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บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ ศึกษาถึ งป จ จั ย ที่ ส งผลต อความตั้ งใจที่ จ ะซื้ อขายกองทุ น รวมผ านเว็ บ ไซต
ตัวแทนขาย โดยนําแบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศ (Information System success
model) ของ Delone & Mclean (2003) และมิติของคุณภาพระบบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 9126
ซึ่งประกอบดวย 5 มิติ ไดแก ฟงกชันงาน ความนาเชื่อถือ ความสามารถในการใชงาน ประสิทธิภาพ
และความสามารถในการโยกยาย มาผสมผสานกับทฤษฎีความไววางใจ - พันธสัญญาของการตลาด
แบบมุงความสัมพันธ (Commitment - Trust Theory of Relationship Marketing) เพื่อพัฒนา
เปนกรอบการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ในลักษณะการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถาม
ออนไลนเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูที่เคยใชบริการซื้อขายกองทุนรวม
ผานเว็บไซตตัวแทนขาย
ผลการวิจัยพบวาความหลากหลายของผลิตภัณฑกองทุนรวมที่จําหนายผานเว็ บไซต
ตัวแทนขาย และคุณภาพของเว็บไซตตัวแทนขายตามมิติของ ISO/IEC 9126 เปนปจจัยที่สงผลตอ
ความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตตัวแทนขาย โดยความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตตัวแทนขาย
นอกจากจะเปนปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจที่จะใชงานเว็บไซตซ้ําแลว ยังเปนปจจัยที่ สงผลใหเกิด
ความไววางใจซึ่งเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่สงผลตอความตั้งใจที่จะใชงานเว็บไซตซ้ํา ดังนั้นในการที่จะ
ทําใหผูใชงานกลับมาใชงานเว็บไซตตัวแทนขายซ้ําอีก ผูใหบริการตองสรางใหเว็บไซตมีคุณภาพ และ
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ทําใหผู ใช งานเกิดความไวว างใจ รวมทั้ งมี ผลิ ตภั ณฑที่หลากหลายไวบ ริการเพื่ อเพิ่ มโอกาสในการ
กระจายการลงทุนใหกับผูใชงาน
ในทางปฏิบัติบริษัทผูประกอบธุรกิจตัวแทนในการซื้อขายหนวยลงทุน ทั้งที่เปนสถาบัน
การเงินและไมใชสถาบันการเงิน สามารถนําผลการวิจัยนี้ไปเปนแนวทางในการพัฒนาเว็บไซตตัวแทน
ขาย โดยการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของเว็ บ ไซต ตั ว แทนขายให ดี ยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ในด า นฟ ง ก ชั น งาน ความ
นาเชื่อถือ ความสามารถในการใชงาน ประสิทธิภาพ และความสามารถในการโยกยาย รวมทั้งเรง
สรางความสัมพัน ธกับบริษัทหลักทรั พยจัดการกองทุ น ในการนําผลิต ภัณฑกองทุนรวมของบริษัท
จัดการตางๆ มาจําหนายผานเว็บไซตใหไดมากขึ้น เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑกองทุน
รวมที่จําหนายผานเว็บไซต ซึ่งจะสงผลทําใหผูใชงานเกิดความความพึงพอใจ และกลับมาใชบริการ
เว็บไซตตัวแทนขายซ้ําอีก
คําสําคัญ: คุณภาพระบบ, ISO/IEC 9126, ความหลากหลายของผลิตภัณฑ
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ABSTRACT
This research studied the factors affecting the intention to reuse mutual
funds through selling agent website, by using the Information System success model
of Delone & Mclean (2003) and the dimension of the System quality standard ISO /
IEC 9126, which consists of five dimensions including Functionality, Reliability,
Usability, Efficiency and Portability, combined with Commitment - Trust Theory of
Relationship Marketing to develop a research framework.
This research is a quantitative research, using online surveys as a tool to
collect data from the target group, which are people who have used mutual funds
selling agent website.
The results showed that a variety of mutual funds products sold through
selling agent website and selling agent website quality determined by the
dimensions of ISO / IEC 9126 are factors that affect the users satisfaction of the
Website. Furthermore, user satisfaction of selling agent website is not only affecting
the intention to reuse selling agent website, but also a factor that encourage the
trust of the user, which is also an important factor that affect the intention to reuse
selling agent website. Therefore, to encourage users to reuse selling agent website,
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service providers should to value website quality, trust and a broad range of
products.
In practice, companies that engaged in the trading mutual funds unit,
both financial and non-financial institutions can use these findings as a lead to
develop better selling agent website, by improving the quality of website sales even
further In terms of Functionality, Reliability, Usability, Efficiency and Portability. Also,
accelerate and build relationships with institutional investors in the fund
management companies and encourage them to sell more products through the
website, in order to increase the range of mutual fund products sold through the
website. As a result, users will be more satisfied. And reuse selling agent website
again.
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