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ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น ผลการพจิารณา ข้อเสนอแนะ 

เหน็ดว้ย     เหน็ดว้ย 
น้อยทีสุ่ด    มากทีส่ดุ 

-1 
 

0 
 

+1 
 

3. คุณวางแผนที่จะใช้
ชุมชนการลงทุนฯ ในอีก 1 
เดือนข้างหน้า 

         

4. คุณจะใช้ชุมชนการ
ลงทุนฯ เมื่อมีความต้องการใน
การลงทุน 

         

 
ส่วนที่ 7 
ค าชี้แจงส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม : โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้ 
5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง   4 หมายถึง ท่านเห็นด้วย 
3 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นกลางๆ /เฉยๆ 2 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค าชี้แจงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  : โปรดพิจารณาว่าข้อความต่างๆ ว่ามีความสอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด
หรือไม่ โปรดตอบโดยท าเครื่องหมาย   ลงในผลการพิจารณา 
-1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง   0 หมายถึง ไม่แน่ใจ  +1 หมายถึง สอดคล้อง 
 

ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น ผลการพจิารณา ข้อเสนอแนะ 

เหน็ดว้ย      เหน็ดว้ย 
น้อยทีสุ่ด     มากทีส่ดุ 

-1 
 

0 
 

+1 
 

ความเสี่ยงที่รับรู้ (Perceived Risk: PR) 
1. คุณกังวลว่าคนอ่ืนอาจ

เข้าถึงบัญชีข้อมูลชุมชนการ
ลงทุนฯของคุณ 

         

2. คุณคิดว่ามีความเป็นไป
ได้สูงที่จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับ
ระบบชุมชนการลงทุนฯ 
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ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น ผลการพจิารณา ข้อเสนอแนะ 

เหน็ดว้ย      เหน็ดว้ย 
น้อยทีสุ่ด     มากทีส่ดุ 

-1 
 

0 
 

+1 
 

3. คุณจะรู้สึกไม่ปลอดภัย
เลยในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล
ผ่านระบบชุมชนการลงทุนฯ 

         

 
ส่วนที่ 8 
ค าชี้แจงส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม : โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้ 
5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง   4 หมายถึง ท่านเห็นด้วย 
3 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นกลางๆ /เฉยๆ 2 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค าชี้แจงส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  : โปรดพิจารณาว่าข้อความต่างๆ ว่ามีความสอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด
หรือไม่ โปรดตอบโดยท าเครื่องหมาย   ลงในผลการพิจารณา 
-1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง   0 หมายถึง ไม่แน่ใจ  +1 หมายถึง สอดคล้อง 
 

ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น ผลการพจิารณา ข้อเสนอแนะ 

เหน็ดว้ย     เหน็ดว้ย 
น้อยทีสุ่ด     มากทีส่ดุ 

-1 
 

0 
 

+1 
 

การใช้งานระบบ (Use Behavior: UB) 

1. คุณใช้บริการชุมชน
การลงทุนฯ ส าหรับการลงทุน
ของคุณบ่อยแค่ไหน 

         

  
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใหค้วามร่วมมือ” 
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ลงชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
......................................................... 
(.........................................................) 
ต าแหน่ง............................................................ 
วันที่......... เดือน........................... พ.ศ............ 

 
การทดสอบหาค่าความเที่ยง(Reliability) 
จากการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ดังนี้ 

ชื่อผูท้รงคณุวฒุิ ต าแหนง่ สถานที่ท างาน 

ดร. อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 

ดร. นพันษกรณ์ ไวยวุฒิธนาภมูิ ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะและ
เร่งรัดนวัตกรรม ศูนย์กลาง
นวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (CU 
Innovation Hub) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและ
นักการตลาด 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

อ้างอิงเกณ์การให้คะแนนในระบบ IOC 
ให้ 1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาสอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
ให้ 0 คะแนน เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
ให้ -1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
หลังจากนั้นน าผลของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านมารวมกัน เพ่ือค านวณจากดัชนีความสอดคล้องฯซึ่งมี
สูตรค านวณดังนี้ 

 
ΣR = ผลรวมของคะแนนตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละข้อค าถาม 
n = จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด  
เกณฑ์ในการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามการวัดตัวแปรที่ก าหนด 
1. ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 มีค่าความตรงผ่านเกณ์สามารถน าไปใช้ในการทดสอบ
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ก่อนการใช้งานได้ 
2. ข้อค าถามที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.50 ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องปรับปรุงแก้ไข 
ผลคะแนน IOC ตามความเหน็ของผูท้รงคุณวฒุใินแตล่ะข้อค าถาม 

ข้อที ่
ผูเ้ชีย่วชาญ 

SUM(x) SUM(x)/n IOC 
1 2 3 

PE 1 1 1 1 2 2/3 0.7 
  2 1 1 1 2 2/3 0.7 

  3 1 1 1 2 2/3 0.7 

  4 1 1 1 2 2/3 0.7 
  5 1 1 1 2 2/3 0.7 

EE 6 1 0 1 1 1/3 0.3 

  7 0 1 1 1 1/3 0.3 
  8 1 1 1 2 2/3 0.7 

  9 0 1 1 1 1/3 0.3 

SI 10 1 1 1 2 2/3 0.7 
  11 1 1 1 2 2/3 0.7 

  12 1 1 1 2 2/3 0.7 
  13 1 0 1 1 1/3 0.3 

FC 14 0 1 1 1 1/3 0.3 

  15 0 1 1 1 1/3 0.3 
  16 0 1 1 1 1/3 0.3 

  17 1 1 1 2 2/3 0.7 

BI 18 0 1 1 1 1/3 0.3 
  19 0 1 1 1 2/3 0.3 

  20 1 1 1 2 2/3 0.7 
  21 1 1 1 2 2/3 0.7 

PR 22 1 1 1 2 2/3 0.7 

  23 1 1 1 2 2/3 0.7 
  24 1 1 1 2 2/3 0.7 

UB 25 -1 1 1 0 2/3 0.0 
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หลังจากประเมินผลตามเกณฑ์ IOC เรียบร้อยแล้ว พบว่าค่า Mean ที่มีค่าน้อยกว่า 0.50 
ประกอบด้วยข้อค าถามดังต่อไปนี้ 

ตวัแปร ค าถาม ผูท้รงคุณวฒุ ิ ข้อเสนอแนะ 

UB : Use 
Behavior 
การใช้งาน
ระบบ 

คุณใช้บริการชุมชนการ
ลงทุนฯ ส าหรับการ
ลงทุนของคุณบ่อยแค่
ไหน 

ดร. อุบลวรรณ 
สุวรรณภูสิทธิ ์

1. ถ้าจะใช้ค าถามเดิม
ให้แก้ความหมายของ  
ระดับ 5 4 3 2 1 

2. ถ้าจะRun SEM 
หรือ Path ข้อค าถามในแต่
ละตัวแปรควรมี 4 ข้อขึ้นไป 

  ผศ.ดร. ศรัณยพงศ์ 
เที่ยงธรรม 

3. ถ้าจะมีตัวแปร USE 
จะต้องไม่ใช่ค าถามเดียว
ควรข้อค าถามสัก 4 ข้อโดย
ระบุเรื่อง USE เป็นค าถาม
ทัศนคติไม่ใช่ค าถามที่
ต้องการค าตอบเชิงปริมาณ 

หลังจากการปรับปรุงตามข้อแนะน าข้างต้นในตัวแปร “การใช้งานระบบ (Use Behavior)” จึงเพิ่ม
ค าถามเป็น 4 ข้อ รายละเอียดดังนี้ 

 คุณเคยใช้ชุมชนการลงทุนฯแล้ว    (UB1) 

 คุณใช้ชุมชนการลงทุนฯเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  (UB2) 

 ในรอบเดือนหนึ่งคุณใช้ชุมชนการลงทุนฯหลายครั้ง  (UB3) 

 คุณใช้ประโยชน์จากชุมชนการลงทุนฯ   (UB4) 
ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ซึ่งควรมีค่า 0.70 ขึ้นไป และ 
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแต่ละข้อค าถาม (Corrected Item-Total Correlation) ต้องมีค่า 0.3 
ขึ้นไป โดยการตรวจสอบความเที่ยงผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเที่ยงท้ังข้อมูลทดลองใช้ (n = 30) 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 75.0 

Excludeda 10 25.0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of 
Items 

.908 28 

 
ผลการตรวจสอบความเทีย่งของแตล่ะตวัแปร 
1. ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 75.0 

Excludeda 10 25.0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of 
Items 

.837 5 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

PE1 14.93 4.478 .548 .834 
PE2 15.13 4.602 .688 .792 
PE3 15.00 4.897 .718 .793 
PE4 14.90 4.369 .673 .794 
PE5 14.97 4.378 .629 .808 

 
2. ความคาดหมายด้านความพยายาม (Effort Expectancy) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 75.0 

Excludeda 10 25.0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.828 4 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

EE1 10.83 3.178 .622 .799 
EE2 10.50 3.569 .632 .798 
EE3 10.87 2.947 .739 .743 
EE4 10.80 2.993 .647 .789 
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3. อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 75.0 

Excludeda 10 25.0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.800 4 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

SI1 10.37 5.620 .586 .771 
SI2 10.67 5.264 .596 .760 
SI3 10.73 4.409 .683 .712 
SI4 10.93 3.857 .653 .745 

 
4. เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (Facilitating Conditions) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 75.0 

Excludeda 10 25.0 

Total 40 100.0 
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a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.734 4 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

FC1 9.53 4.533 .542 .672 
FC2 9.53 4.120 .463 .715 
FC3 9.40 3.903 .637 .610 
FC4 9.93 4.064 .488 .699 

 
5. ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (Behavioral Intention) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 75.0 

Excludeda 10 25.0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.938 4 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

BI1 9.67 10.644 .889 .907 
BI2 9.67 9.954 .948 .886 
BI3 9.63 10.309 .935 .892 
BI4 9.23 12.323 .652 .978 

 
6. ความเสี่ยงที่รับรู้ (Perceived Risk) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 75.0 

Excludeda 10 25.0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.885 3 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

PR1 6.13 3.706 .720 .890 
PR2 6.23 3.702 .906 .730 
PR3 6.17 3.868 .718 .887 



70 

7. การใช้งานระบบ (Use Behavior) 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 75.0 

Excludeda 10 25.0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.873 4 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

UB1 7.80 11.683 .000 .982 
UB2 10.30 5.666 .950 .738 
UB3 10.10 4.852 .974 .725 
UB4 10.20 5.200 .968 .726 
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ภาคผนวก ข แบบสอบถามการวจิยั 

 
การประยุกตท์ฤษฎรีวมการยอมรบัและใชเ้ทคโนโลยเีพือ่เขา้ใจการยอมรบัชุมชนการลงทนุเสมอืนของ

นักลงทุนรายย่อย 
An Application of the UTAUT for Understanding the Adoption of Virtual Investment 

Community of Retail Investors 
นิยาม 

 ชุมชนเสมือน(Virtual Community) หมายถึง กลุ่มของคนที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกัน หรือ 
มีวัตถุประสงค์เดียวกันซึ่งท าการสื่อสารกันทางออนไลน์ในลักษณะที่มีการจัดอย่างยั่งยืน
(Ridings et al., 2002) 

 ชุมชนการลงทุนเสมือน (Virtual Investment Community) นั้น ยกตัวอย่าง เช่น การเป็น
โฮสต์ของฟอรัมการอภิปรายซึ่งทุ่มเทให้กับหุ้นที่เฉพาะเจาะจง และแข่งขันเพ่ือดึงดูดนัก
ลงทุน เช่น กูเก้ิลไฟแนนซ์ (Google Finance) และเว็บไซต์ที่คล้ายคลึงกัน มีฟอรัมออนไลน์
ที่ผู้ใช้เข้ามาแชร์มุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกหรือผิดเกี่ยวกับแต่ละบริษัท (Gu et al., 
2007) 

 นักลงทุนรายย่อย(Retail investor) หมายถึง สมาชิกของสาธารณชนใดๆท่ีท าการลงทุน โดย
ไม่ใช่องค์กรขนาดใหญ่หรือธุรกิจที่ท าการลงทุน(Cambridge Business English 
Dictionary, 2017) 

**ศัพท์เทคนิคทางการลงทุน 
- พอร์ตการลงทุน (Investment Portfolio) คือ การกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลายๆ 
ประเภท เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหลักทรัพย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับแผนการ
ลงทุนว่า มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนอย่างไร รับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนและผลตอบแทนที่
คาดหวังไว้  
- FOREX (Foreign exchange market) คือ ตลาดซื้อขายค่าเงินต่างประเทศท่ัวโลก 
- TFEX(Stock Futures) คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้น โดยผู้ซื้อและผู้ขายตกลง
กันในวันนี้ว่า ในอนาคตจะซื้อขายหุ้นกันที่ราคาเท่าไร จ านวนเท่าใด 
- Crypto currency (Digital currency) คือ การซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลซึ่งจัดเก็บด้วย 



72 

blockchain เช่น Bitcoin, Ribble, Ethereums 
ค าชี้แจง  
ส่วนที่ 1 ข้อค าถามเพ่ือการคัดกรองประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1 ข้อ 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งานชุมชนการลงทุนเสมือน 13 ข้อ  
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการใช้งานระบบชุมชนการลงทุน 28 ข้อ 
 

      ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 

นางสาวณัฐพร ไชยยากูลวัฒน์ (ผู้วิจัย) 
นักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
สว่นที ่1: ค าถามเพ่ือการคัดกรองประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด 
1.คุณมีการน าเงินรายได้ไปลงทุนหรือไม่ 

มี      ไม่มี 
(กรณีท่ีเลือกตอบว่า “ไม่มี”)  

กรุณาระบุเหตุผลที่คุณไม่น าเงินรายได้ไปลงทุน 
........................................................................ .............................................. 

(กรณีท่ีเลือกตอบว่า “มี”)  
สว่นที ่2: แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งานชุมชนการลงทุนเสมือน 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด 
2.เพศ 

 1) ชาย       2) หญิง 
3.อายุ 

ต่ ากว่า 20 ปี     – 29 ปี 
– 39 ปี     – 49 ปี 
– 55 ปี     มากกว่า 55 ปี 

4.สถานะภาพ 
โสด      สมรส 
หย่า หรือ แยกกันอยู่ 
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5.ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี     ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

6.อาชีพ 
 1) นักเรียน/นักศึกษา      2) เจ้าของธุรกิจ 
 3) พนักงานเอกชน     4) ข้าราชการ/พนักงานรัฐ 
 5) ค้าขาย       6) รับจ้างทั่วไป 
 7) อื่น ๆ (โปรดระบุ) .......................... 

7.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 1) ต่ ากว่า 15,000 บาท     2) 15,000 – 25,000 บาท 
 3) 25,001 – 35,000 บาท     4) 35,001 – 45,000 บาท 
 5) 45,001 - 55,000 บาท     6) 55,001 บาท ขึ้นไป 

8.ระบุรูปแบบการลงทุนของคุณ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) ทองค า    
 2) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 3) พันธบัตร    
 4) อสังหาริมทรัพย์ 
 5) หุ้น   
 6) กองทุนรวม เช่น LTF, RMF 
 7) FOREX   
 8) TFEX 
 9) Crypto Currency เช่น Bitcoin 
 10) อื่นๆ เช่น สหกรณ์, สลากออมสิน, พระเครื่อง, แชร์ เป็นต้น 

9.ระบุประเภทการลงทุนที่สูงสุดอันดับแรก (เลือกตอบประเภทการลงทุนสูงสุดเพียง 1 ข้อ) 
 1) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ    
 2) ทองค า 
 3) อสังหาริมทรัพย์   
 4) หุ้น 
 5) กองทุนรวมต่าง ๆ 
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10.ระบุวิธีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของคุณ 
ศึกษาด้วยตนเอง    ปรึกษาคนรู้จัก 

 3) ปรึกษาสถาบัน เช่น ธนาคาร    4) อื่นๆ............................. 
11.ระบุแหล่งข้อมูลที่คุณใช้หาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเป็นประจ า 

     
  เว็บไซต์............................. 

5) อ่ืนๆ............................. 
12.ระบุประสบการณ์ด้านการลงทุนของคุณ 

น้อยกว่า 1ปี     1 – 5 ปี 
– 10 ปี      มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

13.ระบุเหตุผลในการลงทุนของคุณ 
หารายได้เสริม      เตรียมไว้ตอนเกษียณ 
ลดหย่อนภาษี    อิสรภาพทางการเงิน 

5) ไม่ต้องท างานในออฟฟิส   6) อ่ืนๆ............................. 
 

สว่นที ่3 ข้อค าถามเกีย่วกับการยอมรบัชมุชนการลงทนุเสมือนของนักลงทุนรายย่อย 
ค าถามทั้งหมดอ้างอิงตารางในภาคผนวก ก* ส่วนข้อค าถามที่ได้ปรับปรุงจากร่างแบบสอบถาม มีดัง
ตารางข้างล่างนี้ 
ค าชี้แจงส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม: โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้ 
5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง    4 หมายถึง ท่านเห็นด้วย  
3 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นกลางๆ /เฉยๆ 2 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วย  
และ 1 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 

เหน็ดว้ย             เหน็ดว้ย 
น้อยทีสุ่ด            มากทีส่ดุ 

การใช้งานระบบ (Use Behavior: UB) 

1. คุณเคยใช้ชุมชนการลงทุนฯ แล้ว       

2. คุณใช้ชุมชนการลงทุนฯ 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
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ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 

เหน็ดว้ย             เหน็ดว้ย 
น้อยทีสุ่ด            มากทีส่ดุ 

3. ในรอบเดือนหนึ่งคุณใช้ชุมชนการ
ลงทุนฯ หลายครั้ง 

      

4. คุณใช้ประโยชน์จากชุมชนการลงทุน
ฯ 

      

 
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใหค้วามรว่มมือ” 
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ภาคผนวก ค โมเดลและทฤษฎกีารยอมรบัของแตล่ะบคุคล 
โครงสรา้งทีร่ะบใุน IDT, TRA, TAM, TPB, C-TAM-TPB, MPCU, MM และ SCT 

โมเดลและทฤษฎ ี โครงสรา้งตวัแปร 

Theory of Reasoned Action (TRA) โดย 
Fishbein and Ajzen (1975) มาจากจิตวิทยา
เพ่ือวัดความตั้งใจและผลการด าเนินงาน 

Attitude 
Subjective norms 

Technology Acceptance Model (TAM) 
โดย Davis (1989) ได้พัฒนามาตราส่วนใหม่ที่มี 
2 ตัวแปรเฉพาะเพ่ือระบุการยอมรับของผู้ใช้
เทคโนโลยี 
 
Technology Acceptance Model 2 
(TAM2) โดย Venkatesh and Davis (2000) 
ดัดแปลงมาจาก TAM และมีตัวแปรมากกว่า 

Perceived Usefulness 
Perceived Ease of Use 
Subjective Norm* 
Experience* 
Voluntariness* 
Image* 
Job Relevance* 
Output Quality* 
Result Demonstrability* 

* ระบุเฉพาะใน TAM2 

Motivational Model (MM) เกิดจากจิตวิทยา
เพ่ืออธิบายพฤติกรรม Davis et al. (1992) ใช้
แบบจ าลองนี้กับการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยี 

Extrinsic Motivation 
Intrinsic Motivation 

Theory of Planned Behavior (TPB) โดย 
Ajzen (1991) ขยาย TRA โดยรวมตัวแปร
เพ่ิมเติมเพ่ือก าหนดความตั้งใจและพฤติกรรม 

Attitude  
Subjective norm 
Perceived Behavioral Control 

Combined TAM and TPB (C-TAM-TPB) 
โดย Taylor and Todd (1995). 

Perceived Usefulness 
Perceived Ease of Use  
Attitude  
Subjective norm 
Perceived Behavioral Control 

Model of PC Utilization (MPCU) โดย 
Thompson et al. (1991) ได้รับการปรับจาก

Social Factors 
Affect  
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โมเดลและทฤษฎ ี โครงสรา้งตวัแปร 

ทฤษฎีทัศนคติและพฤติกรรมของ Triandis 
(1980) เพ่ือคาดการณ์พฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์ 

Perceived Consequences (Complexity, 
Job-Fit, Long-Term Consequences of 
Use) 
Facilitating Conditions 
Habits 

Innovation Diffusion Theory (IDT) โดย 
Rogers (1962) ได้รับการปรับให้เข้ากับ
นวัตกรรมด้านระบบข้อมูลโดย Moore และ 
Benbasat (1991) มีการระบุแอตทริบิวต์ 5 ตัว
จากแบบจ าลอง Rogers และอีก 2โครงสร้าง 

Relative Advantage* 
Compatibility* 
Complexity* 
Observability* 
Trialability* 
Image 
Voluntariness of Use 

* ระบุเฉพาะในโครงสร้างของ Rogers 
Social Cognitive Theory (SCT) โดย 
Bandura (1986) ใช้กับระบบข้อมูลโดย 
Compeau และ Higgins (1995) เพ่ือ
ก าหนดการใช้งาน 

Encouragement by Others 
Others’ Use 
Support 
Self-Efficacy 
Performance Outcome Expectations 
Personal Outcome Expectations 
Affect and Anxiety 

Unified Theory of Acceptance and Use 
of Technology Model (UTAUT) โดย 
Venkatesh et al. (2003) รวมทฤษฎีและ
แบบจ าลองด้านบนเพ่ือวัดความตั้งใจของผู้ใช้
และการใช้เทคโนโลยี 

Performance Expectancy 
Effort Expectancy 
Attitude toward Using Technology 
Social Influence 
Facilitating Conditions 
Self-Efficacy 
Anxiety 
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