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The objective of this research aims to study consumer buying behavior 

concerning online investment courses offered by SPTR in  the Bangkok Metropolitan area. The 
study included personal data, perceived value, and technology acceptance. The sample size 
in this research consisted of 400 Thai individual investors in the Bangkok Metropolitan area. 
The questionnaires were used as a data collection tool. The statistics for data analysis 
included percentage, mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance and 
multiple regression analysis.  The results of the hypothesis testing found that investors with a 
different status, age, gender and income influenced the perceived value of online investment 
courses with SPTR differently. Investors of a different status, such as gender and career 
influenced on technology acceptance of online investment courses with SPTR differently. 
Investors of a different status age, career, and income influenced on consumer buying 
behavior of online investment courses with SPTR differently. The perceived value influenced 
the buying behavior of consumers on online investment courses with SPTR at a statistically 
significant level of 0.01. The adjusted R2 is 0.125. Technology acceptance, or the perceived 
the ease of use and the attitudes towards its usage influenced on the buying behavior of 
consumers of online investment courses with SPTR at a significant level of 0.05 and an 
adjusted R2 is 0.021.  
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ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตา่งๆ เพ่ือให้สารนิพนธ์ฉบบันีมี้ความสมบรูณ์ ผู้วิจยัรู้สึกซาบซึง้   
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กรรมการในการสอบสารนิพนธ์ ตรวจแบบสอบถาม และให้ค าแนะน าถึงข้อเสนอแนะตา่งๆ เพ่ือใช้ใน   
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้วิจยัในการจดัท าสารนิพนธ์ฉบบันี ้

ผู้วิจยัขอขอบพระคณุคณาจารย์โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตทุกท่าน  ท่ีได้กรุณาให้
ความรู้ ในทางทฤษฎี รวมถึงการประยกุต์ใช้ในทางปฏิบตัิ ตลอดจนประสบการณ์ท่ีดีแก่ผู้วิจยั และ
ขอขอบคณุเจ้าหน้าท่ีโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต เจ้าหน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลยัทกุท่าน ตลอดจน   
ผู้ มีส่วนในความส าเร็จของวิจัยนีทุ้กท่านท่ีได้ให้ความช่วยเหลือ  อ านวยความสะดวก และให้
ค าแนะน าท่ีดีตลอดมาเป็นอยา่งดี จนท าให้สารนิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 

สดุท้ายนี ้ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุ ผู้ตอบแบบสอบถามทกุท่านท่ีให้ความร่วมมือและ
เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม จนท าให้การเก็บข้อมลูครัง้นีส้ามารถน าไปท าสารนิพนธ์ฉบบั
นีส้ าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี และกราบขอบพระคณุ คณุพ่อ คณุแม่ ท่ีคอยเป็นก าลงัใจ สนบัสนนุในทกุๆ
เร่ือง ตัง้แตเ่ร่ิมต้นศกึษาจนถึงการท าสารนิพนธ์ในครัง้นี  ้ตลอดจนรุ่นพ่ี เพ่ือนๆท่ีคอยเป็นก าลงัใจให้
ความชว่ยเหลือและให้ค าแนะน าส าหรับการท าสารนิพนธ์ฉบบันีเ้ป็นอยา่งดี 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภมูิหลัง 
ในยุคท่ีธนาคารพาณิชย์ปรับลดอัตราดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์อยู่ในระดบัต ่า เฉล่ีย    

อยู่ท่ีร้อยละ 0.1-0.625 ต่อปี ระดบัอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปอยู่ท่ีร้อยละ 1 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2562) ผลตอบแทนของการฝากเงินเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอเม่ือเทียบกับระดบัราคาสินค้า   
ท่ีเพิ่มมากขึน้ นั่นคือไม่สามารถรักษาอ านาจซือ้จากภาวะเงินเฟ้อได้  ผู้ มีเงินออมอาจจะต้อง
พิจารณาทางเลือกอ่ืน ก็คือการลงทนุ ซึ่งการลงทุนในหุ้นสามญัก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีน่าสนใจ
เพราะมีอัตราผลตอบแทนท่ีสูง ดังนัน้จึงเป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีจะสามารถสร้างความมั่งคั่งและ
น าไปสู่การมีอิสรภาพทางการเงินได้ แต่การลงทุนในหุ้นสามญัถึงแม้จะให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่า
การฝากเงิน โดยมีอตัราผลตอบแทนประมาณร้อยละ 12 แต่ก็มีความเส่ียงสูงด้วยเช่นกัน โดยมี
ความเส่ียงประมาณร้อยละ 20 จากภาพประกอบ 1 

 

 

ภาพประกอบ 1 ระดบัผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทนุในสินทรัพย์ตา่งๆ 

ท่ีมา: Thai Investment Forum (2563). บทความการลงทนุ. ออนไลน์ 
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การลงทนุในหุ้นเป็นสิ่งท่ีคนหลายกลุม่ให้ความสนใจมากขึน้เร่ือยๆ จะเห็นได้จากจ านวน
นกัลงทุนท่ีเปิดบญัชีในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ จากปี พ.ศ. 2551 จ านวน 
0.54 ล้านราย ปัจจบุนั จ านวน 1.84 ล้านราย จากภาพประกอบ 2  แม้การลงทนุจะให้ผลตอบแทน
ท่ีดีแตก็่ไม่สามารถการันตีได้ว่าผลตอบแทนเหล่านีจ้ะแน่นอนและมัน่คงเสมอไป ดงัค ากล่าวท่ีว่า 
การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน ดังนัน้ความรู้  
ความเข้าใจในด้านการลงทุนจึงมีความส าคัญอย่างมาก และเพ่ือสามารถวางแผนการลงทุน                 
ได้อย่างเหมาะสมกับเง่ือนไขของแต่ละบุคคล รวมถึงเข้าใจคุณสมบัติของความเส่ียงและ
ผลตอบแทน ตลอดจนข้อดี ข้อเสีย ของทางเลือกต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดสรรเงินลงทุน      
ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ โดยแบบพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบบัท่ี 3        
( ปี พ.ศ. 2560 – 2564) ให้ความส าคญักบัการพฒันาตลาดทนุไทย สามารถเข้าถึง แข่งขนั และ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยหนึ่งในจุดมุ่งหมายคือ การพัฒนาประชาชน         
ให้มีความรู้พืน้ฐานทางการเงินการลงทุนท่ีเหมาะสมกับตนเองเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต         
(สภาธุรกิจตลาดทนุไทย, 2563) ดงันัน้สถาบนัสอนการลงทุนจึงมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริม 
ถ่ายทอด ความรู้เร่ืองการเงินการลงทุนส าหรับนักลงทุนหน้าใหม่ และนักลงทุนหน้าเก่าท่ียัง        
ไม่ประสบความส าเร็จในการลงทุน  ถึงแม้เรียนการลงทุนจะไม่สามารถท าให้ความเส่ียง               
ในการลงทนุเป็นศนูย์ได้ แตอ่าจท าให้ความเส่ียงเบาบางลงเม่ือมีความรู้และความเข้าใจ 

 

ภาพประกอบ 2 จ านวนนกัลงทนุท่ีเปิดบญัชีในตลาดหุ้นไทย 

ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (2563). สรุปสถิติส าคญัของตลาดหลกัทรัพย์. ออนไลน์ 
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สถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค (Super Trader Republic: STRP) ซึ่งเป็นพืน้ท่ี
สร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านการลงทนุรูปแบบใหม่ แห่งแรกของประเทศไทย โดยสถาบนัมีเจ้าหน้าท่ี
ผู้ เช่ียวชาญด้านการลงทุนในด้านต่างๆมากมายคอยให้ความรู้แก่นกัลงทุน  และมีการจดัระบบ
ติดตามคอยให้ค าแนะน าการจัดพอร์ตการลงทุนของสมาชิก เพ่ือสามารถออกแบบการลงทุน      
ให้เหมาะสมกบัเง่ือนไขของแตล่ะบคุคล เช่น Trading For Living เหมาะส าหรับต้องการลาออก
จากงานประจ ามาเป็นนกัลงทุนมืออาชีพ และยงัได้จดัโครงการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ ซึ่ง
เป็นโครงการค้นหานักลงทุนมืออาชีพครัง้แรกของประเทศไทย เพ่ือมุ่งมั่นเป็นหนึ่ งของ              
การ มีส่วนร่วมส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเน้นคุณภาพให้กับตลาดหุ้ นไทยและสร้างเวทีใน           
การถ่ายทอดความรู้ด้านการลงทนุสู่นกัลงทุน นอกจากนีย้งัยกระดบัการให้ความรู้ด้านการลงทุน
และพฒันา การเรียนผ่านระบบออนไลน์โดยสร้างโปรแกรมการลงทนุภายใต้ช่ือ SPTR Trading 
Development Program เพ่ือชว่ยให้นกัลงทนุสามารถเรียนรู้วิธีการพฒันาฝีมือการลงทนุอย่างเป็น
ขัน้ตอนสู่การเป็นนักลงทุนมืออาชีพอย่างเป็นระบบ (ธรรมรัฐ จารุศิระ, การส่ือสารส่วนบุคคล,                 
5 ตลุาคม 2561) 

ยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป โลกของออนไลน์มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตมากขึน้ เน่ืองจาก
ไม่มีก าแพงด้านเวลาและระยะทางมาขวางกัน้  จึงท าให้มีความสะดวกสบาย ซึ่งสามารถเข้าถึง          
ช่องทางการเรียนรู้การลงทุนได้ง่ายจากสถาบันสอนการลงทุนออนไลน์ท่ีหลากหลาย แต ่           
สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุคือ ความรู้ และความเข้าใจในด้านการลงทนุท่ีได้รับ เพ่ือสามารถสร้างความมัง่คัง่  
แก่นกัลงทนุได้จริง และสถาบนั SPTR เป็นหนึ่งในสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงท่ีนกัลงทนุให้ความสนใจ แต่
ด้วยในปัจจบุนัสถาบนัสอนการลงทนุออนไลน์มีจ านวนมาก ท าให้เกิดการแข่งขนัในอตุสาหกรรมนี ้
คอ่นข้างสงู ประกอบกับสถาบนัประสบปัญหานกัลงทุนมาใช้บริการในปริมาณน้อยลง ท าให้เกิด
ปัญหาด้านสภาพคล่อง จึงต้องลดจ านวนพนักงาน และย้ายท่ีตัง้ของสถาบนั ซึ่งการให้บริการ 
ราคาของคอร์สเรียน ความมีช่ือเสียงของสถาบัน มีความจ าเป็นมากเพ่ือดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้
บริการ ซึง่จะสามารถท าให้สถาบนัอยูร่อดและประสบความส าเร็จได้ 

ดงันัน้ผู้วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศกึษา “พฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์
กับสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ” โดยเป้าหมาย     
ของงานวิจัยเ พ่ือน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางใน            
การวางแผนการตลาด พัฒนาปรับปรุงคอร์สเรียนให้ดียิ่งขึน้ เพ่ือสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของนกัลงทนุในทกุรูปแบบการลงทนุ และสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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ความมุ่งหมายของการวจิัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1.เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ท่ีมีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยี 
2.เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีมีผลต่อการรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียน              
การลงทนุออนไลน์ 

3.เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.เพ่ือศึกษาการรับรู้ความคุ้ มค่า ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียน         
การลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 

5.เพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียน      
การลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวจิัย 

1.สถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากงานวิจัยไปใช้ใน      
การวิเคราะห์และพฒันากลยทุธ์เพ่ือจงูใจให้นกัลงทนุมาใช้บริการเพิ่มมากขึน้       

2.สถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากงานวิจัยไปใช้ใน       
การปรับปรุงคอร์สเรียน ปรับปรุงหลักสูตรการลงทุนออนไลน์ให้เหมาะสมกับความต้องการ       
ของนกัลงทนุในทกุรูปแบบการลงทนุ 

3.เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีสนใจเรียนคอร์สการลงทนุสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค 
และสามารถน าผลวิจยัไปเป็นแนวทางในการศกึษาเพ่ือท าวิจยัด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในครัง้ตอ่ไป 

ขอบเขตของการวจิยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ นักลงทุน ท่ีเรียนหรือเคยเรียนการลงทุน
ออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค ท่ีอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ในช่วง
ระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือนักลงทุนท่ีเรียนหรือเคยเรียนการลงทุน

ออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ในระยะเวลา 
1 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนดงันัน้ จึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
แบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และก าหนดระดบัค่า
ความคลาดเคล่ือนร้อยละ5 มีการค านวณหากลุม่ตวัอยา่งจากสตู (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2550) ได้
ขนาดกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 385 คน และจดัเก็บกลุ่มตวัอย่างเพิ่มขึน้อีกจ านวน 15 คน เพ่ือป้องกนั
แบบสอบถามเกิดความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งจะท าให้มีผลต่อ   
ความนา่เช่ือถือของงานวิจยั ดงันัน้จงึสรุปวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัทัง้หมด 400 ตวัอยา่ง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ขัน้ตอนท่ี 1 การสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจยัเจาะจง

ไปยังนักลงทุนท่ีเรียนหรือเคยเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค    
ในชว่งระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา โดยอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

ขัน้ตอนท่ี 2 การสุม่ตวัอยา่งโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) ผู้วิจยั 
จะท าการสุ่มตวัอย่างโดยความสะดวกให้ครบตามจ านวนแบบสอบถาม 400 ชุด โดยการเก็บ
แบบสอบถามออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Docs ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์ โดยน าลิ๊ง แบบสอบถามไปวางไว้ในเว็บไซด์ของสถาบนั คือ Supertraderrepublic.com 
Facebook Page ของสถาบนั STRP และFacebook Page ของวิทยากรผู้สอนสถาบนั STPR 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1.ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 

1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร์  
 1.1.1 เพศ 
 1.1.2 อาย ุ
 1.1.3 สถานภาพทางการสมรส 
 1.1.4 ระดบัการศกึษา 
 1.1.5 อาชีพ 
 1.1.6 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

 1.2 การรับรู้ความคุ้มคา่ของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ 
 1.3 ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี 

1.3.1 ความมีประโยชน์ 
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1.3.2 ความง่ายในการใช้งาน 
1.3.3 ทศันคตติอ่การใช้งาน 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ 
2.1 พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ 

รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. สถาบันสอนการลงทุน หมายถึง สถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค (SPTR) ท่ีให้
ความรู้เก่ียวกบัการเงินและการลงทนุ โดยเป็นพืน้ท่ีสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านการลงทนุรูปแบบใหม่
แหง่แรกของประเทศไทย 

2. นักลงทุน หมายถึง บุคคลท่ีเรียนหรือเคยเรียนการลงทุนกับสถาบนัสอนการลงทุน
โดยคาดหวงัความรู้ เทคนิคตา่งๆ เพ่ือสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีสงูจากการลงทนุ ทัง้ในปัจจบุนั
และอนาคตเพ่ือให้มีอิสรภาพทางการเงิน โดยอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร  

3. คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ หมายถึง หลกัสตูรเรียนการลงทนุในลกัษณะตา่งๆ
ของสถาบนั SPTR แบง่ออกเป็น 

3.1 Online SPTR One day pass คอร์สทดลองเรียนการลงทนุออนไลน์ โดยเป็น 
คอร์สเรียนการลงทนุภายใน 1 วนั โดยจะมีการจดัตารางโปรแกรมการสอนจากบคุคลท่ีมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ให้เลือกเรียน 

3.2 Online SPTR VIP Course คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ 3 เดือน 6 เดือน และ 
1 ปี โดยเรียนการลงทนุทกุรูปแบบ จิตวิทยาการลงทุน การวิเคราะห์ปัจจยัเทคนิค ปัจจยัพืน้ฐาน 
การรักษาเงินในพอร์ต และการจดัการกบัเงินในพอร์ต 

3.3 Online Course คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์เฉพาะด้านต่างๆท่ีตอบสนอง
เง่ือนไขการลงทุนของแต่ละบุคคล เช่น รู้ก่อนกราฟสร้างเทคนิคเทรด คือ คอร์สเรียนการลงทุน
เก่ียวกบัการวางแผนการเทรด วิธีการหาหุ้นเทรดแบบปลอดภยัและท าก าไรได้เสมอ เป็นต้น 

3.3.1 รู้ก่อนกราฟ สร้างเทคนิคการเทรด คือคอร์สเรียนการลงทนุเก่ียวกบัการวาง
แผนการเทรด วิธีการหาหุ้นเทรดแบบปลอดภัย และท าก าไรได้เสมอ วิธีการหาหุ้นเทรดจากกราฟ
ทรงจอ่เบรก เป็นต้น 

3.3.2 Koh Sniper Trade คือ คอร์สเรียนการลงทนุเก่ียวกบัเทคนิคการพฒันา
ตวัเองแบบก้าวกระโดด การอา่น Volume VA และการน าไปใช้ลงทนุได้จริง เป็นต้น 
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4. การรับรู้ความคุ้มค่า หมายถึง การประเมินโดยรวมของสิ่งท่ีได้รับจากคอร์สเรียน 
การลงทนุออนไลน์เปรียบกบัสิ่งท่ีนกัลงทนุจา่ยเพ่ือได้เรียนการลงทนุ 

5. การยอมรับเทคโนโลยี คือการท่ีนักลงทุนได้ทราบข้อมูลหรือเห็นความส าคัญ     
ของเทคโนโลยีท่ีสามารถตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์ในการเรียนการลงทนุ 

5.1 ด้านการรับรู้ประโยชน์ คือการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากการน าเทคโนโลยีมาใช้
เพ่ือช่วยให้เรียนการลงทุนในช่วงเวลาท่ีสะดวกได้ตามต้องการเรียนการลงทุนได้ทุกพืน้ท่ี  และ
สามารถย้อนกลบัไปดบูทเรียนเพ่ือทบทวนและท าความเข้าใจใหมไ่ด้ 

5.2 ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน คือการรับรู้ว่าเทคโนโลยีนัน้มีความง่าย
สะดวกตอ่การใช้งาน เทคโนโลยีไมซ่บัซ้อนไมต้่องใช้ความพยายามในการเรียนรู้การใช้งานโดยผู้ ใช้
สามารถยอมรับเทคโนโลยีเพ่ือเรียนคอร์สการลงทนุผา่นส่ือออนไลน์ 

5.3 ด้านทศันคตติอ่การใช้งานเทคโนโลยี คือผลกระทบจากการรับรู้ถึงประโยชน์ จาก
การใช้งาน และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน เพ่ือน าไปสู่ความตัง้ใจท่ีจะซือ้คอร์สเรียนการลงทนุ
ผา่นส่ือออนไลน์ 

6. พฤติกรรมการซือ้ หมายถึง การกระท าหรือกิริยาอาการของนักลงทุนท่ีแสดงออก
ทางความคิดและความรู้สึกของแต่ละบุคคลท่ีประเมินเก่ียวกบัการคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์
และเลือกอยา่งมีเหตผุล โดยคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์นัน้สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการ                 
ได้อยา่งแท้จริง   
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 

การศึกษาวิจัยเ ร่ือง พฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบัน      
ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั        
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สมมุตฐิานในการวจิยั 
1. นักลงทุนท่ีมีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ        

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน แตกต่างกนั มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์ส 
เรียนการลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค แตกตา่งกนั 

2. นักลงทุนท่ีมีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ        
ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน แตกตา่งกนั มีผลตอ่การการรับรู้ความคุ้มคา่ของคอร์ส 
เรียนการลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค แตกตา่งกนั 

3. นักลงทุนท่ีมีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ       
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียน              
การลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค แตกตา่งกนั 

4. การรับรู้ความคุ้มค่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับ
สถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. การยอมรับเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์          
กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

ในการศึกษาวิจัย เร่ืองพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบัน   
ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยแบง่ตามหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 
2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ 
3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัความคุ้มคา่ 
4. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยี 
5. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 
6. ข้อมลูเก่ียวกบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค 
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นตวัแปรของการแบ่งส่วนการตลาดท่ีส าคญั เน่ืองจาก

ความแตกต่างหรือการเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์ในแต่ละด้านจะมีผลต่อพฤติกรรม       
การซือ้สินค้าและบริการ โดยการศึกษาเก่ียวกับลกัษณะทางประชากรศาสตร์จะสามารถน าไปใช้
ในการก าหนดตลาด และลกูค้ากลุม่เป้าหมายขององค์กร เพ่ือสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการ
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ     
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดงันี ้

ความหมายของประชากรศาสตร์ 
ส านกังานราชบณัฑิตยสภา (2557, ออนไลน์) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ เป็นศาสตร์     

ท่ีศกึษาประชากรมนษุย์ท่ีมีอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือในสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง ซึ่งอาจมีนิยาม
แตกต่างกันไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดขึน้เป็นการเฉพาะ นอกจากนีย้ังอาจใช้หมายถึงกลุ่มย่อย
ภายในประชากรทัง้หมด เช่น ประชากรหญิง ประชากรวยัแรงงาน ประชากรนกัเรียน ขนาดและ
โครงสร้างของประชากรถกูก าหนดโดยการเพิ่มขึน้หรือลดลงของจ านวนคนผ่านการเกิด การตาย 
และการย้ายถ่ิน 

Hawkins (2010, p. 116) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ คือ ศาสตร์ท่ีใช้ในการอธิบาย
ประชากรในแง่ของขนาด การกระจายตวัและโครงสร้าง ประชากรศาสตร์มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม
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การบริโภคทัง้ทางตรงและมีผลต่อคุณลักษณะอ่ืนๆของผู้บริโภค เช่น ลักษณะส่วนตวั รูปแบบ   
การตดัสินใจ เป็นต้น 

Kotler (2003, p. 374) ประชากรศาสตร์ หมายถึง ตวัแปรทางด้านประชากรศาสตร์                  
ท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคด้านความต้องการและความพึงพอใจ รวมทัง้อตัราการใช้
ผลิตภณัฑ์มกัจะมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรทางประชากรศาสตร์สงู หรืออีกเหตผุลหนึ่งก็คือตวัแปร
ทางด้านประชากรศาสตร์ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนทางตลาดท่ีง่ายกว่าตวัแปรอ่ืนๆ ถึงแม้ว่า               
ตลาดเป้าหมาย จะไม่สามารถอธิบายคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แต่การกล่าวอ้างถึง
คณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ก็ยงัเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือท่ีจะให้ทราบถึงขนาดของตลาดเป้าหมาย 
และส่ือท่ีจะใช้ให้เกิดประสทิธิภาพ 

องค์ประกอบของประชากรศาสตร์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, น. 53-55) ได้ให้ความหมายของลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย อาย ุเพศ ระดบัการศกึษา สถานภาพ รายได้ อาชีพ เหล่านี ้
เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนทางการตลาด โดยประชากรศาสตร์เป็นสิ่งส าคญัท่ีช่วยก าหนดกลุ่ม
ตลาดเป้าหมาย ตวัแปรทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีส าคญั ดงันี ้

1.เพศ (Sex) สามารถแบ่งความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยตวัแปรเพศมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงในพฤตกิรรมการบริโภค รวมถึงทศันคติ การรับรู้และการตดัสินใจในการซือ้สินค้า
แตกตา่งกนั 

2.อาย ุ (Age) ผู้บริโภคท่ีมีความต้องการสินค้าและบริการแตกตา่งกนัตามอายุ         
ท่ีแตกตา่งกนั โดยความช่ืนชอบและรสนิยมจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั เช่น 
กลุม่เดก็ชอบสินค้าท่ีสร้างความเพลิดเพลิน กลุม่วยัรุ่นชอบสินค้าท่ีทนัสมยัและง่ายตอ่การใช้งาน 

3.สถานภาพ (Marital status) มีส่วนส าคญัอย่างมากตอ่การตดัสินใจของบคุคล 
โดยสถานภาพแตง่งานแล้วจะมีอิสระทางความคิดน้อยกว่าสถานภาพโสด รวมไปถึงการตดัสินใจ
ในเร่ืองตา่งๆจะใช้เวลานานกวา่คนท่ีมีสถานภาพโสดเชน่กนั 

4.ระดบัการศกึษา และอาชีพ (education and occupation) มีแนวโน้มสมัพนัธ์
ในเชิงเหตแุละผล กลุ่มคนท่ีมีระดบัการศกึษาสงู มีโอกาสในการเลือกท างานท่ีดี ท าให้มีรายได้สูง 
ซึ่งจะมีความสามารถในการจ่ายซือ้สินค้าและบริการ ในขณะท่ีกลุ่มบุคคลท่ีมีระดบัการศึกษาต ่า         
โอกาสในการเลือกท างานท่ีดียาก จึงท าให้มีรายได้ต ่าและไม่มีความสามารถในการจ่ายซือ้สินค้า      
และบริการ 
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อดลุย์ จาตรุงคกลุ (2550, น. 38-39) ประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อาย ุ เพศ วงจร
ชีวิตครอบครัว ระดับการศึกษา และรายได้ โดยมีความส าคญัต่อนักการตลาดเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากเก่ียวกบัอปุสงค์ (Demand) ของตวัสินค้าทัง้หลายการเปล่ียนแปลง ทางประชากรศาสตร์
จึงชีใ้ห้เห็นถึงการเกิดขึน้ของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนๆก็จะหมดไป หรืออาจจะลดความส าคญัลง 
ตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัมี ดงันี ้ 

1.อาย ุต้องค านงึถึงความส าคญัในการเปล่ียนแปลงของระดบัอาย ุ 
2.เพศ จ านวนสตรีท่ีไม่เพียงแต่ท างานในบ้านมีเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆนกัการตลาด

ควรค านึงว่าปัจจบุนัเป็นผู้ ซือ้รายใหญ่ ซึ่งท่ีแล้วมาผู้ชายเป็นผู้ตดัสินใจซือ้ ดงันัน้บทบาทของสตรี 
และบรุุษบางสว่นซ า้กนั  

3.วงจรครอบครัว ล าดบัขัน้ของชีวิตครอบครัวเป็นตวับ่งชีท่ี้ส าคญัต่อพฤติกรรม 
โดยล าดบัของครอบครัวแบง่ออกเป็น 9 ล าดบั โดยแตล่ะล าดบัจะมีพฤตกิรรมการซือ้ท่ีแตกตา่งกนั  

4.การศกึษาและรายได้ การศกึษาท่ีมีอิทธิพลตอ่รายได้ เม่ือเกิดการรับรู้ว่าสิ่งไหน
เกิดขึน้กบัการศกึษาและรายได้ ซึง่เป็นสิ่งท่ีส าคญัเพราะแบบแผนการใช้จา่ยสอดคล้องกบัรายได้ 

ปณิศา มีจินดา (2553, น. 54-55) ประชากรศาสตร์ คือการแบ่งส่วนทางการตลาด       
โดยค านงึถึงลกัษณะประชากรในข้อมลูด้านตา่งๆ ได้แก่ 

1.อาย ุ(Age) ผู้บริโภคท่ีมีระดบัอายแุตกตา่งกนั จะมีความชอบ ความสนใจ และ
พฤติกรรมการซือ้ท่ีแตกต่างกัน โดยจะจ าแนกอายุออกเป็นช่วงวัยต่างๆ ได้แก่ วยัทารก วัยเด็ก 
วยัรุ่น วยัท างาน และวยัชรา สินค้าท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของแตล่ะวยัจะแตกตา่งกนั  

2.เพศ (Sex) เพศชายและเพศหญิงมกัจะมีพฤติกรรมและรสนิยมท่ีแตกต่างกัน 
นกัการตลาดจึงน าลกัษณะท่ีแตกต่างกันมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์บางประเภท เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการท่ีแตกตา่งกนัของผู้บริโภคท่ีเพศแตกตา่งกนั เชน่ ครีมบ ารุงผิวหน้า 

3.การศึกษา (Education) ระดบัการศึกษาของผู้บริโภคจะมีอิทธิพลต่อรสนิยม 
ความชอบ และพฤติกรรมการซือ้ โดยผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาสูงอาจจะบริโภคสินค้าและบริการ        
ท่ีมีคณุภาพดีกวา่การศกึษาต ่า 

4.อาชีพ (Occupation) โดยผู้บริโภคแต่ละอาชีพมกัจะต้องการผลิตภัณฑ์และ          
การบริการท่ีแตกต่างกัน เช่น นักธุรกิจต้องการสินค้าท่ีหรูหรา เพ่ือเสริมภาพลักษณ์  เช่น       
กระเป๋าสตางค์ Louis แตช่าวนาจะต้องการเพียงแคก่ระเป๋าสตางค์ท่ีสามารถใสธ่นบตัรได้เทา่นัน้ 



  13 

5.รายได้ (Income) รายได้เป็นปัจจยัท่ีก าหนดอ านาจซือ้ โดยผู้บริโภคท่ีมีรายได้
สงู มีอ านาจการซือ้สูงจะเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียง ในขณะท่ีผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต ่าจะเลือกใช้
ผลิตภณัฑ์ท่ีคุ้มคา่ 

จากแนวความคิดเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ดังกล่าว ผู้ วิจัยได้น าแนวคิด     
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษาและอาชีพ และได้น าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ (ปณิศา มีจินดา, 2553) ในเร่ือง
ของรายได้มาใช้ เพ่ือเป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบเก่ียวกับประชากรศาสตร์ เน่ืองจากผู้ วิจัย
เห็นวา่ปัจจยัเหลา่นีมี้ผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยี การรับรู้ความคุ้มคา่และพฤติกรรมการซือ้คอร์ส 
เ รียนการลงทุนออนไลน์  กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผู้ วิจัยน ามาใช้สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย การก าหนดสมมติฐาน         
การออกแบบสอบถาม และอภิปรายผลการวิจยั 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับการรับรู้ 
การรับรู้เป็นขัน้ตอนแรกของการเกิดพฤติกรรม โดยการรับรู้ของแตล่ะบคุคลจะขึน้อยู่กับ

สภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลและความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนัน้ๆ         
ผ่านการวิเคราะห์โดยอาศยัความจ า ความรู้ ผสมผสานกับประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่ออกมาเป็น
ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งการรับรู้มีความส าคญัต่อพฤติกรรมในเร่ืองท่ีว่า ถ้าผู้บริโภครับรู้ถูกต้อง
แมน่ย าการแสดงออกของพฤติกรรมก็จะออกมาในรูปแบบหนึ่ง แตถ้่าผู้บริโภครับรู้อย่างไม่ถกูต้อง
แม่นย าการแสดงออกของพฤติกรรมก็จะออกมาในรูปแบบตรงกนัข้าม นัน่คือการรับรู้มีส่วนท าให้
ผู้บริโภคแสดงพฤตกิรรมแตกตา่งกนั 

ความหมายของการรับรู้ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552, น. 151) อธิบายความหมายของการรับรู้ว่าเป็น

กระบวนการท่ีบคุคลมีการเลือกสรร จดัระเบียบ และตีความเก่ียวกบัสิ่งกระตุ้น โดยอาศยัประสาท
สมัผสัทัง้ห้า ได้แก่ การได้เห็น การได้กลิ่น การได้ยิน การได้รสชาติและการได้รู้สึก เพ่ือสร้างภาพท่ี
มีความหมายออกมา 

ณฐัภร อินทยุศ (2556, น. 193) อธิบายความหมายของการรับรู้ หมายถึงขัน้ตอนท่ี
เกิดขึน้ต่อเน่ืองจากการรู้สึกในกระบวนการเกิดพฤติกรรม โดยการรู้สึกจะเป็นเพียงการรับสมัผสั 
สิ่งเร้าผ่านอวยัวะรับสมัผสัตา่งๆ  ซึ่งจะแปลงการกระตุ้นจากสิ่งเร้าเป็นกระแสประสาทโดยเซลล์
ประสาทไปสู่ไขสนัหลงั สู่สมอง ต่อจากนัน้จะเป็นหน้าท่ีของการรับรู้ซึ่งจะเป็นกระบวนการเลือก 
การรวบรวมและการให้ความหมายแก่สิ่งเร้าท่ีมากระตุ้นนัน้วา่คืออะไร หรือ เป็นการให้ความหมาย
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แก่สิ่งแวดล้อมนั่นเอง ซึ่งการรับรู้นี เ้ป็นกระบวนการทาง การคิดท่ีซับซ้อนและต้องอาศัย
ประสบการณ์เดมิหรือความรู้เดมิเป็นอยา่งมาก 

จิราภรณ์ ตัง้กิตตภิาภรณ์ (2559, น. 79) กล่าวว่า การรับรู้ คือ กระบวนการท่ีอินทรีย์
หรือสิ่งมีชีวิตพยายามท าความเข้าใจกบัสิ่งแวดล้อม โดยผา่นทางอวยัวะสมัผสัทัง้ 5 คือ ตา ห ูจมกู 
ลิน้ และผิวกาย กระบวนการนีจ้ะเร่ิมจาก อวยัวะรับสมัผสั สมัผสักบัสิ่งเร้าแล้วส่งกระแสประสาท      
ไปยงัระบบประสาทส่วนกลาง จากนัน้สมองจะอาศยัประสบการณ์เดิม แรงจงูใจ สติปัญญา ฯลฯ 
เพ่ือแปลความหมายของอาการสมัผสัออกมาเป็นการรับรู้ 

Schiffman (2006, p. 120) กล่าวว่า การรับรู้ คือกระบวนการซึ่งบคุคลมีการเลือก           
จดัระเบียบ และแปลความหมายของสิ่งเร้าให้กลายเป็นสิ่งท่ีมีความหมายและสอดคล้องกนั 

จากความหมายของการรับรู้ สรุปได้ว่า การรับรู้เป็นขัน้ตอนท่ีเกิดขึน้จากความรู้สึก  
ในกระบวนการเกิดพฤติกรรม ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีบุคคลมีการเลือกสรร การจัดระเบียบ และ        
การแปลความโดยอาศยัประสาทสมัผสัทัง้ห้า เพ่ือวิเคราะห์ ตีความ ท าความเข้าใจในข่าวสารหรือ
ข้อมูลท่ีได้รับนัน้ ซึ่งจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้ ดังนัน้การรับรู้จึงมีส่วนท าให้
ผู้บริโภคแสดงพฤตกิรรมแตกตา่งกนั 

กระบวนการของการรับรู้ 
Schermerhorn (2008, pp. 72-74) ได้กล่าวถึงการรับรู้ว่ามีล าดบัของกระบวนการ 

ท่ีน าไปสูก่ารรับรู้ โดยแบง่ออกได้เป็น 4 ขัน้ตอนดงันี ้
1.ขัน้การพิจารณาและคดัเลือกข้อมูล (Attention and Selection) เน่ืองจาก         

ในสภาพแวดล้อมรอบตวัมีข้อมูลหรือสิ่งเร้าท่ีบุคคลได้รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสมากมาย ดงันัน้
บคุคลจ าเป็นต้องเลือกท่ีจะรับรู้ โดยการเลือกท่ีจะรับข้อมลูหรือเพิกเฉยตอ่ข้อมลูใดๆเป็นผลมาจาก
จิตใต้ส านกึของบคุคลนัน้ 

2.ขัน้การจดัระบบข้อมูล (Organization) หลงัจากท่ีบุคคลพิจารณาเลือกข้อมูล
แล้วบุคคลก็จะท าการจัดระบบข้อมูลนัน้โดยมีแบบแผนการจัดระบบข้อมูล ซึ่งจะมีส่วนช่วย         
ในการท าความเข้าใจและตีความตอ่ข้อมลูท่ีรับรู้นัน้ 

3.ขัน้การตีความข้อมูล ( Interpretation) เป็นการให้เหตุผลต่อข้อมูลท่ีผ่าน     
การคัดเลือกและจัดระเบียบแล้ว  การท่ีบุคคลเลือกรับรู้สิ่ ง เดียวกันมีระบบการจัดข้อมูล            
แบบเดียวกนั บคุคลแตล่ะคนก็อาจจะตีความแตกตา่งกนัออกไป 
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4.ขัน้การน าข้อมลูท่ีรับรู้มาใช้ (Retrieval) เป็นขัน้ตอนท่ีเกิดจากการท่ีบคุคลเลือก
น าเอาข้อมูลท่ี เคยรับรู้อยู่ในความทรงจ าออกมาใช้หรือแสดงเป็นพฤติกรรมของบุคคล                
ในสถานการณ์ตา่งๆ  

ชชูยั สมิทธิไกร (2557, น. 120-137) กล่าวว่า กระบวนการรับรู้ประกอบด้วยขัน้ตอน
ตา่งๆ 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 

1.การเลือกรับรู้ (perceptual selection) หมายถึง การท่ีบคุคลมีการเลือกว่าจะ
รับสิ่งเร้าใดบ้าง โดยในสถานการณ์ทั่วๆไปบุคคลจะได้รับสิ่งเร้าจ านวนมากมาย แต่จะเลือกให้
ความสนใจแก่สิ่งเร้าไม่เพียงก่ีอย่างเท่านัน้ เช่น การไปซือ้ของใน 7-11 ผู้บริโภคจะมองเห็นสินค้า
จ านวนมากมายทัง้ด้านสีสัน ขนาด รูปทรง รวมทัง้ได้รับกลิ่นต่างๆ แต่ก็จะเลือกรับรู้เฉพาะสิ่งท่ี
ตนเองสนใจเทา่นัน้ เชน่ นมข้นหวาน 

2.การจดัระเบียบการรับรู้ (perceptual organization) หมายถึง การท่ีผู้บริโภค      
มีการจดัสิ่งเร้าเป็นหมวดหมู่หรือเป็นกลุ่ม และรับรู้สิ่งเร้าเหล่านัน้โดยภาพรวม กล่าวอีกนัยหนึ่ง     
ก็คือผู้บริโภคมิได้รับรู้สิ่งเร้าต่างๆ แยกออกจากกันเป็นส่วนย่อยๆแต่จะรับรู้โดยพยายามจดักลุ่ม   
สิ่งเร้าให้มีความหมายตามความเข้าใจของตน ซึ่งการรับรู้ดังกล่าวเป็นไปตามหลักจิตวิทยา       
Gestalt psychology ประกอบด้วย หลักภาพและพืน้ หลกัความคล้ายคลึงกัน หลกัการต่อเติม    
สิ่งท่ีขาด หลกัความใกล้ชิด และหลกัความตอ่เน่ือง 

3.การแปลความหมาย (interpretation) หมายถึง การตีความของผู้บริโภคว่าสิ่ง
เ ร้าท่ี รับสัมผัสนัน้คืออะไร มีความหมายอย่างไร โดยการแปลความหมายนัน้มีลักษณะ   
ผสมผสานกันระหว่างข้อเท็จจริงท่ีได้รับและอารมณ์ความรู้สึกของผู้แปลความหมาย ในบางครัง้ 
สิ่งเร้าท่ีบุคคลได้รับสมัผสัอาจมีลกัษณะคลุมเครือ เน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ เช่น การเห็นไม่ชดัเจน
หรือเห็นเพียงชว่งเวลาสัน้ๆ  

 

ภาพประกอบ 4 กระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค 

ท่ีมา: ชชูยั สมิทธิไกร (2557). พฤตกิรรมผู้บริโภค. หน้า 120-137 
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กระบวนของการรับรู้จะเร่ิมจากสิ่งเร้าต่างๆมากระทบกบัประสาทสมัผสัทัง้ 5 ได้แก่ 
ตา ห ูจมกูปาก ผิวหนงั เกิดเป็นการรับรู้โดยผู้บริโภคจะเลือกรับรู้จากสิ่งท่ีสนใจและจะจดัสิ่งเร้านัน้
เป็นหมวดหมู่เพ่ือแปลความหมายว่าสิ่งเหล่านัน้คืออะไรซึ่งจะส่งผลต่อการแสดงออกของ
พฤตกิรรม 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 
ชชูยั สมิทธิไกร (2558, น. 125-130) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การรับรู้ของผู้บริโภค 

จ าแนกได้เป็น 3 ปัจจยั ดงันี ้
1. คุณลักษณะของสิ่งเร้า (Stimulus characteristics) คือ คุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์ คณุสมบตัิทางกายภาพ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ ตราสินค้า หรือโฆษณาซึ่งมีอิทธิพล
ตอ่การรับรู้ของผู้บริโภค ดงันัน้คณุลกัษณะของสิ่งเร้าท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ ดงันี ้

1.1 ขนาดหรือความเข้ม คือ การท าป้ายโฆษณาใหญ่หรือการเสียงท่ีดงัมาก 
1.2 ความแปลกใหม ่คือ สิ่งเร้าท่ีน าเสนอแปลกใหมจ่ากท่ีเคยพบเห็น  
1.3 กามอารมณ์ คือ สิ่งเร้าท่ีเสนอสอดแทรกกามอารมณ์เป็นหลกัส่วนใหญ่

จะมุง่เสนอแก่ผู้บริโภคท่ีเป็นเพศชาย 
1.4 ความตลกขบขนั คือ สิ่งเร้าท่ีน าเสนอให้ผู้บริโภคเกิดอารมณ์ขนั  
1.5 การเคล่ือนท่ี คือ สิ่งเร้าท่ีน าเสนอมีการเคล่ือนท่ีได้ท าให้ผู้บริโภคสนใจ 
1.6 ความตรงกนัข้าม คือ สิ่งเร้าท่ีมีการน าเสนอความแตกตา่งแบบตรงกัน

ข้าม เชน่ ภาพสีขาวและภาพสีด า เป็นต้น 
2. คณุลกัษณะของผู้บริโภค (Individual characteristics) คือลกัษณะท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องกบัการรับรู้ ได้แก่ ความสนใจ และความต้องการของผู้บริโภค โดยความสนใจและความ
ต้องการเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้ทราบถึงวิถีชีวิต และเป็นผลจากเป้าหมายในการวางแผนทัง้ระยะสัน้
และระยะยาวของผู้บริโภค 

3. ปัจจยัด้านสถานการณ์ (Situational characteristics) คือปัจจยัด้านสิ่งเร้าอ่ืน
นอกเหนือจากสิ่ ง เ ร้า ท่ีน าเสนอ เช่น สภาพความร้อน -เย็น ความดังของเสียงรอบข้าง              
ความหนาแนน่ของคน เป็นต้น   

ศริิวรรณ เสรีรัตน์ (2550, น. 127-129) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การรับรู้ของผู้บริโภค
ประกอบด้วย 

1. ตัวแปรทางการตลาด ถือเป็นสิ่งกระตุ้ นท่ีท าให้เกิดการรับรู้นักการตลาด      
จะส่ือสารในด้านตา่งๆเพ่ือให้เกิดการรับรู้ ดงันี ้
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1.1 ประโยชน์หลกัของผลิตภณัฑ์ 
1.2 คณุสมบตัทิางกายภาพของผลิตภณัฑ์ 
1.3 บรรจภุณัฑ์ 
1.4 ตราสินค้า 
1.5 ราคา 
1.6 การจดัจ าหนา่ย 
1.7 การส่ือสารทางการตลาดแบบบรูนาการ 
1.8 เคร่ืองมือการตลาดอ่ืน 

2. ปัจจัยด้านเทคนิค ท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารการตลาดโดยเฉพาะในเร่ือง        
การสร้างขา่วสารการส่ือสารเพ่ือท าให้เกิดการรับรู้ท่ีดี ดงันี ้

2.1 ขนาด 
2.2 สี 
2.3 ความเข้มข้นของแสง สี เสียง 
2.4 การเคล่ือนไหวของภาพ 
2.5 ต าแหนง่ของภาพ /ขา่วสาร 
2.6 ความตดักนั 
2.7 ความโดดเดน่ 
2.8 ความแปลกใหม ่

3. สภาพความพร้อมด้านจิตใจของผู้บริโภค ท่ีจะรับรู้ความพร้อมด้านจิตใจ     
เป็นสิ่งส าคญัจะน าไปสูก่ารเปิดรับขา่วสาร ผู้บริโภคจะมีสภาพจิตใจท่ีแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัตอ่ไปนี ้

3.1 อปุนิสยัการรับรู้ 
3.2 ขอบเขตความตัง้ใจ 
3.3 การยดึตดิกบัการรับรู้ 
3.4 ความคาดหวงัของผู้บริโภค 

4. ประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค ผู้บริโภคแต่ละราย   
จะมีประสบการณ์เก่ียวกับข่าวสารท่ีแตกต่างกัน และมีลักษณะเฉพาะของบุคคลท่ีแตกต่างกัน     
ซึง่จะสง่ผลตอ่การรับรู้ท่ีแตกตา่งกนั ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องมีดงันี ้

4.1 ประสบการณ์ท่ีผา่นมา 
4.2 ความรู้และความเข้าใจ 
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4.3 อาย ุ
4.4 การศกึษา 
4.5 สตปัิญญาและความสามารถในการจดจ า 
4.6 อารมณ์ 
4.7 ลกัษณะเฉพาะตวัอ่ืนๆ 

5. ปัจจยัด้านสงัคมละวฒันธรรมของผู้บริโภค ปัจจยัด้านสงัคม ได้แก่ ครอบครัว 
เพ่ือน และปัจจยัด้านวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั จะสง่ผลตอ่การรับรู้ท่ีแตกตา่งกนั 

 

 

ภาพประกอบ 5 แสดงปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้ของผู้บริโภค 

             ท่ีมา: ศริิวรรณ เสรีรัตน์ (2550). พฤตกิรรมผู้บริโภค. หน้า 128 

จากแนวคิดข้างต้น ผู้ วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550)
เก่ียวกบัการรับรู้มาใช้เป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบเก่ียวกบัการรับรู้ความคุ้มคา่ ซึ่งการรับรู้เป็น
ขัน้ตอนแรกของการเกิดพฤติกรรม การรับรู้เป็นปัจจยัทางจิตวิทยามีอิทธิพลภายในจิตใจ การรับรู้               
เป็นกระบวนการท่ีแปลความหมายจากข้อมลูท่ีได้รับจากสิ่งเร้าภายนอก เช่น ตวัแปรทางการตลาด 
การสร้างข่าวสารการส่ือสาร ความพร้อมด้านจิตใจของผู้บริโภคท่ีจะรับรู้ ประสบการณ์ในอดีต 
และสงัคมละวฒันธรรมของผู้บริโภค ผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 แล้วมีการแสดงออกถึงความรู้ และ
ความเข้าใจจากการตีความนัน้ๆ เม่ือผู้บริโภคเกิดการรับรู้จึงน าไปสู่การเรียนรู้ว่าสินค้าและบริการ
เหล่านัน้คุ้ มค่าเพียงใด ดังนัน้ ปัจจัยการรับรู้จึง เป็นตัวแปรท่ีน าไปสู่การเกิดพฤติกรรม                 
การซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค ของนักลงทุน        
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับความคุ้มค่า 
ความคุ้มค่าเป็นความผูกพันทางอารมณ์ของผู้ บริโภคท่ีได้รับจากสินค้าและบริการ      

เม่ือผู้บริโภครู้สึกว่าได้รับประโยชน์มากกว่าต้นทุนท่ีจ่ายไป ก็จะน าไปสู่พฤติกรรมเชิงบวกของโดย
การตัดสินใจซือ้สินค้าและบริการเหล่านัน้  ดังนัน้ความคุ้ มค่าจึง เ ป็นตัวแปรท่ี มีผลต่อ                 
การแสดงออกของพฤตกิรรม 

Sweeney (2001, p. 203) กล่าวว่า ความคุ้มคา่ เป็นการประเมินโดยรวมของผู้บริโภค        
ท่ีได้รับจากการใช้สินค้าและบริการ โดยพิจารณาจาก 

1.ความคุ้มค่าด้านราคา หมายถึงการประเมินถึงความคุ้มค่าของผู้บริโภคในการ
ตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการโดยพิจารณาจากความเหมาะสมจากปัจจยัด้านราคาได้อย่างถกูต้อง
และชดัเจน คือ การได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการมากกว่าต้นทนุคา่ใช้จ่ายทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาว 

2.ความคุ้มคา่ด้านคณุภาพหรือประสิทธิภาพ หมายถึงการได้รับซึ่งประโยชน์จากการ
บริโภคสินค้าและบริการท่ีสามารถท างานตามหน้าท่ีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.ความคุ้มค่าด้านอารมณ์ หมายถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากความรู้สึก หรืออารมณ์          
ของผู้บริโภคท่ีเป็นผลมาจากการซือ้สินค้า การใช้บริการ และความคุ้มคา่ด้านสงัคม คือการบริโภค
สินค้าและบริการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคม 

Kotler (2003, p. 60) กล่าวว่า ความคุ้มคา่ เป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์        
ท่ีได้รับ กับต้นทุนท่ีลูกค้าจ่ายเป็นค่าสินค้าและบริการ โดยแสดงความสัมพนัธ์ของผลประโยชน์    
ท่ีลูกค้าได้รับเม่ือเทียบกับต้นทุนในการช าระค่าสินค้าและบริการ สามารถเขียนเป็นอัตราส่วน                  
คือ Value = Benefit / Cost พิจารณาจาก 

1. ความคุ้มคา่ด้านราคา คือ ราคาสมเหตสุมผลกบัสินค้าและบริการท่ีได้รับ 
2. ความคุ้มคา่ด้านคณุภาพ คือ สินค้าและบริการมีคณุภาพดี 
3. ความคุ้มคา่การเปรียบเทียบระหว่างคณุภาพสินค้าและราคา คือ ราคาของสินค้า

และบริการเป็นปัจจยัหลกัท่ีผู้บริโภคน ามาเปรียบเทียบความคุ้มคา่ หากผู้บริโภครู้ว่าประโยชน์ท่ี
ได้รับคุ้มค่าเหมาะสมกับราคาหรือมากกว่าราคาท่ีต้องจ่าย จะน าไปสู่การตดัสินใจซือ้สินค้าและ
บริการนัน้ ในทางกลบักนัหากผู้บริโภครู้ว่าผลประโยชน์ท่ีได้รับน้อยกว่าราคาท่ีต้องจ่ายจะน าไปสู่
การตดัสินใจไมซื่อ้สินค้าและบริการนัน้ 

Kotler & Keller (2009, p. 161) กล่าวว่า ความคุ้มคา่คือผลประโยชน์ทัง้หมดท่ีลกูค้า
คาดหวงัจากการได้มาซึง่ผลิตภณัฑ์และบริการนัน้ โดยเปรียบเทียบกบัต้นทนุรวมของลกูค้า ดงันัน้
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เม่ือลูกค้าได้รับประโยชน์โดยรวมสูงกว่าต้นทุนรวม ก็จะท าให้เกิดความรู้สึกยินดีในการบริโภค 
และแสดงออกถึงความชอบโดยสง่ผลให้เกิดพฤติกรรมการซือ้สินค้าและบริการนัน้ๆเป็นอนัดบัแรก 
รวมถึงไมเ่ปล่ียนไปใช้สินค้าและบริการอ่ืนถึงแม้จะมีปัจจยัการตลาดจงูใจก็ตาม 

1. ผลประโยชน์โดยรวมทัง้หมด แบง่เป็น 4 ด้าน คือ 
1.1 ด้านผลิตภณัฑ์ คือ มีสินค้าท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า   

กลุ่มเป้าหมาย ท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ เม่ือลูกค้ารับรู้ถึงประโยชน์ของสินค้า  ย่อมให้
ความส าคญักบัสินค้านัน้ๆ 

1.2 ด้านบริการ คือ การอ านวยความสะดวก ความเตม็ใจให้บริการแก่ลกูค้า 
1.3 ด้านบคุลากร คือ ความรู้ ความสามารถ ไหวพริบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ของบคุลากรท่ีให้บริการแก่ลกูค้า 
1.4 ด้านภาพลกัษณ์ คือ ตราสินค้ามีช่ือสียงชว่ยให้ผู้บริโภครับรู้สินค้าและบริการ

ท่ีได้รับจากการออกแบบมาเพ่ือครองใจผู้บริโภคท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายขององค์กร 
2. ต้นทนุรวมทัง้หมด แบง่เป็น 4 ด้าน คือ 

2.1 ต้นทนุในรูปตวัเงิน คือ ราคาในรูปของตวัเงินท่ีผู้บริโภคใช้ในการตดัสินใจซือ้ 
2.2 ต้นทนุด้านเวลา คือ เวลาท่ีผู้บริโภคสญูเสียไปหรือใช้ไปในการซือ้ ตรวจสอบ

และแสวงหาสินค้าและบริการ 
2.4 ต้นทุนด้านพลังงาน คือ พลังงานท่ีผู้บริโภคสูญเสียไปจากการใช้ความคิด   

ในการตดัสินใจตลอดจนความเหน็ดเหน่ือย หรือความพยายามในการใช้สินค้าและบริการ 
2.5 ต้นทุนด้านจิตวิทยา คือ ความคาดหวังท่ีเกิดจากการใช้สินค้าและบริการ   

ท าให้เกิดผลด ี
Koller (2011, pp. 1154-1176) กล่าวว่า ความคุ้มคา่ คือ การประเมินถึงความคุ้มค่า       

ของผู้บริโภคในการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการ โดยพิจารณาจาก 
1. ปัจจยัด้านราคา คือ ราคาถกูและชดัเจน 
2. ประโยชน์ท่ีได้รับ คือ มีความสามารถในการท างานตามหน้าท่ีได้อย่างมีคณุภาพ 
3. ความรู้สึกท่ีตอบสนองสภาวะทางอารมณ์ คือความรู้สึก ทศันคติท่ีมีตอ่สินค้าและ

บริการนัน้ๆ 
4. ความคุ้มคา่อนัเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมในการซือ้หรือใช้สินค้าของผู้บริโภค 
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ฮอพพ์ วอลเลส (2553, น. 11) กลา่ววา่ ความคุ้มคา่ ไม่ได้หมายถึงผลิตภณัฑ์หรือบริการ   
ท่ีจับต้องหรือสัมผัสได้ แต่หมายถึงประโยชน์ท่ีผู้บริโภคจะได้รับ ดงันัน้จึงหมายถึงกระบวนการ             
ในการสร้างความคุ้มคา่เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะ 

1. ความคุ้มคา่ทัง้หมด หมายถึง ประโยชน์ทัง้หมดท่ีลกูค้าคาดหวงัจากการใช้สินค้า
และบริการ 

2. ต้นทุนทัง้หมด คือ ต้นทุนทัง้หมดท่ีลูกค้าคาดหวงัว่าจะต้องจ่ายไป เพ่ือได้มาซึ่ง
สินค้าและบริการ โดยเร่ิมจาการหาข้อมูลการได้มาซึ่งสินค้าและบริการ ซึ่งต้นทุนการได้มาซึ่ง
สินค้าและบริการ รวมไปถึงต้นทนุท่ีเกิดขึน้เพ่ือขจดัซากสินค้านัน้ๆ 

3. การรับรู้ความคุ้มค่า คือ ความคุ้มค่าท่ีลูกค้าได้ รับเกิดขัน้จากผลต่างระหว่าง 
ความคุ้มคา่ทัง้หมดท่ีลกูค้าได้รับ เม่ือเทียบกบัต้นทนุทัง้หมดท่ีจา่ยไป 

อรจนัทร์ ศริิโชต ิ(2556, น. 97-103) กลา่ววา่ ความคุ้มคา่สามารถแบง่เป็น 3 กลุม่ ดงันี ้
1. ความคุ้มค่า หมายถึง ราคาถกู ซึ่งลกูค้าบางกลุ่มอาจจะให้ความส าคญักับราคา         

เป็นอนัดบัแรก นกัการตลาดจะต้องศกึษาและท าความเข้าใจว่า ราคาถกูในความหมายของลกูค้า
จะอยูใ่นชว่งราคาเทา่ไหร่ 

2. ความคุ้มคา่ หมายถึง การรับรู้ถึงระดบัคณุภาพของการบริการโดยลกูค้าบางกลุ่ม
จะต้องค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการบริการนัน้เป็นอันดบัแรก หากบริการนัน้มีคุณภาพ
สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการได้ลกูค้ายินดีท่ีจะจา่ยแพงขึน้ 

3. ความคุ้มค่า หมายถึง การรับรู้ถึงการให้บริการท่ีเหมาะสมกับราคาท่ีลูกค้าจ่าย 
โดยลูกค้าบางกลุ่มจะเปรียบเทียบการให้บริการกับราคาค่าบริการท่ี ต้องจ่ายเพ่ือประเมิน       
ความคุ้มคา่ก่อนตดัสินใจซือ้ 

ความคุ้ มค่า  คือการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์ ท่ี ไ ด้ รับทัง้หมด คือ             
ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านบริการ ด้านบคุลากร และด้านภาพลกัษณ์  กบัต้นทนุรวมของลกูค้า คือต้นทนุ
ในรูปตวัเงิน (ราคา) ต้นทุนด้านเวลา ด้านพลงังาน และด้านจิตวิทยา เม่ือผู้บริโภครู้ว่าประโยชน์       
ท่ีได้รับคุ้ มค่าเหมาะสมเม่ือเทียบกับต้นทุนจะน าไปสู่การตัดสินใจซือ้สินค้าและบริการนัน้      
ในทางกลับกันหากผู้ บริโภครู้ว่าผลประโยชน์ท่ีได้รับน้อยกว่าเม่ือเทียบกับต้นทุน จะน าไปสู่         
การตดัสินใจไมซื่อ้สินค้าและบริการนัน้ 

ความคุ้มค่าในมุมมองของผู้บริโภค 
ความคุ้มคา่ท่ีลกูค้าได้รับรู้นัน้เกิดขึน้จากผลตา่งระหว่างผลประโยชน์ทัง้หมดท่ีลกูค้า

ได้รับเม่ือเทียบกับต้นทนุทัง้หมดท่ีจ่ายไป คือผลประโยชน์รวม หมายถึงประโยชน์ทัง้มวลท่ีลกูค้า
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คาดหวังจากการใช้สินค้าและบริการ ประกอบด้วย ผลประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์ ผลประโยชน์   
ด้านบริการ ผลประโยชน์ด้านบุคลากร และผลประโยชน์ด้านภาพลักษณ์ กับต้นทุนรวมทัง้หมด 
หมายถึงต้นทุนทัง้หมดของลูกค้าซึ่งเกิดจากการประเมิน การได้มา การใช้ หรือเป็นต้นทุน         
ของลูกค้าท่ีเกิดขึน้จากการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการ ประกอบด้วย ต้นทุนด้านราคา ต้นทุน      
ด้านเวลา ต้นทนุด้านพลงังาน และต้นทนุด้านจิตวิทยา ซึ่งเป็นต้นทนุท่ีลกูค้าคาดว่าจะต้องจ่ายไป                
เพ่ือให้ได้สินค้าและบริการนัน้ๆ อย่างไรก็ตามความคาดหวังยังขึน้อยู่กับประสบการณ์การซือ้      
ในอดีตของลกูค้า ดงันัน้นกัการตลาดจะต้องสร้างความแตกตา่งทางการแข่งขนัและความแตกต่าง
จะต้องสามารถสร้างความคุ้มคา่ท่ีเพิ่มขึน้ 

 

ภาพประกอบ 6 แสดงปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดความคุ้มคา่ท่ีเกิดจากการรับรู้ของลกูค้า 

ท่ีมา: Kotler & Keller (2009). Marketing Management millenium Edition  

โมเดลความคุ้มค่าที่ตอบสนองต่อลูกค้าเฉพาะรายบุคคล 
Merle (2010, p. 509) ได้ศึกษาและสร้างเกณฑ์การวดัการรับรู้คณุค่าในบริบท     

ของการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะบุคคล หรือเรียกว่าเคร่ืองมือการวัดการรับรู้
ความคุ้มคา่ของผู้บริโภค (Consumer Perceived Value Tool: CPVT) เพ่ือแสดงให้เห็น การรับรู้
ความคุ้มคา่ของการตอบสนองความต้องการของลกูค้าเฉพาะรายบคุคล โดยโมเดลการรับรู้ความ
คุ้มคา่ของการตอบสนองความต้องการของลกูค้าเฉพาะรายบคุคล แบง่เป็น 2 มิต ิ 
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1. การรับรู้ความคุ้ มค่าของสินค้าท่ีสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ       
ของลกูค้าเฉพาะบคุคล แบง่ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) คณุคา่ด้านประโยชน์ใช้สอย 2) คณุคา่ด้าน
ความเป็นเอกลกัษณ์ และ 3) คณุคา่ด้านการแสดงความเป็นตวัตน 

2. การรับรู้ความคุ้มค่ามีประสบการณ์ร่วมในกระบวนการออกแบบตามความ
ต้องการของลูกค้าเฉพาะรายบุคคลแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) คณุคา่ด้านการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการออกแบบและความสขุใจท่ีได้รับ 2) คณุคา่ด้านความส าเร็จในการสร้างสรรค์ 

 

ภาพประกอบ 7 การรับรู้ความคุ้มคา่การตอบสนองความต้องการของลกูค้ารายบคุคล 

ท่ีมา: Merle (2010). บทความ. หน้า 510 

จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจยัได้น าแนวคิดเก่ียวกับความคุ้มคา่ของ (Kotler & Keller, 
2009) คือ ผลประโยชน์โดยรวมด้านผลิตภัณฑ์ ในด้านบริการ ด้านบุคลากร และด้านภาพลกัษณ์  
จากการใช้สินค้าและบริการเหลา่นัน้สงูกวา่ต้นทนุรวม คือต้นทนุในรูปตวัเงิน ต้นทนุด้านเวลา ด้าน
พลังงาน และด้านจิตวิทยา ซึ่งก่อให้เกิดการแสดงออกถึงความชอบโดยส่งผลให้เกิดพฤติกรรม 
การซือ้สินค้าและบริการนัน้ๆ ดงันัน้ความคุ้มคา่จึงเป็นส่วนประกอบหนึ่งท่ีส าคญั ในการประกอบ
ธุรกิจ เพราะการรับรู้ความคุ้มค่าจะช่วยน าไปสู่ความภักดีของลูกค้าในการใช้สินค้าและบริการ
อยา่งตอ่เน่ือง โดยผู้วิจยัเห็นวา่ถ้าสิ่งท่ีนกัลงทนุได้รับจากคอร์สเรียนการลงทนุอนไลน์สงูกว่าต้นทนุ
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รวมท่ีเสียไป เม่ือเทียบกบัการเรียน เม่ือนกัลงทนุรับรู้ถึงความคุ้มคา่ จะน ามาซึ่งการซือ้คอร์สเรียน
การลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 

การรับรู้ความคุ้มค่า 
การรับรู้ คือ การแสดงออกถึง ความรู้ ความเข้าใจตามความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ในจิตใจ

ของบคุคล การรับรู้เป็นการเปิดโอกาสสูก่ารเรียนรู้ ซึง่บคุคลมีการเลือกสรรแล้วจดัระเบียบสิ่งท่ีรับรู้
โดยการรับรู้ของแต่ละคนจะแตกต่างกันขึน้อยู่กับการตีความหมายของแต่ละบุคคล ซึ่งบุคคล
เปรียบเสมือนระบบท่ีสามารถรับรู้ข้อมลูข่าวสารต่างๆโดยผ่านประสาทสมัผสั  การเห็น การได้ยิน 
การลิม้รส และการได้กลิ่น โดยอาศัยประสบการณ์เป็นเคร่ืองช่วยในการแปลความหมาย          
แล้วน าข้อมลูท่ีได้มาจดัระบบแปลเป็นสิ่งรับรู้โดยผู้บริโภคจะเลือกรับรู้จากสิ่งท่ีสนใจและจดัสิ่งเร้า
เป็นหมวดหมู่เพ่ือแปลความหมาย โดยกระบวนการรับรู้ของบุคคลประกอบด้วยประสาทสมัผัส   
ตอ่สิ่งเร้า ได้แก่ ปัจจยัด้านสถานการณ์ ปัจจยัด้านตัว ผู้ รับ ทศันคติ และกระบวนการแสดงออก
หรือปฏิกิริยาตอบสนอง และการรับรู้ถึงสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงไปในสิ่งแวดล้อมนัน้ๆ ดงันัน้การรับรู้   
เป็นตวัแปรในการเกิดพฤติกรรม โดยการรับรู้มีความส าคญัตอ่พฤติกรรมในเร่ืองท่ีว่า ถ้าผู้บริโภค
รับรู้ถูกต้องแม่นย าการแสดงออกของพฤติกรรมก็จะออกมาในรูปแบบหนึ่ง แต่ถ้าผู้บริโภค รับรู้     
ไม่ถูกต้องแม่นย าการแสดงออกของพฤติกรรมก็จะออกมาในรูปแบบตรงกันข้าม นัน่คือการรับรู้     
มีสว่นท าให้ผู้บริโภคแสดงพฤตกิรรมแตกตา่งกนั (ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552)  

ความคุ้ มค่า คือการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์ท่ีได้รับทัง้หมด ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ ด้านบุคลากร และด้านภาพลักษณ์  กับต้นทุนรวมของลูกค้า คือต้นทุน    
ในรูปตวัเงิน ต้นทุนด้านเวลา ด้านพลงังาน และด้านจิตวิทยา เม่ือผู้บริโภครู้ว่าประโยชน์ท่ีได้รับ
คุ้มคา่เหมาะสมเม่ือเทียบกบัต้นทนุ จะน าไปสู่การตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการนัน้ ในทางกลบักนั
หากผู้ บริโภครู้ว่าผลประโยชน์ท่ีได้รับน้อยกว่าเม่ือเทียบกับต้นทุน จะน าไปสู่การตัดสินใจ            
ไมซื่อ้สินค้าและบริการนัน้ (Kotler & Keller, 2009) 

ดังนัน้หากน าแนวคิดเ ก่ียวกับการรับรู้และความคุ้ มค่ารวมกัน จะกลายเป็น                       
การรับรู้ความคุ้มคา่ คือการประเมินโดยรวมของผู้ บริโภคจากความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึก   
ท่ีเกิดขึน้ภายในจิตใจของบุคคลโดยอาศัยประสบการณ์เป็นเคร่ืองช่วยในการแปลความหมาย   
แล้วน าข้อมลูท่ีได้มาจดัระบบแปลเป็นสิ่งรับรู้ โดยการรับรู้ของแตล่ะบคุคลจะแตกตา่งกนัขึน้อยู่กบั
การตีความ หมายแล้วน าข้อมูลท่ีได้มาจัดระบบแปลเป็นสิ่ง รับรู้โดยผู้ บริโภคจะเลือกรับรู้           
จากสิ่งท่ีสนใจและจะจัดสิ่งเร้านัน้เป็นหมวดหมู่เพ่ือแปลความหมายว่าสิ่งเหล่านัน้คืออะไร         
เม่ือผู้บริโภครับรู้ว่า ผลประโยชน์ท่ีได้รับทัง้หมด คือด้านผลิตภณัฑ์ ด้านบริการ ด้านบคุลากร และ
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ด้านภาพลักษณ์ เปรียบเทียบกับต้นทุนรวมของลูกค้า คือต้นทุนในรูปตวัเงิน ต้นทุนด้านเวลา    
ด้านพลงังาน และด้านจิตวิทยา โดยการรับรู้ถึงความคุ้มคา่เหล่านีจ้ะส่งผลต่อการแสดงออกของ
พฤติกรรมเม่ือผู้ บริโภครู้ว่าประโยชน์ท่ีได้รับคุ้ มค่าเหมาะสมหรือสูงกว่าเม่ือเทียบกับต้นทุน         
จะน าไปสู่การตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการนัน้ โดยผู้ วิจัยน ามาสร้างกรอบแนวคิด  การก าหนด
สมมตฐิาน การออกแบบสอบถาม และอภิปลายผลการวิจยั 

แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
การศึกษาเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี เป็นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ท่ีสามารถใช้

อธิบายหลกัคดิและเหตผุลด้านตา่งๆของบคุคลในการยอมรับเทคโนโลยี โดยวิเคราะห์อิทธิพลของ
สิ่งตา่งๆท่ีท าให้เกิดการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี เพ่ือสามารถพยากรณ์พฤติกรรมตา่งๆในการ
ยอมรับเทคโนโลยีได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยมีนกัวชิาการหลายท่านให้ความหมายของ
การยอมรับเทคโนโลยีไว้ ดงันี ้

ความหมายของการยอมรับเทคโนโลยี 
ศศิพร เหมือนศรีชยั (2555, น. 38-51) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยี เป็นสิ่งท่ี

ส าคัญมากในการใช้งาน ซึ่งการอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี จะท าให้ได้รับประสบการณ์ ความรู้ท่ี
หลากหลาย ทกัษะ และน าไปสูค่วามต้องการใช้งานเทคโนโลยี 

สิงหะ ฉวีสขุ และ สนุนัทา วงศ์จตรุภทัร (2555, น. 10) ได้ให้ค านิยามท่ีเก่ียวข้องกบั           
การยอมรับเทคโนโลยี คือองค์ประกอบท่ีท าให้แตล่ะบคุคลเกิดการปรับปรุงในด้านตา่งๆท่ีเช่ือมโยง
กบัเทคโนโลยี คือ พฤตกิรรม ทศันคต ิและการใช้งานเทคโนโลยีท่ีง่ายขึน้ 

จากความหมายข้างต้น จึงสรุปว่าการยอมรับเทคโนโลยี เป็นความต้องการท่ีจะน า
เทคโนโลยีมาเพ่ือใช้งานซึ่งก่อประโยชน์ส าหรับบุคคลหรือท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของบุคคล   
ในด้านพฤตกิรรม ทศันคต ิ และการใช้งานท่ีง่ายและเกิดประโยชน์ นอกจากนีย้งัท าให้แตล่ะบคุคล
ได้รับความรู้ ทกัษะในการใช้งานท่ีดีเพิ่มขึน้ 

กระบวนการยอมรับเทคโนโลยี 
ภานุพงศ์ เสกทวีลาภ (2557, น. 22) ได้อธิบายเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี            

คือขัน้ตอนท่ีเกิดขึน้ภายในจิตใจของบุคคล โดยเร่ิมจากการได้ยินในเร่ืองนัน้ๆ จนน ามาซึ่งการ
ยอมรับและน าไปใช้ในท่ีสุด ซึ่งกระบวนนีมี้ลกัษณะคล้ายกบักระบวนการเรียนรู้และการตดัสินใจ 
โดยได้แบง่กระบวนการยอมรับออกเป็น 5 ขัน้ตอน คือ 

1. ขัน้รับรู้หรือต่ืนตน (Awareness Stage) ขัน้เร่ิมแรกท่ีน าไปสู่การยอมรับหรือไม่
ยอมรับในสิ่งใหม่ ซึ่งขัน้นีเ้ป็นจะได้รับรู้ความรู้เก่ียวกับสิ่งใหม่ๆโดยสอดคล้องกับอาชีพหรือ
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กิจกรรมของบุคคลแต่ยงัได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยการรับรู้ส่วนใหญ่เป็นการรับรู้โดยบงัเอิญจึง
ท าให้เกิดความอยากรู้ อยากลอง และต้องการแก้ไขปัญหาท่ีตนเองมีอยู ่

2. ขัน้สนใจ (Interest Stage) คือให้ความสนใจ เก็บข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบั
สิ่งใหม่ๆ ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีตัง้ใจ และในล าดบันีไ้ด้รับความรู้เก่ียวกับสิ่งใหม่เป็นอย่างมากและ      
ใช้หลักการคิดมากกว่าขัน้แรก ลักษณะบุคลิกภาพและรสนิยมมีอิทธิพลต่อการติดตามข้อมูล
ขา่วสารหรือรายละเอียดของสิ่งใหม่ๆ ด้วย 

3. ขัน้ประเมินค่า (Evaluation Stage) คือคิดไตร่ตรองเพ่ือหาวิธีในการลองใช้
วิธีการใหม่ๆ โดยเปรียบเทียบในส่วนของข้อดีและข้อเสีย เม่ือมีข้อดีมากกว่าก็จะตัดสินใจใช้
โดยทัว่ไปแล้วการคดิแบบวิธีนีเ้กิดความเส่ียง เพราะไมท่ราบถึงผลลพัธ์ตามมาจงึต้องมีแรงผลกัดนั 
เพ่ือสร้างความแนใ่จ และอาจจะมีค าแนะน าเพิ่มเตมิเพ่ือน ามาซึง่การตดัสินใจ 

4. ขัน้ทดลอง (Trial Stage) ขัน้ตอนท่ีท าการทดลองกบัคนสว่นน้อยเพ่ือตรวจดวูา่ 
ผลลพัธ์ในการทดลองจากการใช้วิธีใหม่ๆ เพ่ือสามารถรองรับกบัสถานการณ์ในขัน้นี ้เพ่ือท่ีจะท า
การจดัสรรขา่วสารท่ีมีความเฉพาะเก่ียวกบัสิ่งใหมห่รือนวตักรรมเหล่านัน้ 

5. ขัน้ตอนการยอมรับ (Adoption Stage) คือขัน้ปฏิบตัิโดยน าข้อมลูท่ีรวบรวมไป
ใช้จริงโดยแตล่ะบคุคลจะยอมรับสิ่งใหม่ๆ  วา่เป็นประโยชน์ตอ่สิ่งนัน้ๆ 

แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) คือ

ทฤษฎีท่ีมีการยอมรับอย่างกว้างขวางในแง่ความน่าเช่ือถือ ความสมเหตสุมผล และใช้เป็นตวัชีว้ดั
ความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยี น าเสนอโดย (Davis, 1989) ซึ่งแบบจ าลองการยอมรับ      
เทคโนโลยี (TAM) คือทฤษฎีซึ่งมีการปรับแตง่เพิ่มเติมและประยุกต์มาจากทฤษฎีกระท าตามหลัก
เหตแุละผล (Theory of Reasoned Action: TRA) น าเสนอโดย (Fishbein, 1975) ซึ่งทฤษฎีนี ้
แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ ความเช่ือ ความตัง้ใจ ท่ีมีต่อพฤติกรรม ตามแนวคิดท่ีว่า
มนุษย์เป็นผู้ มีเหตผุล การแสดงออกของพฤติกรรมจึงไม่ได้เกิดขึน้โดยขาดการพิจารณามาก่อน 
ดงันัน้การท่ีบุคคลจะแสดงออกถึงพฤติกรรมจะต้องเกิดจากความตัง้ใจและมีเหตุผล ส่วนแบบ 
จ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) นัน้ใช้ศกึษาเพ่ือหาค าอธิบายถึง ปัจจยัตา่งๆ ในการยอมรับ
เทคโนโลยีและการตดัสินใจของผู้ใช้งานโดยมีพืน้ฐานมาจากทศันคตขิองผู้ใช้งานว่ามีปัจจยัใดท่ีจะ
ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีและเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการใช้งานจริงและไม่น าบรรทดัฐานของ
บคุคลโดยรอบน าเข้ามาเป็นปัจจยัในการผลกัดนัสู่การยอมรับในระบบสารสนเทศ 
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ภาพประกอบ 8 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 

                       ท่ีมา : Davis (1989).  MIS Quarterly. หน้า 319 

แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) น ามาใช้ในการจ าลองเพ่ือหาการยอมรับ
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือหาสาเหตุหรือปัจจัยท่ีเก่ียวข้องต่อการรับรู้ด้านเทคโนโลยีของแต่ละบุคคล    
โดยมีปัจจยัหลกัท่ีส าคญั คือการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี (Perceived Usefulness) 
และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ซึ่งทัง้สองตวัแปรนีมี้อิทธิพล
น าไปสู่ทศันคติตอ่การใช้งานเทคโนโลยี (Attitude toward Using) เม่ือผู้ ใช้งานมีทศันคติเชิงบวก
ย่อมส่งผลท าให้เกิดพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเกิดขึน้จากปัจจัยทัง้สอง จึงส่งผลท าให้              
เกิดเป็นพฤติกรรมของการใช้เทคโนโลยี (Behavioral Intention to Use) ซึ่งการสร้างเทคโนโลยี            
ให้เป็นท่ียอมรับและผลักดนัให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้งานได้มากยิ่งขึน้ นอกจากการรับรู้ถึงประโยชน์
ของการใช้เทคโนโลยี (Perceived Usefulness) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived 
Ease of Use) ส่งผลโดยตรงตอ่การยอมรับเทคโนโลยี ยงัมีตวัแปรภายนอก (External Variables) 
เข้ามาเป็นตวัแปรท่ีส าคญัท่ีส่งผลตอ่การรับเทคโนโลยีและน าปัจจยัภายนอกมาเป็นตวัแปรท่ีมีผล
ในการตดัสินใจยอมรับเทคโนโลยีโดยศึกษาร่วมกับแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีเพ่ือหาว่า
ปัจจยัภายนอกสง่ผลตอ่ทศันคตขิองผู้ใช้งานจริง 

การรับรู้ถงึประโยชน์ของการใช้เทคโนโลย ี(Perceived Usefulness: PU) 
Davis (1989, p. 319) การรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี คือ ระดบั      

ความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อการใช้เทคโนโลยีว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการลงทุน
ออนไลน์ของบุคคลนัน้ได้ กล่าวคือ แต่ละคนจะรับรู้ได้ว่าเทคโนโลยีนัน้มีส่วนช่วยหรือท าให้        
เกิดประโยชน์แตกต่างกัน โดยขึน้อยู่กับระดับความเช่ือของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อการใช้เทคโนโลยี    
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ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งการรับรู้ประโยชน์    
ของการใช้เทคโนโลยีนัน้จะสง่ผลไปสูก่ารยอมรับและใช้เทคโนโลยีตอ่ไป 

Cheng (2006, p. 3) กล่าวว่า การรับรู้ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี คือท าให้         
การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน โดยสามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีได้ตลอดเวลา ไมมี่ข้อจ ากดัของชว่งเวลาในการให้บริการ และใช้ได้ในทกุสถานท่ี 

จไุรรัตน์ ครุธค า (2558, น. 42) กล่าวว่า การรับรู้ประโยชน์ของการน าเทคโนโลยี     
มาใช้ท าให้การด าเนินงานนัน้มีความสัน้ลง โดยช่วยให้ลดความซ า้ ซ้อนและลดขัน้ตอน                  
ในการด าเนินงาน สามารถน าข้อมลูไปใช้ในการประมวลผลตอ่ได้ทนัที ประหยดัพืน้ท่ีในการจดัเก็บ
เอกสาร สะดวกและลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสาร ลดค่าใช้จ่าย ท าให้การด าเนินงานนัน้       
มีความง่ายมากขึน้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

จากค าจ ากดัความการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี สามารถสรุปได้ว่า
การรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี คือความเช่ือของบคุคลท่ีมีตอ่การใช้เทคโนโลยีว่าจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพช่วยลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน โดยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี    
ได้ตลอดเวลา ไม่มีข้อจ ากัดของช่วงเวลาในการให้บริการ และใช้ได้ในทุกสถานท่ี  ประหยดัพืน้ท่ี   
ในการจดัเก็บเอกสาร สะดวกและลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสาร โดยการรับรู้ของแตล่ะบคุคล   
จะก่อให้เกิดประโยชน์แตกตา่งกนัออกไป 

การรับรู้ถงึความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use: PEoU) 
Davis (1989, p. 319) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน คือ การรับรู้ความง่าย

ในการใช้เทคโนโลยี ในระดบัความเช่ือมัน่ท่ีว่าไม่จ าเป็นต้องใช้ความพยายาม และสามารถใช้งาน
โดยไม่ต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยสามารถวัดจากคุณลักษณะ ดังนี ้1)สามารถควบคุมได้          
2)มีความชดัเจน 3)สามารถเข้าใจได้  4)มีความยืดหยุ่น 5)มีความง่ายต่อการน ามาเป็นทกัษะ     
6)สามารถใช้งานได้ง่าย ซึ่งความง่ายในการใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญัท่ีส่งผลเชิงบวก  
ต่อความตัง้ใจในการใช้งานของผู้ บริโภค หากการให้บริการมีขัน้ตอนการใช้งานท่ีซับซ้อน              
ก็ยอ่มสง่ผลท าให้ผู้บริโภคจะปฏิเสธในการใช้งานได้ 

จรีุพร ทองทะวยั (2555, น. 22) กลา่ววา่ ความง่ายในการใช้งาน เป็นการบง่บอก
ถึงระดับของผู้ ใช้งานถึงความคาดหวังต่อเทคโนโลยีโดยจะต้องมีความง่าย แม้แต่การใช้งาน     
ครัง้แรก มิใช่ง่ายจากการใช้งานอยู่จนเคยชิน และต้องไม่มีความซบัซ้อนมีความชดัเจน ตรงตาม
ความต้องการของผู้ ใช้งาน ซึ่งเทคโนโลยีท่ีง่ายนัน้จะมีผลทางตรงต่อพฤติกรมการยอมรับหรือ
ความตัง้ใจใช้เทคโนโลยีนัน้ 



  29 

Park (2010, p. 280) กลา่ววา่ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน คือความคาดหวงั
ของผู้ ใช้งานท่ีจะสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องใช้ความพยายาม และเทคโนโลยี
จะต้องมีลกัษณะจดจ าง่าย ไมมี่ความซบัซ้อน 

จากค าจ ากดัความการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ความง่าย
ในการใช้งาน เป็นความคาดหวงัของผู้ใช้งานท่ีมีความเช่ือมัน่ท่ีว่าจะสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
ง่ายดายไม่จ าเป็นต้องใช้ความพยายาม ไม่ต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมแม้แต่การใช้งานครัง้แรก    
หากการรับรู้ส่งผลเชิงบวกต่อความตัง้ใจในการใช้งานจะท าให้ผู้บริโภคยอมรับในการใช้งานได้ 
โดยผู้วิจยัได้น าแนวคดิตามแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) และนกัวิชาการหลายท่านได้
ให้แนวคิดเพิ่มเติมในเร่ืองท่ีว่า เทคโนโลยีมีความง่ายแม้แต่การใช้งานครัง้แรก และเทคโนโลยี
จะต้องมีลกัษณะจดจ าง่าย มาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม 

 ทัศนคตทิี่ดีต่อการใช้เทคโนโลยี (Attitude toward using) 
Schiffman & Kanuk (2000, p. 200) กลา่วว่า ทศันคติ คือสิ่งท่ีต้องเรียนรู้เพ่ือท า

ให้เกิดพฤตกิรรมท่ีสอดคล้องกบัการน ามาซึง่ความพงึพอใจหรือไมพ่งึพอใจ 
Schermerhorn (2002, p. 75) ได้ให้ความหมายของทศันคติไว้ว่า ทศันคติ คือ     

การวางแนวความคิด ความรู้สึกให้ตอบสนองในทางท่ีดีหรือไม่ดีตอ่บคุคลหรือในสภาวะแวดล้อม
ตา่งๆ และทศันคติยงัสามารถตีความจากสิ่งท่ีบคุคลกล่าวออกมา โดยเป็นสิ่งท่ีเหมาะสม หรือไม่
เหมาะสม ซึง่สะท้อนจากพฤตกิรรมของบคุคลนัน้ 

Gibson (2000, p. 102) ทศันคตหิมายถึง การตดัสินพฤติกรรม ซึ่งเป็นความรู้สึก
ท่ีดีหรือไมดี่ เป็นผลทางสภาพจิตใจ ท่ีมีความพร้อมส่งผลกระทบตอ่การตอบสนองของบคุคล วตัถ ุ
หรือสภาพแวดล้อม โดยทศันคตเิป็นสิ่งท่ีเรียนรู้ ปรับปรุง เปล่ียนแปลงได้โดยประสบการณ์ 

ในมมุมองของทศันคติท่ีมีต่อการใช้งานเทคโนโลยี คือ ผลกระทบท่ีเกิดจากการรับรู้
ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ และการรับรู้ถึงการใช้งานง่าย ซึง่น าไปสูค่วามตัง้ใจท่ีจะใช้เทคโนโลยีนัน้ๆ หรือ 
ทศันคติท่ีท าให้เกิดพฤติกรรม ซึ่งดลุพินิจของบคุคลต่อภาพรวมของพฤติกรรม เป็นสิ่งท่ีท าให้เกิด
ความเช่ือเก่ียวกับผลของพฤติกรรมท่ีตามมาซึ่งอาจจะเป็นทางท่ีดี หรือไม่ดี โดยการประเมินผล
ของแตล่ะบคุคล ถ้าเป็นไปในทางท่ีดีนัน่คือบคุคลนัน้ก็จะมีทศันคติท่ีดีท าให้แสดงพฤติกรรมด้านดี
ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลนัน้มีทัศนคติท่ีไม่ดี ก็จะแสดงพฤติกรรมในด้านท่ีไม่ดีออกมา ซึ่งถ้า
บคุคลมีทศันคติท่ีดีก็ย่อมส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานในด้านดี แต่ถ้าทศันคติของบคุคลไม่ดีก็
จะสง่ผลตอ่การยอมรับการใช้งานในด้านท่ีไมดี่เชน่กนั 
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จกัรพงษ์ ส่ือประเสริฐสิทธ์ิ (2554, น. 31) กล่าวว่า ทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งาน
เทคโนโลยี คือ พฤติกรรมความตัง้ใจในการใช้ และการใช้จริง ซึ่งทศันคติท่ีปรากฏขึน้จากผลของ     
การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ระบบ ซึ่งหากผู้ ใช้ งานรับรู้ว่าเทคโนโลยีนีมี้
ประโยชน์และสามารถใช้งานได้ง่าย ผู้ใช้งานจะเกิดทศันคติในด้านท่ีดีตอ่การใช้เทคโนโลยีนัน้ ซึ่งมี
อิทธิพลตอ่ความพยายามท่ีจะใช้งานเทคโนโลยีนัน้ด้วย และเม่ือมีความพยายามใช้งานเทคโนโลยี
นัน้แล้ว ผู้ใช้จะเกิดความรู้สกึวา่ควรท่ีจะใช้งานเทคโนโลยีนัน้จริง 

จากค าจ ากัดความของทัศนคติท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ทัศนคติ คือ
ความรู้สึกของแต่ละบุคคลท่ีตอบสนองต่อสิ่งต่างๆรอบตวั เช่น บุคคล และสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้
โดยแสดงความรู้สึกออกมาในรูปแบบของความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ และสามารถประเมิน
ออกมาเป็นระดับ เช่น ชอบมากหรือน้อย นอกจากนีท้ัศนคติถูกสร้างขึน้มาและสามารถ
เปล่ียนแปลงได้จากการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ 

คุณลักษณะของทัศนคต ิ
นิโลบล ตรีเสนห์่จิต (2553, น. 18) ได้ให้ลกัษณะของทศันคตไิว้ 4 ประการ ดงันี ้

1. ทศันคตมีิอยู่ภายในจิตใจ คือ เร่ืองของกระบวนการทางความคิดท่ีอาจเกิดขึน้
ภายในของแตล่ะบคุคล เชน่ โกรธ เกลียด รัก เป็นต้น 

2. ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้ คือ ทัศนคติท่ีไม่ได้ติดตวัมาตัง้แต่ก าเนิดแต่เกิด
จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาของผู้บริโภคและข้อมูลท่ีได้รับ เช่น การทดลองใช้สินค้าซึ่ง      สิ่ง
เหลา่นีถ้กูสร้างขึน้มาและสามารถเปล่ียนแปลงได้ 

3. ทศันคตมีิคณุลกัษณะของการประเมิน คือ เกิดจากการวิเคราะห์ทางความคิด 
หรือความเช่ือท่ีเช่ือมโยงกบับคุคลหรือเหตกุารณ์ ฯลฯ โดยอาจจะเป็นสิ่งก าหนดท าให้เกิดปฏิกิริยา
ตอบสนอง ผลของการวิเคราะห์ความรู้ ความคิด และความเช่ือท่ีเช่ือมโยงกับสิ่งนัน้อาจแตกต่าง
กนั ซึง่ขึน้อยูก่บัเหตกุารณ์ตา่งๆท่ีประสบพบเจอมา 

4. ทัศนคติมีคุณภาพและความเข้ม คือ คุณภาพและความเข้มของทัศนคติ             
เป็นสิ่งก าหนดถึงความแตกตา่ง ภาพของทศันคตเิป็นสิ่งท่ีได้จากการวิเคราะห์ พิจารณาเม่ือบคุคล
พิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึง่ก็อาจจะมีความชอบ หรือไมช่อบ 

จากคณุลกัษณะทศันคติ สรุปได้ว่า ทศันคติมีประเด็นท่ีส าคญั คือทศันคติเป็นสภาพ
ทางจิตใจของแต่ละบคุคลซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่เกิดขึน้โดยก าเนิด แตเ่กิดจากการเรียนรู้ซึ่งมีความมัน่คง 
ถาวรเปล่ียนแปลงได้ยาก โดยผู้ วิจยัเห็นว่าคณุลกัษณะของทศันคติมีความส าคญัต่อทศันคติท่ี
แตกต่างกนัของผู้บริโภค โดยแบง่เป็นทศันคติท่ีเกิดภายในจิตใจ คือความรู้สึก ทศันคติท่ี เกิดจาก
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การเรียนรู้จากการพบเจอสิ่งใหม่ๆ  และเกิดเป็นการประเมินทศันคตโิดยหากการประเมินมีคณุภาพ
ก็จะท าให้เกิดการยอมรับทศันคตนิัน้ๆ 

หน้าที่ของทัศนคติ 
Katz (1960, pp. 182-183) กลา่ววา่ การสร้างทฤษฎีหน้าท่ีของทศันคติขึน้มาเพ่ือท า

ให้ทราบว่าทศันคติส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างไร ซึ่ง  ได้อธิบายถึงหน้าท่ีหรือกลไกของ
ทศันคตท่ีิส าคญัไว้4 ประการ ดงันี ้

1. หน้าท่ีในด้านประโยชน์ใช้สอย (Utilitarian Function) ความพึงพอใจ          
ของผู้บริโภคในด้านประโยชน์ของสินค้าจะส่งผลตอ่ทศันคติของผู้บริโภค ถ้าหากมีความพึงพอใจ
เกิดขึน้จะส่งผลให้เกิดทัศนคติเชิงบวก ท าให้ผู้บริโภคซือ้สินค้านัน้ต่อไป ในทางกลบักันถ้าหาก
ผู้บริโภคไม่พึงพอใจจะส่งผลให้เกิดทัศนคติเชิงลบ ท าให้ผู้บริโภคไม่ซือ้สินค้านัน้อีก เน่ืองจาก      
ไมส่ามารถตอบสนองความต้องการได้ 

2. หน้าท่ีในการสะท้อนภาพลกัษณ์ (Value-Expressive Functional) ทศันคต ิ
จะแสดงให้เห็นถึงค่านิยมและภาพลักษณ์ของผู้บริโภคในลักษณะการด าเนินชีวิตและอนาคต      
โดยผู้บริโภคจะเกิดทศันคติท่ีดีก็ตอ่เม่ือสินค้าชนิดนัน้สามารถบง่บอกความเป็นตวัตนของผู้บริโภค 

3. หน้าท่ีในการป้องกนัความเป็นตัวเอง (Ego-Defensive Functional) ทศันคติ
ในด้านนีจ้ะถูกสร้างขึน้มาโดยความกังวลจากสิ่งรบกวนภายนอกและภายในจิตใจของผู้บริโภค       
ซึ่งผู้บริโภคจะมีทศันคติท่ีดีตอ่สินค้าท่ีใช้แล้วสงัคมให้การยอมรับ เพ่ือท าให้ผู้บริโภคมีความมัน่ใจ
มากยิ่งขึน้ 

4. หน้าท่ีในด้านความรู้ (Knowledge Functional) โดยปกติผู้ บริโภคจะเกิด    
ความสงสยัเม่ือพบเจอสิ่งใหม่ๆ ส่งผลให้มีการสร้างทศันคติขึน้มาเพ่ือต้องการศึกษาความหมาย
โครงสร้าง และค าอธิบายเก่ียวกับสิ่งต่างๆท่ีเกิดขึน้ ท าให้ผู้ บริโภคมีความรู้ความเข้าใจและ         
ลดความสบัสนลงได้ 

จากการศกึษาหน้าท่ีของทศันคติ แสดงให้เห็นว่าทศันคติส่งผลให้ผู้บริโภคแสดงด้าน
พฤติกรรมออกมา ซึ่งการบริโภคสินค้าและบริการของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจจะเกิดจากหน้าท่ีของ
ทศันคติท่ีแตกตา่งกนั  โดยผู้ วิจยัเห็นว่าหน้าท่ีของทศันคติในประการท่ีว่าหน้าท่ีในด้านประโยชน์ 
ใช้สอย หน้าท่ีในการสะท้อนภาพลกัษณ์ และหน้าท่ีในด้านความรู้มาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม
ในงานวิจัยครัง้นี ้เน่ืองจากผู้ วิจยัเห็นว่ามีความเก่ียวข้องกับงานวิจยัท่ีศึกษาแต่ไม่ได้น าในส่วน
ประการท่ีว่าหน้าท่ีในการป้องกันความเป็นตวัเองมาใช้ เน่ืองจากหน้าท่ีในการป้องกันความเป็น
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ตวัเองสามารถใช้ได้กบัผลิตภณัฑ์บางประเภทท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิต เช่น เสือ้ผ้า เป็นต้น โดย  
ในงานวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัมองวา่ไมเ่ก่ียวข้อง 

องค์ประกอบของทัศนคต ิ
1. ทศันคตสิามองค์ประกอบ 

Schiffman (2006, p. 236) กล่าวว่าทัศนคติประกอบด้วย 1)ความเข้าใจ 
(Cognitive Component) คือ ทศันคติท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ การรับรู้ ความเช่ือ ซึ่งผู้บริโภค
มีต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท่ีเกิดจากการรับรู้ข้อมูลโดยประสบการณ์ต่างๆท่ีผ่านมา ความรู้
และปัจจยัท่ีกระทบตอ่การรับรู้จะก าหนดความเช่ือถือ คือสภาพจิตใจ โดยบง่บอกถึงความรู้เฉพาะ
อย่างของบุคคล และมีการวิเคราะห์ทางด้านความคิดหรือสภาพแวดล้อม ซึ่งก็คือการท่ีผู้บริโภค         
มีทัศนคติต่อสิ่งหนึ่ง หรือพฤติกรรมเฉพาะอย่างจะน าไปสู่ผลลัพธ์เฉพาะอย่าง   2) ความรู้สึก 
(Affective Component) คือส่วนท่ีบง่บอกถึงอารมณ์ หรือความรู้สึกของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ความคิด
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งการประเมินทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการรับรู้ถึงความต้องการหรือไม่
ต้องการ ชอบหรือไมช่อบ โดยสภาพอารมณ์มีสว่นชว่ยเพิ่มท าให้เกิดความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ซึ่ง
เหตกุารณ์ท่ีบคุคลพบเจอ จะมีอิทธิพลตอ่สภาพจิตใจ ซึ่งบคุคลจะน าไปใช้ในการวดัทศันคติตอ่สิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง โดยอาศยัเกณฑ์ ดี-เลว ยินดี-ไม่ยินดี 3) พฤติกรรม (Behavioral Component) คือการ
สะท้อนถึงความน่าจะเป็นหรือแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมของผู้บริโภค ส่วนของพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ 
รวมทัง้พฤตกิรรมและความตัง้ใจซือ้ของผู้  บริโภคด้วยคะแนนความตัง้ใจของผู้ ซือ้สามารถน าไปใช้
เพ่ือวิเคราะห์ความนา่จะเป็นของการซือ้ผลิตภณัฑ์ของผู้บริโภค หรือพฤตกิรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

2. ทศันคตสิององค์ประกอบ 
Katz (1960, p. 181) กล่าวว่า ทศันคติประกอบด้วย 1) องค์ประกอบด้าน

ปัญญา หมายถึงความเช่ือของบุคคลท่ีว่าทัศนคติจะเป็นตัวส่งเสริมหรือขัดขวางการบรรลุถึง
คา่นยิมตา่งๆของบคุคล 2) องค์ประกอบด้านความรู้สกึ หมายถึงความรู้สึกท่ีบคุคลมีเม่ือถกูกระตุ้น               
โดยสิ่งใดสิ่งหนึง่ บคุคลจะมีความรู้สกึด้านบวกเม่ือชอบ และมีความรู้สกึด้านลบเม่ือไมช่อบสิ่งนัน้ 

3. ทศันคตอิงค์ประกอบเดียว 
Lutz (1981, p. 320) กล่าวว่า ทศันคติมีเพียงองค์ประกอบเดียวเท่านัน้ คือ

องค์ประกอบด้านความรู้สกึ คือผู้บริโภคท่ีได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้จะส่งผลให้มีความเช่ือ
เกิดขึน้แล้วพัฒนาจนกลายเป็นทัศนคติ จากนัน้จึงเกิดเป็นความตัง้ใจและสุดท้ายจะส่งผล          
ให้เกิดพฤตกิรรม 
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ผู้ วิจัยน าแบบจ าลององค์ประกอบเดียวมาใช้ในงานวิจัยครัง้นี ้เน่ืองจากทัศนคติ
องค์ประกอบเดียวเป็นการศึกษาด้านความรู้สึกของผู้ บริโภคท่ีได้รับจากประสบการณ์ และ        
การเรียนรู้ท่ีสามารถบ่งบอกสิ่งท่ีท าให้เกิดทัศนคติได้อย่างสมเหตุสมผล  ดังนัน้ผู้ วิจัย                   
ได้น าทัศนคติองค์ประกอบเดียวมาใช้สร้างแบบสอบถาม เน่ืองจากทัศนคติสามองค์ประกอบ    
ส่วนของพฤติกรรมเป็นตัวแปลตามท่ีผู้ วิจัยได้ศึกษาอยู่แล้ว ส าหรับทัศนคติสององค์ประกอบ      
ในสว่นขององค์ประกอบด้านปัญญา ซึง่ผู้วิจยัมองวา่ไมเ่ก่ียวข้องกบัตวัแปลท่ีใช้ในการศกึษา 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างทัศนคติ 
ฉัตรยาพร เสมอใจ (2550, น. 46) กล่าวว่า ส าหรับการเกิดทัศนคติมีผลมาจาก      

สถานการณ์ต่างๆท่ีหล่อหลอมบุคคลในเร่ืองของความคิด ความรู้สึกให้ไปตามสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้ดงักล่าว ซึ่งสามารถสงัเกตได้จากบคุคลท่ีมาจากพืน้ท่ีเดียวกนัมกัจะมีความคิดท่ีใกล้เคียง
กนั ซึ่งอาจจะไม่ได้รับข้อมลูรูปแบบเดียวกันจะก่อให้เกิดความคิดท่ีเหมือนกนัทัง้หมด ซึ่งปัจจยั
เหลา่นีมี้อิทธิพลตอ่การก าหนดทศันคตแิบง่ออกเป็น 6 ประการ ดงันี ้

1. ปัจจยัด้านบคุลิกภาพ เป็นเอกลกัษณ์ของบคุคล ซึ่งเป็นลกัษณะและพืน้ฐานท่ี
ท าให้เป็นคนมองโลกในแง่ดยีอมรับสิ่งตา่งๆได้ง่าย ในทางตรงกนัข้าม หากมีความคิดท่ีเกิดตอ่ต้าน 
ก็จะเป็นคนท่ีมองโลกในแง่ร้ายและยอมรับสิ่งตา่งๆได้ยาก 

2. ประสบการณ์ในอดีต ความรู้สึกต่อสินค้าและบริการ โดยอาจจะมีผลมาจาก
ประสบการณ์ตรงท่ีเคยทดลองใช้สินค้าและบริการ ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลมีผลต่อสินค้า
และบริการท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้การประชาสมัพนัธ์และทดลองใช้จะท าให้เกิดประสบการณ์โดยตรง
เก่ียวกบัสินค้าและบริการ โดยจะต้องท าการกระตุ้นหลงัจากท่ีเกิดทศันคตใิห้ตดัสินใจซือ้ 

3. อิทธิพลครอบครัวและเพ่ือน ซึ่งค่านิยมพืน้ฐานของทศันคติมกัจะได้รับจาก
บคุคลใกล้ชิดท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดโดยบุคคลเหล่านัน้จะให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภคโดยท าให้
สามารถสร้างความคดิ ความรู้สกึได้ โดยสิ่งเหลา่นัน้จะเป็นแหลง่อ้างอิงในการสร้างทศันคต ิ

4. เคร่ืองมือทางการตลาด การสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือองค์การ
จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือทางการตลาด โดยอาจจะใช้จดหมาย โทรศพัท์ หรืออินเทอร์เน็ตในการ
เผยแพร่ข้อมลูเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงและจงูใจผู้บริโภคเฉพาะกลุม่จนก่อให้เกิดทศันคตไิด้ 

5. การเปิดรับข่าวสารผ่านส่ือ ส่ือมีความหลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
มากขึน้การเลือกใช้เคร่ืองมือได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือจะสร้างทศันคติท่ีถาวรได้ โดย 
ความนา่เช่ือถือของแหล่งข้อมลู รวมถึงจ านวนของข้อมลูท่ีมากเพียงพอท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจ
จะสง่ผลตอ่ความรู้สกึของผู้บริโภค ตลอดจนการกลัน่กรองข้อมลูเพื่อสร้างเป็นทศันคตขิึน้มาได้ 
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6. อิทธิพลทางสังคม กระแสทางสังคมมีผลกระทบต่อความรู้สึกท่ีท าให้เกิด
ความชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งเม่ือบคุคลเรียนรู้โดยการปลกูฝังจากวฒันธรรมเดียวกนั และอยู่ในสงัคม
เดียวกันจะท าให้มีความคิด ทัศนคติท่ีคล้ายกัน แต่ถ้ามีความรู้สึกต่อต้านกระแสทางสงัคมก็จะ
ก่อให้เกิดความรู้สกึท่ีเข้มแข็งและเปล่ียนแปลงได้ยาก ซึง่จะเป็นลกัษณะเฉพาะบคุคลเทา่นัน้ 

จากความหมายของปัจจยัตา่งๆท่ีมีอิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลงทศันคติของผู้บริโภค 
โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทัศนคตินัน้เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก และ         
สภาพแวดล้อมภายในจิตใจของผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคแตล่ะบคุคลมีทศันคติท่ีแตกตา่งกนัไป โดย
ผู้ วิจัยเห็นว่าปัจจัยท่ีเก่ียวข้องต่อการสร้างทัศนคติมีความเก่ียวข้องกับงานวิจัยครัง้คือ ปัจจัย             
ด้านบคุลิกภาพ อิทธิพลจากครอบครัวและเพ่ือน และการเปิดรับข่าวสารผ่านส่ือตา่งๆ ส่วนปัจจยั
ด้านประสบการณ์ในอดีตมีความคล้ายคลึงกับคุณลักษณะของทัศนคติด้านทัศนคติเป็นสิ่ง          
ท่ีเกิดจากการเรียนรู้  เคร่ืองมือทางการตลาดมีหลายปัจจัยท่ีท าให้เกิดทศันคติซึ่งบางเคร่ืองมือ    
ไม่เก่ียวข้องกับงานวิจัยในครัง้นี ้และอิทธิพลทางสังคม ซึ่งผู้ วิจัยมองว่าปัจจัยดงักล่าวอาจจะ       
มีผลกระทบต่อสินค้าและบริการบางประเภท เช่น เคร่ืองแต่งกาย เป็นต้น  ซึ่งผู้ วิจัยมองว่า           
ไมเ่ก่ียวข้องกบัตวัแปลท่ีใช้ในการศกึษา 

การยอมรับเทคโนโลยี  (TAM)  เ ป็นทฤษฎี ท่ีไ ด้ รับการยอมรับอย่างกว้าง ใน             
การน ามาใช้ในงานวิจยัเพ่ือศกึษาถึงปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การยอมรับ และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปัจจุบนั โดยให้ความสนใจท่ีปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี และการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน โดยปัจจยัเหล่านัน้มีอิทธิพลตอ่ทศันคติตอ่การใช้งานเทคโนโลยี ในการซือ้
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ ดงันัน้จ าเป็นต้องมีขัน้ตอน และวิธีการใช้งานท่ีมีความง่าย ชดัเจน 
และไม่ซบัซ้อน โดยผู้บริโภคสามารถท่ีจะใช้บริการบนเว็บไซต์ ได้อย่างช านาญและมีประโยชน์ต่อ
ผู้ ใช้งาน จะท าให้เกิดทัศนคติในทางบวกซึ่งจะน าไปสู่การซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับ
สถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ วิจยัน ามาใช้ใน
การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย การก าหนดสมมติฐาน การออกแบบสอบถามและอภิปราย
ผลการวิจยั 

แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผู้บริโภคมีความซับซ้อน การศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้ บริโภคและกระบวน   
การตดัสินใจจึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้ทราบถึงวิธีการสร้างแรงจูงใจ การน าเสนอ
สินค้าและบริการ การใช้กลยทุธ์ทางการตลาด เพ่ือท่ีจะสามารถตอบตอ่ความต้องการของผู้บริโภค      
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ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งขัน เน่ืองจาก
สามารถปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมน ามาซึ่งความพึงพอใจ    
ของผู้บริโภค 

ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค 
Schiffman (2006, p. 5) ได้ให้ค าจ ากัดความว่าพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง         

การค้นหา การซือ้ การใช้ การพิจารณาผลการใช้จ่ายด้านสินค้าและบริการ ท่ีคาดว่าจะตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ บริโภคได้ โดยการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ บริโภคมีสาเหตุ คือ 
พฤตกิรรมของผู้บริโภคมีอิทธิตอ่การคดิและน ากลยทุธ์ทางการตลาดออกมาใช้กบัธุรกิจและต้องท า
ให้นัน้ประสบความส าเร็จในด้านการตลาด สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ และ      
เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวความคิดทางการตลาดท่ีวา่ด้วยการท าให้ลกูค้าพงึพอใจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, น. 18) อธิบายว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึงพฤติกรรม
ซึ่งผู้บริโภคท าการค้นหาการซือ้ การใช้ การประเมินผล การใช้สินค้าและบริการซึ่งอาจจะเกิดการ
ตอบสนองความต้องการ หรือการศกึษาพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระท าของคนท่ีเก่ียวข้อง
กบัการทดลองใช้สินค้าและบริการ การวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นการวิเคราะห์
เก่ียวกบัพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคเพ่ือทราบถึงต้องการท่ีแท้จริง และสามารถทราบถึง
พฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ได้อยา่งเหมาะสม 

Solomon (2011, p. 7) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือการศกึษาหารือกระบวนการ
ท่ีผู้บริโภคเข้าไปเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาเลือกสรรการซือ้ การใช้ หรือการบริโภคท่ีเก่ียวข้องกบัสินค้า
และบริการ ความคดิหรือเหตกุารณ์ท่ีผา่นมาเพ่ือสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการ เพ่ือน ามาซึ่ง
ความพงึพอใจ 

กมลภพ ทิพย์ปาละ (2555, น. 14) อธิบายว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือพฤติกรรม       
ท่ีผู้บริโภคท าการค้นหาการซือ้ การใช้ การประเมินผลการใช้จ่ายด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการ โดยผู้บริโภคท่ีซือ้สินค้าและบริการมีความแตกต่างกันในลักษณะ 
ด้านประชากรศาสตร์ ท าให้พฤติกรรมการกิน การใช้ การซือ้ และความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค
แตกตา่งกนัออกไป 

ชชูยั สมิทธิไกร (2557, น. 6-7) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง          
พฤติกรรมของบคุคลท่ีเก่ียวข้องกับการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการ เพ่ือน าไปใช้ สุดท้ายก็ก าจดั
ส่วนท่ีเหลือของสินค้าหรือบริการ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของความปรารถนา การศกึษา
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พฤตกิรรมผู้บริโภคมีวตัถปุระสงค์ท่ีส าคญั 4 ประการคือ การบรรยาย ท าความเข้าใจ ท านาย และ
ควบคมุพฤตกิรรม 

จากความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค สามารถสรุปได้คือ การกระท าของผู้บริโภค       
ท่ีเก่ียวข้องกับการค้นหาหรือศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการตดัสินใจเลือกซือ้ เลือกใช้ หรือ
ประเมินผลการใช้จา่ยด้านผลิตภณัฑ์และบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความปรารถนา
ตา่งๆให้ได้รับความพงึพอใจ 

รูปแบบพฤตกิรรมผู้บริโภค 
ฉัตรยาพร เสมอใจ (2557, น. 54-60) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคเร่ิมจาก        

สิ่งเร้า (Stimulus) มากระตุ้ น (Stimulate) ความรู้สึก ท าให้เกิดความรู้สึกถึงความต้องการ           
ซึ่งสามารถท าการหาข้อมลูเก่ียวกบัสิ่งท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการเพ่ือตดัสินใจซือ้ และ
เกิดพฤตกิรรมการซือ้อนัเป็นการตอบสนอง (Response) ในท่ีสดุ 

1. สิ่งเร้า (Stimulus) คือสิ่งท่ีกระตุ้นผู้บริโภค ซึ่งอาจเกิดขึน้ได้จากสิ่งเร้าภายใน
ร่างกายเกิดความผิดปกติทางร่างกายหรือทางสภาพจิตใจจึงท าให้เกิดความต้องการท่ีปรับสมดลุ
หรือจากสิ่งเร้าภายนอก คือ สิ่งเร้าทางการตลาดซึ่งเป็นสิ่งเร้าท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีนกัการตลาดคดิวิเคราะห์ และพฒันาขึน้มาโดยน าไปใช้กระตุ้นให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความ
ไมส่มดลุของร่างการและสภาพจิตใจ จงึเกิดความต้องการซือ้สินค้าและบริการเหล่านัน้ และสิ่งเร้า
อ่ืนๆ เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่เหนือการควบคุม ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท าให้เกิดการซือ้ได้ เช่น    
บริษัทมีธรรมาภิบาลท่ีดี สภาพเศรษฐกิจของประเทศดี ในทางตรงกนัข้ามสิ่งเร้าท่ีมีลกัษณะในทาง
ลบอาจจะไม่ก่อให้เกิดการซือ้ ถึงแม้จะมีความต้องการเกิดขึน้ก็ตาม เช่น มีการประท้วงทาง
การเมือง ภาวะเงินเฟ้อ ฯลฯ 

2. ความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้ (Buyer’s Black Box) เป็นกระบวนการความรู้สึก      
ความต้องการ และการตดัสินใจท่ีเกิดขึน้จากความรู้สึกและสภาพจิตใจของผู้บริโภค เป็นสิ่งท่ียาก
ตอ่การเข้าใจ  

3. การตอบสนอง (Response) เป็นระบบท่ีเก่ียวข้องกบัการพิจารณาตดัสินใจ      
ซือ้สินค้าและบริการท่ีสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งผู้ บริโภคจะแบ่งการตดัสินใจออกเป็นขัน้ๆ 
เร่ิมต้นจากการตดัสินใจเก่ียวกับชนิดของสินค้าและบริการ จากนัน้จึงเลือกตรงกับความต้องการ
โดยจะพิจารณาจากความพึงพอใจเป็นหลกั จากนัน้จะพิจารณาความถ่ีในการซือ้ซึ่งอาจส่งผลถึง
การตดัสินใจซือ้มากกวา่ท่ีตัง้ใจไว้ 
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4. กระบวนการตดัสินใจซือ้ (Buying Decision Process) ผู้ ซือ้มกัจะวิเคราะห์ใน 
ด้านเหตผุล ความชอบเพ่ือซือ้สินค้าและบริการท่ีแตกตา่งกัน แตผู่้ ซือ้จะมีขัน้ตอนในการตดัสินใจ
เหมือนกัน คือขัน้ตอนการรับรู้ถึงความต้องการ ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมิน
ทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสินใจ และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้-การใช้ นอกจากนีแ้ล้วข้อมลูหลงั
การซือ้และข้อมูลการใช้จะกลายเป็นข้อมูลย้อนกลบั (Feedback) ส าหรับลูกค้าในการพิจารณา
ประกอบการตดัสินใจซือ้ครัง้ตอ่ไป 

5. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ คือ การท่ีจะตอบค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรม    
ของผู้ บริโภคได้ ต้องเข้าใจถึงข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่า พฤติกรรมการซือ้ของผู้ บริโภคเกิดจาก         
สิ่งกระตุ้นท่ีส่งผลให้มีการตอบสนองของผู้บริโภค ซึ่งปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ 
ได้แก่ปัจจยัด้านวฒันธรรม ชัน้ของสงัคม ปัจจยัทางสงัคม และปัจจยัด้านจิตวิทยา 

รูปแบบของพฤติกรรมเร่ิมจากการท่ีมีสิ่งเร้าได้แก่ ปัจจยัทางการตลาด หรือ 4P และ
ปัจจยัอ่ืน เชน่ วฒันธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น หลงัจากนัน้จะเกิด เป็นความรู้สึก
นกึคดิ คือขัน้ของการเกิดกระบวนการเปรียบเทียบสิ่งของตา่งๆ และน าไปสู่การตอบสนอง คือขัน้ท่ี
เกิดการพิจารณาถึงความพึงพอใจ เม่ือผู้บริโภคพิจารณาแล้วท าให้เกิดความพึงพอใจจะน าไปสู่
กระบวนการตดัสินใจซือ้ โดยเร่ิมจากการรับรู้ปัญหา จากนัน้ก็จะค้นหาข้อมูลเก่ียวสินค้าและ
บริการ แล้วเกิดการประเมินทางเลือก เม่ือเกิดพงึพอใจก็จะน าไปสู่การตดัสินใจซือ้ เม่ือได้ซือ้สินค้า
และทดลองใช้ก็จะเกิดเป็นพฤติกรรมหลังการซือ้ ซึ่งอาจจะเกิดการซือ้ซ า้ หรือไม่ซือ้สิน ค้าและ
บริการเหลา่นัน้อีก 
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ภาพประกอบ 9 รูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภค 

ท่ีมา: ฉัตรยาพร เสมอใจ (2557). Marketing Management. หน้า 60 
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การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค 

ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552, น. 128) กลา่ววา่การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
นัน้จะเป็นการวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤตกิรรมการซือ้สินค้าและบริการของผู้บริโภคทัง้ท่ีเป็นบคุคลหรือ
องค์การ เพ่ือสามารถรับรู้ถึงความต้องการและพฤติกรรมการซือ้สินค้าและบริการ การเลือกสินค้า
และบริการ เกิดจากเหตกุารณ์ท่ีผา่นมาเพ่ือให้ผู้บริโภคพงึพอใจ โดยการตัง้ค าถามและค าตอบท่ีได้   
จะท าให้นกัการตลาดน าไปพัฒนาภาพลกัษณ์เพ่ือสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้
อย่างสอดคล้อง ค าถามเหล่านัน้จะสะท้อนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไป
ด้วย Who?, What?, Why?, Who?, Where?, How? เพ่ือหาค าตอบ 7 ประการซึ่งประกอบด้วย 
Occupants Objectives Organization Occasions Outlets และ Operation 

 
ตาราง 1 การใช้ค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) 
 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวข้อง 
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 

ทางด้าน  ประชากรศาสตร์  ภมูิศาสตร์ 
จิตวิทยาหรือจติวเิคราะห์พฤตกิรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์การตลาด (4P's)          
ด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการ
จดัจ าหน่ายและการส่งเสริม
การตลาดท่ีเหมาะสม 

2. ผู้บริโภคซือ้อะไร 
 

สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการซือ้ (Objects) 
สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากผลิตภณัฑ์ คือ 
ต้องการคณุสมบตัหิรือองค์ประกอบของ
ผลิตภณัฑ์และความแตกต่าง             
เหนือกว่าคูแ่ข่งขนั 

กลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ประกอบด้วย 
1) ผลิตภณัฑ์หลกั 2) รูปลกัษณ์ 
ผลิตภณัฑ์3) ผลิตภณัฑ์ควบ 4) 
ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 5) ศกัยภาพ
ผลิตภณัฑ์ความแตกตา่ง      
ทางการแข่งขนั 

3. ท าไมผู้บริโภคจงึซือ้ 
 

วตัถปุระสงค์ในการซือ้ (Objectives) 
ผู้บริโภคซือ้สินค้าเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการด้านร่างกายและจิตวทิยา อิทธิพล
ตอ่พฤตกิรรมการซือ้คือ1) ปัจจยัภายใน  
2) ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม          
3) ปัจจยัเฉพาะ 

กลยทุธ์ท่ีใช้มากคือ 1) กลยทุธ์   
ด้านผลิตภณัฑ์ 2) กลยทุธ์         
ด้านการส่งเสริม 3) กลยทุธ์ 
ด้านราคา 4) กลยทุธ์                
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซือ้ 
 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ มีอิทธิพลในการ 
ตดัสินใจซือ้ ประกอบด้วย 1) ผู้ ริเร่ิม 2) ผู้ มี
อทิธิพล 3) ผู้ตดัสิน ใจซือ้4) ผู้ซือ้ 5) ผู้ ใช้ 

กลยทุธ์ท่ีใช้มากคือ กลยทุธ์การ

โฆษณาหรือกลยุทธ์การส่งเสริม

การตลาด โดยใช้กลุ่มอิทธิพล 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ท่ีมา: ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552). การบริหารการตลาดยคุใหม่. หน้า 12 

กระบวนการตัดสินใจซือ้ 
การซือ้สินค้านัน้ประกอบไปด้วยขัน้ตอนตา่งๆหลายขัน้ตอน ผู้ ซือ้จะต้องผ่านขัน้ตอน

ตา่งๆดงักลา่ว อนัจะน าไปสูก่ารตดัสินใจซือ้ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
 

 

ภาพประกอบ 10 กระบวนการตดัสินใจของผู้ ซือ้ 

ท่ีมา: อดลุย์ จาตรุงคกลุ (2551). การบริหารการตลาด. หน้า 79 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวข้อง 

5. ผู้บริโภคซือ้เม่ือใด 
 

โอกาสในการซือ้เช่น ช่วงเทศกาลส าคญั
ตา่งๆช่วงเวลาใดของวนั เดือน ปี หรือโอกาส
พิเศษ 
 

กลยทุธ์ท่ีใช้มากคือ กลยทุธ์      
การส่งเสริมการตลาด เช่น ลด 
แลก แจก แถมท าให้โอกาส        
ในการซือ้เพิ่มมากขึน้ 

6. ผู้บริโภคซือ้ท่ีไหน 
 

ช่องทางหรือแหล่งท่ีผู้บริโภคไปท าการซือ้ 
เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ด ร้าน
ขายของช าร้านสะดวกซือ้ ฯลฯ 

กลยทุธ์ชองทางการจดัจ าหน่าย 

บริษัทน าผลิตภณัฑ์สู่ตลาด

เป้าหมายโดยพิจารณาวา่จะผ่าน

คนกลางอย่างไร 

7. ผู้บริโภคซือ้อย่างไร 
 

ขัน้ตอนในการตดัสินใจซือ้ ประกอบ ด้วย 
1) การรับรู้ปัญหา 2) การค้นหาข้อมลู 
3) การประเมินผลทางเลือก 4) ตดัสินใจซือ้ 
5) ความ รู้สกึภายหลงัการซือ้ 
 

กลยทุธ์ท่ีใช้มากคือ กลยทุธ์การ

ส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย

การโฆษณาการขายโดยใช้

พนกังานขายการส่งเสริมการขาย 

การให้ข่าว และการประชาสมัพนัธ์

การตลาดทางตรง 



  41 

การตระหนกัถึงความต้องการ (Need Recognition) จดุเร่ิมต้นของกระบวนการซือ้ 
คือ กาตระหนักถึงความต้องการ ซึ่งผู้ ซือ้ตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ผู้ ซือ้มีความรู้สึก    
ถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะท่ีผู้ ซือ้เป็นอยู่จริงกับสภาวะท่ีเขาปรารถนาความต้องการ         
อาจถกูกระตุ้นโดยตวักระตุ้นจากภายใน และอาจถกูกระตุ้นจากตวักระตุ้นภายนอก 

การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) ผู้บริโภคท่ีถกูกระตุ้นอาจจะเสาะ
แสวงหาข่าวสารมากขึน้ ถ้าแรงผลักดนัของผู้บริโภคแข็งแกร่งและสินค้าท่ีจะตอบสนองอยู่ใกล้
ผู้บริโภคมกัจะท าการซือ้มนั มิฉะนัน้แล้วผู้บริโภคอาจจะเก็บความต้องการนัน้ไว้ในความทรงจ า
หรือไมก็่ท าการเสาะแสวงหาขา่วสารท่ีเก่ียวข้องกบัความต้องการดงักล่าว ผู้บริโภคอาจหาข่าวสาร
ได้จากหลายแหลง่ เชน่ 

1. แหลง่ขา่วสว่นบคุคล: ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบ้าน ผู้คุ้นเคย 
2. แหลง่พาณิชย์: โฆษณา พนกังานขาย ตวัแทนจ าหนา่ย การตัง้แสดงสินค้า 
3. แหลง่สาธารณะ: ส่ือมวลชน องค์การเพ่ือผู้บริโภค 
4. แหลง่ท่ีเกิดจากความช านาญ: การจบัมือ การตรวจสินค้าและการใช้สินค้า 

การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) คือ การพิจารณาตดัสินใจ          
เป็นขัน้สดุท้ายโดย ผู้บริโภคเลือกหรือไม่ ขึน้อยู่กบัตวัผู้บริโภคและสถานการณ์การซือ้ด้วยบางคน
ประเมินอยา่งละเอียดบางคนประเมินนิดหน่อยหรือไม่ประเมินเพราะจะซือ้แบบฉับพลนัทนัที และ
เช่ือในสญัชาตญาณ บางครัง้ตดัสินใจเอง บางครัง้พึง่เพ่ือน และพนกังานขายท่ีแนะน าในการซือ้ 

การตดัสินใจ (Purchase Decision) ในขัน้ตอนการประเมิน ผู้บริโภคจะจัดล าดบั
ความชอบตราย่ีห้อต่างๆ และก็จะสร้างความตัง้ใจซือ้ขึน้โดยทัว่ไปการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค
มกัจะซือ้ตราท่ีชอบมากท่ีสุดแต่ทว่ามีปัจจัย 2 ประการ อาจเข้ามาขวางระหว่างความตัง้ใจ         
กบัการตดัสินใจซือ้  

       

ภาพประกอบ 11 ขัน้ตอนระหวา่งการประเมินทางเลือกและการตดัสินใจซือ้ 

       ท่ีมา: อดลุย์ จาตรุงคกลุ (2551). การบริหารการตลาด. หน้า 81 
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ส าหรับการตดัสินใจซือ้ ผู้บริโภคอาจต้องท าการตดัสินใจย่อย 5 ประการเพ่ือการซือ้
สินค้า คือ ตดัสินใจเลือกตรา ตดัสินใจเลือกผู้ขาย ตดัสินใจเลือกจ านวน ตดัสินใจเลือกจงัหวะเวลา 
และตดัสินใจเก่ียวกบัวิธีจา่ยเงิน 

พฤติกรรมหลงัการซือ้ (Post purchase Behavior) หลงัจากการซือ้สินค้าผู้บริโภค   
จะเกิดความพึงพอใจหรือไม่พอใจและจะก่อพฤติกรรมหลังการซือ้ขึน้ ปัญหาอยู่ท่ีว่าอะไร          
เป็นตวัก าหนดว่าผู้ ซือ้พอใจหรือไม่พอใจในการซือ้นัน้ ค าตอบก็คือขึน้อยู่กบัความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความคาดหมายของผู้ บริโภคกับการปฏิบัติการของสินค้า ถ้าสินค้าน้อยกว่าความคาดหมาย
ผู้บริโภคจะผิดหวงั ถ้าตรงกบัความคาดหมาย ผู้บริโภคจะพอใจ ถ้าดีเกินความคาดหมายผู้บริโภค
จะปลืม้ปีตยิินดีมาก 

จากแนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรมการซือ้ ผู้วิจยัเห็นว่าการเข้าใจในพฤติกรรม
ของผู้บริโภคนัน้สามารถท่ีจะวางแผนกลยุทธ์ในการแข่งขนักับคู่แข่งเพ่ือท่ีจะตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ผู้ วิจัยจึงได้น าหลักแนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
6Ws และ1H ของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม           
เพ่ือค้นคว้าหาค าตอบถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมของนกัลงทนุท่ีตดัสินใจซือ้คอร์สเรียนการลงทนุ
ออนไลน์ เน่ืองจากผู้ วิจัยเห็นว่าปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้ของผู้ บริโภค         
โดยผู้ขายไม่ได้มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับนกัลงทุนโดยตรง ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงเลือกวิเคราะห์ตามทฤษฎี      
6Ws และ1H เพราะเป็นการวเิคราะห์ตวัแปรท่ีครอบคลมุกบัตวัแปรตามท่ีต้องการศกึษามากท่ีสดุ 

ข้อมูลเก่ียวกับสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค 

สถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค (Super Trader Republic: STRP) ซึ่งก่อตัง้โดย    
นายกระทรวง จารุศริะ ท าการจดทะเบียน ณ วนัท่ี 29/1/2559 ทนุจดทะเบียน จ านวน 10,000,000 
บาท  เลขทะเบียน 0105559016909 ท่ีตัง้  91/12 The Pretium หมู่ 15 ถ.บางนาตราด ต.บางแก้ว 
อ.บางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ 10540 เป็นสถาบนัสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านการลงทุนรูปแบบ
ใหม ่(Co-Trading Space) แหง่แรกของประเทศไทย เปิดสอนคอร์สการลงทนุออนไลน์ เพ่ือท าลาย
ทกุก าแพงแห่งการเรียนรู้ของผู้ ท่ีต้องการศึกษาเร่ืองของการลงทนุในหุ้น และตอบทกุโจทย์บคุคล  
ท่ีไมมี่เวลา ไม่สะดวกในการเดินทาง หรือไม่ทราบว่าจะเร่ิมต้นลงทนุอย่างไร คอร์สเรียนการลงทนุ
ออนไลน์ จงึเป็นเร่ืองง่ายส าหรับนกัลงทนุ เพียงแคมี่สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ฯลฯ 
ก็สามารถศกึษาเร่ืองการลงทนุได้ง่ายๆในทกุพืน้ท่ี และทกุเวลาท่ีเหมาะสมกบับคุคล โดยมีจดุเดน่
ของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์เป็นการเรียนรู้แบบ Step By Step เร่ิมตัง้แต่นกัลงทนุหน้าใหม ่ 
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ท่ีไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการลงทนุในหุ้นมาก่อน ไปจนถึงนกัลงทนุหน้าเก่าท่ีมีความรู้แต่
ต้องการพฒันาการลงทนุท่ีเหมาะสมของแตล่ะบคุคล (ซุปเปอร์เทรดเดอร์รีพบับลิค, 2562) 

คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของสถาบัน STRP  
1. Online SPTR VIP คอร์สสอนลงทนุในหุ้นได้ทกุสภาวะ แบง่เป็น One day pass, 

3month, 6month, 1year, 3year โดยเป้าหมายของคอร์สเรียนการลงทนุ เพ่ือให้เข้าใจการลงทนุ
ด้านเทคนิคคอลอยา่งแท้จริง สามารถอยูร่อดในตลาดได้และเพ่ือผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ดงันี ้

Step 1:ปพืูน้ฐาน คือเรียนรู้ Basic Technical ประกอบด้วย ทฤษฎีดาวน์/เทรน, 
กรอบราคา/แนวรับ-แนวต้าน รูปแบบแทง่เทียน, การวางแผนการเทรด และการวางเงินท่ีเหมาะสม 

Step 2:วิชาเลือก คือเรียนรู้รูปแบบการซือ้ขายหุ้น ประกอบด้วย Day trade, 
Swing trade, Play safe & DW และ Tfex 

Step 3:ฝึกซือ้ขายหุ้นโดยพ่ีเลีย้ง คือ Personal Trainer (PT) การฝึกซือ้ขายหุ้น
ภายหลงัจากการเรียนรู้ โดยจะมีโค้ชประจ าตวัเพ่ือประคองให้กบัผู้ เรียนเม่ือซือ้ขายหุ้นในตลาดจริง 

Step 4:ฝึกซือ้ขายจริง คือการฝึกซือ้ขายหุ้นในตลาดไปพร้อมกับโค้ช (Mentor)           
เพ่ือให้เกิดความช านาญตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในตลาด 

2. Online Course คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์เฉพาะด้านท่ีสามารถตอบสนอง
เง่ือนไขการลงทนุของแตล่ะบคุคล ประกอบด้วย 

2.1 คอร์สรู้ก่อนกราฟ สร้างเทคนิคการซือ้ขายหุ้น โดยรายละเอียดการสอน คือ 
การวางแผนการซือ้ขายหุ้น, วิธีการค้นหาหุ้นแบบปลอดภยัและท าก าไรได้เสมอ, วิธีการหาหุ้น   
จากกราฟทรงจ่อเบรค, Mindset, กราฟและแท่งเทียน, ศกึษา Case Study หุ้นรายตวัในชัว่โมง       
การซือ้–ขายจริง, เน้นศกึษาพฤตกิรรมหุ้นรายตวั 

2.2 KOH SNIPER TRADER สร้างรายได้ให้กบัผู้ เรียนเพ่ือเติบโตได้อย่างยัง่ยืน 
และ พฒันาเข้าสู่การเป็น Full Time Trader, Proprietary Trader โดยรายละเอียดการสอน คือ 
การลงทนุทกุรูปแบบ, จิตวิทยาการลงทนุ, เทคนิคการพฒันาตวัเองแบบก้าวกระโดด, กระบวนท่า  
Bid – Offer + Wyckoff Logic, วิธีการ MM ยงัไงให้ชนะ, การอา่น Volume และการน าไปใช้จริง 

2.3 Financial Freedom Course เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ โดยเรียนรู้สดุยอด
กระบวนการคิดและวิธีการมุ่งสู่อิสรภาพทางการเงิน ไปพร้อมกบั Grand Master ระดบัประเทศ, 
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ชัน้น า และโค้ชผู้ เช่ียวชาญเทคนิคการเทรด โดยรายละเอียดการสอน คือ 
Financial Planning เรียนรู้การวางแผนการเงินแบบมืออาชีพ จาก CFP ตวัแทนจากสมาคม      
นกัวางแผนการเงินไทย, Fundamental Analysis เรียนรู้หลกัการวิเคราะห์ด้านปัจจยัพืน้ฐาน และ
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หลกัการวิเคราะห์หุ้นใน Sector ท่ีส าคญั โดยสามารถเปรียบเทียบหุ้นท่ีเหมาะสมเพ่ือตดัสินใจ         
ในการลงทนุ, Graph Technical Analysis เป็นการเรียนรู้เทคนิคการลงทนุผ่านทางกราฟเทคนิค
ในสไตล์การลงทนุท่ีหลากหลาย เพ่ือพิชิตเงินหม่ืนล้าน โดยปรมาจารย์แหง่การลงทนุระดบัประเทศ          
มุง่สูอิ่สรภาพทางการเงินอยา่งแท้จริง 

 

 

ภาพประกอบ 12 เรียนรู้หุ้น ขัน้ตอนการเรียนรู้ 

      ท่ีมา: ซุปเปอร์เทรดเดอร์รีพบับลิค (2562). คอร์สเรียนการลงทนุ. ออนไลน์ 

สถาบันซุปเปอร์ เทรดเดอร์  รีพับบลิค เ ป็นสถาบันสอนการลงทุนแห่งแรก               
ของประเทศไทยท่ีสอนการลงทุนตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนสามารถน าไปใช้ท าก าไรได้จริง โดยทางสถาบนั  
จะแบง่การสอนเป็น 6 ระดบั คือ 1)ปัจจยัพืน้ฐานและปัจจยัเทคนิค  2)Indicator ท่ีใช้ในการเทรด              
3)เทคนิคท่ีใช้ในการท าก าไร  4)การปัน้พอร์ต 5)การฝึกเป็นนักลงทุนสถาบัน 6)สู่อิสรภาพทาง
การเงิน โดยสถาบนัสอนวิธีการหาแนวรับแนวต้านของหุ้นแตล่ะตวัในตลาดและวางแผนการเทรด 
โดยจะมีโค้ชผู้ช่วยคอยหาวิธีการเทรดให้เหมาะสมกบั Life Style การเทรดของแตล่ะบคุคล และ
โค้ชจะคอยเก็บข้อมลูพฒันาการซือ้ขายหุ้นของสมาชิกแตล่ะบคุคล และจะมีทีมงานคอยแจ้งข้อมลู
ข่าวสารและผลประโยชน์ให้สมาชิกได้รับทราบสม ่าเสมอสิ่งท่ีส าคญัก็คือจะคอยเก็บพัฒนาการ
ของสมาชิกแต่ละคน ในด้านความรู้ ความสม ่าเสมอในการเทรด ประสิทธิภาพในการเทรด และ
ประเมินความพงึพอใจในการเรียนเพ่ือจะน าข้อมลูไปตอ่ยอดพฒันาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึน้ 
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งานวจิยัที่เก่ียวข้อง 
ผู้วิจยัได้ศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัในครัง้นี ้ดงันี ้

ธนาสิทธ์ิ ศิริโภคากุล (2556) ศกึษาพฤติกรรมการเลือกซือ้และปัจจยัด้านการตลาด           
ท่ีมีความส าคญัต่อการซือ้คอร์สเรียนภาษาองักฤษแบบออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
โดยมีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
สถิติเชิงอนุมานได้แก่  การทดสอบด้วย T-test (Independent Sample t-test), F-test            
(One way ANOVA) และการวิเคราะห์ไค-สแควร์ 

ผลการวิจยัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า  ผู้บริโภคท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซือ้คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ            
แบบออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 

เภตรา แพพิมพารัตน์ (2558) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้สินค้า            
ของผู้ บริโภคผ่านระบบออนไลน์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง ใช้แบบสอบถาม       
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉ ล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติ เชิงอนุมานได้แก่   การทดสอบด้วย T-test 
(Independent Sample t-test), F-test (One way ANOVA) และการหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
ของเพียร์สนั (Pearson correlation) 

ผลการวิจยัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า ผู้บริโภคท่ีมี เพศ ระดบัการศึกษา และ
สถานภาพท่ีแตกตา่งกนัมีความตัง้ใจซือ้สินค้าออนไลน์ไม่แตกตา่งกนั และพบว่า ผู้บริโภคท่ีมี อาย ุ
อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ท่ีแตกตา่งกนัมีความตัง้ใจซือ้สินค้าออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 

อรทัย เล่ือนวนั (2555) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ: 
กรณีศกึษากรมการพฒันาชมุชนศนูย์ราชการแจ้งวฒันะ โดยมีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้
จ านวน 239 ตวัอย่างโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ใน    
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิต ิ          
เชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบด้วย T-test (Independent Sample t-test), F-test (One way 
ANOVA) โดยทดสอบความแตกตา่งรายกลุม่ด้วย LSD 

ผลการวิจัยท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า เพศ ระดบัการศึกษา และรายได้เฉล่ีย     
ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรับรู้ความง่าย              
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ตอ่การใช้งาน และด้านการรับรู้ประโยชน์ และด้านทศันคติ แตกตา่งกัน ส่วนปัจจยัท่ีเก่ียวกับงาน
ไมมี่ผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในทกุด้าน 

ดนยั วาณิชยานเุคราะห์, ศริิวรรณ อนนัต์โท, และ สนัทดั ทองรินทร์ (2560) ได้ศกึษา
กระบวนการยอมรับอินเตอร์เน็ตเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง             
ท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้จ านวน 600 ตวัอยา่ง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติเชิงอนมุานได้แก่ การทดสอบด้วย T-test (Independent Sample t-test), F-test                    
คา่ LSD และการหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson correlation) 

ผลการวิจยัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ  
อาชีพ และรายได้ของผู้ สูงอายุท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับอินเตอร์เน็ต ด้านการรับรู้           
ถึงประโยชน์ ด้านการรับรู้ถึงความง่าย และด้านทศันคตใินการใช้งาน แตกตา่งกนั 

ปัทมา ชูวงศ์ (2558) ได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษ   
ทางเฟซบุ๊ก กลุ่มตวัอย่างมีจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
การวิเคราะห์ความแตกตา่งใช้ การทดสอบคา่ T-test (Independent Sample t-test) และค่า      
F-test (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) 

ผลการวิจยัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 1) ผู้บริโภคท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษทางเฟซบุ๊ก แตกต่างกัน   
2.) การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ความง่าย มีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษทาง   
เฟซบุ๊ก สว่นด้านความมีประโยชน์ ไมมี่ผลตอ่การตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษทางเฟซบุ๊ก 

ธกรกฤษ ออมศิ ริ  (2559)  ไ ด้ศึกษาถึ ง ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจ เ ลือก              
เรียนภาษาองักฤษด้วยระบบอีเลิร์นน่ิง โดยมีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิต ิ       
เชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าความถ่ี คา่เฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนมุาน 
ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกตา่งใช้ การทดสอบคา่ T-test (Independent Sample t-test) และ
คา่ F-test (One-way ANOVA) 

ผลการวิจยัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 1) ผู้บริโภคท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
อาชีพ และรายได้เฉล่ียท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาองักฤษด้วยระบบ        
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อีเลิร์นนิ่ง แตกต่างกัน 2) ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ความง่าย             
ต่อการใช้งาน และด้านทัศนคติต่อการใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาอังกฤษ       
ด้วยระบบอีเลิร์นนิ่ง  ส่วนด้านการรับรู้ประโยชน์ต่อการใช้งาน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก        
เรียนภาษาองักฤษด้วยระบบอีเลิร์นนิ่ง 

เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2557) ได้ศึกษาถึงการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ผู้ บ ริ โ ภ คออน ไ ล น์ ท่ี มี ผ ลต่ อ ก า รตัด สิ น ใ จ ซื อ้ หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์ ข อ งผู้ บ ริ โ ภ ค                             
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 260 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ     
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์           
การถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้     
ความง่ ายในการใ ช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจ ซื อ้หนัง สืออิ เล็กทรอนิกส์ของผู้ บ ริ โภค                     
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้าน และ             
ด้านทัศนคติต่อการใช้งาน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ บริโภค             
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ณกัษ์ กลุิสร์, ภทัราพร จิตสร้างบญุ, และ ศภิุณญา ญาณสมบรูณ์ (2557) ได้ศกึษา
ถึงคณุภาพการให้บริการ และความคุ้มค่าท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของนิสิตปริญญาโท หลกัสตูร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยา ลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน       
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่      
การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณ             
(Multiple Regression Analysis) และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน       
(Pearson correlation) 

ผลการวิจัยท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 พบว่า ปัจจัยด้านความคุ้ มค่ามีอิทธิพลต่อ      
ความภกัดีของนิสิตปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

Ondang (2015) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีอิทธิพลของการรับรู้ความคุ้มค่าและทัศนคติ         
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้สินค้าของผู้ บริโภคท่ี MEGA SMART MANADO โดยใช้วิธี               
การสุ่มตวัอย่างแบบมีจดุมุ่งหมาย กลุ่มตวัอย่างคือลกูค้าของ MEGA SMART MANADO จ านวน 
50 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้         
ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
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ผลการวิจยัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า การรับรู้ความคุ้มค่าของสินค้า มีผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้สินค้าท่ี MEGA SMART MANADO ของผู้บริโภค 

ปิยะนนัท์ บุญณะโยไทย (2556) ได้ศึกษา การรับรู้ และทศันคติของผู้บริโภคต่อส่ือ
กิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ใช้วิธีวิจยัเชิงส ารวจ 
แบบวดัผลครัง้เดียว โดยใช้กลุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน ซึ่งตวัอย่างการศกึษา จ านวน 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการส ารวจข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ         
สถิติพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉล่ียเลขคณิต และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และใช้สถิติเชิงอนมุาน ได้แก่ การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียส าหรับ 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน (T-test)       
การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และการหาค่า
ความสมัพนัธ์ใช้สถิต ิPearson’s  correlation coefficient 

ผลการวิจยัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 1) ผู้บริโภคท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
อาชีพและรายได้ แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อส่ือกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท      
ปนูซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน 2) ผู้บริโภคท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ 
และรายได้ แตกต่างกนัมีการรับรู้ต่อส่ือกิจกรรมการพฒันาอย่างยัง่ยืนจากส่ือท่ีไม่ผ่านส่ือมวลชน
ของบริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

กีรติ บนัดาลสิน (2558) ได้ศกึษาการรับรู้คณุภาพบริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดี            
ในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาส านักราชด าเนิน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง          
แบบบงัเอิญ และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจยั โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลกูค้าของธนาคาร
ออมสิน สาขาส านกัราชด าเนินจ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติพรรณนา คือ คา่ความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่              
การวิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s  correlation coefficient) และการวิเคราะห์
ถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจยัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 1) ผู้บริโภคท่ีมี เพศ สถานภาพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดบัการรับรู้ ไม่แตกต่างกัน 2) ผู้บริโภคท่ีมี อายุ ระดบัการศึกษา 
และอาชีพ ท่ีแตกตา่งกนัสง่ผลให้การรับรู้ แตกตา่งกนั 
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จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องโดยสว่นใหญ่ พบวา่ 
ตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาย ุเพศ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา  
รายได้ และอาชีพแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤตกิรรมของผู้บริโภคท่ีแตกตา่งกนั 
ตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชีพ และ

รายได้ ท่ีแตกต่างกัน พบว่า เพศ รายได้และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และด้านการรับรู้ประโยชน์แตกต่างกัน ส่วน อาย ุ
สถานภาพการสมรส และอาชีพ ท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ความง่าย
ในการใช้งาน และด้านการรับรู้ประโยชน์ ไมแ่ตกตา่งกนั 

ตวัแปรด้านการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และ
ด้านทศันคติต่อการใช้งาน มีผลต่อการตดัสินใจของผู้บริโภค ส่วนด้านการรับรู้ความมีประโยชน์   
ไมมี่ผลตอ่การตดัสินใจของผู้บริโภค 

ตวัแปรด้านการรับรู้ความคุ้มคา่ มีผลตอ่พฤตกิรรมการซือ้สินค้าของผู้บริโภค 
ตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ สถานภาพการสมรส และรายได้ เพศท่ีแตกต่าง

กนั พบวา่ อาชีพ เพศ อาย ุรายได้ และระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีระดบัการรับรู้ ไม่แตกตา่งกนั 
สว่นผู้บริโภคท่ีมี อาย ุระดบัการศกึษา และอาชีพ แตกตา่งกนัมีระดบัการรับรู้ แตกตา่งกนั 
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บทที่ 3 
 วธีิด าเนินการวจิยั 

การศึกษาวิจยั เร่ือง พฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบนัซุปเปอร์ 
เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงส ารวจ และใช้
การเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถามโดยมีวิธีการด าเนินการวิจยัอยา่งเป็นขัน้ตอนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมลู
จากกลุม่ตวัอยา่งเพื่อน าไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิต ิดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัลงทุนท่ีเรียนหรือเคยเรียนการลงทุนออนไลน์
กับสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแนน่อน ในชว่งระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ นักลงทุนท่ีเรียนหรือเคยเรียนการลงทุน

ออนไลน์กับสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก   
ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนดงันัน้ จึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร โดยก าหนดท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5    
ซึง่มีการค านวณหากลุม่ตวัอยา่งจากสตูร (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2550, น. 27-28) 

 
 

     n =  
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n = ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
Z = ค่าปกติมาตรฐานท่ีได้จากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน (Z score)     

ขึน้อยูก่บัระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 นัน่คือความคลาดเคล่ือน (α) =0.05 หรือ 1- α/2 = 0.975     
เปิดตารางคา่ (Z =1.96) 

E = ระดบัของความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดขึน้ 
 
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณแบบไม่ทราบจ านวน

ประชากรท่ีแนน่อน โดยคา่ความคลาดเคล่ือนในการสุม่ร้อยละ 5 แทนคา่ในสตูร ดงันี ้ 
 

            n  =  
       

          
 

      

        = 385 คน 

  

จากการค านวณจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีในการวิจัย 385 คน ส ารอง        
ความผิดพลาดแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ไวท่ี ร้อยละ 4 ได้เท่ากับ 15 คน รวมตัวอย่าง                  
ท่ีใช้ในการวิจยัจ านวน 400 คน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจยัได้ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาโดยแบ่งการสุ่มออกเป็น 2 ขัน้ตอน 

ประกอบด้วย 

ขัน้ที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนด
คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง คือ นักลงทุนท่ีเรียนหรือเคยเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบัน
ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ในชว่งระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา 

ขัน้ที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
ผู้วิจยัท าการสุ่มตวัอย่างให้ครบตามจ านวนแบบสอบถาม 400 ชดุ โดยเก็บแบบสอบถามออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม Google Docs เป็นเคร่ืองมือในการสร้างแบบสอบถามจากนัน้น าลิ๊ง (Link)      
ของแบบสอบถามไปวางไว้ในเว็บไซด์ Supertraderrepublic.com , Facebook Page สถาบนั
ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค และ  Facebook Page ของวิทยากรผู้สอนสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ 
รีพบับลิค เป็นต้น 
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้เลือกใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เพ่ือศกึษา พฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค 
ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นีข้้อมลูได้มีการปรับปรุง ดดัแปลง มาจากข้อมลูทุติยภูมิ 
และข้อมลูปฐมภมูิ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 4 สว่นดงันี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมลูประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามหลายตัวเลือก 
(Multiple Choice) จ านวน 6  ข้อ 

1. เพศ เป็นการวดัระดบัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ลกัษณะ
ค าถามท่ีมีค าตอบให้เลือก 2 ทาง คือ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2. อายุ เป็นการวดัระดบัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ลกัษณะ
ค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก ประกอบด้วย (สง่า บรรจงประเสริฐ และ กนิยะ อิสริยะประชา, 
2554) 

2.1 ต ่ากวา่ 25 ปี      
2.2 25-34 ปี 
2.3 35-49 ปี     
2.4 50 ปีขึน้ไป 

3. สถานภาพทาง เป็นการวดัระดบัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
ลกัษณะค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก ประกอบด้วย (สง่า บรรจงประเสริฐ และ กนิยะ อิสริยะ
ประชา, 2554) 

3.1 โสด 
3.2 สมรส / อยูด้่วยกนั 
3.3 หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่/ หม้าย   

4. ระดบัการศึกษา เป็นการวดัระดบัข้อมูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
ลกัษณะค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก ประกอบด้วย (สง่า บรรจงประเสริฐ และ กนิยะ อิสริยะ
ประชา, 2554) 
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4.1 มธัยมศกึษาตอนปลาย หรือต ่ากวา่  
4.2 ปริญญาตรี 
4.3 ปริญญาโทขึน้ไป 

5. อาชีพ เป็นการวดัระดบัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ลกัษณะ
ค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก ประกอบด้วย (ดร.สนัต ิกีระนนัทน์, 2553) 

5.1 นิสิต / นกัศกึษา                                                 
5.2 พนกังานบริษัทเอกชน 
5.3 พนกังานรัฐวิสาหกิจ                                          
5.4 ข้าราชการ /ลกูจ้างภาครัฐ 
5.5 เจ้าของกิจการ / ธุรกิจสว่นตวั                            
5.6 พอ่บ้าน / แมบ้่าน 
5.7 เกษียณอาย ุ    
5.8 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ…………..  

6. รายได้ เป็นการวดัระดบัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ลกัษณะ
ค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก ประกอบด้วย (สง่า บรรจงประเสริฐ และ กนิยะ อิสริยะประชา, 
2554) 

6.1 น้อยกวา่ 20,000 บาท                                         
6.2 20,000-39,999 บาท 
6.3 40,000-99,999 บาท                                            
6.4 100,000-199,999 บาท 
6.5 200,000 บาทขึน้ไป 

ส่วนที่  2 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกับการรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์ ส าหรับนักลงทุนในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ลักษณะเป็นแบบสอบถามเลือกค าตอบ
เดียว เป็นการวดัข้อมลูประเภท อนัตรภาคชัน้ พิจารณาจากความคุ้มคา่ในสายตาของผู้บริโภค คือ 
ผลประโยชน์ด้านผลิตภณัฑ์ ผลประโยชน์ด้านบริการ ผลประโยชน์ด้านบคุลากร และ ผลประโยชน์
ด้านภาพลกัษณ์ เทียบกบัต้นทนุในรูปตวัเงิน ต้นทนุด้านเวลา ต้นทนุ ด้านพลงังาน และต้นทนุด้าน
จิตวิทยา มีจ านวน 16 ข้อ (Kotler & Keller, 2009) 
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1.ผลประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์เทียบกับต้นทุนในรูปตัวเ งิน , ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากคอร์สเรียนการลงทนุมีความเหมาะสมกบัราคา คือไมแ่พงจนเกินไป 

2.ผลประโยช น์ ด้านผลิตภัณฑ์ เ ทียบกับต้นทุน ด้านเวลา , ความ รู้และ
ประสบการณ์   ท่ีได้รับจากคอร์สเรียนการลงทนุมีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีต้องเสียไปในการเรียน 

3.ผลประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์เทียบกับต้นทุน ด้านพลังงาน , ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากคอร์สเรียนการลงทนุมีเหมาะสมกบัความเหน็ดเหน่ือยในการเรียน 

4.ผลประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์เทียบกับต้นทุนด้านจิตวิทยา , ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากคอร์สเรียนการลงทุนตรงกับความคาดหวงัและสามารถน าไปใช้ลงทุน   
ได้จริง 

5.ผลประโยชน์ด้านบริการเทียบกับต้นทุนในรูปตัวเงิน , บริการท่ีท่านได้รับ           
จากคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์มีความเหมาะสมกบัเงินท่ีจา่ย 

6.ผลประโยชน์ด้านบริการเทียบกับต้นทุนด้านเวลา, บริการท่ีท่านได้รับ              
จากคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์มีความเหมาะสมกบัเวลา คือรอคอยไมน่านจนเกินไป 

7.ผลประโยชน์ด้านบริการเทียบกับต้นทุนด้านพลังงาน, บริการท่ีท่านได้รับ         
จากคอร์สเรียนกาลงทนุออนไลน์มีความเหมาะสมกบัความเหน็ดเหน่ือยท่ีใช้บริการ 

8.ผลประโยชน์ด้านบริการเทียบกับต้นทุนด้านจิตวิทยา, บริการท่ีท่านได้รับ         
จากคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์มีความรู้สึกคุ้มคา่เพิ่มมากขึน้เม่ือทา่นได้รับสิทธิพิเศษ 

9.ผลประโยชน์ด้านบุคลากรเทียบกับต้นทุนในรูปตวัเงิน, วิทยากรผู้สอนคอร์ส 
เรียนการลงทนุมีความเช่ียวชาญเหมาะสมกบัเงินท่ีทา่นจา่ย 

10.ผลประโยชน์ด้านบุคลากรเทียบกับต้นทุนด้านเวลา, วิทยากรผู้สอนคอร์ส 
เรียนการลงทนุมีความเช่ียวชาญ สามารถออกแบบสอนการลงทนุได้เหมาะสมกบัเวลาท่ีใช้ในการ
เรียนของทา่น 

11.ผลประโยชน์ด้านบุคลากรเทียบกับต้นทุนด้านพลังงาน, วิทยากรผู้สอน         
คอร์สเรียนการลงทุนมีความเช่ียวชาญสามารถให้ค าแนะน าการลงทุนได้เหมาะสมกับพลังงาน      
ท่ีทา่นสญูเสียไป 

12.ผลประโยชน์ด้านบุคลากรเทียบกับต้นทุนด้านจิตวิทยา, ผู้บริหารสถาบนั          
มีช่ือเสียงทา่นรู้สกึคุ้มคา่มากย่ิงขึน้เม่ือได้เรียนการลงทนุกบัผู้บริหารสถาบนั 

13.ผลประโยชน์ด้านภาพลักษณ์เทียบกับต้นทุนในรูปตัวเงิน , ภาพลักษณ์          
ของสถาบนัมีความนา่เช่ือถือ เหมาะสมกบัเงินท่ีทา่นจา่ยซือ้คอร์สเรียนการลงทนุ 



  55 

14.ผลประโยชน์ด้านภาพลักษณ์เทียบกับต้นทุนด้านเวลา, ภาพลักษณ์ของ
สถาบันมีความน่าเช่ือถือ ใช้เวลาไม่นานในการค้นหาข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจซือ้           
คอร์สเรียนการลงทนุ 

15.ผลประโยชน์ด้านภาพลักษณ์เทียบกับต้นทุนด้านพลังงาน, ภาพลักษณ์          
ของสถาบนัมีความนา่เช่ือถือ เหมาะสมกบัการทุ่มเทความพยายามใช้ความคิดในการตดัสินใจซือ้   
คอร์สเรียนการลงทนุ 

16.ผลประโยชน์ด้านภาพลักษณ์เทียบกับต้นทุนด้านจิตวิทยา, ภาพลักษณ์         
ของสถาบันมีความน่าเช่ือถือ สามารถสร้างนักลงทุนให้มีทักษะในการลงทุนได้เป็นอย่างดี        
ทา่นรู้สกึคุ้มคา่เม่ือซือ้คอร์สเรียนการลงทนุกบัทางสถาบนั 

 
การให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณคา่ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ท่ีมีค าตอบ

ให้เลือก 5 ระดบั ซึง่มีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
 

ระดบัความคดิเห็น       ระดบัคะแนน 
เห็นด้วยอยา่งยิ่ง            5 
เห็นด้วย             4 
ไมแ่นใ่จ             3 
ไมเ่ห็นด้วย                      2 
ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง                       1 
 

เกณฑ์การประเมินผล โดยใช้เกณฑ์ประเมินผลจากสูตรต่อไปนี ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 
2549, น. 129)  

        ความกว้างของอตัรภาคชัน้   =  
คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ

จ านวนอนัตรภาคชัน้
 

      

       =  
   

 
                 

 = 0.08 
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ดังนัน้ เกณฑ์เฉล่ียระดับความคิดเห็นของการรับรู้ความคุ้ มค่าของคอร์สเรียน       
การลงทนุออนไลน์ ส าหรับนกัลงทนุในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

คะแนนเฉล่ีย   การแปลความหมาย 
4.21 – 5.00   การรับรู้ความคุ้มคา่อยูใ่นระดบัดีมาก 
3.41 – 4.20   การรับรู้ความคุ้มคา่อยูใ่นระดบัดี 
2.61 – 3.40   การรับรู้ความคุ้มคา่อยูใ่นระดบัพอใช้ 
1.81 – 2.60   การรับรู้ความคุ้มคา่อยูใ่นระดบัไมดี่ 
1.00 – 1.80   การรับรู้ความคุ้มคา่อยูใ่นระดบัไมดี่มาก 
 

ส่วนที่  3 แบบสอบถามการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ 
ส าหรับนกัลงทนุในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ลกัษณะเป็นแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียงค าตอบ
เดียว เป็นการวดัข้อมลูประเภท อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยมีจ านวน 26 ข้อ โดยแบง่เป็น
ด้านตา่งๆ 

3.1 ด้านความมีประโยชน์ โดยสามารถพิจารณาจากการรับรู้ความมีประโยชน์                    
ของการใช้เทคโนโลยี ขึน้อยู่กับความเช่ือของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อการใช้เทคโนโลยี ท่ีช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานเพราะไม่มีข้อจ ากดัของช่วงเวลาในการให้บริการ ช่วยประหยดัคา่ใช้จ่าย 
ใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา ช่วยลดเวลา ใช้ได้ในทุกสถานท่ี ลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสาร 
ประหยัดพืน้ท่ีในการจัดเก็บเอกสาร และสามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล          
มีจ านวน 8 ข้อ (Cheng, 2006) 

1.ไม่ มี ข้อจ ากัดของช่วง เวลาในการให้บริการพิจารณาจากการไม่
ก าหนดเวลาในการใช้งาน, เทคโนโลยีช่วยให้ท่านเลือกเรียนการลงทุนในช่วงเวลาท่ีสะดวก          
ได้ตามต้องการ 

2.ประหยัดค่าใช้จ่ายพิจารณาจากไม่ต้องเสียเงินค่าเดินทาง , เทคโนโลยี        
ชว่ยให้ทา่นประหยดัคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง 

3.ใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลาพิจารณาจากการใช้งานได้ 24 ชั่วโมง, 
เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นย้อนกลบัไปดบูทเรียนเพ่ือทบทวนและท าความเข้าใจได้ตลอดเวลา 

4.ใช้ได้ในทุกสถานท่ีพิจารณาจากสามารถพกพาได้, เทคโนโลยีช่วยให้ท่าน   
เรียนการลงทนุได้ทกุพืน้ท่ี  
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5.ชว่ยลดเวลาพิจารณาจากสามารถข้ามบทความท่ีเข้าใจแล้วได้, เทคโนโลยี
ชว่ยให้ทา่นเรียนการลงทนุในเวลาท่ีสัน้ลง 

6.ลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสารพิจารณาจากการใช้เวลาเพียงเล็กน้อย , 
เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นค้นหาคอร์สเรียนการลงทนุได้อยา่งรวดเร็ว 

7.ประหยัดพืน้ท่ีในการจัดเก็บเอกสารพิจารณาจากมีพืน้ท่ีในการใช้สอย   
มากขึน้, เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นลดการใช้พืน้ท่ีในการจดัเก็บเอกสาร 

8.ตอบสนองความต้องการของแตล่ะบคุคลพิจารณาจากศกัยภาพของบคุคล
, เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นเลือกระดบัของคอร์สเรียนการลงทนุท่ีตรงกบัความต้องการได้เป็นอยา่งดี 

3.2 ด้านความง่ายในการใช้งาน สามารถพิจารณาจากการรับรู้ถึงความง่าย                    
ในการใช้เทคโนโลยีในระดบัความเช่ือมัน่ท่ีว่าไม่จ าเป็นต้องใช้ความพยายาม และไม่ต้องเรียนรู้
เพิ่มเตมิสามารถวดัจากคณุลกัษณะดงันี ้สามารถควบคมุ มีความชดัเจน เข้าใจได้ มีความยืดหยุ่น 
มีความง่ายต่อการน ามาเป็นทักษะ สามารถใช้งานได้ง่าย มีความง่ายแม้ใช้งานครัง้แรก และ     
ตรงกบัความคาดหวงัของผู้ใช้งาน มีจ านวน 8 ข้อ ดงันี ้(Davis, 1989) 

1.สามารถควบคมุได้พิจารณาจากการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม, 
เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นเรียนการลงทนุได้ด้วยตวัเอง มีอิสระ  

2.มีความชัดเจนพิจารณาจากการพิสูจน์ให้เห็นได้, เทคโนโลยีสามารถ
เปรียบเทียบคอร์สเรียนการลงทนุได้อยา่งชดัเจน เชน่ ราคา และรูปแบบของคอร์สเรียน 

3.เข้าใจได้พิจารณาจากสามารถใช้งานได้คล่องแคล่ว , เทคโนโลยีช่วยลด
ขัน้ตอนและความซบัซ้อนในการเรียนการลงทนุ 

4.มีความยืดหยุน่พิจารณาจากสามารถเปล่ียนแปลงได้ไมต่ายตวั, เทคโนโลยี 
ชว่ยให้ทา่นเรียนการลงทนุในรูปแบบใหม่ๆ  โดยเป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งาน 

5.มีความง่ายต่อการน ามาเป็นทกัษะพิจารณาจากสามารถน าไปปรับใช้กับ
เร่ืองอ่ืนได้, เทคโนโลยีช่วยเพิ่มทักษะในการเรียนการลงทุน และสามารถน าไปเป็นพืน้ฐาน          
ในเร่ืองอ่ืนๆท่ีใกล้เคียงกนั เชน่ การซือ้ขายหุ้นออนไลน์ 

6.สามารถใช้งานได้ง่ายพิจารณาจากมีขัน้ตอนไมซ่บัซ้อน, เรียนการลงทนุ 
ผา่นชอ่งทางออนไลน์มีขัน้ตอนในการใช้งานง่าย 

7.มีความง่ายแม้ใช้งานครัง้แรกพิจารณาจากไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม , 
เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นเรียนการลงทนุได้ง่ายแม้แตก่ารใช้งานครัง้แรก 
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8.ตรงกับความคาดหวังของผู้ ใ ช้งานพิจารณาจากความตัง้ ใจ  หรือ
จดุประสงค์ของการใช้, เทคโนโลยีชว่ยให้ง่ายตอ่การค้นหาคอร์สเรียนการลงทนุท่ีท่านสนใจ 

3.3 ด้านทัศนคติต่อการใช้งาน  พิจารณาจากความรู้สึกจากการใช้เทคโนโลยี    
ของแต่ละบุคคลท่ีได้รับประสบการณ์หรือการเรียนรู้จากสิ่งต่างๆรอบตัวโดยแสดงความรู้สึก
ออกมาในรูปแบบของความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจจนพฒันาไปสู่ความเช่ือและเกิดเป็นทศันคติ
ต่อการใช้เทคโนโลยีสามารถวัดได้จากหน้าท่ีของทศันคติ ประกอบด้วยหน้าท่ีในด้านประโยชน์      
ใช้สอย การสะท้อนภาพลกัษณ์ การป้องกันความเป็นตวัเอง ด้านความรู้ และสามารถวดัได้จาก
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างทศันคติ ประกอบด้วยปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ประสบการณ์ในอดีต 
อิทธิพลจากความครัวและเพ่ือน เคร่ืองมือทางการตลาด การเปิดรับข่าวสารผ่านส่ือต่างๆ     
อิทธิพลทางสงัคม มีจ านวน 10 ข้อ (ฉตัรยาพร เสมอใจ, 2550) 

1.หน้าท่ีในด้านประโยชน์ใช้สอยพิจารณาจากมีความสอดคล้องกบั        
การใช้งาน, ทา่นรู้สกึวา่เรียนการลงทนุออนไลน์มีประโยชน์ตรงกบัความต้องการ 

2.หน้าท่ีในการสะท้อนภาพลกัษณ์พิจารณาจากสามารถบง่บอกความเป็น 
ตวัเอง, ทา่นรู้สกึวา่เรียนการลงทนุออนไลน์เป็นชอ่งทางท่ีตรงกบั Lifestyle 

3.หน้าท่ีในการป้องกนัความเป็นตวัเองพิจารณาจากสามารถป้องกนัตวัเอง 
จากสภาวะต่างๆ,  ท่านรู้สึกว่าเรียนการลงทุนออนไลน์จะช่วยลดความเส่ียงจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก เชน่ เชือ้ไวรัส COVID-19 และฝุ่ น PM 2.5 เป็นต้น 

4.หน้าท่ีในด้านความรู้พิจารณาจากการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึน้, ทา่นรู้สกึ 
วา่เรียนการลงทนุออนไลน์สามารถเพิ่มพนูความรู้ได้ดียิ่งขึน้ 

5.ปัจจยัด้านบคุลิกภาพพิจารณาจากความรู้สกึนกึคิดท่ีสะท้อนออกมา 
ให้ผู้ อ่ืนเห็น, ทา่นรู้สกึพงึพอใจตอ่คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ 

6.ประสบการณ์ในอดีตพิจารณาจากการท่ีเคยทดลองใช้สินค้าและบริการ, 
ท่านรู้สึกว่าเ รียนการลงทุนออนไลน์สามารถเข้าถึง เ นื อ้หาได้ง่ายและรวดเ ร็วมากกว่า                
เรียนผา่นชอ่งทางออฟไลน์ 

7.อิทธิพลจากครอบครัวและเพื่อนพิจารณาจากการยอมรับความคิดเห็น 
จากคนรอบข้าง, ท่านรู้สึกว่าครอบครัวและเพ่ือนมีส่วนท าให้ท่านมีทัศนคติท่ีดีต่อคอร์สเรียน      
การลงทนุผา่นชอ่งทางออนไลน์ 

      8.เคร่ืองมือทางการตลาดพิจารณาจากกลยทุธ์ 4P, ทา่นรู้สกึวา่เคร่ืองมือ 
ทางการตลาดเป็นสิ่งจงูใจท าให้มีทศันคตท่ีิดีตอ่คอร์สเรียนการลงทนุผา่นช่องทางออนไลน์ 
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9.การเปิดรับขา่วสารผา่นส่ือตา่งๆพิจารณาจากการติดตามขา่วสารผา่น 
ช่องทางต่างๆ,  ท่านรู้สึกว่าความน่าเช่ือถือของข่าวสารผ่านส่ือตา่งๆมีส่วนท าให้ท่านมีทศันคติท่ีดี
ตอ่คอร์สเรียนการลงทนุผา่นชอ่งทางออนไลน์ 

10.อิทธิพลทางสงัคมพิจารณาจากการปลกูฝังจากวฒันธรรมเดียวกนั,   
ทา่นรู้สกึวา่เรียนการลงทนุออนไลน์ชว่ยลดภาวะโลกร้อนเน่ืองจากไมต้่องใช้กระดาษ 

 
ใช้การให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert’s Scale)               

ท่ีมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั ซึง่มีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
 
 

ระดบัความคดิเห็น                   ระดบัคะแนน 
เห็นด้วยอยา่งยิ่ง            5 
เห็นด้วย             4 
ไมแ่นใ่จ             3 
ไมเ่ห็นด้วย                      2 
ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง                       1 
 
 

เกณฑ์การประเมินผล โดยใช้เกณฑ์ประเมินผลจากสูตรต่อไปนี ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 
2549, น. 129) 

 

  ความกว้างอนัตรภาคชัน้ =  
คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ

จ านวนอนัตรภาคชัน้
 

      

     =  
   

 
                 

     = 0.08 
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ดังนัน้ เกณฑ์เฉล่ียระดับความคิดเห็นของการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียน    
การลงทนุออนไลน์ ส าหรับนกัลงทนุในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

คะแนนเฉล่ีย   การแปลความหมาย 
4.21 – 5.00   การยอมรับเทคโนโลยีอยูใ่นระดบัดีมาก 
3.41 – 4.20   การยอมรับเทคโนโลยีอยูใ่นระดบัดี 
2.61 – 3.40   การยอมรับเทคโนโลยีอยูใ่นระดบัพอใช้ 
1.81 – 2.60   การยอมรับเทคโนโลยีอยูใ่นระดบัไมดี่ 
1.00 – 1.80   การยอมรับเทคโนโลยีอยูใ่นระดบัไมดี่มาก 
 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบนั

ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพิจารณาจากลักษณะ
กลุม่เป้าหมาย สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการซือ้ วตัถปุระสงค์ในการซือ้ บทบาทของกลุ่มตา่งๆ ท่ีมีอิทธิพล 
โอกาสในการซือ้ ชอ่งทางหรือแหลง่ท่ีผู้บริโภคไปท าการซือ้ จ านวนทัง้หมด 6 ข้อ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ, 2552) 

4.1 เป็นแบบสอบถามแบบ Checklist ท่ีเป็นค าถามปลายปิด ระดบัการวดัข้อมลู
ประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ลกัษณะค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก 

1. ทา่นซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ประเภทใด 
2. เหตผุลท่ีส าคญัท่ีสดุในการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์  
3. การพิจารณาซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ พิจารณาสิ่งใด               
4. ทา่นซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ผา่นชอ่งทางใด 
5. บคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่ทา่นในการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์มากท่ีสดุ 

4.2 เป็นแบบสอบถามแบบ Checklist เป็นค าถามปลายเปิด ระดบัการวดัข้อมลู
ประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale)  

6. จ านวนคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ท่ีทา่นซือ้ ใน 1 ปีท่ีผ่านมาโดยคิดเป็น
คา่ใช้จา่ยท่ีทา่นใช้ในการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ (บาท) 
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ส าหรับแบบสอบถาม ส่วนท่ี 4 ผู้วิจยัจะใช้ข้อค าถาม ข้อท่ี 6 คือ คา่ใช้จ่ายท่ีท่านใช้
ในการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ในส่วนของพฤติกรรมเก่ียวกบั
การซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค ของนักลงทุน          
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือทดสอบสมมตุิฐาน เน่ืองจาก ข้อค าถาม 1-5 เป็นค าถามในลกัษณะ         
เชิงพรรณา ซึ่งใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้ค าแนะน าการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนอย่างเหมาะสม
กบันกัลงทุน  ผู้วิจยัจึงใช้ค าถามในเร่ืองคา่ใช้จ่ายท่ีใช้ในการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ ซึ่ง
เป็นการวัดเชิงปริมาณ ใช้ในการวัดพฤติกรรม และทดสอบสมมติฐานเพ่ือท่ีจะสามารถวัด
พฤตกิรรมของนกัลงทนุได้อยา่งแท้จริง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมลูตามขัน้ตอนเพ่ือน ามาวิเคราะห์ ดงันี ้

1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ชดุ ซึ่งจะด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีได้ก าหนดไว้      
ตามขัน้ตอนดงันี ้

1.1 ผู้วิจยัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกบัจ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
1.2 เป็นการขอความร่วมมือจากนกัลงทนุท่ีเรียนหรือเคยเรียนการลงทนุออนไลน์        

กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และตอบแบบสอบถามจนครบตามจ านวน  

2.ข้อมลูทตุยิภมูิ (Secondary Data) เป็นข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาข้อมลูจากเอกสาร 
หนงัสือทางวิชาการวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ และรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ข้อมลูทาง
อินเตอร์เน็ต 

 ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
1. การศกึษาค้นคว้ารูปแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถามจากแนวคิดและทฤษฎี

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีศกึษาเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2. น าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษามาสร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง เพ่ือเสนอท่านอาจารย์       

ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

3. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ถกูต้อง เพ่ือให้ข้อค าถามอ่านแล้วมีความเข้าใจง่าย
ชดัเจนครอบคลมุวตัถปุระสงค์และนิยามศพัท์เฉพาะ 
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4. น าแบบสอบถามท่ีท าการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์
น าเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง เสนอแนะเพิ่มเติม และน า
แบบสอบถามไปปรึกษากบัอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์อีกครัง้ 

5. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้        
(Try out) กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 ชุด เพ่ือน าไปทดสอบหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม   
โดยวิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบคั (Cronbachs’ Alpha Coefficient) (กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2546) เพ่ือทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยผลการทดสอบแบบสอบถามได้ตาม
ข้อมลูแตล่ะสว่น ดงันี ้

5.1 แบบสอบถามการรับรู้ความคุ้มคา่      คา่ Cronbach’s Alpha เทา่กบั .717 
5.2 แบบสอบถามการยอมรับเทคโนโลยี   

5.2.1 ความมีประโยชน์   คา่ Cronbach’s Alpha เทา่กบั .912  
5.2.2 ความง่ายในการใช้งาน              คา่ Cronbach’s Alpha เทา่กบั .901 
5.2.3 ทศันคตใินการใช้งาน   คา่ Cronbach’s Alpha เทา่กบั .942 

6. น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปสอบถามกบักลุม่ตวัอยา่งจ านวน 400 ชดุ 
วิธีการหาคุณภาพแบบสอบถาม  

1. การหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) โดยน าเคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้ไปให้อาจารย์        
ท่ีปรึกษาตรวจแก้ไขเนือ้หาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แล้วน ามาปรับปรุงเพ่ือให้เนือ้หา และ    
ข้อค าถามต่างๆตรงกับกรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีต้องการวัด วตัถุประสงค์การวิจัยด้วยค่า IOC 
(Index of Item Objective Congruence) โดยใช้สตูรของ ดงันี ้(ลดัตาวลัย์ เพชรโรจน์ และ อจัฉรา 
ช านิประศาสน์, 2547, น. 145-146) 

 

IOC = 
  

 
 

 
เม่ือ  IOC  แทน ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) 

                  แทน ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
          R    แทน คะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญตอ่ค าถามแตล่ะข้อ 
          N    แทน จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 
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ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนน มีดงันี ้
+1 หมายถึง ค าถามนัน้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั หรือนิยามศพัท์ 
-1 หมายถึง ค าถามนัน้ไมส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั หรือนิยามศพัท์ 
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าค าถามนัน้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย              

หรือนิยามศพัท์ 
เกณฑ์การแปลความหมาย มีดงันี ้

คา่ IOC ≥ .50 หมายความวา่ ค าถามนัน้ตรงวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
คา่ IOC < .50 หมายความวา่ ค าถามนัน้ไมต่รงวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

จากการตรวจแบบสอบถามของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 3 ท่าน โดยผลรวมของคะแนน
ความคดิเห็นเพ่ือท าการหาคา่ความเท่ียงตรง พบวา่ เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามมีระดบั +1 
และ 0 ซึ่งเม่ือน ามาวิเคราะห์ดชันีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า ค่า IOC ≥ .50 หมายความว่า 
ค าถามนัน้ตรงวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

2. การวิเคราะห์ความเช่ือถือได้ (Reliability) ของเคร่ืองมือโดยน าแบบสอบถาม        
ท่ีได้ทดลองใช้กับผลตอบแบบสอบถามเพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ โดยวิธีหาค่าสมประสิทธ์แอลฟ่า  
ของ Cronbach’s Alpha ซึ่งคา่แอลฟ่าท่ีได้จะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมี
คา่ระหวา่ง 0 ≤ ≤1 คา่ท่ีใกล้เคียงกบั 1 แสดงวา่ มีความเช่ือมัน่สงู (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2546) 

เกณฑ์ในการประเมินผลคา่ Cronbach’s Alpha  
กรณีคา่ Cronbach’s Alpha น้อยกวา่ 0.6 คา่ความนา่เช่ือถืออยูใ่นระดบัไมดี่  
กรณีคา่ Cronbach’s Alpha ใกล้ 0.7 คา่ความนา่เช่ือถืออยูใ่นระดบัยอมรับได้  
กรณีคา่ Cronbach’s Alpha มากกวา่ 0.8 คา่ความนา่เช่ือถืออยูใ่นระดบัดี 

การวิเคราะห์แบบสอบถามท่ีน าไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 ชดุ เพ่ือทดสอบ
หาความเ ช่ือมั่นของแบบสอบถาม  โดยวิ ธีการหาค่าสัมประสิท ธ์ิอัลฟาของครอนบัค 
(Cronbachs’Alpha Coefficient) พบว่าการรับรู้ความคุ้มคา่ มีคา่ Cronbach’s Alpha เท่ากับ 
0.717 ซึ่งมีคา่ใกล้ 0.7 แสดงว่าความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัยอมรับได้ ส่วนการยอมรับเทคโนโลยี 
ประกอบด้วย ความมีประโยชน์ มีคา่ Cronbach’s Alpha เท่ากบั 0.912 ความง่ายในการใช้งาน  
มีค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.901 และทศันคติในการใช้งาน มีค่า Cronbach’s Alpha 
เท่ากบั 0.942 ซึ่งแบบสอบถามการยอมรับเทคโนโลยี มีคา่ Cronbach’s Alpha มากกว่า 0.8 
แสดงวา่คา่ความนา่เช่ือถืออยูใ่นระดบัดี 
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การจัดกระท าและการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีได้รับค าตอบจากนกัลงทุนท่ีเรียนหรือเคย

เรียนการลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิคท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
มาประมวลผล และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

1. การตรวจสอบข้อมลู (Editing) ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม และท า
การแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก 

2. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีผา่นแล้วลงรหสัไว้ 
3. การประมวลผลข้อมลู น าแบบสอบถามท่ีลงรหสัไว้มาประมวลผล 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วยสถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือสามารถอธิบายคณุลกัษณะ       
กลุม่ตวัอยา่ง  

4.1.1 ค่าความถ่ี (Frequency) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม        
ตอนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบุคคล ในด้านเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้เฉล่ีย และ
ตอนท่ี 4 พฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ (ข้อ 1-5) 

4.1.2 หาคา่ร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบุคคล ในด้านเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้เฉล่ีย และ
ตอนท่ี 4 พฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ (ข้อ 1-5) 

4.1.3 คา่เฉล่ียทางเลขคณิต (Arithmetic mean) ใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล         
จากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 โดยการรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ ตอนท่ี 3     
ข้อมูลเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ความมีประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน และ   
ทศันคตใินการใช้งาน ตอนท่ี 4 พฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ (ข้อ 6-7) 

4.1.4 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมลู    
จากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 โดยการรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ ตอนท่ี 3    
ข้อมูลเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ความมีประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน และ   
ทศันคตใินการใช้งาน ตอนท่ี 4 พฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ (ข้อ 6-7) 

4.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) เพ่ือใช้ทดสอบ
สมมตฐิาน  
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4.2.1 สมมตฐิานท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
- ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่ม โดยแตล่ะกลุ่ม 

เป็นอิสระตอ่กนั (Independent Sample t-test) จากคา่สถิติแบบ t-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

- ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต่ 3 กลุ่มขึน้ไป 
โดยใช้สถิติวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียว (One Way analysis of variance: One Way 
ANOVA) จากคา่สถิตแิบบ F-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

- ทดสอบค่าเฉล่ียความแตกตา่งรายคู ่ในกรณีท่ียอมรับระดบันยัส าคญั   
ทางสถิติท่ี 0.05 ของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต ่2 กลุ่มขึน้ไป โดยใช้วิธี Least Significant Difference 
หรือ Dunnett’3 

 
4.2.2 สมมตฐิานท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

- ทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียของประชากร 2 กลุ่ม โดยแตล่ะกลุ่มเป็น
อิสระตอ่กนั (Independent Sample t-test) จากคา่สถิติแบบ t-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ     
ท่ีระดบั 0.05 

- ทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต ่3 กลุ่มขึน้ไปโดย
ใช้สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way analysis of variance: One Way 
ANOVA) จากคา่สถิตแิบบ F-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

- ทดสอบค่าเฉล่ียความแตกตา่งรายคู ่ในกรณีท่ียอมรับระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 ของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต ่2 กลุ่มขึน้ไป โดยใช้วิธี Least Significant Difference 
หรือ Dunnett’3 

4.2.3 สมมตฐิานท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
- ทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียของประชากร 2 กลุ่ม โดยแตล่ะกลุ่มเป็น

อิสระตอ่กนั (Independent Sample t-test) จากคา่สถิติแบบ t-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ     
ท่ีระดบั 0.05 

- ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต่ 3 กลุ่มขึน้ไป 
โดยใช้สถิติวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียว (One Way analysis of variance: One Way 
ANOVA) จากคา่สถิตแิบบ F-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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- ทดสอบค่าเฉล่ียความแตกตา่งรายคู ่ในกรณีท่ียอมรับระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 ของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต ่2 กลุ่มขึน้ไป โดยใช้วิธี Least Significant Difference 
หรือ Dunnett’3 

4.2.4 สมมตฐิานท่ี 4 วิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
- ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear 

Regression Analysis) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
4.2.5 สมมตฐิานท่ี 5 วิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

- ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Regression Analysis วิเคราะห์ถดถอย         
เชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 

สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
1.1 คา่สถิตร้ิอยละ (Percentage) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545, น. 38) 

 

       P =  
     

 
 

 
       เม่ือ     P แทน คา่สถิตร้ิอยละ 

f  แทน คา่ความถ่ีของข้อมลู 
n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง      

 

1.2 คา่เฉล่ีย (Mean หรือ X ) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545, น. 46-47) 
 

       X   =   
  

 
 

 
เม่ือ  X      แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 

    แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

       n   แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 



  67 

1.3 เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545, น. 48)  
 

       S.D.  =   √
          

      
 

 

    เม่ือ   S.D.     แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุม่ตวัอยา่ง 

         แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

           แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

         n        แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

2. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามการหาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2546, น. 449) 
 

       Cronbach’s Alpha =  
                     

                          
 

 

เม่ือ        k            แทน จ านวนค าถาม 

         Covariance     แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนร่วมระหวา่งค าถามตา่งๆ 

              Variance       แทน คา่เฉล่ียของคา่ความแปรปรวนของค าถาม 

                 α            แทน คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 

 

3. สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistics) 
3.1 สถิติ Independent t-test โดยสามารถใช้ทดสอบข้อมูลประเภทนามบญัญัต ิ          

(Nominal Scale) และข้อมลูอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2549, น. 108)  
 

กรณีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เทา่กนั (    =   
 ) 

 

   t = 
        

     √
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สถิตท่ีิใช้ทดสอบ t มีชัน้แหง่ความเป็นอิสระ df =         
 
  เม่ือ         แทน คา่เฉล่ียตวัอยา่งกลุม่ท่ี i; i = 1,2 

                 แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานตวัอยา่งรวมจากตวัอยา่งทัง้ 2 กลุม่   

                แทน ขนาดตวัอยา่งของกลุม่ท่ี 1 

                แทน ขนาดตวัอยา่งของกลุม่ท่ี 2 

                 แทน คา่แปรปรวนของตวัอยา่งกลุม่ท่ี i; i = 1,2 

 

กรณีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไมเ่ทา่กนั (    ≠   
 ) 

 

   t = 
       

√  
 

  
 
  
 

  

 

 
สถิตท่ีิใช้ทดสอบ t มีชัน้แหง่ความเป็นอิสระ = V 

 

V = (
  
 

  
 

  
 

  
)   

         (
  
 

  
) + (

  
 

  
) 

            —1        —1 

 

     เม่ือ    t      แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t-distribution 

                     แทน คา่เฉล่ียตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 

                     แทน คา่เฉล่ียตวัอยา่งกลุม่ท่ี 2 

                     แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างท่ี 1 

                     แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างท่ี 2 

                    แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
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                    แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

               V      แทน ชัน้แหง่ความอิสระ  

 

3.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) 
เ ป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่า เฉ ล่ียของกลุ่มตัวอย่างตัง้แต่  2 กลุ่มขึ น้ ไป             
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2549, น. 293) ใช้ทดสอบข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) และ
ข้อมลูอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale)  

 

               F = 
   

   
 

 

      เม่ือ       F         แทน  คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน F-Distribution 

                         แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 

                          แทน คา่ความแปรปรวนในกลุม่ 

 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ต้องท า            
การทดสอบความแตกตา่งรายคู ่เพ่ือดวู่าคูใ่ดบ้างท่ีแตกตา่งกนั โดยวิธี Fisher’s least significant- 
different (LSD) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2549, น. 333) 

 

                                                 LSD =   -
 

 
; n-k √   (

 

  
 

 

  
) 

   

  โดยท่ี     =    

     เม่ือ  LSD       แทน  คา่ผลตา่งนยัส าคญัส าหรับกลุม่ตวัอย่างท่ี i และ j 

                            -
 

 
; n-k  แทน คา่ท่ีมีการแจกแจงแบบ t-distribution ท่ีระดบั 

              ความเช่ือมัน่ 95% และชัน้แหง่ความอิสระภายในกลุม่ = n-k 

    MSE  แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ )   ( 

           แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่งของกลุม่ i 

           แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่งของกลุม่ j 
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     α     แทน คา่ความคลาดเคล่ือน 

 

ใช้ค่า Brown-Forsythe (B) กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน   
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2549, น. 341) ดงันี ้

 

    B = 
   

    
 

 

  โดย        =      
  (  

  

 
)   

  

  เม่ือ     B      แทน  คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน Brown-forsythe 

            MSB   แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 

            MSW  แทน คา่ Mean Square Error จากตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน 

            K       แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

                   แทน จ านวนคา่สงัเกตในกลุม่ท่ี j 

            N       แทน ขนาดประชากร 

                    แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง 

 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบ
เป็นรายคูเ่พ่ือดวูา่คูใ่ดบ้างท่ีแตกตา่งกนั โดยวิธี Dunnett’3 (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2549, น. 349) 

 

    t = 
       

   (
 

  
 

 

  
)

 

 เม่ือ    t       แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t-distribution 

               แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 

                    แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี i 

                    แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี j 

                   แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่งของกลุม่ i 

                      แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่งของกลุม่ j 
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3.3 สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย (Regression Analysis) โดยใช้
ทดสอบข้อมลูอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) (Hair, 2010)  
 
                     =            
 

          เม่ือ                  แทน  คา่ของตวัแปรตามในล าดบัท่ี i 

    และ    แทน  คา่พารามิเตอร์ท่ีไมท่ราบคา่ 

                   แทน  คา่คงท่ีของตวัแปรอิสระในล าดบัท่ี i 

                   แทน  ความคลาดเคล่ือน )random error) ในล าดบัท่ี i 

 

3.4 สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis)    
โดยใช้ทดสอบข้อมลูอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2546, น. 302)   
 
      =                        ₑ 

 

    เม่ือ          แทน ตวัแปรตาม 

   X     แทน ตวัแปรอิสระ 

       แทน คา่คงท่ี (Constant) สญัลกัษณ์ท่ีใช้ส าหรับสมการตวัอยา่งคือ     

                 แทน คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอย  ) Regression Coeffcient  ของตวัแปรอิสระ  

       ( i )x (   และใช้สญัลกัส าหรับคา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยคงท่ี 

   ในรูปของสมการตวัอยา่ง 

ₑ     แทน  คา่ความคลาดเคล่ือน 
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษา พฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบนั
ซุปเปอร์เทรดเดอร์  รีพับบลิค ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจยัได้ก าหนดสัญลักษณ์
ตา่งๆท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

n         แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

          แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง (Mean) 
S.D.    แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
t  แทน คา่ท่ีใช้พิจารณา T-Distribution 
MS แทน คา่เฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
SS  แทน ผลบวกก าลงัสอง (Sum of Squares) 
F  แทน คา่ท่ีใช้พิจารณาใน F-Distribution 
LSD แทน Least Significant Difference 
Sig. แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
B  แทน คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ 
Beta แทน คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน 
r  แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

𝑅  แทน คา่สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจเชิงซ้อน 
Std.Error  แทน คา่ความคาดเคล่ือนมาตรฐานสมัประสิทธ์ิความถดถอย 
SE (b) แทน ความคาดเคล่ือนมาตรฐานของคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย 

   แทน ตวัแปรด้านปัจจยัพืน้ฐาน 
Y  แทน พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์ 

        เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 
𝐻  แทน สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) 
𝐻  แทน สมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) 
*  แทน มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
**  แทน มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01  
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การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจยั

ครัง้นี ้ผู้ วิจัยน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบการอธิบาย โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น        
5 สว่น ตามล าดบั ดงันี ้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์การรับรู้ความคุ้มคา่ของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยี 
ส่วนที่  4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบนั

ซุปเปอร์ เทรดเดอร์  รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร  
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุาน เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล   
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ซึ่งสามารถ
จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยน าเสนอ   
ในรูปแบบจ านวนและคา่ร้อยละ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 2 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                n   = 400 

          ข้อมูลส่วนบุคคล                                       จ านวน                        ร้อยละ 
เพศ       

ชาย                    284                                 71.00 

หญิง                    116                          29.00 

อายุ 

ต ่ากว่า 25 ปี                                                            26                                      6.50 

          25-34 ปี                                                                 239                                    59.75 

          35-49 ปี                                                                115                                    28.75 

            50 ปีขึน้ไป                                                               20                                     5.00 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
                n   = 400 

             ข้อมูลส่วนบุคคล                                     จ านวน                         ร้อยละ 
สถานภาพ 

โสด                                                                      237                                    59.25 

สมรส/อยู่ด้วยกนั                                                   157                                    39.25 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู่                                                    6                                      1.50 

ระดับการศึกษา 

 มธัยมศกึษาตอนปลายหรือต ่ากวา่      18           4.50 

ปริญญาตรี                                                            280                                    70.00 

ปริญญาโทขึน้ไป                                                    102                                    25.50 

อาชีพ 

นิสิต/นกัศกึษา                    18           4.50   

  พนกังานบริษัทเอกชน                                            226                                    56.50 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ                                                 40                                   10.00 

ข้าราชการ/ลกูจ้างภาครัฐ                                          39                                     9.75 

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั                                      67                                  16.75 

พอ่บ้าน/แมบ้่าน                     10           2.50 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 น้อยกวา่ 20,000 บาท                                               25                                    6.25 

            20,000-39,999 บาท                                               199                                  49.75 

            40,000-99,999 บาท                                               116                                  29.00 

            100,000-199,999 บาท          43                                  10.75  

            200,000 บาทขึน้ไป          17                                   4.25     

 
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม จ านวน    

400 คน คดิเป็นร้อยละ 100 ดงันี ้
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เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71 
และเพศหญิง จ านวน 116 คน คดิเป็นร้อยละ 29   

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 25-34 ปี จ านวน 239 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.75 รองลงมาคือ ผู้ ท่ีมีอายุระหว่าง 35-49 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75      
ผู้ ท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 25 ปีจ านวน 26 คน คดิเป็นร้อยละ 6.50 และผู้ ท่ีมีอาย ุ50 ปีขึน้ไป จ านวน 20 คน 
คดิเป็นร้อยละ 5  

สถานภาพ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะโสด จ านวน 237 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 59.25 รองลงมามีสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25      
มีสถานภาพ หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จ านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 1.50       

ระดับการศึกษา ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาโทขึน้ไป จ านวน      
102 คน คดิเป็นร้อยละ 25.50 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรือต ่ากว่า จ านวน 18 คน คดิเป็น  
ร้อยละ 4.50 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 226 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.50 รองลงมามีอาชีพ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 67 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 16.75 มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 มีอาชีพ 
ข้าราชการ/ลกูจ้างรัฐ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 มีอาชีพ นิสิต/นกัศกึษา จ านวน 18 คน 
คดิเป็นร้อยละ 4.50 มีอาชีพ พอ่บ้าน/แมบ้่าน จ านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 2.50 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 20,000-39,999 บาท  
จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 รองลงมามีรายได้ 40,000-99,999 บาท จ านวน 116 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.00 มีรายได้ 100,000-199,999 บาท จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75       
มีรายได้ น้อยกว่า 20,000 บาท จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 มีรายได้ 20,000 บาทขึน้ไป 
จ านวน 17 คน คดิเป็นร้อยละ 4.25 
 

เน่ืองจากข้อมูลส่วนบุคคลด้านสถานภาพ และระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
ข้างต้นมีความถ่ีของข้อมลูกระจายตวัอย่างไม่สม ่าเสมอ และมีจ านวนความถ่ีน้อยเกินไป ผู้วิจยัจึง
ได้ท าการรวมกลุ่มข้อมูลใหม่ เ พ่ือให้การกระจายของข้อมูลมีความสม ่าเสมอ และเพ่ือ                
ท าการทดสอบสมมตฐิาน ซึง่ได้กลุม่ใหม ่ดงันี ้
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ตาราง 3 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามด้านสถานภาพ และระดบัการศกึษา
ตามการจดักลุม่ใหม ่
                n   = 400 

         ข้อมูลส่วนบุคคล                                     จ านวน                         ร้อยละ 
 สถานภาพ 

โสด                                                                      237                                    59.25 

สมรส/อยู่ด้วยกนั/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู่                       163                                    40.75 

ระดับการศึกษา 

ต ่ากว่าหรือเทา่กบัปริญญาตรี                298                                    74.50 

   ปริญญาโทขึน้ไป                                                   102                                    25.50     

 
จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถามตาม        

การจดักลุม่ใหม ่จ านวน 400 คน คดิเป็นร้อยละ 100 จ าแนกตามตวัแปรดงันี ้
สถานภาพ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะโสด จ านวน 237 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 59.25 รองลงมามีสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน/หย่าร้าง/แยกกันอยู่  จ านวน 163 คน      
คดิเป็นร้อยละ 40.75 

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศกึษาต ่ากว่าหรือเท่ากบั
ปริญญาตรี จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50 รองลงมามีระดบัการศึกษาปริญญาโทขึน้ไป 
จ านวน 102 คน คดิเป็นร้อยละ 25.50 

 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียน 

การลงทุนออนไลน์ 
 
ตาราง 4 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้ความคุ้มคา่ของคอร์สเรียนการลงทนุ
ออนไลน์ 

      n   = 400 

  การรับรู้ความคุ้มค่า                         X                S.D.         ระดับความคิดเหน็ 

การรับรู้ความคุ้มคา่                   4.11                0.23             ดี 

  รวม                                               4.11                0.23             ดี 
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จากตาราง 4 การรับรู้ความคุ้ มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ พบว่า        
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นการรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัดี  โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.11 
 
ตาราง 5 แสดงคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้ความคุ้มคา่ของคอร์สเรียนการลงทนุ
ออนไลน์จ าแนกเป็นรายข้อ 

      n   = 400 

                การรับรู้ความคุ้มค่า                                X         S.D.  ระดับความคิดเหน็ 
1.ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากคอร์สเรียน                   4.23    0.66             ดีมาก 

การลงทนุมีความ เหมาะสมกบัราคา คือไมแ่พงจนเกินไป 

2.ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากคอร์สเรียน                   4.04    0.73                ดี 

การลงทนุมีความ เหมาะสมกบัเวลาท่ีต้องเสียไปในการเรียน 

3.ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากคอร์สเรียน                   4.01    0.70                  ดี 

การลงทนุมีเหมาะสมกบั ความเหน็ดเหน่ือยในการเรียน 

4.ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากคอร์สเรียนการลงทนุ    4.05    0.65               ดี 

ตรงกบัความ คาดหวงัและสามารถน าไปใช้ลงทนุได้จริง 

5.บริการท่ีทา่นได้รับจากคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์    4.08    0.67                   ดี 

มีความเหมาะสม กบัเงินท่ีจ่าย 

6.บริการท่ีทา่นได้รับจากคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์    4.06    0.66                   ดี 

มีความเหมาะสม กบัเวลา คือรอคอยไมน่านจนเกินไป           

7.บริการท่ีทา่นได้รับจากคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์           4.07    0.68                   ดี 

มีความเหมาะสม กบัความเหน็ดเหน่ือยท่ีใช้บริการ 

8.บริการท่ีทา่นได้รับจากคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์           4.03    0.62                   ดี 

มีความรู้สกึคุ้มคา่ เพิ่มมากขึน้เม่ือทา่นได้รับสิทธิพิเศษ 

9.วิทยากรผู้  สอนคอร์สเรียนการลงทนุมีความเช่ียวชาญ         4.03    0.62                   ดี 

เหมาะสมกบัเงิน ท่ีท่านจา่ย 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
      n   = 400 

                 การรับรู้ความคุ้มค่า                                   X       S.D. ระดับความคิดเหน็ 
10.วิทยากรผู้  สอนคอร์สเรียนการลงทนุมีความเช่ียวชาญ        4.09      0.65              ดี 

สามารถออกแบบสอนการลงทนุได้เหมาะสมกบัเวลา 

ท่ีใช้ในการเรียนของท่าน 

11.วิทยากรผู้สอนคอร์สเรียนการลงทนุมีความเช่ียวชาญ         4.11      0.60               ดี 

สามารถให้ค าแนะน าการลงทนุได้เหมาะสมกบัพลงังาน 

ท่ีทา่นสญูเสียไป 

12.ผู้บริหารสถาบนัมีช่ือเสียง ทา่นรู้สกึคุ้มคา่มากย่ิงขึน้           4.25      0.62             ดีมาก 

เม่ือได้เรียนการ ลงทนุกบัผู้บริหารสถาบนั 

13.ภาพลกัษณ์ของสถาบนัมีความนา่เช่ือถือ      4.22      0.64             ดีมาก 

เหมาะสมกบัเงินท่ีทา่นจา่ย ซือ้คอร์สเรียนการลงทนุ 

14.ภาพลกัษณ์ของสถาบนัมีความนา่เช่ือถือ ใช้เวลาไมน่าน    4.26      0.62             ดีมาก 

ในการค้นหาข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจซือ้ 

คอร์สเรียนการลงทนุ 

15.ภาพลกัษณ์ของสถาบนัมีความนา่เช่ือถือเหมาะสมกบั       4.13      0.60                ดี 

การทุม่เทความพยายามใช้ความคิดในการตดัสินใจซือ้ 

คอร์สเรียนการลงทนุ 

16.ภาพลกัษณ์ของสถาบนัมีความนา่เช่ือถือ                          4.15      0.65                ดี 

สามารถสร้างนกัลงทนุให้มีทกัษะในการลงทนุได้เป็นอย่างดี 

ทา่นรู้สกึคุ้มคา่เม่ือซือ้คอร์สเรียนการลงทนุกบัทางสถาบนั 

          การรับรู้ความคุ้มค่าโดยรวม                           4.11     0.23             ดี                              

 
จากตาราง 5 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นการรับรู้ความคุ้มคา่ของ

คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.11 เม่ือพิจารณาระดบั
ความคดิเห็น โดยยกตวัอยา่งเป็นรายข้อ พบวา่อยูใ่นระดบัดีมาก  เชน่ ภาพลกัษณ์ของสถาบนั 
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มีความน่าเช่ือถือ ใช้เวลาไม่นานในการค้นหาข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจซือ้คอร์สเรียน      
การลงทนุ ผู้บริหารสถาบนัมีช่ือเสียงรู้สกึคุ้มคา่มากยิ่งขึน้เม่ือได้เรียนการลงทนุกบัผู้บริหารสถาบนั 
ภาพลักษณ์ของสถาบนัมีความน่าเช่ือถือเหมาะสมกับเงินท่ีจ่าย เป็นต้น โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.26 4.25 และ 4.22 ตามล าดบั พบวา่อยูใ่นระดบัดี เชน่ ภาพลกัษณ์ของสถาบนัมีความน่าเช่ือถือ
สามารถสร้างนกัลงทนุให้มีทกัษะในการลงทนุได้เป็นอยา่งดี รู้สกึคุ้มคา่เม่ือซือ้คอร์สเรียนการลงทนุ
กบัทางสถาบนั ภาพลกัษณ์ของสถาบนัมีความน่าเช่ือถือเหมาะสมกบัการทุ่มเทความพยายามใช้
ความคิดในการตดัสินใจซือ้คอร์สเรียนการลงทุน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 4.13 และ 4.11 
ตามล าดบั 
 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลย ี
ข้อมลูเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ถึงความมีประโยชน์ การรับรู้ถึง

ความง่ายในการใช้งาน และทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งาน  ซึ่งน าเสนอโดยแจกแจงค่าเฉล่ีย              
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลข้อมลู  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 6 แสดงคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานการยอมรับเทคโนโลยี 

n   = 400 

การยอมรับเทคโนโลยี                          X                 S.D.         ระดับความคิดเหน็ 

ความมีประโยชน์                              4.33     0.39         ดีมาก  

ความง่ายในการใช้งาน      4.17     0.45            ดี 

ทศันคติตอ่การใช้งาน                 4.06     0.49            ดี 

การยอมรับเทคโนโลยีโดยรวม              4.19    0.38          ดี             

 
จากตาราง 6 แสดงคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานการยอมรับเทคโนโลยี พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับดี    
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับ       
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากคือด้านความมีประโยชน์ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 รองลงมา       
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี คือด้าน ความง่ายในการใช้งาน และทัศนคติต่อการใช้งาน    
โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.17 และ 4.06 ตามล าดบั 
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ตาราง 7 แสดงคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความมีประโยชน์
จ าแนกเป็นรายข้อ 

     n   = 400 

            การยอมรับเทคโนโลยี                          X              S.D.   ระดับความคิดเหน็ 
            ด้านความมีประโยชน์                               

1.เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นเลือกเรียนการลงทนุ                   4.39            0.65              ดีมาก 

ในชว่งเวลาท่ีสะดวกได้ตามต้องการ 

2.เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นประหยดัคา่ใช้จา่ย                     4.33            0.59              ดีมาก 

ในการเดนิทาง 

3.เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นย้อนกลบัไปดบูทเรียน                4.34            0.68              ดีมาก 

เพ่ือทบทวนและท าความเข้าใจได้ตลอดเวลา 

4.เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นเรียนการลงทนุได้ทกุสถานท่ี       4.38            0.63              ดีมาก 

5.เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นเรียนการลงทนุในเวลาท่ีสัน้ลง    4.30            0.60               ดีมาก 

6.เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นค้นหาคอร์สเรียนการลงทนุ         4.34            0.55               ดีมาก 

ได้อยา่งรวดเร็ว 

7.เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นลดการใช้พืน้ท่ี           4.29      0.62              ดีมาก 

ในการจดัเก็บเอกสาร 

8.เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นเลือกระดบัของคอร์สเรียน          4.30    0.63              ดีมาก 

การลงทนุท่ีตรงกบั ความต้องการได้เป็นอยา่งดี 

ความมีประโยชน์โดยรวม                                  4.33          0.39             ดีมาก                              

 
จากตาราง 7 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นการยอมรับเทคโนโลยี 

จ าแนกตามการยอมรับเทคโนโลยีด้านความมีประโยชน์ อยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.33 เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็น โดยยกตวัอย่างเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดบัดีมาก เช่น 
เทคโนโลยีช่วยให้เลือกเรียนการลงทนุในช่วงเวลาท่ีสะดวกได้ตามต้องการ เทคโนโลยีช่วยให้เรียน
การลงทุนได้ทุกสถานท่ี เทคโนโลยีช่วยให้ย้อนกลบัไปดบูทเรียนเพ่ือทบทวนและท าความเข้าใจ   
ได้ตลอดเวลา โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.39 4.38 และ 4.34 ตามล าดบั  
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ตาราง 8 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความง่ายในการใช้งาน 
จ าแนกเป็นรายข้อ 

      n   = 400 

      การยอมรับเทคโนโลยี                                    X             S.D. ระดับความคิดเหน็ 
ด้านความความง่ายในการใช้งาน                               

1. เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นเรียนการลงทนุ     4.28         0.69     ดีมาก 
ได้ด้วยตวัเองมีอิสระ          

2.เทคโนโลยีสามารถเปรียบเทียบคอร์สเรียนการลงทนุ          4.25         0.47      ดีมาก 
ได้อยา่งชดัเจน เชน่ ราคา และรูปแบบของคอร์สเรียน 

3.เทคโนโลยีชว่ยลดขัน้ตอนและลดความซบัซ้อน                  4.16         0.63        ดี 
ในการเรียนการลงทนุ 

4.เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นเรียนการลงทนุในรูปแบบใหม่ๆ          4.18         0.62                   ดี 
โดยเป็นระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งาน 

5.เทคโนโลยีชว่ยเพิ่มทกัษะในการเรียนการลงทนุ    4.26         0.53     ดีมาก 
และสามารถน าไปเป็นพืน้ฐานในเร่ืองอ่ืนๆท่ีใกล้เคียงกนั 
เชน่ การซือ้ขายหุ้นออนไลน์ 

6.เรียนการลงทนุผ่านชอ่งทางออนไลน์ มีขัน้ตอน                  3.97         0.74                    ดี                 
ในการใช้งานง่าย 

7.เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นเรียนการลงทนุได้ง่าย    4.02         0.50                    ดี 
แม้แตก่ารใช้งานครัง้แรก 

8.เทคโนโลยีชว่ยให้ง่ายตอ่การค้นหาคอร์สเรียน                    4.26       0.64                 ดีมาก 
การลงทนุท่ีท่านสนใจ 
      ความง่ายในการใช้งานโดยรวม                           4.17       0.45                 ดี                              
 

จากตาราง 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นการยอมรับเทคโนโลยี 
จ าแนกตามการยอมรับเทคโนโลยีด้านความง่ายในการใช้งานอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.17 เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นโดยยกตัวอย่างเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดบัดีมาก เช่น 
เทคโนโลยีช่วยให้เรียนการลงทุนได้ด้วยตัวเองมีอิสระ เทคโนโลยีช่วยเพิ่มทักษะในการเรียน      
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การลงทุนและสามารถน าไปเป็นพืน้ฐานในเร่ืองอ่ืนๆท่ีใกล้เคียงกัน เช่น การซือ้ขายหุ้นออนไลน์ 
เทคโนโลยีช่วยให้ง่ายตอ่การค้นหาคอร์สเรียนการลงทนุท่ีสนใจ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.28 4.26 
และ 4.26 ตามล าดบั พบว่าอยู่ในระดบัดี เช่น เทคโนโลยีช่วยให้เรียนการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆ
โดยเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน เทคโนโลยีช่วยลดขัน้ตอนและลดความซับซ้อนในการเรียน    
การลงทนุ เทคโนโลยีช่วยให้เรียนการลงทุนได้ง่ายแม้แตก่ารใช้งานครัง้แรก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
4.18 4.16 และ 4.02 ตามล าดบั 
 
ตาราง 9 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานการยอมรับเทคโนโลยี ด้านทศันคตท่ีิมีตอ่การใช้
เทคโนโลยี จ าแนกเป็นรายข้อ 

      n   = 400 

      การยอมรับเทคโนโลยี                                    X           S.D.  ระดับความคิดเหน็ 
 ด้านทัศนคตทิี่มีต่อการใช้งาน                               
1.ทา่นรู้สกึว่าเรียนการลงทนุออนไลน์มีประโยชน์                   4.19       0.69              ดี 

ตรงกบัความต้องการ 

2.ทา่นรู้สกึว่าเรียนการลงทนุออนไลน์เป็นชอ่งทาง                  4.19       0.69              ดี 

ท่ีตรงกบั Lifestyle 

3 .ทา่นรู้สกึวา่เรียนการลงทนุออนไลน์จะชว่ยลด                   4.62       0.58           ดีมาก 

ความเส่ียงจากสภาพแวดล้อมภายนอก  

เชน่ เชือ้ไวรัส COVID-19 และฝุ่ น PM 2.5 เป็นต้น 

4 .ทา่นรู้สกึวา่เรียนการลงทนุออนไลน์                      3.84        0.74              ดี 

สามารถเพิ่มพนูความรู้ได้ดียิ่งขึน้ 

5.ทา่นรู้สกึพงึพอใจตอ่คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์              4.00        0.54              ดี 

6.ทา่นรู้สกึว่าเรียนการลงทนุออนไลน์สามารถ                   4.04        0.76              ดี 

เข้าถึงเนือ้หาได้ง่ายและรวดเร็วมากกว่า 

เรียนผา่นช่องทางออฟไลน์ 

7.ทา่นรู้สกึว่าครอบครัวและเพ่ือนมีสว่น                             3.85        0.57              ดี  

ท าให้ทา่นมีทศันคติท่ีดีตอ่คอร์สเรียน 

การลงทนุผา่นช่องทางออนไลน์            
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ตาราง 9 (ตอ่) 
      n   = 400 

      การยอมรับเทคโนโลยี                                    X            S.D. ระดับความคิดเหน็ 
 ด้านทัศนคตทิี่มีต่อการใช้งาน                               
8.ทา่นรู้สกึว่าเคร่ืองมือทางการตลาดเป็นสิ่งจงูใจ               3.84      0.59                 ดี 

ท าให้มีทศันคตท่ีิดีตอ่คอร์สเรียนการลงทนุ 

ผา่นชอ่งทางออนไลน์ 

9.ทา่นรู้สกึว่าความนา่เช่ือถือของขา่วสาร                              4.11      0.42                 ดี 

ผา่นส่ือตา่งๆมีสว่นท าให้ทา่นมีทศันคตท่ีิดี 

ตอ่คอร์สเรียนการลงทนุผา่นชอ่งทางออนไลน์ 

10.ทา่นรู้สึกวา่เรียนการลงทนุออนไลน์                3.89      0.64                 ดี 

ชว่ยลดภาวะโลกร้อนเน่ืองจากไมต้่องใช้กระดาษ 

     ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานโดยรวม                         4.06      0.49              ดี                              

 
จากตาราง 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นการยอมรับเทคโนโลยี 

จ าแนกตามการยอมรับเทคโนโลยีด้านทศันคตท่ีิมีตอ่การใช้งานอยู่ในระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
4.06 เม่ือพิจารณาระดบัความคดิเห็นเป็นรายข้อ พบวา่อยูใ่นระดบัดีมาก คือรู้สึกว่าเรียนการลงทนุ
ออนไลน์จะช่วยลดความเส่ียงจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น เชือ้ไวรัส  COVID-19 และ         
ฝุ่ น PM 2.5 เป็นต้น โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.62 พบว่าอยู่ในระดบัดี เช่น รู้สึกว่าเรียนการลงทุน
ออนไลน์มีประโยชน์ตรงกับความต้องการ รู้สึกว่าเรียนการลงทุนออนไลน์เป็นช่องทางท่ีตรงกับ 
Lifestyle รู้สึกว่าความน่าเช่ือถือของข่าวสารผ่านส่ือต่างๆมีส่วนท าให้มีทศันคติท่ีดีต่อคอร์สเรียน
การลงทนุผา่นชอ่งทางออนไลน์ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.19 4.19 และ 4.11 ตามล าดบั 
 

ส่วนที่  4 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์ กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับ
สถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ประเภทการซือ้
คอร์สเรียน เหตุผลท่ีส าคัญท่ีสุดของการซือ้คอร์สเรียน การพิจารณาอันดับแรกของการซื อ้        
คอร์สเรียน ช่องทางในการซือ้คอร์สเรียน บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซือ้คอร์สเรียน และค่า ใช้จ่าย    
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ในการซือ้คอร์สเรียนใน 1 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งน าเสนอโดยแจกแจงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การแปลผลข้อมลู  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
 
ตาราง 10 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของประเภทการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ 

            n  =400  

              ประเภทของการซือ้                               จ านวน                   ร้อยละ    
      คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ 
  วิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจยัพืน้ฐาน   90         22.50 

             วิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจยัเทคนิค   60         15.00 

 เรียนรู้หน้าเทรด เชน่ Day trade   85         21.25 

            เรียนรู้พฤตกิรรม Bid – Offer     2           0.50 

 การใช้เคร่ืองมือในการหา Mindset  42         10.50 

 เรียนรู้การเทรดด้วย VA    59         14.75 

 เรียนรู้การหา Trade setup   20           5.00 

 จบัจงัหวะ Sniper    42         10.50 

 
จากตาราง 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ประเภทการซือ้คอร์สเรียน     

การลงทุนออนไลน์ส่วนใหญ่คือ วิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพืน้ฐาน จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.50 รองลงมาคือ เรียนรู้หน้าเทรด เช่น Day trade จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 
วิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยเทคนิค จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 เรียนรู้การเทรดด้วย VA 
จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 การใช้เคร่ืองมือในการหา Mindset จ านวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.50 จบัจงัหวะ Sniper จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 เรียนรู้การหา Trade setup 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 เรียนรู้พฤติกรรม Bid – Offer จ านวน 2 คน คิดเป็น           
ร้อยละ 0.50 ตามล าดบั 
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ตาราง 11 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของเหตผุลท่ีส าคญัท่ีสดุของการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุ
ออนไลน์ 

      n   = 400 

    เหตุผลที่ส าคัญที่สุดของการซือ้                            จ านวน                  ร้อยละ 
  คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ 
นกัลงทนุหน้าใหมท่ี่ยงัไมมี่ความรู้ด้านการลงทนุ                   108     27.00 

นกัลงทนุหน้าเก่าท่ียงัไมป่ระสบความส าเร็จในการลงทนุ        186    46.50 

ต้องการศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิ       106    26.50 

 
จากตาราง 11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เหตุท่ีส าคัญท่ีสุดของการซือ้   

คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ส่วนใหญ่ คือ นักลงทุนหน้าเก่าท่ียังไม่ประสบความส าเร็จ             
ในการลงทุน จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมาคือ นักลงทุนหน้าใหม่ท่ียัง             
ไม่มีความรู้ด้านการลงทุน จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 และต้องการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเตมิ จ านวน 106 คน คดิเป็นร้อยละ 26.50  
 
ตาราง 12 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของการพิจารณาอนัดบัแรกในการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุ
ออนไลน์ 

     n   = 400 

          การพจิารณาอันดับแรก                                จ านวน                 ร้อยละ 
 ในการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ 
  ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของสถาบนั                             45               11.25 

 วิทยากรผู้สอน               231    57.75 

 เนือ้หาของคอร์สเรียน         101    25.25 

 ราคาของคอร์สเรียน           23      5.75 

 
จากตาราง 12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน การพิจารณาอันดับแรก          

ในการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ส่วนใหญ่คือ วิทยากรผู้ สอน จ านวน 231 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 57.75 รองลงมาคือ เนือ้หาของคอร์สเรียน จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 
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ภาพลักษณ์ และช่ือเสียงของสถาบัน จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 และราคาของ         
คอร์สเรียน จ านวน 23 คน คดิเป็นร้อยละ 5.75 
 
ตาราง 13 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของช่องทางในการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ 

      n   = 400 

                    ช่องทางในการซือ้คอร์สเรียน                      จ านวน              ร้อยละ 
                     การลงทุนออนไลน์ 
  เว็บไซต์ของสถาบนั                     37   9.25 

 Facebook Page ของสถาบนั                                            232           58.00 

 เจ้าหน้าท่ีของสถาบนั     131           32.75 

 
จากตาราง 13 พบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ช่องทางในการซือ้คอร์สเรียน  

การลงทุออนไลน์ส่วนใหญ่ คือ Facebook Page ของสถาบนั จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.00 รองลงมา คือ เจ้าหน้าท่ีของสถาบนั จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 และเว็บไซต์  
ของสถาบนั จ านวน 37 คน คดิเป็นร้อยละ 9.25 
 
ตาราง 14 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของการพิจารณาบคุคลท่ีมีอิทธิพลในการซือ้คอร์สเรียน
ออนไลน์ 

      n   = 400 

         บุคคลที่มีอิทธิพลในการซือ้                               จ านวน                 ร้อยละ 
      คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ 
  ตนเอง                              231               57.75 

 เพ่ือน/คนรู้จกั                 107  26.75 

 สมาชิกในครอบครัว/ ญาติ            17    4.25 

ส่ือโฆษณา              45   11.25 

 
จากตาราง 14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซือ้   

คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์สว่นใหญ่คือ ตนเอง จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75 รองลงมา
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คือ เพ่ือน/คนรู้จักจ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75 ส่ือโฆษณา จ านวน 45 คน คิดเป็น       
ร้อยละ 11.25 และสมาชิกในครอบครัว / ญาต ิจ านวน 17 คน คดิเป็นร้อยละ 4.25 
 
ตาราง 15 แสดงคา่ต ่าสดุ คา่สงูสดุ คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมการซือ้   
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขต
กรุงเทพมหานคร 

      n   = 400 

พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์        Min       Max        X         S.D. 

คา่ใช้จา่ยในการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์            6,000    65,000   23,040  10,953.01 

ใน 1 ปีท่ีผา่นมา  )บาท/คอร์ส(  

 
จากตาราง 15 พบว่า คา่ใช้จ่ายในการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ตอ่ 1 คอร์ส

โดยมีค่าสงูสุดเท่ากบั  65,000 บาท ค่าต ่าสุดเท่ากับ 6,000 บาท ค่าเฉล่ียเท่ากับ 23,040 บาท 
และมีคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 10,953.01 
 

ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานที่ 1 นกัลงทนุท่ีมีลกัษณะส่วนบคุคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ความคุ้มค่าของ   
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 

สมมติฐานข้อ 1.1 นกัลงทุนท่ีมี เพศ แตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้ความคุ้มค่าของ
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานได้ ดงันี ้

  :  นักลงทุนท่ีมี  เพศ แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ความคุ้ มค่าของ         
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั 

  :  นักลงทุนท่ีมี  เพศ แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ความคุ้ มค่าของ          
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ระหว่างประชากร 2 กลุ่ม โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มเป็นอิสระจากกนั (Independent Sample   
t-test) ใช้ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก    และยอมรับ         
สมมติฐานรอง     ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และจะยอมรับสมมติฐานหลกั    และ 
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ปฏิเสธสมมติฐานรอง    ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน   
แสดงผล ดงัตาราง 16 
 
ตาราง 16 แสดงความแปรปรวน  การรับรู้ความคุ้มคา่คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของนกัลงทนุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 
 

          การรับรู้ความคุ้มค่า                              Levene’s test for Equality of variance 
     คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์                                
      ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพฯ                                   F                         Sig. 
การรับรู้ความคุ้มคา่                                                    2.240                          0.135 

 
จากตาราง 16  ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของการรับรู้ความคุ้มคา่คอร์สเรียน

การลงทนุออนไลน์ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยทดสอบ Levenne’s 
test พบว่า การรับรู้ความคุ้มคา่ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.135  ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับ
สมมติฐานหลกั    และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง     หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศ   
ทัง้ 2 กลุ่มเท่ากนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงันัน้ผู้วิจยัจึงท าการทดสอบโดยใช้สถิติ t-test 
กรณี Equal variances assumed แสดงดงัตาราง 17  
 

ตาราง 17 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการรับรู้ความคุ้มคา่คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์
ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 
 

                                                                            t-test for  Equality of  Means 
  ตัวแปรที่ศึกษา                         

                                                            เพศ        X         S.D       t        df    Sig.(2-tailed) 

การรับรู้ความคุ้มคา่                         ชาย       4.13     0.23     2.107*   398         0.036 
                           หญิง      4.07     0.20          

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความคุ้มคา่คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของ
นกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ พบว่าการรับรู้ความคุ้มค่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.036 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั    และยอมรับสมมติฐานรอง    
หมายความว่านกัลงทุนท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ความคุ้มค่าคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์
ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05            
ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 

สมมติฐานข้อ 1.2 นกัลงทุนท่ีมี อาย ุแตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้ความคุ้มคา่ของ
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานได้ ดงันี ้

  : นักลงทุนท่ีมี อายุ แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ความคุ้ มค่าของคอร์สเรียน     
การลงทนุออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั 

  : นักลงทุนท่ีมี อายุ แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ความคุ้ มค่าของคอร์สเรียน     
การลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียว (One –way Analysis 
of  Variance: One-way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของประชากร 
ท่ีมากกว่า 2 กลุ่มท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยเร่ิมจากการทดสอบความแปรปรวน        
จากตาราง Levene’s test ซึง่หากผลการทดสอบพบวา่ กลุม่อายมีุความแปรปรวนเทา่กนัทกุกลุม่  
(ค่า Sig.  มากกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้         
ความคุ้ มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์  แต่หากผลการทดสอบพบว่า  กลุ่มอายุมี          
ความแปรปรวนไม่เท่ากันอย่างน้อย 2 กลุ่ม (ค่า Sig.  น้อยกว่า 0.05)  จะใช้ค่าสถิติ             
Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ความคุ้มค่าคอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่ม
ก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึง่ผลการทดสอบความแปรปรวนของกลุม่อาย ุแสดงดงัตาราง 18 
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ตาราง 18 แสดงความแปรปรวน  การรับรู้ความคุ้มคา่คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของนกัลงทนุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 
 

        การรับรู้ความคุ้มค่าของ              Levene Statistic     df1         df2          Sig.        
    คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์               
การรับรู้ความคุ้มคา่                                         1.657                  3            396          0.176         

 
จากตาราง 18 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนโดยใช้ Levene Statistic 

พบว่า การรับรู้ความคุ้มค่าคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามอาย ุมีคา่ Sig. เทา่กบั 0.176 ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั    และ 
ปฏิเสธสมมตฐิานรอง    หมายความว่า คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มไม่แตกตา่งกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงท าการทดสอบโดยใช้สถิติ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมั่น   
ร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั    ก็ตอ่เม่ือ คา่ Sig. น้อยกว่า 0.05 และหากสมมติฐานใด
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั    และยอมรับสมมติฐานรอง    จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ LSD เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 19 
 
ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของการรับรู้ความคุ้มคา่คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์
ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใช้สถิติ F-test ในการทดสอบ 
 

    การรับรู้ความคุ้มค่าของ          แหล่งความ        SS        df       MS       F        Sig.        
คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์     แปรปรวน 

การรับรู้ความคุ้มคา่                          ระหวา่งกลุม่        0.419  3      0.140    2.778*  0.041 
        ภายในกลุม่      19.909      396     0.050 
        รวม            20.328      399 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ความคุ้มค่า
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใช้สถิต ิ 
F-test พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.041 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั    
และยอมรับสมมติฐานรอง    หมายความว่านกัลงทนุท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีการรับรู้ความคุ้มค่า
คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของ นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงท า     
การทดสอบความแตกตา่งรายคู ่โดยใช้สถิต ิLSD ซึง่ได้ผลลพัธ์แสดงดงัตาราง 20 
 
ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการรับรู้ความคุ้มคา่คอร์สเรียนการลงทนุ
ออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุเปรียบเทียบรายคูโ่ดยใช้สถิต ิLSD 

 

         อายุ                            ต ่ากว่า 25 ปี       25-34 ปี        35-49 ปี       50 ปีขึน้ไป 

                             X               4.06               4.14             4.07            4.09 

ต ่ากว่า 25 ปี               4.06                  -                 -0.0775          -0.0116 -0.0337 
          (0.095)   (0.811)            (0.614) 

25-34 ปี                     4.14                          -               -0.0658**          0.0438 
                    (0.010)  (0.402) 

35-49 ปี                     4.07                    -             -0.0220 
                                                                        (0.686) 

50 ปีขึน้ไป          4.09             - 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 

จากตาราง 20 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ความคุ้มค่าคอร์สเรียน   
การลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบรายคู่
โดยใช้สถิต ิLSD พบวา่ นกัลงทนุท่ีมีอาย ุ25-34 ปี กบันกัลงทนุท่ีมีอาย ุ35-49 ปี มีคา่ Sig. เท่ากบั 
0.010 ซึ่งเท่ากบั 0.01 หมายความว่า นกัลงทนุท่ีมีอาย ุ25-34 ปี แตกตา่งเป็นรายคูก่บั นกัลงทนุ  
ท่ีมีอาย ุ35-49 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัลงทนุท่ีมีอาย ุ35-49 ปี มีการรับรู้
ความคุ้มคา่คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร มากกวา่นกัลงทนุ 
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ท่ีมีอาย ุ25-34 ปี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.0658  
ส าหรับรายคูอ่ื่นๆไมพ่บวา่ มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
สมมติฐานข้อ 1.3 นักลงทุน ท่ีมี  สถานภาพ แตกต่างกัน มีผลต่อการ รับ รู้             

ความคุ้มคา่ของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานได้ ดงันี ้
  : นักลงทุนท่ีมี สถานภาพ แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ความคุ้ มค่าของ     

คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั 
  : นักลงทุนท่ีมี สถานภาพ แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ความคุ้ มค่าของ     

คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย

ระหว่างประชากร 2 กลุ่ม โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มเป็นอิสระจากกนั (Independent Sample    
t-test) ใช้ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก    และยอมรับ        
สมมติฐานรอง     ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และจะยอมรับสมมติฐานหลกั    และ 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง      ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน     
แสดงดงัตาราง 21 
 
ตาราง 21 แสดงความแปรปรวน  การรับรู้ความคุ้มคา่คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของนกัลงทนุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ 
   

           การรับรู้ความคุ้มค่า                           Levene’s test for Equality of variance 
     คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์                                
      ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพฯ                                 F                         Sig. 
การรับรู้ความคุ้มคา่                                                   0.808                          0.369 

 
จากตาราง 21  ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของการรับรู้ความคุ้มคา่คอร์สเรียน

การลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ โดยทดสอบ 
Levenne’s test พบว่า การรับรู้ความคุ้มค่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.369  ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05   
แสดงว่า  ยอม รับสมมติฐานหลัก     และปฏิ เสธสมมติฐานรอง      หมายความว่า                    
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ค่าความแปรปรวนของเพศทัง้ 2 กลุ่มเท่ากันท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงันัน้ผู้ วิจยัจึง       
ท าการทดสอบโดยใช้สถิต ิt-test กรณี Equal variances assumed แสดงดงัตาราง 22  

 
ตาราง 22 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการรับรู้ความคุ้มคา่คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์
ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ 
 

                                                                t-test for  Equality of  Means 
    ตัวแปรที่ศึกษา                         

                                            สถานภาพ             X         S.D       t        df   Sig.(2-tailed) 

การรับรู้ความคุ้มคา่               โสด                   4.09     0.23     -2.480*   398      0.014 
                       สมรส/อยู่ด้วยกนั/     4.14     0.22 
                 หยา่ร้าง/แยกกนัอยู่  

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรู้ความคุ้มค่าคอร์สเรียน 

การลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ พบว่าการรับรู้
ความคุ้มค่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.014 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั    
และยอมรับสมมติฐานรอง    หมายความว่านักลงทุนท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีการรับรู้   
ความคุ้ มค่าคอร์สเ รียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขตกรุง เทพ ฯแตกต่างกัน                 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 

สมมติฐานข้อ 1.4 นักลงทุนท่ีมี ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้     
ความคุ้มคา่ของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานได้ ดงันี ้

  : นกัลงทุนท่ีมี ระดบัการศึกษา แตกต่างกัน มีผลตอ่การรับรู้ความคุ้มคา่ของ
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั 

  : นกัลงทุนท่ีมี ระดบัการศึกษา แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ความคุ้มค่าของ
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ระหว่างประชากร 2 กลุ่ม โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มเป็นอิสระจากกนั (Independent Sample   
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t-test) ใช้ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก    และยอมรับ        
สมมติฐานรอง      ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และจะยอมรับสมมติฐานหลัก         
และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง      ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน      
แสดงดงัตาราง 23 

 
ตาราง 23 แสดงความแปรปรวน  การรับรู้ความคุ้มคา่คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของนกัลงทนุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

           การรับรู้ความคุ้มค่า                         Levene’s test for Equality of variance 
     คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์                                
      ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพฯ                               F                         Sig. 
การรับรู้ความคุ้มคา่                                                 0.377                          0.540 

 
จากตาราง 23  ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของการรับรู้ความคุ้มคา่คอร์สเรียน

การลงทนุออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยทดสอบ 
Levenne’s test พบว่า การรับรู้ความคุ้มคา่ มีคา่ Sig. เท่ากบั .540  ซึ่งมีคา่มากกว่า .05 แสดงว่า 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง    และยอมรับสมมติฐานหลกั    หมายความว่าค่าความแปรปรวนของ
เพศทัง้ 2 กลุ่มเท่ากันท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงท าการทดสอบโดยใช้สถิต ิ      
t-test กรณี Equal variances assumed แสดงดงัตาราง 24  
 
ตาราง 24 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการรับรู้ความคุ้มคา่คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์
ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

                                                               t-test for  Equality of  Means 
   ตัวแปรที่ศึกษา                         

                                         ระดับการศึกษา       X           S.D       t        df    Sig.(2-tailed) 

การรับรู้ความคุ้มคา่            ต ่ากว่าหรือเทา่กบั      4.11       0.22    -0.672     398       0.502 
                    ปริญญาตรี 
                         ปริญญาโทขึน้ไป       4.12        0.24 
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จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความคุ้มค่าคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์  
ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่าการรับรู้ความคุ้มคา่ มีคา่ 
Sig. เท่ากับ 0.502 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก    และปฏิเสธ           
สมมติฐานรอง    หมายความว่านกัลงทนุท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีการรับรู้ความคุ้มค่า
คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพฯไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ      
ทางสถิต ิท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมติฐานข้อ 1.5 นักลงทุนท่ีมี อาชีพ แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ความคุ้มค่า  

ของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานได้ ดงันี ้
  :  นักลงทุน ท่ีมี  อาชีพ แตกต่างกัน มีผลต่อการ รับ รู้ความคุ้ มค่าของ            

คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั 
  :  นักลงทุน ท่ี มี  อาชีพ แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ความคุ้ มค่าของ             

คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียว (One –way Analysis 

of  Variance: One-way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของประชากร 
ท่ีมากกว่า 2 กลุ่มท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยเร่ิมจากการทดสอบความแปรปรวน        
จากตาราง Levene’s test ซึง่หากผลการทดสอบพบวา่ กลุม่อายมีุความแปรปรวนเทา่กนัทกุกลุม่  
(ค่า Sig. มากกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้         
ความคุ้ มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ แต่หากผลการทดสอบ พบว่า กลุ่มอาชีพ               
มีความแปรปรวนไม่เท่ากันอย่างน้อย 2 กลุ่ม (ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ            
Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ความคุ้มค่าคอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยท าการทดสอบค่าความแปรปรวนของ           
แต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึ่งผลการทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มอาชีพ          
แสดงดงัตาราง 25 
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ตาราง 25 แสดงความแปรปรวน  การรับรู้ความคุ้มคา่คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของนกัลงทนุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ 
 

       การรับรู้ความคุ้มค่าของ                    Levene Statistic        df1       df2        Sig.        
    คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์               

การรับรู้ความคุ้มคา่                                               0.620                      5         394       0.685         

 
จากตาราง 25 แสดงผลการทดสอบ Levene Statistic พบว่า การรับรู้ความคุ้มค่า

คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.685 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั    และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง    
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงท าการทดสอบโดยใช้สถิติ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ในการทดสอบ
สมมตฐิาน แสดงดงัตาราง 26 
 
ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของการรับรู้ความคุ้มคา่คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์
ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติ F-test ในการทดสอบ 
 

   การรับรู้ความคุ้มค่าของ            แหล่งความ       SS        df       MS       F       Sig.        
คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์      แปรปรวน 
การรับรู้ความคุ้มคา่                          ระหวา่งกลุม่        0.246        5       0.049    0.965   0.439 

                    ภายในกลุม่      20.083    394       0.051 
         รวม            20.328    399 

 
 จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ความคุ้มค่า

คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิต ิ   
F-test พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.439 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั    
และปฏิเสธสมมติฐานรอง    หมายความว่านกัลงทนุท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีการรับรู้ความคุ้มคา่
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามอาชีพไม่แตกตา่งกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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สมมติฐานข้อ 1.6 นักลงทุนท่ีมี  รายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อ          
การรับรู้ความคุ้มคา่ของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิาน ดงันี ้

  :  นักลงทุน ท่ี มี  รายไ ด้ เฉ ล่ียต่อ เ ดือน แตกต่างกัน  มีผลต่อการ รับ รู้             
ความคุ้มคา่ของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั 

  :  นักลงทุน ท่ี มี  รายไ ด้ เฉ ล่ียต่อ เ ดือน แตกต่างกัน  มีผลต่อการ รับ รู้             
ความคุ้มคา่ของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียว (One –way Analysis 
of  Variance: One-way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของประชากร 
ท่ีมากกว่า 2 กลุ่มท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยเร่ิมจากการทดสอบความแปรปรวน        
จากตาราง Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า กลุ่มรายได้มีความแปรปรวนเท่ากันทุก
กลุ่ม (ค่า Sig. มากกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้          
ความคุ้ มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์  แต่หากผลการทดสอบ พบว่ากลุ่มรายได้               
มีความแปรปรวนไม่เท่ากันอย่างน้อย 2 กลุ่ม (ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบความแตกตา่งของการรับรู้ความคุ้มคา่คอร์สเรียน การลงทนุออนไลน์ของ
นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มก่อน โดยใช้ 
Levene’s test ซึง่ผลการทดสอบความแปรปรวนของรายได้เฉล่ียตอ่เดือน แสดงดงัตาราง 27 
 
ตาราง 27 แสดงความแปรปรวน  การรับรู้ความคุ้มคา่คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของนกัลงทนุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
 

        การรับรู้ความคุ้มค่าของ                 Levene Statistic     df1        df2         Sig.        
    คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์               
การรับรู้ความคุ้มคา่                                                0.833               4          395         0.505         

 

จากตาราง 27 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ Levene Statistic พบว่า 
การรับรู้ความคุ้มค่าคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.505 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั 
   และ ปฏิเสธสมมตฐิานรอง    หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มไม่แตกตา่งกนั 
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงท าการทดสอบโดยใช้สถิติ F-test ท่ีระดับ         
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ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก    ก็ต่อเม่ือ ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และ      
หากสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั    และยอมรับสมมติฐานรอง    จะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) วิธีทดสอบแบบ LSD เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างแตกต่างกัน     
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 28 
 
ตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของการรับรู้ความคุ้มคา่คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์
ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยใช้สถิติ F-test 
 

   การรับรู้ความคุ้มค่าของ             แหล่งความ       SS        df       MS       F       Sig.        
คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์       แปรปรวน 

การรับรู้ความคุ้มคา่                           ระหว่างกลุม่       0.963  4     0.241   4.910**  0.001 
          ภายในกลุม่      19.366      395     0.049 
          รวม            20.328      399 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ความคุ้มค่า

คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉล่ีย       
ตอ่เดือน โดยใช้สถิติ F-test พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.001 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั    และยอมรับสมมติฐานรอง    หมายความว่านกัลงทุนท่ีมีรายได้แตกต่างกัน    
มีการรับรู้ความคุ้มค่าคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
รายได้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
ผู้วิจยัจงึท าการทดสอบความแตกตา่งรายคู ่โดยใช้สถิต ิLSD ซึง่ได้ผลลพัธ์แสดงดงัตาราง 29 
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ตาราง 29 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการรับรู้ความคุ้มคา่คอร์สเรียนการลงทนุ
ออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยเปรียบเทียบ
รายคูโ่ดยใช้สถิต ิLSD 

 

   รายได้เฉล่ีย                 น้อยกว่า      20,000-       40,000-     100,000-    200,000 บาท 
    ต่อเดือน                      20,000 บาท 39,999 บาท 99,999 บาท 199,999 บาท  ขึน้ไป 

                              X       4.04          4.11            4.12            4.22           3.97 
น้อยกวา่ 20,000 บาท   4.04   -    -0.0715  -0.0819        -0.1830**      0.0607 
         (0.129)           (0.094)          (0.001)      (0.383) 
20,000-39,999 บาท    4.11                      -              -0.0104         -0.1116**      0.1322* 
         (0.686)          (0.003)      (0.019) 
40,000-99,999 บาท     4.12                   -           -0.1011*     0.1427* 
                   (0.011)     (0.014) 
100,000-199,999 บาท 4.22      -     0.2438**
              (0.000) 
200,000 บาทขึน้ไป       3.97                - 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

  

จากตาราง 29 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ความคุ้มค่าคอร์สเรียน    
การลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน         
โดยเปรียบเทียบรายคูโ่ดยใช้สถิต ิLSD พบวา่ 

นักลงทุนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 20,000 บาท กับนักลงทุนท่ีมีรายได้ 
100,000-199,999 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า รายได้       
น้อยกว่า 20,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่กับรายได้ 100,000-199,999 บาท อย่างมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยนกัลงทุนท่ีมีรายได้ 100,000-199,999 บาท มีการรับรู้ความคุ้มค่า   
คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่านกัลงทุนท่ีมีรายได้ 
น้อยกวา่ 20,000 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.1830 
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นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 20,000-39,999 บาท กับนกัลงทนุท่ีมีรายได้ 100,000-199,999 
บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า รายได้ 20,000-39,999 บาท 
แตกต่างเป็นรายคู่กับรายได้ 100,000-199,999 บาท อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01    
โดยนักลงทุนท่ีมีรายได้ 100,000-199,999 บาท มีการรับรู้ความคุ้มค่าคอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่านกัลงทนุท่ีมีรายได้ 20,000-39,999 บาท 
โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.1116 

นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 20,000-39,999 บาท กบันกัลงทนุท่ีมีรายได้ 200,000 บาทขึน้ไป 
มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.019 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า รายได้ 20,000-39,999 บาท แตกตา่ง
เป็นรายคูก่บัรายได้ 200,000 บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัลงทนุท่ีมี
รายได้ 20,000-39,999 บาท มีการรับรู้ความคุ้มค่าคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุน    
ในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่านักลงทุนท่ีมีรายได้ 200,000 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างของ  
คา่เฉล่ียเทา่กบั 0.1322 

นกัลงทุนท่ีมีรายได้ 40,000-99,999 บาท กับนกัลงทุนท่ีมีรายได้ 100,000-199,999 
บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.011 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า รายได้ 40,000-99,999 บาท 
แตกต่างเป็นรายคู่กับรายได้ 100,000-199,999 บาท อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
โดยนักลงทุนท่ีมีรายได้ 100,000-199,999 บาท มีการรับรู้ความคุ้มค่าคอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่านกัลงทุนท่ีมีรายได้ 40,000-99,999 บาท 
โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.1011 

นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 40,000-99,999 บาท กบันกัลงทนุท่ีมีรายได้ 200,000 บาทขึน้ไป 
มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.014 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า รายได้ 40,000-99,999 บาท แตกตา่ง
เป็นรายคูก่ับรายได้ 200,000 บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัลงทุนท่ีมี
รายได้ 40,000-99,999 บาท มีการรับรู้ความคุ้มค่าคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุน    
ในเขตกรุงเทพมหานคร มากกวา่นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 200,000 บาทขึน้ไป โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 0.1427 

นกัลงทุนท่ีมีรายได้ 100,000-199,999 บาท กับนกัลงทนุท่ีมีรายได้ 200,000 บาท 
ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า รายได้100,000-199,999 บาท 
แตกต่างเป็นรายคู่กับรายได้ 200,000 บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย    
นกัลงทนุท่ีมีรายได้ 100,000-199,999 บาท มีการรับรู้ความคุ้มค่าคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์
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ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่านักลงทุนท่ีมีรายได้ 200,000 บาทขึน้ไป             
โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.2438 
 

สมมติฐานที่ 2 นกัลงทนุท่ีมีลกัษณะส่วนบคุคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ
ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีการซือ้
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์  แตกตา่งกนั 

สมมตฐิานข้อ 2.1 นกัลงทนุท่ีมี เพศ แตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยี
ของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานได้ ดงันี ้

  : นักลงทุนท่ีมี เพศ แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของ      
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั 

  : นักลงทุนท่ีมี เพศ แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของ      
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั  

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ระหว่างประชากร 2 กลุ่ม โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มเป็นอิสระจากกนั (Independent Sample   
t-test) ใช้ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก    และยอมรับ        
สมมติฐานรอง     ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และจะยอมรับสมมติฐานหลกั    และ 
ปฏิเสธสมมตฐิานรอง      ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig. มีคา่มากกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดง 
ดงัตาราง 30 
 
ตาราง 30 แสดงความแปรปรวนของการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของ
นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 
   

      การยอมรับเทคโนโลยีของ                         Levene’s test for Equality of variance 
     คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์                                
      ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพฯ                                   F                         Sig. 
การยอมรับเทคโนโลยี                                                     3.831                          0.051 

 
จากตาราง 30  ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการยอมรับเทคโนโลยีของ  

คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยทดสอบ 
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Levenne’s test พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.051  ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 
แสดงว่า  ยอมรับสมมติฐานหลัก     และ  ปฏิ เสธสมมติฐานรอง     หมายความว่า                    
ค่าความแปรปรวนของเพศทัง้ 2 กลุ่มเท่ากันท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงันัน้ผู้ วิจยัจึง       
ท าการทดสอบโดยใช้สถิต ิt-test กรณี Equal variances assumed  แสดงดงัตาราง 31  
 
ตาราง 31 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทนุ
ออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 
 

                                                                        t-test for  Equality of  Means 
      ตัวแปรที่ศึกษา                         

                                                 เพศ         X            S.D         t         df     Sig.(2-tailed) 

การยอมรับเทคโนโลยี               ชาย         4.15         0.39      -3.097**   398         0.002 
                 หญิง        4.28         0.33          

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการยอมรับเทคโนโลยีของ       

คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของ นักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ พบว่า       
การยอมรับเทคโนโลยี  มีค่า Sig.  เท่ากับ 0.002 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่า                    
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก    และยอมรับสมมติฐานรอง    หมายความว่า นักลงทุนท่ีมีเพศ 
แตกต่างกัน  มีการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเ รียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุน                   
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้อง           
กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 

สมมตฐิานข้อ 2.2 นกัลงทนุท่ีมี อาย ุแตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีของ
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานได้ ดงันี ้

  :  นักลงทุนท่ีมี  อายุ แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของ            
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั 

  :  นักลงทุน ท่ีมี  อายุ แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของ            
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 
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ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียว (One –way Analysis 
of  Variance: One-way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของประชากร 
ท่ีมากกว่า 2 กลุ่มท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยเร่ิมจากการทดสอบความแปรปรวน        
จากตาราง Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า กลุ่มอายมีุความแปรปรวนเท่ากนัทกุกลุ่ม 
(ค่า Sig.  มากกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้         
ความคุ้ มค่าของคอร์ส  เรียนการลงทุนออนไลน์ แต่หากผลการทดสอบ พบว่า กลุ่มอาย ุ               
มีความแปรปรวนไม่เท่ากันอย่างน้อย 2 กลุ่ม (ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ           
Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกตา่งของการยอมรับเทคโนโลยีตอ่คอร์สเรียนการลงทนุ
ออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่ม
ก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึง่ผลการทดสอบความแปรปรวนของกลุม่อาย ุแสดงดงัตาราง 32 
 
ตาราง 32  แสดงความแปรปรวนของการยอมรับเทคโนโลยีตอ่คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของ
นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 
 

   การยอมรับเทคโนโลยีของ               Levene Statistic      df1        df2          Sig.        
 คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์               

การยอมรับเทคโนโลยี                                     0.905                    3           396         0.439         

 
จากตาราง 32 แสดงผลการทดสอบ Levene Statistic พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี

ของคอร์สเรียน การลงทนุออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุมีคา่ Sig. 
เท่ากบั 0.439 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั    และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง    
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงท าการทดสอบโดยใช้สถิติ F-test ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั    ก็ตอ่เม่ือ คา่ Sig. น้อยกว่า 0.05 และหากสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
   และยอมรับสมมติฐานรอง    จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้
วิ ธีทดสอบแบบ LSD เ พ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ                 
ท่ีระดบั 0.05 ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 33 
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ตาราง 33 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใช้สถิต ิF-test ในการทดสอบ 
 

  การยอมรับเทคโนโลยีของ          แหล่งความ       SS         df       MS       F      Sig.        
คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์      แปรปรวน 

การยอมรับเทคโนโลยี                        ระหว่างกลุม่       0.728  3      0.243    1.701   0.166 
         ภายในกลุม่      56.498      396      0.143 
         รวม            57.226      399 

 
จากตาราง 33 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งการยอมรับเทคโนโลยีของ

คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิต ิ   
F-test พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.166 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั    
และปฏิเสธสมมตฐิานรอง    หมายความว่านกัลงทนุท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีการยอมรับเทคโนโลยี
ของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุ          
ไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 

สมมติฐานข้อ 2.3 นักลงทุนท่ีมี สถานภาพ แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานได้ ดงันี ้

  : นักลงทุนท่ีมี สถานภาพ แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของ    
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั 

  : นักลงทุนท่ีมี สถานภาพ แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของ   
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ระหว่างประชากร 2 กลุ่ม โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มเป็นอิสระจากกนั (Independent Sample   
t-test) ใช้ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก    และยอมรับ        
สมมติฐานรอง     ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และจะยอมรับสมมติฐานหลกั    และ 
ปฏิเสธสมมตฐิานรอง    ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig. มีคา่มากกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงั
ตาราง 34 
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ตาราง 34 แสดงความแปรปรวนของการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของ
นกัลงทใุนเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ 
   

       การยอมรับเทคโนโลยี                           Levene’s test for Equality of variance 
   คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์                                
    ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพฯ                                 F                         Sig. 
การยอมรับเทคโนโลยี                                                 1.960                          0.162 

 
จากตาราง 34 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการยอมรับเทคโนโลยีของ   

คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ        
โดยทดสอบ Levenne’s test พบว่าการยอมรับเทคโนโลยี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.162  ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั    และปฏิเสธสมมติฐานรอง    หมายความว่า 
คา่ความแปรปรวนของสถานภาพ ทัง้ 2 กลุ่มเท่ากนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงันัน้ผู้วิจยั
ท าการทดสอบโดยใช้สถิต ิt-test กรณี Equal variances assumed แสดงดงัตาราง 35 
 
ตาราง 35 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทนุ
ออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ 
 

                                                                 t-test for  Equality of  Means 
  ตัวแปรที่ศึกษา                         

                                         สถานภาพ             X         S.D       t        df    Sig.(2-tailed) 

การยอมรับเทคโนโลยี          โสด                 4.22 0.39     2.025*    398       0.043 
                     สมรส/อยูด้่วยกนั/     4.14    0.36 
               หยา่ร้าง/แยกกนัอยู่  

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทุน

ออนไลน์ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ พบว่าการรับรู้ความคุ้มค่า   
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.043 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั    และยอมรับ
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สมมติฐานรอง    หมายความว่านักลงทุนท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีการยอมรับเทคโนโลยี    
ของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพฯแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ     
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 

สมมติฐาน ข้อ 2.4 นักลงทุน ท่ี มี  ระดับการศึกษา  แตกต่างกัน มี ผลต่อ                 
การยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิาน ดงันี ้

  : นักลงทุนท่ีมี ระดบัการศึกษา แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 
ของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั 

  : นักลงทุนท่ีมี ระดบัการศึกษา แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี  
ของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ระหวา่งประชากร 2 กลุม่ โดยกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 2 กลุม่เป็นอิสระจากกนั (Independent Sample  
t-test) ใช้ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก    และยอมรับ         
สมมติฐานรอง     ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และจะยอมรับสมมติฐานหลกั    และ 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง      ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน      
แสดงดงัตาราง 36 
 
ตาราง 36 แสดงความแปรปรวนของการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของ
นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

      การยอมรับเทคโนโลยี                          Levene’s test for Equality of variance 
  คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์                                
  ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพฯ                                 F                         Sig. 
การยอมรับเทคโนโลยี                                               1.232                          0.268 

 
จากตาราง 36  ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการยอมรับเทคโนโลยีของ        

คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
โดยทดสอบ Levenne’s test พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.268  ซึ่งมี           
ค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก    และปฏิเสธสมมติฐานรอง         



  107 

หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนของเพศทัง้ 2 กลุ่มเท่ากนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงันัน้
ผู้วิจยัจงึท าการทดสอบโดยใช้สถิต ิt-test กรณี Equal variances assumed แสดงดงัตาราง 37 
 
ตาราง 37 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทนุ
ออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

                                                                  t-test for  Equality of  Means 
    ตัวแปรที่ศึกษา                         

                                        ระดับการศึกษา       X         S.D        t         df    Sig.(2-tailed) 

การยอมรับเทคโนโลยี        ต ่ากวา่หรือเทา่กบั      4.19       0.37      0.562     398         0.574 
                 ปริญญาตรี 
             ปริญญาโทขึน้ไป       4.17        0.40 

 
จากตาราง 37 ผลการวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทุน

ออนไลน์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าการรับรู้       
ความคุ้มคา่ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.574 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลกั    
และปฏิเสธสมมติฐานรอง    หมายความว่านกัลงทุนท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกัน มีการรับรู้
ความคุ้มค่าคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 

สมมติฐานข้อ 2.5 นกัลงทุนท่ีมี อาชีพ แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
ของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานได้ ดงันี ้

  : นักลงทุนท่ีมี  อาชีพ แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของ          
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั 

  : นักลงทุนท่ีมี อาชีพ แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของ         
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียว (One –way Analysis 
of  Variance: One-way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของประชากร 
ท่ีมากกว่า 2 กลุ่มท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยเร่ิมจากการทดสอบความแปรปรวน        
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จากตาราง Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า กลุ่มอายมีุความแปรปรวนเท่ากนัทกุกลุ่ม 
(ค่า Sig. มากกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบความแตกต่างของการยอมรับ
เทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์  แต่หากผลการทดสอบ พบว่ากลุ่มอาชีพ                  
มีความแปรปรวนไม่เท่ากันอย่างน้อย 2 กลุ่ม (ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่ม
ก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึง่ผลการทดสอบความแปรปรวนของกลุม่อาชีพ แสดงดงัตาราง 38 
 
ตาราง 38 แสดงความแปรปรวนของการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของ
นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ 
 

   การยอมรับเทคโนโลยีของ             Levene Statistic        df1          df2           Sig.        
 คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์               

การยอมรับเทคโนโลยี                                  2.172                      5              394            0.056         

 
จากตาราง 38 แสดงผลการทดสอบ Levene Statistic พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี

ของคอร์สเรียน การลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ มีค่า 
Sig. เทา่กบั 0.056 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมตฐิานหลกั    และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง 
   หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ
0.05 ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงท าการทดสอบโดยใช้สถิติ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั    ก็ตอ่เม่ือ คา่ Sig. น้อยกว่า 0.05 และหากสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
   และยอมรับสมมติฐานรอง    จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้
วิธีทดสอบแบบ LSD เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างแตกต่างกัน ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 39 
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ตาราง 39 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทนุ
ออนไลน์ขนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิต ิF-test ในการทดสอบ 
 

  การยอมรับเทคโนโลยีของ          แหล่งความ        SS        df       MS       F      Sig.        
คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์      แปรปรวน 

การยอมรับเทคโนโลยี                        ระหว่างกลุม่       1.618  5      0.324    2.293*  0.045 
          ภายในกลุม่      55.607      394      1.141 
          รวม            57.226      399 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 39 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งการยอมรับเทคโนโลยีของ

คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิต ิ   

F-test พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.045 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั    
และยอมรับสมมติฐานรอง    หมายความว่านักลงทุนท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีการยอมรับ
เทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
อาชีพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
ผู้วิจยัจงึท าการทดสอบความแตกตา่งรายคู ่โดยใช้สถิต ิLSD ซึง่ได้ผลลพัธ์แสดงดงัตาราง 40 
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ตาราง 40 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทนุ
ออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยเปรียบเทียบรายคูโ่ดยใช้ 
สถิต ิLSD 

 

                            นิสิต/       พนกังาน       พนกังาน     ข้าราชการ/    เจ้าของกิจการ/  พอ่บ้าน/ 
     อาชีพ              นกัศกึษา  บริษัทเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  ลกูจ้างภาครัฐ   ธุรกิจสว่นตวั   แมบ้่าน 

                       X       4.32       4.20           4.24          4.13           4.17          3.87 
นิสิต/นกัศกึษา     4.32       -  0.2174          0.0837    0.1938           0.1537      0.4535** 
     (0.167)         (0.433)       (0.071) (0.124)      (0.002) 
 
พนกังาน              4.20                   -         -0.4368    0.0664 0.0263      0.3261** 
บริษัทเอกชน             (0.498)    (0.308) (0.616)      (0.008) 
 
พนกังาน             4.24                              -             0.1101         0.0699       0.3698** 
รัฐวิสาหกิจ                                (0.194)         (0.352)       (0.006) 
 
ข้าราชการ/          4.13                         -           -0.0402       0.2597 
ลกูจ้างภาครัฐ                     (0.596)      (0.052) 
 
เจ้าของกิจการ/    4.17            -           0.2999* 
ธุรกิจสว่นตวั                          (0.019) 
        
พอ่บ้าน/แมบ้่าน  3.87                 - 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

จากตาราง 40 ผลการทดสอบความแตกต่างของการยอมรับเทคโนโลยีของ         
คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามอาชีพ               
โดยเปรียบเทียบรายคูโ่ดยใช้สถิต ิLSD พบวา่  
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นกัลงทุนท่ีมีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน กับนักลงทุนท่ีมีอาชีพนิสิต/นกัศึกษา มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน แตกต่างเป็นรายคู่กับ 
อาชีพนิสิต/นกัศกึษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 โดยนกัลงทนุท่ีมีอาชีพนิสิต/นกัศกึษา     
มีการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
มากกวา่นกัลงทนุท่ีมีอาชีพพอ่บ้าน/แมบ้่าน โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.4535 

นกัลงทนุท่ีมีอาชีพพอ่บ้าน/แมบ้่าน กบันกัลงทนุท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีคา่ 
Sig. เท่ากบั 0.008 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน แตกตา่งเป็นรายคูก่บั 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยนักลงทุนท่ีมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุน    
ในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่านักลงทุนท่ีมี อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้านโดยมีผลต่างของค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 0.3261 

นกัลงทนุท่ีมีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน กบันกัลงทนุท่ีมีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ มีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.006 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน แตกตา่งเป็นรายคูก่บั 
อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยนกัลงทนุท่ีมีอาชีพพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ มีการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร มากกว่านกัลงทุนท่ีมี อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 
0.3698 

นักลงทุนท่ีมีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน กับนักลงทุนท่ีมีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจ
สว่นตวั มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.019 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน แตกตา่ง
เป็นรายคู่กับ อาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนัก
ลงทุนท่ีมีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั มีการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่านกัลงทนุท่ีมีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน โดยมี
ผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.2999 
 

สมมติฐานข้อ 2.6 นักลงทุนท่ีมี  รายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อ          
การยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิาน ดงันี ้

  : นักลงทุนท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั 
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  : นักลงทุนท่ีมี  รายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีของคอรสเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียว (One –way Analysis 
of  Variance: One-way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของประชากร 
ท่ีมากกว่า 2 กลุ่มท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยเร่ิมจากการทดสอบความแปรปรวน        
จากตาราง Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า กลุ่มรายได้มีความแปรปรวนเท่ากัน      
ทุกกลุ่ม จะใช้ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบความแตกต่างของการยอมรับเทคโนโลยีของ         
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตห่ากผลการทดสอบ พบวา่กลุม่รายได้มี ความแปรปรวนไม่เท่ากนั
อย่างน้อย 2 กลุ่ม (ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ      
ความแตกต่างของการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยท าการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s test 
ซึง่ผลการทดสอบความแปรปรวนของรายได้เฉล่ียตอ่เดือน แสดงดงัตาราง 41 
 
ตาราง 41 แสดงความแปรปรวนของการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของ
นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
 

   การยอมรับเทคโนโลยีของ               Levene Statistic        df1          df2        Sig.        
 คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์               

การยอมรับเทคโนโลยี                                     2.236                      4             395         0.064         

 
จากตาราง 41 แสดงผลการทดสอบ Levene Statistic พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี

ของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ มีค่า 
Sig. เทา่กบั 0.064 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมตฐิานหลกั    และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง 
   หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ
0.05 ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงท าการทดสอบโดยใช้สถิติ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั    ก็ตอ่เม่ือ คา่ Sig. น้อยกว่า 0.05 และหากสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
   และยอมรับสมมติฐานรอง    จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison)          
วิ ธีทดสอบแบบ LSD เ พ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ                 
ท่ีระดบั 0.05 ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 42 
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ตาราง 42 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทนุ
ออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยใช้สถิต ิF-test  
ในการทดสอบ 
 

   การยอมรับเทคโนโลยีของ           แหล่งความ       SS       df       MS       F      Sig.        
 คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์       แปรปรวน 

การยอมรับเทคโนโลยี                          ระหวา่งกลุม่       0.590   4     0.147    1.028  0.392 
           ภายในกลุม่      56.636     395     0.143 
           รวม              57.226     399 

 
จากตาราง 42 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งการยอมรับเทคโนโลยีของ

คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ โดยใช้สถิต ิ

F-test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.392 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลกั    
และปฏิเสธสมมติฐานรอง    หมายความว่านักลงทุนท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีการยอมรับ
เทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
รายได้ ไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  
 

สมมตฐิานที่ 3 นกัลงทนุท่ีมีลกัษณะส่วนบคุคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์  รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

สมมติฐานข้อ 3.1 นักลงทุนท่ีมี เพศ แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้   
คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์  รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานได้ ดงันี ้

  : นกัลงทนุท่ีมี เพศ แตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุ
ออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์   รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร               
ไมแ่ตกตา่งกนั 

  : นกัลงทนุท่ีมี เพศ แตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุ
ออนไลน์กบัสถาบซัุปเปอร์เทรดเดอร์  รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 
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ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ระหว่างประชากร 2 กลุ่ม โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มเป็นอิสระจากกนั (Independent Sample   
t-test) ใช้ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก    และยอมรับ         
สมมติฐานรอง     ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และจะยอมรับสมมติฐานหลกั    และ 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง      ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน     
แสดงดงัตาราง 43 
 
ตาราง 43 แสดงความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของ                                      
นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 
   

            พฤตกิรรมการซือ้                                Levene’s test for Equality of variance 
     คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์                                
      ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพฯ                                      F                         Sig. 

พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์                    3.963                          0.047 

 
จากตาราง 43 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียน

การลงทนุออนไลน์ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยทดสอบ Levenne’s 
test พบว่า พฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.047  ซึ่งมีค่า    
น้อยกวา่ 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    และ ยอมรับสมมตฐิานรอง     หมายความวา่  
คา่ความแปรปรวนของเพศทัง้ 2 กลุ่มไม่เท่ากนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงันัน้ผู้วิจยัจึงท า
การทดสอบโดยใช้สถิต ิt-test กรณี Equal not variances assumed แสดงดงัตาราง 44 
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ตาราง 44 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของ
นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 
 

                                                                      t-test for  Equality of  Means 
        ตัวแปรที่ศึกษา                         

                                                   เพศ        X            S.D         t        df     Sig.(2-tailed) 

พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียน           ชาย    23676.06   11352.09   1.940   246.10       0.054 
การลงทนุออนไลน์                         หญิง  21482.76     9780.62          

 
จากตาราง 44 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของ

นกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ พบว่า พฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.054 ซึ่งมีคา่มากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั    และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง   หมายความว่า นักลงทุนท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้         
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานครไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมติฐานข้อ 3.2 นักลงทุนท่ีมี อายุ แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์ส 

เ รียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์  รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานได้ ดงันี ้

  : นักลงทุนท่ีมี อายุ แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียน         
การลงทนุออนไลน์กับสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์  รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร               
ไมแ่ตกตา่งกนั 

  : นกัลงทนุท่ีมี อาย ุแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุ
ออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์  รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร       
แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียว (One –way Analysis 
of  Variance: One-way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของประชากร 
ท่ีมากกว่า 2 กลุ่มท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยเร่ิมจากการทดสอบความแปรปรวน        
จากตาราง Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า กลุ่มอายมีุความแปรปรวนเท่ากนัทกุกลุ่ม 
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(ค่า Sig. มากกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตห่ากผลการทดสอบ พบว่า กลุ่มอายมีุความแปรปรวนไม่เท่ากัน
อย่างน้อย 2 กลุ่ม (ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ       
ความแตกต่างของพฤติกรรมการ ซือ้คอร์สเ รียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยท าการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s test 
ซึง่ผลการทดสอบความแปรปรวนของกลุม่อาย ุแสดงดงัตาราง 45 
 
ตาราง 45 แสดงความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของนกัลงทนุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุ
 

            พฤตกิรรมการซือ้                        Levene Statistic    df1      df2          Sig.        
    คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์               

พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์           1.744             3          396          0.157         

 
จากตาราง 45 แสดงผลการทดสอบ Levene Statistic พบว่า พฤติกรรมการซือ้   

คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.157 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั    และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง    
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงท าการทดสอบโดยใช้สถิติ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั    ก็ตอ่เม่ือ คา่ Sig. น้อยกว่า 0.05 และหากสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
   และยอมรับสมมติฐานรอง    จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison)          
วิ ธีทดสอบแบบ LSD เ พ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ                 
ท่ีระดบั 0.05 ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 46 
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ตาราง 46 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของ
นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใช้สถิต ิF-test ในการทดสอบ 
 

        พฤตกิรรมการซือ้           แหล่งความ         SS        df        MS          F      Sig.        
คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์  แปรปรวน 

พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียน     ระหวา่งกลุม่  1313344160    3  437781386.6 3.724*  0.012 
การลงทนุออนไลน์   ภายในกลุม่    4.655E+10  396  117560646.1 

    รวม               4.787E+10  396 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 46 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้  

คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิต ิ  
F-test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.012 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั    
และยอมรับสมมติฐานรอง    หมายความว่านักลงทุนท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ 
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ  แตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ผู้วิจยัจึงท าการทดสอบ
ความแตกตา่งรายคู ่โดยใช้สถิต ิLSD แสดงดงัตาราง 47 
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ตาราง 47 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์
ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยเปรียบเทียบรายคูโ่ดยใช้สถิต ิLSD 

 

       อายุ                                  ต ่ากว่า 25 ปี       25-34 ปี       35-49 ปี       50 ปีขึน้ไป 

                             X                19692.31       24435.15      20843.48     23350.00 
ต ่ากว่า 25 ปี           19692.31         -       -4742.84*       -1151.17 -3657.70 

             (0.035)       (0.625)         (0.257) 
25-34 ปี                 24435.15                                -         3591.67**  1085.15 

             (0.004)   (0.667) 
35-49 ปี                 20843.48                          -           -2506.52 

                                                              (0.341) 
50 ปีขึน้ไป      23350.00              - 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

จากตาราง 47 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียน       
การลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบรายคู่
โดยใช้สถิต ิLSD พบวา่  

นกัลงทนุท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 25 ปี กบันกัลงทนุท่ีมีอาย ุ25-34 ปี มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.035 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า อายุต ่ากว่า 25 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กับ อายุ 25-34 ปี          
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักลงทุนท่ีมีอายุ 25-34 ปี มีพฤติกรรมการซือ้        
คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่านักลงทุนท่ีมีอาย ุ    
ต ่ากวา่ 25 ปี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 4742.84 

นกัลงทนุท่ีมีอาย ุ25-34 ปี กบันกัลงทนุท่ีมีอาย ุ35-49 ปี มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.004 ซึ่ง
น้อยกวา่ 0.01 หมายความว่า อาย ุ25-34 ปี แตกตา่งเป็นรายคูก่บัอาย ุ35-49 ปี อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัลงทุนท่ีมีอายุ 25-34 ปี มีพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่านกัลงทุนท่ีมีอายุ 35-49 ปี โดยมีผลต่าง
ของคา่เฉล่ียเทา่กบั 3591.67 
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สมมติฐานข้อ 3.3 นักลงทุนท่ีมี สถานภาพ แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้        
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานได้ ดงันี ้

  : นกัลงทุนท่ีมี สถานภาพ แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียน         
การลงทนุออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั 

  : นกัลงทุนท่ีมี สถานภาพ แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียน         
การลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ระหว่างประชากร 2 กลุ่ม โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มเป็นอิสระจากกนั (Independent Sample   
t-test) ใช้ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก    และยอมรับ         
สมมติฐานรอง     ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และจะยอมรับสมมติฐานหลกั    และ 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง      ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน     
แสดงดงัตาราง 48 
 
ตาราง 48 แสดงความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของนกัลงทนุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ 
   

             พฤตกิรรมการซือ้                             Levene’s test for Equality of variance 
     คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์                                
      ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพฯ                                F                            Sig. 

พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์              2.115                              0.147 

 
จากตาราง 48 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียน

การลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ โดยทดสอบ 
Levenne’s test พบว่า พฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.147  
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก    และปฏิเสธสมมติฐานรอง     
หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนของสถานภาพ ทัง้ 2 กลุม่เทา่กนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงท าการทดสอบโดยใช้สถิติ  t-test กรณี Equal variances assumed                 
แสดงดงัตาราง 49 
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ตาราง 49 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของ
นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ 
 

                                                                    t-test for  Equality of  Means 
   ตัวแปรที่ศึกษา                         

                                             สถานภาพ             X            S.D        t     df  Sig.(2-tailed) 

พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียน    โสด                  22135.02 10620.11 -2.00* 398      0.046 
การลงทนุออนไลน์                  สมรส/อยู่ด้วยกนั/  24355.83  11323.90    

                  หยา่ร้าง/แยกกนัอยู่  

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 49 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของ

นักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ พบว่าพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียน      
การลงทนุออนไลน์ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.046 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
   และยอมรับสมมติฐานรอง    หมายความว่านกัลงทนุท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั มีพฤติกรรม
การซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05            
ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 

สมมติฐานข้อ 2.4 นักลงทุนท่ีมี ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม   
การซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานได้ ดงันี ้

  : นักลงทุนท่ีมี ระดบัการศึกษา แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์ส 
เรียนการลงทนุออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั 

  : นกัลงทุนท่ีมี ระดบัการศึกษา แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์ส 
เรียนการลงทนุออนไลน์แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ระหว่างประชากร 2 กลุ่ม โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มเป็นอิสระจากกนั (Independent Sample    
t-test) ใช้ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก    และยอมรับ        
สมมติฐานรอง     ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และจะยอมรับสมมติฐานหลกั    และ
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ปฏิเสธสมมติฐานรอง    ก็ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน        
แสดงดงัตาราง 50 

 
ตาราง 50 แสดงความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของนกัลงทนุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

            พฤตกิรรมการซือ้                               Levene’s test for Equality of variance 
     คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์                                
      ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพฯ                                  F                         Sig. 

พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์                0.329                          0.567 

 
จากตาราง 50  ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียน

การลงทนุออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยทดสอบ 
Levenne’s test พบว่า พฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุน มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.567  ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั    และปฏิเสธสมมติฐานรอง    หมายความว่า 
ค่าความแปรปรวนของเพศทัง้ 2 กลุ่มเท่ากันท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงันัน้ผู้ วิจยัจึง       
ท าการทดสอบโดยใช้สถิต ิt-test กรณี Equal variances assumed แสดงดงัตาราง 51 
 
ตาราง 51 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของ
นกัลงในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

                                                                    t-test for  Equality of  Means 
  ตัวแปรที่ศึกษา                         

                                            ระดับการศึกษา          X       S.D         t     df  Sig.(2-tailed) 

พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียน   ต ่ากวา่หรือเท่ากบั  22963.09  10728.76 -0.240 398      0.811 
การลงทนุออนไลน์                 ปริญญาตรี  

                 ปริญญาโทขึน้ไป    23264.71 11635.49 
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จากตาราง 51 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของ
นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่าพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียน
การลงทนุออนไลน์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.811 ซึง่มีคา่มากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลกั 
   และปฏิเสธสมมติฐานรอง    หมายความว่านักลงทุนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน            
มีพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 

สมมติฐานข้อ 3.5 นกัลงทนุท่ีมี อาชีพ แตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมการซือ้คอร์ส 
เรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานได้ ดงันี ้

  : นักลงทุนท่ีมี อาชีพ แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียน       
การลงทนุออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั 

  : นักลงทุนท่ีมี อาชีพ แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียน       
การลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียว (One –way Analysis 
of  Variance: One-way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของประชากร  
ท่ีมากกว่า 2 กลุ่มท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยเร่ิมจากการทดสอบความแปรปรวน        
จากตาราง Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า กลุ่มอาชีพมีความแปรปรวนเท่ากัน       
ทกุกลุม่ (คา่ Sig. มากกว่า 0.05) จะใช้คา่สถิติ F-test ในการทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรม
การซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตห่ากผลการทดสอบ พบว่า กลุ่มอาชีพมีความแปรปรวน 
ไม่เท่ากันอย่างน้อย 2 กลุ่ม (ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe                  
ในการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุน    
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ 
Levene’s test ซึง่ผลการทดสอบความแปรปรวนของกลุม่อาชีพ แสดงดงัตาราง 52 
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ตาราง 52 แสดงความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของนกัลงทนุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ 
 

          พฤตกิรรมการซือ้                        Levene Statistic      df1       df2        Sig.        
  คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์               
พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์         2.202                5          394         0.053         

 
จากตาราง 52 แสดงผลการทดสอบ Levene Statistic พบว่า พฤติกรรมการซือ้   

คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.053 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั    และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง    
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงท าการทดสอบโดยใช้สถิติ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั    ก็ตอ่เม่ือ คา่ Sig. น้อยกว่า 0.05 และหากสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
   และยอมรับสมมติฐานรอง    จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison)          
วิ ธีทดสอบแบบ LSD เ พ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ                 
ท่ีระดบั 0.05 ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 53 
 
ตาราง 53 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของ
นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิต ิF-test ในการทดสอบ 
 

        พฤตกิรรมการซือ้            แหล่งความ       SS         df         MS        F      Sig.        
คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์   แปรปรวน 

พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียน           ระหว่างกลุม่  1697704470   5  339540894.0 2.898*  0.014 
การลงทนุออนไลน์                ภายในกลุม่    4.617E+10 394  117181866.8    

     รวม                4.787E+10 399 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 53 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการซือ้        

คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิต ิ
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F-test พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.014 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั    
และยอมรับสมมติฐานรอง    หมายความว่านกัลงทุนท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของ นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ แตกตา่งกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ผู้วิจยัจึงท าการทดสอบ
ความแตกตา่งรายคู ่โดยใช้สถิต ิLSD ซึง่ได้ผลลพัธ์แสดงดงัตาราง 54 
 
ตาราง 54 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์
ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยเปรียบเทียบรายคูโ่ดยใช้สถิต ิLSD 

 

                           นิสิต/      พนกังาน        พนกังาน     ข้าราชการ/     เจ้าของกิจการ/  พอ่บ้าน/ 
     อาชีพ               นกัศกึษา  บริษัทเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  ลกูจ้างภาครัฐ  ธุรกิจส่วนตวั   แมบ้่าน 

                       X     14277.78  23141.59  23150.00     25794.87   23477.61  22400.00 
นิสิต/นกัศกึษา 14277.78      -   -8863.82**  -8872.22**  -11517.10*  -9199.83**  -8122.22 
                    (0.001)       (0.004)         (0.000)  (0.001)     (0.058) 
พนกังาน          23141.59          -             -8.41      -2653.28      -336.02     741.60 
บริษัทเอกชน               (0.996)       (0.158)  (0.824)     (0.832) 
 
พนกังาน          23150.00                       -             -2644.88       -327.61     750.00 
รัฐวิสาหกิจ             (0.278)        (0.880)    (0.845) 
 
ข้าราชการ/       25794.87                           -             2317.26   3394.88 
ลกูจ้างภาครัฐ           (0.289)   (0.377) 
 
เจ้าของกิจการ/  23477.61              -       1077.61 
ธุรกิจสว่นตวั              (0.769)
                                      
พอ่บ้าน/           22400.00                - 
แมบ้่าน 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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จากตาราง 54 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียน       
การลงทนุออนไลน์ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยเปรียบเทียบรายคู่
โดยใช้สถิต ิLSD พบวา่ 

นกัลงทุนท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน กบันกัลงทุนท่ีมีอาชีพนิสิต/นกัศกึษา มีค่า 
Sig. เทา่กบั 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีความแตกตา่ง
เป็นรายคูก่บัอาชีพนิสิต/นกัศึกษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยนกัลงทนุท่ีมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร มากกว่านักลงทุนท่ีมีอาชีพนิสิต/นักศึกษา โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 
8863.82 

นกัลงทุนท่ีมีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ กับนกัลงทุนท่ีมีอาชีพนิสิต/นกัศึกษา มีค่า 
Sig. เทา่กบั 0.004 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 หมายความว่า อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ แตกตา่งเป็นรายคู่
กบั อาชีพนิสิต/นกัศึกษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยนกัลงทนุท่ีมีอาชีพพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ มีพฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของนกัลงทนุ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
มากกวา่นกัลงทนุท่ีมี อาชีพนิสิต/นกัศกึษา โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 8872.22 

นกัลงทุนท่ีมีอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้างภาครัฐ กับนักลงทุนท่ีมีอาชีพนิสิต/นกัศึกษา    
มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 หมายความวา่ อาชีพข้าราชการ/ลกูจ้างภาครัฐ แตกตา่ง
เป็นรายคูก่บั อาชีพนิสิต/นกัศกึษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยนกัลงทนุท่ีมีอาชีพ
ข้าราชการ/ลูกจ้างภาครัฐ มีพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุน            
ในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่านักลงทุนท่ีมีอาชีพนิสิต/นักศึกษา โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 11517.10 

นกัลงทนุท่ีมีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั กบันกัลงทนุท่ีมีอาชีพนิสิต/นกัศกึษา 
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า อาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 
แตกตา่งเป็นรายคูก่บั อาชีพนิสิต/นกัศกึษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยนกัลงทนุท่ี
มีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั มีพฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของนกัลงทนุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่านักลงทุนท่ีมีอาชีพนิสิต/นักศึกษา โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 9199.83 

ส าหรับรายคูอ่ื่นๆไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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สมมตฐิานข้อ 3.6 นกัลงทนุท่ีมี รายได้เฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรม    
การซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานได้ ดงันี ้

  : นักลงทุนท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้          
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ ไมแ่ตกตา่งกนั 

  : นักลงทุนท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้          
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียว (One –way Analysis 
of  Variance: One-way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของประชากร 
ท่ีมากกว่า 2 กลุ่มท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยเร่ิมจากการทดสอบความแปรปรวน        
จากตาราง Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า กลุ่มรายได้มีความแปรปรวนเท่ากัน      
ทกุกลุม่ (คา่ Sig. มากกว่า 0.05) จะใช้คา่สถิติ F-test ในการทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรม
การซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ แต่หากผลการทดสอบ พบว่า กลุ่มรายได้มีความแปรปรวน 
ไม่เท่ากันอย่างน้อย 2 กลุ่ม (ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) จะใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe                  
ในการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุน    
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ 
Levene’s test ซึง่ผลการทดสอบความแปรปรวนของกลุม่อาชีพ แสดงดงัตาราง 55 
 
ตาราง 55 แสดงความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของนกัลงทนุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
 

         พฤตกิรรมการซือ้                           Levene Statistic        df1      df2       Sig.        
  คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์               

พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์           1.553                   4        395       0.186         

 
จากตาราง 55 แสดงผลการทดสอบ Levene Statistic พบว่า พฤติกรรมการซือ้   

คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.186 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั    และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง    
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงท าการทดสอบโดยใช้สถิติ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั    ก็ตอ่เม่ือ คา่ Sig. น้อยกว่า 0.05 และหากสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
   และยอมรับสมมติฐานรอง    จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison)          
วิ ธีทดสอบแบบ LSD เ พ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ                 
ท่ีระดบั 0.05 ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 56 

 
ตาราง 56 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของ
นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยใช้สถิต ิF-test                    
ในการทดสอบ 
 

       พฤตกิรรมการซือ้             แหล่งความ        SS        df       MS          F      Sig.        
คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์   แปรปรวน 

พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียน          ระหวา่งกลุม่   1204386889    4  301096722.3 2.549* 0.039 
การลงทนุออนไลน์   ภายในกลุม่      4.666E+10 395  118134109.1 

    รวม                 4.787E+10 399 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 56 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการซือ้        

คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ โดยใช้สถิติ 
F-test พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.039 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั    
และยอมรับสมมติฐานรอง    หมายความว่านกัลงทนุท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ แตกตา่งกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ผู้วิจยัจึงท าการทดสอบ
ความแตกตา่งรายคู ่โดยใช้สถิต ิLSD ซึง่ได้ผลลพัธ์แสดงดงัตาราง 57 
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ตาราง 57 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์
ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยเปรียบเทียบรายคู่     
โดยใช้สถิติ LSD 

 

รายได้เฉล่ีย                  น้อยกว่า       20,000-      40,000-       100,000-    200,000 บาท 
 ต่อเดือน                     20,000 บาท   39,999 บาท  99,999 บาท  199,999 บาท   ขึน้ไป 

                         X      17880.00     23497.49      22965.52      25558.14    19411.76 

น้อยกวา่           17880.00       -            -5617.49*      -5085.52*       -7678.14**   -1531.77 
20,000 บาท                    (0.015)          (0.034)            (0.005)     (0.654) 
 
20,000-            23497.49                  -            531.97       -2060.65    4085.72 
39,999 บาท               (0.675)         (0.260)    (0.138) 
 
40,000-            22965.52                            -       -2592.62   3553.75 
99,999 บาท                     (0.182)    (0.209) 
 
100,000-          25558.14                   -   6146.38* 
199,999 บาท                                                                                  (0.049)
         
200,000 บาท   19411.76              - 
ขึน้ไป 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

จากตาราง 57 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียน       
การลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน         
โดยเปรียบเทียบรายคูโ่ดยใช้สถิต ิLSD พบวา่ 

นกัลงทุนท่ีมีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท กับนกัลงทุนท่ีมีรายได้ 20,000-39,999 
บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.015 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า รายได้น้อยกว่า 20,000 บาท 
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แตกต่างเป็นรายคู่กับรายได้ 20,000-39,999 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05        
โดยนกัลงทุนท่ีมีรายได้ 20,000-39,999 บาท มีพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ 
ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่านักลงทุนท่ีมีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท           
โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 5617.49 

นักลงทุนท่ีมีรายได้ น้อยกว่า 20,000 บาท กับนักลงทุนท่ีมีรายได้ 40,000-99,999 
บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.034 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า รายได้น้อยกว่า 20,000 บาท 
แตกต่างเป็นรายคู่กับรายได้ 40,000-99,999 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05        
โดยนกัลงทุนท่ีมีรายได้ 40,000-99,999 บาท มีพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์  
ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่านักลงทุนท่ีมีรายได้  น้อยกว่า 20,000 บาท           
โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 5085.52 

นกัลงทุนท่ีมีรายได้ น้อยกว่า 20,000 บาท กบันกัลงทนุท่ีมีรายได้100,000-199,999 
บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า รายได้ น้อยกว่า 20,000 บาท 
แตกต่างเป็นรายคู่กับรายได้ 100,000-199,999 บาท อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01     
โดยนกัลงทนุท่ีมีรายได้ 100,000-199,999 บาท มีพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์
ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่านักลงทุนท่ีมีรายได้น้อยกว่า20,000 บาท            
โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 7678.14 

นกัลงทุนท่ีมีรายได้ 100,000-199,999 บาท กับนกัลงทุนท่ีมีรายได้ 200,000 บาท 
ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.049 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า รายได้ 100,000-199,999 บาท 
แตกต่างเป็นรายคู่กับรายได้ 200,000 บาทขึน้ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05          
โดยนกัลงทนุท่ีมีรายได้ 100,000-199,999 บาท มีพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์
ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร  มากกว่านักลงทุนท่ีมีรายได้  200,000 บาทขึน้ไป             
โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 6146.38 
 

สมมติฐานที่ 4 การวิเคราะห์การรับรู้ความคุ้มคา่ของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์        
รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนสมมตฐิานได้ ดงันี ้

  : การรับรู้ความคุ้ มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ ไม่ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์  รีพับบลิค ของ       
นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร  
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  : การรับรู้ความคุ้ มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์  รีพับบลิค ของ      
นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 
(Simple Linear Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค 
Enter โดยใช้ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก    และยอมรับ      
สมมตฐิานรอง    ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ซึง่ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 58 
 
ตาราง 58 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู การรับรู้ความคุ้มคา่ท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการซือ้
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์  รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

แหล่งความแปรปรวน          SS                df            MS               F             Sig.        

Regression                       6078843997            1        6078843997      57.896*         0.000 
Residual       4.179E+10          398       104996271.4 
Total                       4.787E+10          399 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 

จากตาราง 58 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูพบว่า การรับรู้ความคุ้มค่าท่ีมี
ผลตอ่พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์กับสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์  รีพบับลิค ของ
นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั    
และ ยอมรับสมมติฐานรอง    อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสามารถสร้างสมการ
พยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู แสดงคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
พหคุณูได้ ดงัตาราง 59 
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ตาราง 59 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูของการรับรู้ความคุ้มคา่ท่ีมีผลตอ่พฤติกรรม     
การตดัสินใจซคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิคของนกัลงทนุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธี Enter 
 

                                พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์กบัสถาบนั 

ตัวแปรพยากรณ์               ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 
                                                 B                   SE(b)               Beta              t            Sig. 
คา่คงท่ี (Constant)             -48056.627         9357.877                           -5.135       0.000 
การรับรู้ความคุ้มคา่             17292.533          2272.663          0.356        7.609**     0.000 

r                        =        0.356 

                                     =                              0.127 

    Adjusted           =       0.125 

    SE                        =      10246.769 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 

จากตาราง 59 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูการรับรู้ความคุ้มค่าท่ีมีอิทธิพล
ตอ่พฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค
ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ความคุ้มค่าสามารถพยากรณ์พฤติกรรม    
การซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์กบัสถานบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และคา่สมัประสิทธ์ิถดถอย (B) พบว่า
การรับรู้ความคุ้มค่า มีค่าสัมประสิทธ์ิ การถดถอย (B) เท่ากับ 17292.533หมายความว่า เม่ือ    
การรับรู้ความคุ้มค่าเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค เพิ่มขึน้ 17292.533 หนว่ย 

ค่า Adjusted     มีค่าเท่ากับ 0.125 หมายถึง ตวัแปรอิสระการรับรู้ความคุ้มค่า
สามารถอธิบายพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ กับสถานบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ 
รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 12.5  และการรับรู้ความคุ้มคา่ มีคา่ Sig. 
เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมติฐานหลกั    
หมายความว่าการรับรู้ความคุ้มค่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์       
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียน
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การลงทุนออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
(Y) ได้ดงันี ้

Y = -48056.627 + 17292.533(  )  
  
ผลการศกึษา สรุปได้ดงันี ้ 
ตัวแปรอิสระการรับรู้ความคุ้ มค่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกัน       

กับพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถานบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค           
ของนักลงทุน ใน เขตก รุ ง เทพมหานคร  (Y)  อย่ า ง มีนัยส าคัญทางส ถิติ ท่ี ร ะดับ  0.01                       
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวพยากรณ์ (B) เท่ากับ 17292.533 ซึ่งหมายความว่า      

การรับรู้ความคุ้มคา่    เป็นปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ 
กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิคของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร (Y)  ซึ่งจาก           
คา่สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้ 

โดยการวิเคราะห์การลงทุนด้านอ่ืนๆมีค่าคงท่ี จะมีผลท าให้พฤติกรรมการซือ้       
คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค  ของนักลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร (Y) ลดลง 48056.627 และหากนักลงทุนมีการรับรู้ความคุ้มค่า      เพิ่มขึน้      
1 หนว่ย จะมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ เพิ่มขึน้17292.533 หนว่ย  
 

สมมติฐานที่  5 การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านความมีประโยชน์ ด้านความง่าย
ในการใช้งาน ด้านทัศนคติต่อการใช้งาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันี ้

  : การยอมรับเทคโนโลยี ไมมี่อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุ
ออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร  

  : การยอมรับเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter โดยใช้ระดบั 
ความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั    และยอมรับสมมติฐานรอง    ก็ต่อเม่ือ 
Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ซึง่ผลการทดสอบ แสดงดงัตาราง 60 
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ตาราง 60 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู การยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการซือ้
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์  รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธี Enter 
 

แหล่งความแปรปรวน             SS                df            MS              F           Sig.        

Regression                         1335751760             3        445250586.6      3.789*       0.011 
Residual         4.653E+10           396       117504061.2 
Total                         4.787E+10           399 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 60 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี    
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์       
รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร  มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.011 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก    และ ยอมรับสมมติฐานรอง    หมายความว่า การยอมรับเทคโนโลยีมี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้คอร์ส เรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์  รีพับบลิค ของ     
นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถสร้างสมการ
พยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู แสดงคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
พหคุณู ได้ดงัตาราง 61 
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ตาราง 61 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู การยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลตอ่พฤติกรรม            
การตดัสินใจซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิคของนกัลงทนุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธี Enter 
 

                                   พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์กบัสถาบนั 

     ตัวแปรพยากรณ์           ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 
                                                 B                   SE(b)               Beta              t            Sig. 

คา่คงท่ี (Constant)              18439.483         6258.710                             2.946       0.003 
ความง่ายในการใช้งาน (  )  -4249.543         1837.714         -0.173        -2.312*      0.021 
ทศันคติตอ่การใช้งาน (  )     4143.853          1372.277          0.185         3.020*      0.003          

r                                 = 0.167 

                                 =                                 0.028 

    Adjusted                   = 0.021 

    SE                       =        10839.929 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 61 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์      

กบัสถานบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความง่าย 
ในการใช้งาน และทศันคติตอ่การใช้งานสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์กับสถานบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค  ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร          
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ จึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน    
และปฏิเสธสมมติฐาน    โดยความง่ายในการใช้งาน และทัศนคติต่อการใช้งาน มีอิทธิพล        
ในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 2.1 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร (Y) ได้ดงันี ้

 
Y = 18439.483 - 4249.543 (  ) + 4143.853 (  )  
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 ผลการศกึษา สรุปได้ดงันี ้ 
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการซือ้     

คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถานบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ความง่ายในการใช้งาน        
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวพยากรณ์ (B) เท่ากับ -4249.543  ซึ่งหมายความว่า            
การยอมรับเทคโนโลยีด้านความง่ายในการใช้งาน (  ) เป็นปัจจัยท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรม    
การซือ้คอร์ส เรียนการลงทนุออนไลน์ กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขต
กรุงเทพมหานคร (Y) คือ หากนกัลงทนุรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (  ) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์ส เรียนการลงทุนออนไลน์ ลดลง 4249.543 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือ
ก าหนดให้ปัจจยัด้านอ่ืนมีคา่คงท่ี  

ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซือ้          
คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถานบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร (Y) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ทศันคติต่อการใช้งาน โดยมี  
คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ (B) เท่ากับ 4143.853 ซึ่งหมายความว่า การยอมรับ
เทคโนโลยีด้านทศันคติตอ่การใช้งาน (  ) เป็นปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียน
การลงทนุออนไลน์ กับสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิคของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
(Y) คือ หากนกัลงทนุรับรู้ถึงทศันคตติอ่การใช้งาน (  ) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม
การซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ เพิ่มขึน้ 4143.853 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดให้ปัจจยัด้านอ่ืน   
มีคา่คงท่ี  

ซึง่จากคา่สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ คือ การยอมรับเทคโนโลยีด้าน
ความง่ายในการใช้งาน และด้านทัศนคติต่อการใช้งาน หากการวิเคราะห์การลงทุนด้านอ่ืนๆ        
มีค่าคงท่ี จะมีผลท าให้พฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์           
เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร (Y) เพิ่มขึน้ 18439.483 หนว่ย 
 
 
 
 
 
 



  136 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 
ตาราง 62 แสดงสรุปผลการทดสอบ 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ 
สถติทิี่ใช้ในการ              

ทดสอบ 
สมมตฐิานที่ 1 นกัลงทนุท่ีมีปัจจยัสว่นบคุคลท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ความคุ้มคา่ของคอร์ส 
เรียนการลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 
สมมตฐิานที่ 1.1 นกัลงทนุท่ีมีเพศแตกตา่งกนั  
มีผลตอ่การรับรู้ความคุ้มคา่ของคอร์สเรียน       
การลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 

 
ยอมรับสมมตฐิาน            

 
Independent t-test 

สมมตฐิานที่ 1.2 นกัลงทนุท่ีมีอายแุตกตา่งกนั  
มีผลตอ่การรับรู้ความคุ้มคา่ของคอร์สเรียน       
การลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 

 
ยอมรับสมมตฐิาน 

 
F-test 

สมมตฐิานที่ 1.3 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพแตกตา่ง
กนั มีผลตอ่การรับรู้ความคุ้มคา่ของคอร์สเรียน 
การลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 

 
ยอมรับสมมตฐิาน 

 
Independent t-test 

สมมตฐิานที่ 1.4 นกัลงทนุท่ีมีระดบัการศกึษา
แตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ความคุ้มคา่ของคอร์ส 
เรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 

 
ปฏิเสธสมมตฐิาน 

 
Independent t-test 

สมมตฐิานที่ 1.5 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั  
มีผลตอ่การรับรู้ความคุ้มคา่ของคอร์สเรียน       
การลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 

 
ปฏิเสธสมมตฐิาน 

 
F-test 

สมมตฐิานที่ 1.6 นกัลงทนุท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่
เดือนแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ความคุ้มคา่ของ
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 

 
ยอมรับสมมตฐิาน 

 
F-test 
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ตาราง 62 (ตอ่) 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ 
สถติทิี่ใช้ในการ              

ทดสอบ 
สมมตฐิานที่ 2 นกัลงทนุท่ีมีปัจจยัสว่นบคุคลท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีของ 
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 
สมมตฐิานที่ 2.1 นกัลงทนุท่ีมีเพศแตกตา่งกนั  
มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียน 
การลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 

 
ยอมรับสมมตฐิาน            

 
Independent t-test 

สมมตฐิานที่ 2.2 นกัลงทนุท่ีมีอายแุตกตา่งกนั  
มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียน  
การลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 

 
ปฏิเสธสมมตฐิาน 

 
F-test 

สมมตฐิานที่ 2.3 นกัลงทนุท่ีมีสถานภาพ
แตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีของ
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 

 
ยอมรับสมมตฐิาน 

 
Independent t-test 

สมมตฐิานที่ 2.4 นกัลงทนุท่ีมีระดบัการศกึษา
แตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีของ
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 

 
ปฏิเสธสมมตฐิาน 

 
Independent t-test 

สมมตฐิานที่ 2.5 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั  
มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียน 
การลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 

 
ยอมรับสมมตฐิาน 

 
F-test 

สมมตฐิานที่ 2.6 นกัลงทนุท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่
เดือนแตกตา่งกนั มีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยี
ของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 

 
ปฏิเสธสมมตฐิาน 

 
F-test 

สมมตฐิานที่ 3 นกัลงทนุท่ีมีปัจจยัสว่นบคุคลท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียน 
การลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกตา่งกนั 
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ตาราง 62 (ตอ่) 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ 
สถติทิี่ใช้ในการ              

ทดสอบ 
สมมตฐิานที่ 3.1 นกัลงทนุท่ีมีเพศแตกตา่งกนั  
มีผลตอ่พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุ
ออนไลน์ แตกตา่งกนั 

 
ปฏิเสธสมมตฐิาน 

 
Independent t-test 

สมมตฐิานที่ 3.2 นกัลงทนุท่ีมีอายแุตกตา่งกนั  
มีผลตอ่พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุ
ออนไลน์ แตกตา่งกนั 

 
ยอมรับสมมตฐิาน 

 
F-test 

สมมตฐิานที่ 3.5 นกัลงทนุท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั  
มีผลตอ่พฤตกิรรมการซือ้เรียนการลงทนุออนไลน์  
แตกตา่งกนั 

 
ยอมรับสมมตฐิาน 

 
F-test 

สมมตฐิานที่ 3.6 นกัลงทนุท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่
เดือนแตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤตกิรรมการซือ้คอร์ส 
เรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั 

 
ยอมรับสมมตฐิาน 

 
F-test 

สมมตฐิานที่ 4 การรับรู้ความคุ้มคา่ของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรม   
การซือ้คอร์ส เรียนการลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์  รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขต
กรุงเทพมหานคร 
สมมตฐิานท่ี 4 การรับรู้ความคุ้มคา่ของคอร์ส 
เรียนการลงทนุออนไลน์มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม
การซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์กบัสถาบนั
ซุปเปอร์เทรดเดอร์  รีพบับลิค ของนกัลงทนุ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
Simple Linear 

Regression Analysis 

สมมตฐิานที่ 5 การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านความมีประโยชน์ ด้านความง่ายในการใช้งาน  
ด้านทศันคติตอ่การใช้งาน มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์กบัสถาบนั
ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 62 (ตอ่) 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิี่ใช้ในการ              
ทดสอบ 

สมมตฐิานท่ี 5 การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่  
ด้านความมีประโยชน์ ด้านความง่าย 
ในการใช้งาน ด้านทศันคตติอ่การใช้งาน           
มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียน       
การลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ 
รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพฯ 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
Multiple Regression 

Analysis 
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บทที่ 5 
 สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

สังเขปความมุ่งหมาย สมมตฐิาน และวธีิด าเนินการวจิัย 
การศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยมุ่งศึกษาพฤติกรรมการ ซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับ

สถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางให้
สถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค พฒันากลยทุธ์เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของนกัลงทุน 
และสามารถพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ พฒันาหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกับนกัลงทุน 
รวมไปถึงการพฒันาปรับปรุงศกัยภาพวิทยากร และการบริการให้ดียิ่งขึน้ของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบทางการแขง่ขนัยิ่งขึน้ไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1.เพ่ือศึกษาลักษณะ ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ท่ีมีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยี 
2.เพ่ือศึกษาลักษณะ ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีมีผลต่อการรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียน   
การลงทนุออนไลน์ 

3.เพ่ือศึกษาลักษณะ ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์ กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.เพ่ือศึกษาการรับรู้ความคุ้ มค่า  ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื อ้คอร์สเรียน         
การลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 

5.เพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียน      
การลงทนุออนไลน์ กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1.สถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค สามารถน าข้อมลูท่ีได้จากงานวิจยัไปใช้ 
ในการวิเคราะห์และพฒันากลยทุธ์เพ่ือจงูใจให้นกัลงทนุมาใช้บริการเพิ่มมากขึน้    
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2.สถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากงานวิจัยไปใช้ใน
การปรับปรุงคอร์สเรียนปรับปรุงหลักสูตรการลงทุนออนไลน์ให้เหมาะสมกับความต้องการของ    
นกัลงทนุในทกุรูปแบบการลงทนุ 

3.เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ ท่ีสนใจเรียนคอร์สการลงทุนสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ 
รีพับบลิค และสามารถน าผลวิจัยไปเป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ือท าวิจัยด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง      
ในครัง้ตอ่ไป 
 

สมมตฐิานของการวิจัย 
1.นักลงทุนท่ีมีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษาอาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์ส 
เรียนการลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค แตกตา่งกนั 

2.นักลงทุนท่ีมีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษาอาชีพ และรายได้ตอ่เดือน แตกตา่งกนั มีผลตอ่การการรับรู้ความคุ้มคา่ของคอร์ส 
เรียนการลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค แตกตา่งกนั 

3.นักลงทุนท่ีมีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียน    
การลงทนุออนไลน์ กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค แตกตา่งกนั 

4.การรับรู้ความคุ้มค่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์
กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 

5.การยอมรับเทคโนโลยี มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์
กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของการศกึษางานวิจยัครัง้นี ้มุง่ศกึษาพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุ
ออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์  รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ได้แก่ นักลงทุนท่ีเรียนหรือเคยเรียนการลงทุน

ออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์  รีพับบลิคท่ีอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ในช่วง
ระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมาซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือนักลงทุนท่ีเรียนหรือเคยเรียนการลงทุน

ออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์  รีพับบลิคท่ีอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ในช่วง
ระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันัน้จึงได้ก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร   โดยก าหนดท่ีระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และ
ระดบัคา่ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 การค านวณหากลุ่มตวัอย่างจากสตูร (กลัยา วานิชย์บญัชา, 
2550) ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 385 คน และจดัเก็บกลุ่มตวัอย่างเพิ่มอีกจ านวน 15 คน เพ่ือ
ป้องกนัแบบสอบถามเกิดความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถาม ของกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งจะมีผล
ตอ่ความนา่เช่ือถือของงานวิจยั ดงันัน้จงึสรุปวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัทัง้หมด  400 ตวัอย่าง 
ส าหรับการเลือกกลุม่ตวัอยา่งใช้วิธีการสุม่ ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจยัเจาะจง
ไปยังนักลงทุนท่ีเรียนหรือเคยเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์  รีพับบลิค 
ในชว่งระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา  โดยอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

ขัน้ตอนที่ 2 การสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) ผู้วิจยั
จะท าการสุ่มตวัอย่างโดยความสะดวกให้ครบตามจ านวนแบบสอบถาม  400 ชุด โดยการเก็บ
แบบสอบถามออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Docs ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์ จากนัน้น าลิ๊ง(Link) ของแบบสอบถามไปวางไว้ในเว็บไซด์ต่างๆของทางสถาบนั คือ 
Supertraderrepublic.com, Facebook  Page ของสถาบนั STRP และ Facebook Page ของ
วิทยากรผู้สอนสถาบนั STPR 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ซึ่งผู้ วิจัยได้ท าการเลือกใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพ่ือศึกษา พฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบนัซุปเปอร์   
เทรดเดอร์  รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นีข้้อมูลได้มีการปรับปรุง ดดัแปลง 
มาจากข้อมลูทตุยิภมูิ และข้อมลูปฐมภูมิ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แบง่ออกเป็น  
4 สว่นดงันี ้

ส่วนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ ซึ่งมีลกัษณะแบบสอบถามหลายตวัเลือก (Multiple Choice) 
จ านวน 6 ข้อ  
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ส่วนที่  2  แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้ความคุ้ มค่าของคอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์ ส าหรับนักลงทุนในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ลักษณะเป็นแบบสอบถามเลือกค าตอบ
เดียวเป็นการวดัข้อมลูประเภท อนัตรภาคชัน้ พิจารณาจากความคุ้มคา่ในสายตาของผู้ บริโภค คือ
ผลประโยชน์ด้านผลิตภณัฑ์ ผลประโยชน์ ด้านบริการ ผลประโยชน์ด้านบคุลากร และผลประโยชน์
ด้านภาพลกัษณ์  เทียบกับต้นทุนในรูปตวัเงิน  ต้นทุนด้านเวลา ต้นทุนด้านพลังงาน และต้นทุน
ด้านจิตวิทยา มีจ านวน 16 ข้อ 

ส่วนที่  3  แบบสอบถามเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์ ส าหรับนักลงทุนในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ลักษณะเป็นแบบสอบถามเลือกค าตอบ
เพียงค าตอบเดียว เป็นการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ ( Interval Scale) โดยมีจ านวน 26 ข้อ 
โดยแบง่เป็นด้านตา่งๆ ดงันี ้

ด้านความมีประโยชน์    มีจ านวน 8 ข้อ 
ด้านความง่ายในการใช้งาน  มีจ านวน 8 ข้อ 
ด้านทศันคตติอ่การใช้งาน  มีจ านวน 10 ข้อ 

ส่วนที่  4 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับ
สถาบันซุปเปอร์ เทรดเดอร์  รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพิจารณาจาก
ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย สิ่งท่ีผู้  บริโภคต้องการซือ้ วตัถุประสงค์ในการซือ้ บทบาทของกลุ่มต่างๆ    
ท่ีมีอิทธิพล โอกาสในการซือ้ชอ่งทางหรือแหลง่ ท่ีผู้บริโภคไปท าการซือ้ มีจ านวนทัง้หมด 6 ข้อ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมลูตามขัน้ตอนเพ่ือน ามาวิเคราะห์ ดงันี ้
1. ข้อมลูปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม

จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ชดุ ซึ่งจะด าเนินการรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างท่ีได้ก าหนดไว้
ตามขัน้ตอน ดงันี ้

1.1 ผู้วิจยัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกบัจ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
1.2 ขอความร่วมมือจากนักลงทุนท่ีเรียน หรือเคยเรียนการลงทุนออนไลน์กับ

สถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์  รีพบับลิค ท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครในการเก็บรวบรวมข้อมลู
และตอบแบบสอบถามจนครบตามจ านวน  
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2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีได้มาจากการศึกษาข้อมูล       
จากเอกสาร หนังสือทางวิชาการวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ และรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
รวมทัง้ข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต 

 
ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
1. การศกึษาค้นคว้ารูปแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถามจากแนวคิดและทฤษฎี

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีศกึษาเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2. น าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษามาสร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง เพ่ือเสนอท่านอาจารย์       

ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

3. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ถกูต้อง เพ่ือให้ข้อค าถามอ่านแล้วมีความเข้าใจง่าย
ชดัเจนครอบคลมุวตัถปุระสงค์และนิยามศพัท์เฉพาะ 

4. น าแบบสอบถามท่ีท าการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์
น าเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง เสนอแนะเพิ่มเติม และน า
แบบสอบถามไปปรึกษากบัอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์อีกครัง้ 

5. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้        
(Try out) กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 ชุด เพ่ือน าไปทดสอบหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม   
โดยวิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบคั (Cronbachs’ Alpha Coefficient) (กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2546) เพ่ือทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยผลการทดสอบแบบสอบถามได้ตาม
ข้อมลูแตล่ะสว่น ดงันี ้

6. น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ ไปสอบถามกบักลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 400 ชดุ 
 

การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัในครัง้นีผู้้วิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีได้รับค าตอบจากนกัลงทนุท่ีเรียนหรือเคย

เ รียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์ เทรดเดอร์   รีพับบลิค ท่ีอาศัยอยู่ ในพื น้ ท่ี
กรุงเทพมหานคร มาประมวลผล และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และ 
ท าการแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก 

2. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์ลงรหสัตามท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว 
3. การประมวลผลข้อมลู ข้อมลูท่ีลงรหสัแล้วมาประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมทางสถิต ิ



  145 

4. การวิเคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วยสถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือสามารถอธิบายคณุลกัษณะ       

กลุม่ตวัอยา่ง  
4.1.1 ค่าความถ่ี (Frequency) ใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ีย และ
ตอนท่ี 4 พฤตกิรรมการซือ้คอร์ส เรียนการลงทนุออนไลน์ (ข้อ 1-5) 

4.1.2 หาคา่ร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ีย และ
ตอนท่ี 4 พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ (ข้อ 1-5) 

4.1.3 ค่าเฉล่ียทางเลขคณิต (Arithmetic mean) ใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล   
จากแบบสอบถามตอนท่ี 2 การรับรู้ความคุ้มคา่ของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ ตอนท่ี  3 ข้อมลู
เก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี   ได้แก่ ความมีประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน และทัศนคต ิ    
ในการใช้งาน ตอนท่ี 4 พฤตกิรรมการซือ้คอร์ส เรียนการลงทนุออนไลน์ (ข้อ 6-7) 

4.1.4 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมลู
จากแบบสอบถามตอนท่ี 2 การรับรู้ความคุ้มคา่ของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ ตอนท่ี  3 ข้อมลู
เก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ความมีประ โยชน์ ความง่ายในการใช้งาน และทัศนคต ิ     
ในการใช้งาน ตอนท่ี 4 พฤตกิรรมการซือ้คอร์ส เรียนการลงทนุออนไลน์ (ข้อ 6-7) 

4.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบ
สมมตฐิาน  

4.2.1 สมมตฐิานท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
-  ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่ม

เป็นอิสระตอ่กัน (Independent Sample t - test) จากค่าสถิติแบบ t- test ท่ีระดบันยัส าคญั     
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

-  ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต่ 3 กลุ่มขึน้ไป
โดยใช้สถิติวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียว (One Way analysis of variance:  One Way 
ANOVA) จากคา่สถิตแิบบ  F- test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

-   ทดสอบค่าเฉล่ียความแตกตา่งรายคูใ่นกรณีท่ียอมรับระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ี0.05 ของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต ่2 กลุ่มขึน้ไปโดยใช้วิธี Least Significant Difference หรือ 
Dunnett’3 
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4.2.2 สมมตฐิานท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

-   ทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียของประชากร 2 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่ม
เป็นอิสระต่อกัน (Independent Sample t - test) จากคา่สถิติแบบ t- test ท่ีระดบันยัส าคญั     
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

-   ทดสอบความแตกต่างคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต่ 3 กลุ่มขึน้ไป
โดยใช้สถิติวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียว (One Way analysis of variance: One Way 
ANOVA) จากคา่สถิตแิบบ  F- test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

-   ทดสอบค่าเฉล่ียความแตกตา่งรายคูใ่นกรณีท่ียอมรับระดบันยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิ0.05 ของกลุ่มตวัอย่าง ตัง้แต ่2 กลุ่มขึน้ไปโดยใช้วิธี Least Significant Difference หรือ 
Dunnett’3 

4.2.3 สมมตฐิานท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
-   ทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียของประชากร 2 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่ม

เป็นอิสระตอ่กัน (Independent Sample t - test) จากค่าสถิติแบบ t- test ท่ีระดบันยัส าคญั     
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

-   ทดสอบความแตกต่างคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต่ 3 กลุ่มขึน้ไป
โดยใช้สถิติวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียว (One Way analysis of variance: One Way 
ANOVA) จากคา่สถิตแิบบ  F- test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

-   ทดสอบค่าเฉล่ียความแตกตา่งรายคู่ในกรณีท่ียอมรับระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ี0.05 ของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต ่2 กลุ่มขึน้ไปโดยใช้วิธี Least Significant Difference หรือ 
Dunnett’3 

4.2.4 สมมตฐิานท่ี 4 วิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
-   ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย (Simple Linear 

Regression Analysis) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
4.2.5. สมมตฐิานท่ี 5 วิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

-  ทดสอบสมมตฐิานโดยใช้สถิติ Regression Analysis วิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหคุณู ( Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 



  147 

อภปิรายผล 
จากผลการศกึษาเร่ือง พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์

เทรดเดอร์  รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นส าคัญ  มา
อภิปรายผลได้ดงันี ้

สมมติฐานที่  1 นักลงทุนที่ มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน        
มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ แตกต่างกัน 

1. เพศ นกัลงทนุท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีการรับรู้ความคุ้มคา่ของคอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  และสอดคล้องกับทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ี        
กล่าวว่า เพศ สามารถแบ่งความต้องการของผู้บริโภค โดยมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม
การบริโภครวมถึงทัศนคติ การรับรู้ และการตัดสินใจในการซือ้สินค้าแตกต่างกัน ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะเพศชายมีมมุมองทางความคดิ ความต้องการความคาดหวงัท่ีจะได้รับความรู้จากคอร์สเรียน
การลงทุนท่ีแตกต่างจากเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ชนาภา เลิศวฒุิวงศา (2558) ได้
ศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดและการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารและการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
ส านกัพิมพ์บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกตา่งกัน สอดคล้องกบังานวิจยัของ กวินตรา มาพนัศรี 
(2562) ท่ีได้ศกึษาปัจจยัการรับรู้ความน่าเช่ือถือของแหล่งสาร การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าผา่นเฟซบุ๊ก พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศ แตกตา่งกนั มีการรับรู้
ความนา่เช่ือถือของแหลง่สารท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านเฟซบุ๊ก แตกตา่งกนั 

2. อายุ นกัลงทนุท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการรับรู้ความคุ้มคา่ของคอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยนกัลงทนุท่ีมีอาย ุ35-49 ปี มีการรับรู้ความคุ้มคา่คอร์สเรียน
การลงทนุออนไลน์ของ นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่านกัลงทนุท่ีมีอาย ุ25-34 ปี และ
สอดคล้องกับทฤษฎีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีกล่าวว่า ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าและ
บริการแตกตา่งกนัตามอายท่ีุแตกตา่งกนั ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะนกัลงทนุท่ีมีอายรุะหว่าง 35-49 ปี 
เป็นชว่งวยัท่ีมีรายได้ประจ าท่ีมากพอและมัน่คง ซึง่มีความพร้อมท่ีจะศกึษาเร่ืองการลงทนุมากกว่า
นกัลงทนุท่ีมีอายรุะหว่าง 25-34 ปี โดยเป็นช่วงท่ีพึ่งท างานอาจจะยงัมีรายได้ไม่มาก ประกอบกบั
เป็นวยัท่ีชอบการท่องเท่ียวมากกว่าการศกึษาเร่ืองการลงทนุ จึงท าให้อายท่ีุแตกตา่งกนั มีการ รับรู้
ความคุ้มคา่ของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจยัของ ไพลิน อภิธรรมกิตติ (2561) ได้ศึกษาการรับรู้ความเส่ียงและแรงจงูใจ
ของผู้บริโภคต่อการซือ้ผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ต พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุแตกต่างกนั มีการรับรู้
ความเส่ียงด้านความคุ้ มค่า ผู้ บริโภคต่อการซือ้ผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวินี สุจริตสาธิต (2562) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของ
ผู้บริโภคในการโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์อิสตาแกรม พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการรับรู้
ในการโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์อิสตราแกรมแตกตา่งกนั   

3. สถานภาพ นักลงทุนท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีการรับรู้ความคุ้ มค่าของ      
คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสอดคล้องกับทฤษฎีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ท่ีกล่าวว่าสถานภาพมีส่วนส าคญัต่อการตัดสินใจของบุคคล โดยสถานภาพ
แตง่งานแล้วจะมีอิสระทางความคดิน้อยกวา่สถานภาพโสด รวมไปถึง จะใช้เวลาตดัสินใจนานกว่า
คนท่ีมีสถานภาพโสดเช่นกัน ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะว่านักลงทุนท่ีมีสถานะแต่งงานแล้วจะมี
คา่ใช้จ่ายภายในครอบครัวคอ่นข้างมาก ท าให้การตดัสินใจในเร่ืองต่างๆต้องมีการไตร่ตรองอย่าง
รอบครอบมากกว่านักลงทุนท่ีมีสถานภาพโสด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สัญชัย อุปะเดีย 
(2553) ได้ศกึษาปัจจยัด้านการรับรู้เก่ียวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ 
ใช้บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร  
พบวา่ ประชาชนท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั มีการรับรู้เก่ียวกบัระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน ในเขตพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานครแตกตา่งกัน และสอดคล้องกับงานวิจยัของ ภูมิภควธัจ์ ภูมพงศ์คชศร, จอมภัค 
จันทะคัต, และ อัจฉราพรรณ ตัง้จาตุรโสภณ (2562) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้          
ความปลอดภยัในการใช้ Application Mobile Banking ในเขตจงัหวดัชลบรีุ พบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมี
สถานภาพแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้ Application Mobile Banking 
แตกตา่งกนั  

4. ระดับการศึกษา นกัลงทนุท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีการรับรู้ความคุ้มคา่
ของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และไม่สอดคล้องกบัทฤษฎี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีกล่าวว่า ระดับการศึกษาของผู้ บริโภคมีอิทธิพลต่อรสนิยม 
ความชอบ และพฤติกรรมการซือ้โดยผู้ บริโภคสินค้าท่ีแตกต่างกัน ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะว่า       
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์สามารถศกึษาและเรียนรู้จากวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถของ
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สถาบันได้โดยตรง ท าให้ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียน     
การลงทุนออนไลน์ไม่แตกตา่งกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ เบญญาภา ฐิตวฒันาคณุ (2552) 
ได้ศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมี
ระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ขององค์กรธุรกิจผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนาภา เลิศวุฒิวงศา (2558) ได้ศึกษากลยุทธ์          
การส่ือสารการตลาดและการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีการรับรู้ข่าวสารและการรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์
บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยัของ ภูมิภควธัจ์ ภูมพงศ์คชศร 
และคนอ่ืน ๆ (2562) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้ Application 
Mobile Banking ในเขตจงัหวดัชลบุรี พบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อ
การรับรู้ความปลอดภยัในการใช้ Application Mobile Banking ไมแ่ตกตา่งกนั  

5. อาชีพ นักลงทุนท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียน     
การลงทนุออนไลน์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานครไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไ ว้  และไม่สอดคล้องกับทฤษฎีลักษณะ            
ทางประชากรศาสตร์ ท่ีกล่าวว่าผู้ บริโภคแต่ละอาชีพจะต้องการผลิตภัณฑ์และการบริการ             
ท่ีแตกต่างกัน ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็สามารถซือ้คอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์ได้ เน่ืองจากเม่ือมีความรู้ด้านการลงทุนจะสามารถลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทนให้สงูขึน้
กว่าการฝากเงินในธนาคาร อีกทัง้เรียนการลงทนุออนไลน์สามารถเรียนได้ทุกท่ีทกุเวลาซึ่งสะดวก
ส าหรับทกุอาชีพ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ นชุนาถ ฮดัเจสสนั (2556) ได้ศกึษาการรับรู้โฆษณา
แฝงบนส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล พบวา่ ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีการรับรู้โฆษณาแฝงบนส่ือสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 
(Facebook) ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไมแ่ตกตา่งกนั และสอดคล้อง
กบังานวิจยัของ ชนาภา เลิศวุฒิวงศา (2558) ได้ศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดและการรับรู้
ภาพลกัษณ์ของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน  มี 
การรับรู้ขา่วสารและการรับรู้ภาพลกัษณ์ของส านกัพิมพ์บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 

6. รายได้เฉล่ียต่อเดือน นกัลงทุนท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกัน มีการรับรู้
ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ นักลงทุนท่ีมีรายได้ 
100,000-199,999 บาทมีการรับรู้ความคุ้ มค่าคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุน           
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ในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่านกัลงทนุท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน น้อยกว่า 20,000 บาท รายได้ 
20,000-39,999 บาท และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 200,000 บาทขึน้ไป และสอดคล้องกับทฤษฎี
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีกลา่ววา่ รายได้เป็นปัจจยัก าหนดอ านาจการซือ้ท่ีแตกตา่งกนั ทัง้นี ้
อาจจะเป็นเพราะว่านกัลงทุนท่ีมีรายเพิ่มสูงขึน้ ก็จะสามารถจัดสรรเงินเพ่ือน ามาซือ้คอร์สเรียน 
การลงทุนเพ่ือเพิ่มพูนความรู้ เพ่ือสามารถลงทุนได้ผลตอบแทนตามท่ีต้องการ และเม่ือนกัลงทุน
รู้สึกว่าความรู้ท่ีได้รับจากคอร์สเรียนสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึน้   ก็จะซือ้คอร์ส เรียนในด้านตา่งๆ
เพิ่มขึน้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญญาภา ฐิตวัฒนาคุณ (2552) ได้ศึกษาการรับรู้
ภาพลกัษณ์ขององค์กรธุรกิจผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน     
มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ขององค์กรธุรกิจผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จิรวัฒน์  วงศ์ธงชัย (2555) ได้ศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ท่ีมีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติของผู้ ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย พบว่า กลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ีมีรายได้
แตกตา่งกนั มีการรับรู้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิตแิตกตา่งกนั 
 

สมมตฐิานที่ 2 นักลงทุนที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน         
มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ แตกต่างกัน 

1. เพศ นักลงทุนท่ีมี เพศแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของ      
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสอดคล้องกบัทฤษฎีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีกล่าวว่า เพศ สามารถ
แบ่งความต้องการของผู้บริโภคแตกต่างกัน ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะว่า เพศชายมีความสนใจ และ   
มีความถนดัการใช้เทคโนโลยีมากกว่าเพศหญิง ซึ่งเม่ือมองจากไลฟ์สไตล์ส่วนใหญ่ของเพศหญิง  
จะไม่ชอบความซบัซ้อน เวลาจะซือ้อปุกรณ์ต่างๆเก่ียวกับเทคโนโลยีก็จะต้องปรึกษา เพศชายท่ีมี
ความรู้และสนใจในสิ่งเหล่านัน้อยู่เสมอ ดังนัน้จึงท าให้เพศชายและเพศหญิงมีการยอมรับ
เทคโนโลยีท่ีแตกตา่งกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ จิรวฒัน์  วงศ์ธงชยั (2555)  ได้ศกึษาปัจจยั
ด้านการรับรู้ท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติของผู้ ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 
พบวา่ กลุม่เจเนอเรชัน่วายท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีปัจจยัทางด้านการรับรู้เทคโนโลยีบาร์โคด้สองมิติ
โดยรวมแตกตา่งกนั และสอดคล้องกบังานวิจยัของ สดุารัตน์ เสง่ียมช่ืน (2558) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการฝึกอบรมผ่านเว็บของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีการยอมรับเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ผา่นเว็บของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 
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2. อายุ นักลงทุนท่ีมี อายุแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของ      
คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ซึ่ง              
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และไม่สอดคล้องกับทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร์         
ท่ีกล่าวว่าผู้ บริโภคมีความต้องการสินค้าและบริการแตกต่างกันตามอายุท่ีแตกต่างกัน ทัง้นี ้   
อาจจะเป็นเพราะว่า ในปัจจุบนัเทคโนโลยีมีบทบาทต่อการด ารงชีวิตเพิ่มมากขึน้ จึงต้องปรับตวั    
ให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงันัน้นักลงทุนทุกช่วงอายุสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี   
และเรียนรู้ได้อยา่งรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ศศิจนัทร์ ปัญจทวี (2560) ได้ศกึษาปัจจยั
ท่ีสง่ผลตอ่การยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศกรณีศกึษา สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
พบว่าผู้ บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา  
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ไม่แตกต่างกัน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ               
ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ านวย (2562) ได้ศึกษาการยอมรับการใช้โมบายแบงก์กิง้ของธนาคาร        
ไทยพาณิชย์อย่างต่อเน่ือง พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อการใช้โมบายแบงก์กิง้ 
อยา่งตอ่เน่ืองไมแ่ตกตา่งกนั 

3. สถานภาพ นักลงทุนท่ีมี สถานภาพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  และสอดคล้องกับทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร์             
ท่ีกล่าวว่าสถานภาพมีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจของบุคคลท่ีแตกต่างกัน ทัง้นีอ้าจจะเป็น
เพราะว่านักลงทุนท่ีมีสถานภาพสมรสต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว ดังนัน้จึงให้      
ความสนใจต่อเทคโนโลยี เพ่ือท่ีจะสามารถเรียนการลงทุนออนไลน์เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ และ
สามารถน าไปลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทนให้สูงขึ น้ มากกว่านักลงทุนท่ีมีสถานภาพโสด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดนัย วาณิชยานุเคราะห์ (2560)ได้ศึกษากระบวนการยอมรับ
อินเตอร์ เน็ตเ พ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ สูง อายุ  พบว่า  อายุ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ                  
การยอมรับอินเตอร์เน็ตด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านการรับรู้ถึงความง่าย และด้านทัศนคติ      
ในการใช้งาน แตกตา่งกนั และสอดคล้องกบังานวิจยัของ เสาวลกัษณ์ อินภุชงค์ (2561) ได้ศกึษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การยอมรับระบบการช าระเงินแบบพร้อมเพย์ พบว่า ผู้ ใช้งานระบบพร้อมเพย์            
ในเขตจังหวัดปทุมธานี  ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับระบบการช าระเงิน          
แบบพร้อมเพย์แตกตา่งกนั 

4. ระดับการศึกษา นักลงทุนท่ีมี  ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ          
การยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ ไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ



  152 

ท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไ ว้  และไม่สอดคล้องกับทฤษฎีลักษณะ            
ทางประชากรศาสตร์ ท่ีกล่าวว่าระดบัการศึกษาของผู้บริโภคมีอิทธิพลตอ่รสนิยม ความชอบ และ
พฤติกรรมการซือ้โดยผู้บริโภคสินค้าท่ีแตกต่างกัน ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะว่าปัจจุบนัเทคโนโลยี      
มีความเจริญก้าวหน้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย ท าให้การเรียนการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ 
สามารถเกิดความรู้ความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ระดบัการศึกษาท่ีแตกตา่งกัน มีการยอมรับ
เทคโนโลยีไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ธัญญลกัษณ์ พลวนั, สุพรรษา กุลแก้ว, 
และ ณฐัสิทธ์ิ เกิดศรี (2557) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีและปัจจยัท่ีมีผลตอ่การยอมรับ
เทคโนโลยีQR Code ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมี                
ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทคโนโลยี  QR Code           
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิจันทร์ ปัญจทวี (2560) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ  
การยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศกรณีศึกษาสถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ พบว่า
ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ กรณีศกึษา
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่  ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ              
ธัชนนท์ เจษฎานุรักษ์ (2561) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ 
ของผู้ ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ บริโภคท่ีมีระดับการศึกษา        
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ของผู้ ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์           
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั 

5. อาชีพ นักลงทุนท่ีมี อาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของ 
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ ไ ว้  โดยนักลงทุนท่ีมีอาชีพนิสิต/นักศึกษา  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน             
อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั มีการยอมรับเทคโนโลยีของ 
คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่านกัลงทุนท่ีมีอาชีพ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน และสอดคล้องกับทฤษฎีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีกล่าวว่าผู้บริโภคแต่ละ
อาชีพจะต้องการผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีแตกต่างกัน ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะว่า นกัลงทุนมี  
การประกอบอาชีพท่ีหลากหลายบางครัง้ท างานใกล้ชิดเทคโนโลยี  ก็จะท าให้เข้าใจได้ง่ายแต ่     
นกัลงทนุท่ีประกอบอาชีพอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการใช้เทคโนโลยีและมีเวลาไม่มากพอในการศกึษา
เรียนรู้ก็จะท าให้เข้าใจได้ยาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ จิรวฒัน์  วงศ์ธงชยั (2555) ได้ศึกษา
ปัจจยัด้านการรับรู้ท่ีมีผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติของผู้ ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย 
พบว่า ผู้บริโภคท่ีมี อาชีพ แตกตา่งกนัมีปัจจยัทางด้านการรับรู้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติโดยรวม
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และความได้เปรียบเหนือเทคโนโลยีเดิม ในด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านความมีประโยชน์ 
แตกตา่งกนั และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ดนยั วาณิชยานเุคราะห์ (2560) ได้ศกึษากระบวนการ
ยอมรับอินเตอร์เน็ตเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุ พบว่า อายุ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ      
การยอมรับอินเตอร์เน็ตด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านการรับรู้ถึงความง่าย และด้านทัศนคติใน 
การใช้งาน แตกตา่งกนั 

6. รายได้เฉล่ียต่อเดือน นกัลงทุนท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกตา่งกัน มีอิทธิพล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ      
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และไม่สอดคล้องกับทฤษฎีลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ท่ีกล่าวว่ารายได้เป็นปัจจัยก าหนดอ านาจการซือ้ท่ีแตกต่างกัน ทัง้นี ้     
อาจจะเป็นเพราะว่า ปัจจุบนัสภาพแวดล้อมต่างๆเปล่ียนแปลงไป เช่น การเกิดฝุ่ น PM 2.5 หรือ
แม้กระทั่ง COVID-19 จึงท าให้การด ารงชีวิต การติดต่อส่ือสารหรือการเรียนต่างๆ ต้องพึ่งพา
เทคโนโลยี ท าให้นักลงทุนต้องศึกษาการใช้เทคโนโลยีมากขึน้ เพ่ือสามารถใช้เทคโนโลยี             
ในการหาความรู้และสร้างผลตอบแทนได้ตามต้องการ ดังนัน้ไม่ว่านักลงทุนจะมีรายได้มาก      
หรือน้อยต่างก็ต้องการมีอิสระภาพทางการเงินจากการลงทนุท่ีประสบความส าเร็จด้วยกันทัง้สิน้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ นชุรี จินดาวรรณ (2559) ได้ศึกษาการทดสอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัง้ใจใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิง้ กรณีศึกษา ลูกค้าธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)        
ในจังหวัดพทัลุง พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัง้ใจ   
ใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิง้ กรณีศกึษา ลกูค้าธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัพทัลงุ 
ไมแ่ตกตา่งกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธัชนนท์ เจษฎานรัุกษ์ (2561) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่
การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ของผู้ ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพฯ พบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์     
ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั 
 

สมมติฐานที่  3 นักลงทุนที่ มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพการสมรสระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน         
มีพฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียน การลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์รีพับบลิค 
ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

1. เพศ นักลงทุนท่ีมี เพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
ท่ีตัง้ไว้ และไม่สอดคล้องกับทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร์  ท่ีกล่าวว่าเพศ มีผลต่อ           



  154 

การตดัสินใจซือ้สินค้าบริโภคแตกตา่งกนั ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะ ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง 
ต่างก็ต้องการมีความรู้เก่ียวกับเทคนิค วิธีต่างๆท่ีใช้ประกอบการลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทน  
ตามท่ีสงูขึน้ อีกทัง้การลงทนุเปิดกว้างส าหรับทุกเพศ ดงันัน้เม่ือมีความรู้ด้านการลงทนุท่ีเพียงพอ  
ก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามต้องการ จึงท าให้เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการซือ้
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ไม่แตกตา่งกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ บวรลกัษณ์ เสนาะค า 
(2562) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์         
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร  พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี                 
ในกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์      
ไมแ่ตกตา่งกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของ วฤณดา ทองเนือ้สกุ (2563) ท่ีได้ศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่
การตดัสินใจใช้บริการคอร์ส เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมี เพศ แตกต่างกัน       
มีการตัดสินใจใช้บริการคอร์ส เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ลภัสวีณ์ เลีย้งเจริญสุข (2562) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้       
คอร์สเบเกอร่ีออนไลน์ผ่าน Facebook ในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยด้านเพศ ท่ีแตกต่างกัน          
มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้คอร์สเบเกอร่ีออนไลน์ผา่น Facebook ในประเทศไทย ไมแ่ตกตา่งกนั 

2. อายุ นักลงทุนท่ีมี อายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้   
โดยนกัลงทุนท่ีมีอายุ 25-34 ปี มีพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุน     
ในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่านกัลงทนุท่ีมีอายุ ต ่ากว่า 25 ปี และนกัลงทนุท่ีมีอายุ 35-49 ปี 
และสอดคล้องกบัทฤษฎีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีกล่าวว่า บคุคลต้องการสินค้าและบริการ 
ท่ีแตกตา่งกันตามอายุท่ีแตกตา่งกัน ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะว่านกัลงทนุท่ีมีอาย ุ25-34 ปี เป็นช่วง
วยัท างาน ท่ีต้องการหารายได้ท่ีเพิ่มมากขึน้กวา่รายได้ประจ า พร้อมท่ีจะศกึษาเร่ืองการลงทนุ และ
ยงัไม่มีภาระทางครอบครัวมากนกั แตน่กัลงทนุท่ีมีอายตุ ่ากว่า 25 ปี จะเป็นช่วงวยัเรียนถึงช่วงวยั
เร่ิมต้นท างาน จึงอาจจะไม่มีรายได้ท่ีมากพอท่ีจะศึกษาเร่ืองการลงทุน ส่วนนักลงทุนท่ีมีอาย ุ     
35-49 ปี เป็นช่วงวยัท่ีส่วนใหญ่จะมีครอบครัวและมีภาระทางครอบครัวค่อนข้างมาก ซึ่งอาจจะ  
ไมมี่เวลาเพียงพอส าหรับศกึษาเร่ืองการลงทนุ จงึท าให้อายุ ท่ีแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการซือ้คอร์ส 
เรียนการลงทนุออนไลน์แตกตา่งกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สภุาวรรณ ชยัทวีวฒุิกลุ (2555) 
ได้ศึกษาพฤติกรรมการซือ้สินค้าและบริการออนไลน์แบบรวมกลุ่มกันซือ้บนเว็บไซต์ ENSOGO 
ของลกูค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลกูค้าท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้สินค้าและ
บริการออนไลน์แบบรวมกลุ่มกันซือ้บนเว็บไซต์ ENSOGO ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
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แตกตา่งกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของ เภตรา แพพิมพารัตน์ (2558) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่
ความตัง้ใจซือ้สินค้าของผู้ บริโภคผ่านระบบออนไลน์ พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน              
มีความตัง้ใจซือ้สินค้าออนไลน์ แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยัของ ปัทมา ชูวงศ์ (2558) 
ได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุ
แตกตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษทางเฟซบุ๊ก แตกตา่งกนั 

3. สถานภาพ นักลงทุนท่ีมี สถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียน
การลงทนุออนไลน์แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ และสอดคล้องกบัทฤษฎี ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีกล่าวว่า สถานภาพมีส่วนส าคญั
ต่อการตัดสินใจของบุคคลท่ีแตกต่างกัน ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะว่านักลงทุนท่ีมีสถานภาพโสด       
มีเวลามากพอท่ีจะศึกษาเรียนรู้การลงทุน เพ่ือสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการสร้างครอบครัว        
ในอนาคต แต่นกัลงทุนท่ีมีสถานภาพสมรสจะมีภาระทางครอบครัว ซึ่งจะไม่สามารถจดัสรรเวลา
เพียงพอในการศึกษาเรียนรู้การลงทุน ดงันัน้นักลงทุน ท่ีมีสถานภาพโสดและสถานภาพสมรส      
จึงมีพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปรียานุช อินเทวา (2556) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาโท  
ในตา่งประเทศ พบวา่ ปัจจยัสว่นบคุคลด้านสถานภาพแตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือก
ศกึษาต่อระดบัปริญญาโทในต่างประเทศแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยัของ เภตรา แพ
พิมพารัตน์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าของผู้ บริโภคผ่านระบบ
ออนไลน์ พบวา่ ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั มีความตัง้ใจซือ้สินค้าออนไลน์ แตกตา่งกนั 

4. ระดับการศึกษา นกัลงทุนท่ีมี ระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้
คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่ง             
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และไม่สอดคล้องกับทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร์         
ท่ีกล่าวว่าระดับการศึกษาของผู้ บริโภคมีอิทธิพลต่อรสนิยม ความชอบ และพฤติกรรมการซือ้    
โดยผู้บริโภคสินค้าท่ีแตกต่างกัน ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะว่า ปัจจบุนัคอร์สเรียนการลงทุนสามารถ
ศึกษาและเ รียน รู้ไ ด้จากประสบการณ์ และวิทยากรผู้ สอนของสถาบันโดยตรง ท าใ ห้                 
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน    
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจรรยา น า้ทองค า (2558) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลพฤติกรรม         
การตดัสินใจซือ้สินค้าของผู้บริโภคทางส่ือออนไลน์ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแกต่างกัน   
มีพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินค้าของผู้ บริโภคทางส่ือออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้า  
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ผ่านทางสังคมออนไลน์ พบว่า ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้า    
ผ่านทางสงัคมออนไลน์ไม่แตกตา่งกัน  และสอดคล้องกับงานวิจยัของ นุชนาฏ สุทธิวงษ์ (2562) 
ไ ด้ศึกษาปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อการตัง้ ใจเลือกใช้บริการการช าระเ งินผ่านแอพพลิ เคชั่น                 
เ งินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน               
มีผลต่อการตัง้ใจเลือกใช้บริการการช าระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)      
ในกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั 

5. อาชีพ นกัลงทุนท่ีมี อาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
โดยนกัลงทนุท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ อาชีพข้าราชการ/ลกูจ้าง
ภาครัฐ และอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั มีพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์
ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร มากกวา่นกัลงทนุท่ีมีอาชีพนิสิต/นกัศกึษา และสอดคล้องกบั
ทฤษฎีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีกล่าวว่า ผู้บริโภคแต่ละอาชีพจะต้องการผลิตภัณฑ์ และ    
การบริการท่ีแตกต่างกัน ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะว่า นกัลงทุนท่ีมีอาชีพนิสิต/นกัศึกษายงัอยู่ในวัย
เรียน ท าให้เวลาสว่นใหญ่หมดไปกบัการศกึษาหาความรู้ในห้องเรียนและให้ความส าคญักบัเนือ้หา
ท่ีเรียนเพ่ืออนาคต แตน่กัลงทนุท่ีมีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ อาชีพข้าราชการ/ลกูจ้างภาครัฐ และ
อาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั อยู่ในวัยท างาน ซึ่งมีความพร้อมท่ีจะศึกษาหาความรู้ด้าน    
การลงทุน ท าให้นกัลงทุนท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ 
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา ชูวงศ์ (2558) ได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อ       
การตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก พบว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษทางเฟซบุ๊ก แตกตา่งกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของ เพียรพีรดา แก้วใส 
(2562) ได้ศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินบนโทรศพัท์มือถือ (Mobile Banking)ในอ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่า ผู้บริโภคท่ีมี 
อาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ(Mobile 
Banking) ของผู้บริโภคในอ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีแตกตา่งกนั และสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ วฤณดา ทองเนือ้สุก (2563) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการคอร์สเรียน
ภาษาองักฤษออนไลน์ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมี อาชีพ แตกต่างกันมีการตดัสินใจใช้บริการคอร์สเรียน
ภาษาองักฤษออนไลน์ แตกตา่งกนั 

6. รายได้เฉล่ียต่อเดือน นกัลงทนุท่ีมี รายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีพฤติกรรม
การซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่ง
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สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยนกัลงทนุท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,000-39,999 บาท รายได้ 
40,000-99,999 บาท และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 100,000-199,999 บาท มีพฤติกรรมการซือ้      
คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ของ นกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่านกัลงทุนท่ีมีรายได้ 
น้อยกวา่ 20,000 บาทและสอดคล้องกบัทฤษฎีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีกล่าวว่ารายได้เป็น
ปัจจยัก าหนดอ านาจการซือ้ท่ีแตกต่างกนั ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะว่า นกัลงทนุท่ีมีรายได้เพิ่มสูงขึน้ 
การฝากเงินในธนาคารเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าให้ผลตอบแทนเพิ่มสูงขึน้ได้  จึงท าให้         
นักลงทุนพยายามเรียนรู้การลงทุนและน าเงินมาลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีสูงขึน้กว่าการ     
ฝากเงินในธนาคาร ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธนาสิทธ์ิ ศริิโภคากลุ (2556)  ได้ศกึษาพฤติกรรม
การเลือกซือ้และปัจจัยด้านการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการซือ้คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบ
ออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกเรียนภาษาองักฤษด้วยระบบอีเลิร์นนิ่ง แตกตา่งกัน  สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
นชุนาฏ สทุธิวงษ์ (2562) ได้ศกึษาปัจจยั  ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัง้ใจเลือกใช้บริการการช าระเงินผ่าน
แอพพลิเคชัน่เงินอิเล็กทรอนิกส์(e-Money) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้แตกตา่งกนั มีผลตอ่
การตัง้ใจเลือกใช้บริการ  การช าระเงินผ่านแอพพลิ เคชั่นเ งินอิเล็กทรอนิกส์  (e-Money)                
ในกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั และสอดคล้องกบังานวิจยัของ บวรลกัษณ์ เสนาะค า (2562) ท่ีได้
ศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร พบว่า นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้สินค้าผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั 
 

สมมติฐานที่  4 การวิเคราะห์การรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์ มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์     
เทรดเดอร์  รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์การรับรู้ความคุ้ มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ มีผลต่อ
พฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์  รีพับบลิค            
ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทัง้นีอ้าจจะเป็น
เพราะว่า การวิเคราะห์ การศึกษาความคุ้มค่าเป็นสิ่งส าคญัต่อมุมมอง ความรู้สึกท่ีมีต่อสินค้า    
และบริการท่ีนกัลงทุนสนใจ เพ่ือเปรียบเทียบว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจจะศึกษา
ข้อมูลจากแหล่งตา่งๆ เช่น ส่ือโฆษณา Social media ทัง้นีก็้ขึน้อยู่กับประสบการณ์ และความรู้
ความเข้าใจของแตล่ะคนในด้านการลงทนุด้วย จึงท าให้มมุมองของนกัลงทนุท่ีรับรู้ถึงความคุ้มค่า
ส่งผลต่อการแสดงออกถึงพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
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ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าวว่า การรับรู้ คือการแสดงออกถึง ความรู้          
ความเข้าใจตามความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ในจิตใจของบุคคล และ Kotler & Keller (2009) กล่าวว่า 
ความคุ้มคา่ คือการเปรียบเทียบระหวา่งผลประโยชน์ท่ีได้รับทัง้หมดกบัต้นทนุรวมของลกูค้า ดงันัน้
หากน าแนวคิดเก่ียวกับการรับรู้และความคุ้ มค่ารวมกันจะกลายเป็นการรับรู้ความคุ้มค่า คือ     
การประเมินโดยรวมของผู้บริโภคจากความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ภายในจิตใจของ
บุคคลโดยอาศยัประสบการณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชจรินทร์ ชอบด ารงธรรม (2554)       
ได้ศกึษาอิทธิพลของส่ือโฆษณาในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ท่ีมีผลตอ่กระบวนการตอบสนองของ
ผู้บริโภค พบว่า การรับรู้ส่ือโฆษณาในเครือข่ายสงัคมออนไลน์มีผลตอ่กระบวนการตอบสนองของ
ผู้บริโภค อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกบังานวิจยัของ จิราภรณ์ กมลวาทิน 
(2556) ได้ศึกษาการรับรู้โฆษณาในอินเตอร์เน็ตต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าอุปโภคบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าปัจจัยทางด้านการรับรู้โฆษณาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อ          
การตดัสินใจซือ้สินค้าอุปโภคบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยัของ พีรวิชญ์ ธีระกาญจน์ (2562) ได้ศึกษาอิทธิพล
ของการรับรู้คุณค่าและการตระหนักรู้ตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการซือ้ซ า้ของผลิตภัณฑ์ซีเรียลผ่าน
ชอ่งทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ การรับรู้คณุคา่ มีอิทธิพลตอ่การซือ้ซ า้
ของผลิตภณัฑ์ซีเรียลผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญั 
ท่ีระดบั 0.01   
 

สมมตฐิานที่ 5 การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ด้านความมีประโยชน์ ด้านความง่าย
ในการใช้งาน และด้านทัศนคติต่อการใช้งาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียน
การลงทุนออนไลน์ กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านทัศนคติต่อ   
การใช้งาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์          
เทรดเดอร์  รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีรายละเอียด       
และความยุ่งยากซับซ้อนเพิ่มมากขึน้ ท าให้บางครัง้นักลงทุนเรียนรู้ได้ช้า และไม่เท่าทันต่อ         
การเปล่ียนแปลง ดังนัน้เทคโนโลยีท่ีใช้งานได้ง่ายและคลอบคลุมอาจจะเป็นสิ่งท่ีตอบสนอง     
ความต้องการของนักลงทุนได้ ประกอบกับในปัจจุบนัสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภาพนอก
ต่างๆเปล่ียนแปลงไป เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการด ารงชีวิตมากขึน้ ดังนัน้เม่ือนักลงทุน
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ปรับเปล่ียนมาใช้เทคโนโลยี จึงมีมุมมองต่อการใช้เทคโนโลยีในแง่ดี ซึ่ งเม่ือนักลงทุนได้เรียนรู้     
การใช้เทคโนโลยีท่ีง่าย ตรงกบั Lifestyle และช่วยลดความเส่ียงตา่งๆจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
นักลงทุนจึงรับรู้ถึงความมีประโยชน์ของเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด          
การวิเคราะห์ การยอมรับเทคโนโลยีด้านความง่ายในการใช้งาน ท่ีกล่าวว่า ความง่ายในการใช้งาน 
คือการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยีในระดับความเช่ือมั่นท่ีว่าไม่จ าเป็นต้องใช้            
ความพยายาม และสามารถใช้งานโดยไม่ต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติม และสอดคล้องกับทฤษฎี      
การวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีด้านทัศนคติต่อการใช้งานของ Davis (1989) ท่ีกล่าวว่า      
การยอมรับเทคโนโลยี คือปัจจยัท่ีได้รับผลกระทบจากการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ซึ่งน าไปสู่ความ
ตัง้ใจท่ีจะใช้เทคโนโลยีนัน้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ เกวรินทร์ ละเอียดดีนนัท์ (2557) ได้ศกึษา       
การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้ บริโภคออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื อ้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่    
ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน และด้านทัศนคติต่อการใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจซือ้
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธกรกฤษ ออมศิริ (2559) ได้ศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือก
เรียนภาษาอังกฤษด้วยระบบอีเลิร์นนิ่ง พบว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้
ความง่ายต่อการใช้งาน และด้านทัศนคติต่อการใช้งาน  มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
ภาษาองักฤษด้วยระบบอีเลิร์นนิ่ง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ชัชวาล โคสี (2559) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าของผู้บริโภคผ่าน   
เว็บไซด์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ความง่าย 
ตอ่การใช้งาน และด้านทศันคตติอ่การใช้งาน มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ สินค้าของผู้บริโภคผ่าน
เว็บไซด์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ นันท์ธิดา ทองดี (2561) ได้ศึกษาอิทธิพลภาพลักษณ์องค์กร การยอมรับเทคโนโลยี และ     
การรับรู้ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ ใช้บริการ   
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และ
ทศันคติต่อการใช้งาน ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ ทรูมนัน่ี วอลเล็ท (True Money Wallet)     
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบนั

ซุปเปอร์ เทรดเดอร์  รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้
1. จากผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้ความคุ้มคา่ของคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ 

มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์  รีพับบลิค 
ของนักลงทุน ใน เขตก รุง เทพมหานคร  ดังนั น้สถาบันซุป เปอ ร์ เทรดเดอ ร์   รีพับบลิค                      
ควรให้ความส าคญักับมุมมองของนกัลงทุนเก่ียวกับความคุ้มค่าท่ีนักลงทุนจะได้รับในทุกๆด้าน              
จากทางสถาบนั SPTR ซึ่งจากทฤษฎีของ (Kotler & Keller, 2009)  ท่ีกล่าวว่าความคุ้มคา่ท่ีลกูค้า
ได้รับรู้นัน้เกิดขึน้จากผลต่างระหว่างผลประโยชน์ทัง้หมดท่ีลูกค้าได้รับเม่ือเทียบกบัต้นทนุทัง้หมด 
ท่ีจ่ายไป และหลกัคิดของ Jeff Bezos มหาเศรษฐีอนัดบั 1 ของโลก แห่งคา่ย Amazon ก็จะดถูึง
ความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั ในมุมลูกค้าว่าอยากได้อะไร ซึ่งลูกค้าจะมีความต้องการสินค้า
บริการท่ีดีกว่าในราคาท่ีคุ้มค่า สิ่งเหล่านีแ้สดงถึงความเข้าใจในสิ่งท่ีลูกค้าต้องการและเป็นสิ่งท่ี   
ไม่เปล่ียนแปลง ดงันัน้ สถาบนั SPTR ควรสร้างความเช่ือมัน่ โดยท าให้นกัลงทนุรู้สึกว่าเม่ือสมคัร
เรียนคอร์สการลงทุนรูปแบบใดๆ ก็จะได้รับความรู้ท่ีเพียงพอ และสามารถน าไปใช้ลงทุนในตลาด
หุ้นได้จริง นอกจากนีค้วรตัง้ราคาคอร์สเรียนให้มีความเป็นธรรม สมเหตสุมผลกบัเนือ้หาของคอร์ส 
เรียนแตล่ะหลกัสตูรเม่ือเทียบกบัสถาบนัอ่ืนๆ เพ่ือให้นกัลงทนุรู้สึกว่าความรู้และบริการท่ีได้รับนัน้
คุ้มคา่กบัราคาท่ีจ่ายไป และทางสถาบนัควรให้นกัลงทนุได้ทดสอบเนือ้หาของคอร์สเรียนท่ีตรงกับ
ความต้องการของนกัลงทุนมากท่ีสุด โดยต้องเป็นสิ่งท่ีสามารถพิสูจน์ได้ เช่น จดัท ากระบวนการ
ทดสอบระดบัความรู้เก่ียวกับหุ้น และลกัษณะการซือ้ขายหุ้นของนกัลงทุนเพ่ือสามารถจัดคอร์ส 
เรียนได้เหมาะสมและให้นกัลงทนุทดลองเรียนคอร์สเหล่านัน้ 1-2 ชัว่โมง  และควรจดัหาวิทยากรท่ี
มีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกบัคอร์สเรียนตา่งๆ โดยแจ้งให้นกัลงทนุทราบถึงประสบการณ์
ของวิทยากรท่ีสอนคอร์สเรียนนัน้ โดยนกัลงทนุสามารถเลือกเรียนกบัวิทยากรได้ ซึ่งกระบวนการ
เหล่านีอ้าจจะท าให้นกัลงทนุสามารถประเมินความสามารถและวิธีการซือ้ขายหุ้นท่ีเหมาะสมกับ
ตนเองได้ นั่นคือเหมาะกับทัง้ไลฟ์สไตล์    เหมาะกับงบลงทุนเหมาะกับความรู้ท่ีมี หรืออาจจะ
ร่วมมือกบัโบรคเกอร์เพ่ือลดคา่คอมมิชชัน่ให้กบันกัลงทนุท่ีเป็นสมาชิกกบัทางสถาบนั SPRT ซึ่งท า
ให้นกัลงทนุรับรู้ได้ว่าสิ่งท่ีได้รับจากทางสถาบนั SPRT มีมลูคา่มากกว่าคา่ใช้จ่ายท่ีจ่ายไป ซึ่งเม่ือ
นกัลงทนุมองวา่เป็นประโยชน์และคุ้มคา่ก็จะบอกตอ่หรือกลบัมาเรียนซ า้ในคอร์สตอ่ๆไปในอนาคต 
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2. จากผลการวิจยัพบวา่ การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านความง่ายในการใช้งาน 
ด้านทศันคติตอ่การใช้งาน มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์กบัสถาบนั
ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจบุนัห้องเรียนนกัลงทนุ
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจดัท าคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์แบบไม่มีค่าใช้จ่าย และ 
มีหลักสูตรท่ีหลากหลาย ประกอบกับมีสถาบนัสอนการลงทุนท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง     
อีกด้วย เช่น Stock2morrow โดยทางสถาบันมีจุดเด่นในด้านโปรแกรม Stock Radars,          
Stock Guide และโปรแกรมแสกนหุ้น เป็นต้น ดงันัน้จากสถาการณ์ในปัจจบุนั เช่น โรค Covid-19 
ฝุ่ น PM 2.5 ท าให้หลายๆกิจกรรมต้องปรับเปล่ียนเป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียน   
แบบถาวรก็เป็นได้ เพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต สถาบัน SPTR       
ควรต้องตระหนกัถึงการออกแบบโปรแกรมการเรียน หรือโปรแกรมเสริมตา่งๆให้แตกตา่งจากคูแ่ข่ง 
เช่น ควรสร้างโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นท่ีสามารถค านวณจุดเข้าซือ้หรือจดุท่ีควรขายได้แบบแม่นย า
และReal-time เพ่ือสามารถช่วยนกัลงทนุในการตดัสินใจซือ้ขายหุ้น หรือการพฒันาแอปพลิเคชั่น
จากท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั เชน่  Wealth Magik ชว่ยค้นหาสไตล์การลงทนุของตวัเอง วางแผนการลงทนุ 
ค้นหากองทนุท่ีโดนใจ โดยอาจจะปรับเปล่ียนให้เป็นแพลตฟอร์มท่ีมีรูปแบบเฉพาะของทางสถาบนั
ท่ีสามารถใช้งานได้ง่าย และสร้างทศันคตท่ีิดีตอ่การใช้งานของนกัลงทนุ   

3. จากผลวิจยัพบวา่ ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพฯ 
ท่ีมีอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์          
เทรดเดอร์ รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ซึ่งอาชีพของนักลงทุน      
จะเป็นสิ่งท่ีก าหนดไลฟ์สไตล์การลงทุนท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น นักลงทุนท่ีท างานประจ า            
ก็จะจดจ่อกับงาน ไม่มีเวลามานั่งติดตามหุ้ นตลอดเวลา ท าให้การเลือกซือ้หุ้ นท่ีมีราคาขึน้ลง    
หวือหวาก็อาจจะเส่ียงต่อการขาดทุนสูง ดังนัน้การเลือกซือ้หุ้ นจึงมีความจ าเป็นต่อนักลงทุน    
อย่างมาก สถาบัน SPTR ควรเร่งพัฒนากลยุทธ์ิเก่ียวกับคอร์สเรียน วิทยากร การให้บริการ      
ด้านต่างๆให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนและช่วยแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการเลือกซือ้หุ้น     
ได้อย่างถูกต้อง เช่น จัดท าคอร์สเรียนท่ีสอนวิธีการเลือกซือ้หุ้ นตามประเภทของหุ้ น เช่น          
Value Stock, Growth Stock, Dividend Stock โดยมีความเส่ียงต ่า ราคาไม่ผนัผวนมาก         
โดยวิทยากรผู้ สอนต้องมีความเช่ียวชาญและมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในวงการของนักลงทุน       
ส่วนนักลงทุนท่ีเป็นนิสิต/นักศึกษา ก็จะให้ความสนใจกับระบบการศึกษา เนือ้หาของการเรียน 
รวมถึงกิจกรรมตา่งๆของทางมหาวิทยาลยั สถาบนั SPTR ควรร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอน
หลักสูตรเก่ียวกับการลงทุน เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้การลงทุนจากวิทยากร        
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ท่ีเช่ียวชาญ และสามารถน าไปเป็นแนวทางเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมืออาชีพในการลงทนุ 
การบริหารการเงินให้กบัหน่วยงาน องค์กรหรือบริษัทขนาดใหญ่ได้ ดงัในปัจจบุนั บมจ.หลกัทรัพย์ 
ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมมือกับ คณะบริหารธุร กิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดฝึกอบรม               
เชิงปฏิบตัิการเก่ียวกับความรู้และทักษะด้านการลงทุน การใช้ระบบซือ้ขายหลักทรัพย์ออนไลน์ 
เป็นต้น นอกจากนีท้างสถาบนั SPTR ควรให้บริการด้านความช่วยเหลือ แจ้งข้อมลูข่าวสารตา่งๆ  
ท่ีมีผลกระทบตอ่การขึน้ลงของราคาหุ้น การจดัตารางเรียนตา่งๆ เพ่ือสอดคล้องกบัความต้องการ
ของนกัลงทนุท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั และสถาบนั SPTR ควรมีการเก็บข้อมลูของนกัลงทนุโดยจดัท า
ระบบสมาชิก ซึ่งอาจจะใช้เคร่ืองมือในการท าระบบสมาชิก เช่น NokHuk.net ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม 
ท่ีทางสถาบนัพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ร่วมกับพาร์ทเนอร์พัฒนาขึน้มา เพ่ือ       
ให้สิทธิประโยชน์กับนักลงทุน เช่น โปรโมชั่นหรือส่วนลดต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นการดูแลนักลงทุน      
ได้อยา่งครอบคลมุ   

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครัง้ต่อไป 
1. ควรศึกษาและวิจัยการตัดสินใจซือ้คอร์สเรียนการลงทุนกับสถาบันซุปเปอร์        

เทรดเดอร์ รีพบับลิคโดยเปรียบเทียบกลุ่มนกัลงทุนท่ีเรียนคอร์สการลงทุนออนไลน์ กับนกัลงทุน    
ท่ีเรียนคอร์สการลงทนุในชัน้เรียน เน่ืองจากนกัลงทนุทัง้ 2 กลุม่ มีมมุมองและศกัยภาพในการเรียน
การลงทุนแตกต่างกัน เพ่ือให้สถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค สามารถก าหนดคอร์สเรียน     
ให้สอดคล้องกับนักลงทุนกลุ่มเป้าหมาย และวางกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละกลุ่ม         
ได้อยา่งชดัเจน 

2. ควรศึกษาและวิจัยความตัง้ใจซือ้ซ า้ของนักลงทุนท่ีเรียนการลงทุนออนไลน์กับ
สถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของนกัลงทุนและน าผลท่ีได้    
มาปรับปรุงคอร์สเรียนให้ดียิ่งขึน้เพ่ือให้นกัลงทนุกลบัมาใช้บริการซ า้ในอนาคต 

3. เน่ืองจากในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิคเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้  จึงควร       
จะมีการศกึษากลุม่ตวัอยา่งในพืน้ท่ีอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น ในเขตปริมณฑล เพ่ือศกึษาเชิงเปรียบเทียบ
ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพืน้ท่ีเพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์        
กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ท่ีมีสภาพแวดล้อมและสภาพเศรษฐกิจท่ีแตกตา่งกนั 
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4. ควรศกึษาและท าการวิจยัเชิงคณุภาพ เช่น การสมัภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
ในด้านความต้องการของนักลงทุนมากขึน้ โดยท าให้ทราบถึงความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่าง      
ซึง่เป็นประโยชน์ในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด และการส่ือสารในอนาคต 

5. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ปัจจัยทางด้านทัศนคติต่อการบริการ 
ปัจจยัด้านจิตวิทยาปัจจยัด้านความพึงพอใจ ปัจจยัด้านกระบวนหรือขัน้ตอนการซือ้ท่ีเก่ียวข้องกบั
การตัดสินใจซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์  เป็นต้น เน่ืองในปัจจุบันสภาวะการแข่งขัน          
ของสถาบันสอนการลงทุนในแต่ละสถาบนัมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมาก ดังนัน้ปัจจัยดังกล่าว     
จะชว่ยสร้างการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค 
 ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ค าชีแ้จง 

แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึง่ของการท าสารนิพนธ์ ของนิสิตหลกัสตูรปริญญาบริหาร 

ธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะศกึษา ค้นคว้า รวบรวมค าตอบ และวิเคราะห์ผลเก่ียวกบัการซือ้คอร์สเรียน

การลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจยัขอขอบคณุทา่นผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งยิ่งท่ีได้สละเวลา และให้ความร่วมมือ

ในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้ทัง้นีข้้อมลูสว่นตวั และความคิดเห็นของทา่นจะถกูเก็บ

เป็นความลบัและใช้ประโยชน์เพ่ือการศกึษาเทา่นัน้ 

 
ค าถามคัดกรอง 

       ทา่นเคยซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์กบัสถาบนัซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบับลิค ในชว่ง

ระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา หรือไม ่

       (    ) เคย                                      (    ) ไมเ่คย )จบการท าแบบสอบถาม(  

 

ส่วนที่ 1  ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่ง (    )  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของทา่นมากท่ีสดุ 

1. เพศ  

(    )  ชาย                                                                  (    )  หญิง 

 

2. อาย ุ

(     )  ต ่ากวา่ 25 ปี                                                    (    )  25-34 ปี 

(     )  35-49  ปี                                                         (    )  50  ปีขึน้ไป 
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3. สถานภาพสมรส 

(     )  โสด                                                                 (    ) สมรส / อยู่ด้วยกนั 

(     )  หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่/ หม้าย     

          

4. ระดบัการศกึษา 

 (     )  มธัยมศกึษาตอนปลาย หรือต ่ากวา่                   (    ) ปริญญาตรี 

 (     )  ปริญญาโทขึน้ไป 

 

5. อาชีพ  

(     )  นิสิต / นกัศกึษา                                                (    ) พนกังานบริษัทเอกชน 

(     )  พนกังานรัฐวิสาหกิจ                                          (    ) ข้าราชการ/ลกูจ้างภาครัฐ 

(     )  เจ้าของกิจการ / ธุรกิจสว่นตวั                             (    ) พอ่บ้าน / แม่บ้าน 

             (     )  เกษียณอาย ุ                                                    (    ) อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ……………. 

 

6. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

(     )  น้อยกวา่ 20,000 บาท                                        (    ) 20,000-39,999 บาท 

(     ) 40,000-99,999 บาท                                           (    ) 100,000-199,999 บาท 

(    )  200,000 บาทขึน้ไป 
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ส่วนที่ 2  การรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์  

กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งวา่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุเพียงข้อละ 1 ชอ่ง 

การรับรู้ความคุ้มค่า 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

5 4 3 2 1 

1. ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากคอร์สเรียนการลงทนุ 
มีความเหมาะสมกบัราคา คือไมแ่พงจนเกินไป 

     

2.ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากคอร์สเรียนการลงทนุ 
มีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีต้องเสียไปในการเรียน 

     

3.ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากคอร์สเรียนการลงทนุ 
มีความเหมาะสมกบัความเหน็ดเหน่ือยในการเรียน 

     

4.ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากคอร์สเรียนการลงทนุตรงกบั 
ความคาดหวงัและสามารถน าไปใช้ลงทนุได้จริง 

     

5.บริการท่ีทา่นได้รับจากคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์มีความเหมาะสม
กบัเงินท่ีจา่ย 

     

6.บริการท่ีทา่นได้รับจากคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์มีความเหมาะสม
กบัเวลา คือรอคอยไมน่านจนเกินไป 

     

7.บริการท่ีทา่นได้รับจากคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์มีความเหมาะสม
กบัความพยายามในการใช้บริการ 

     

8.บริการท่ีทา่นได้รับจากคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์จะคุ้มคา่ 
เพิ่มมากขึน้ เม่ือทา่นได้รับสิทธิพิเศษ 

     

9. วิทยากรผู้สอนคอร์สเรียนการลงทนุมีความเช่ียวชาญคุ้มคา่กบัเงิน 
ท่ีทา่นจา่ย 

     

10. วิทยากรผู้สอนคอร์สเรียนการลงทนุมีความเช่ียวชาญ สามารถ
ออกแบบสอนการลงทนุได้เหมาะสมกบัเวลาท่ีใช้ในการเรียนของทา่น 
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การรับรู้ความคุ้มค่า 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

5 4 3 2 1 

11.วิทยากรผู้สอนคอร์สเรียนการลงทนุมีความเช่ียวชาญสามารถ 
ให้ค าแนะน าการลงทนุได้เหมาะสมกบัพลงังานท่ีทา่นสญูเสียไป 

     

12. ทา่นรู้สกึคุ้มคา่มากย่ิงขึน้เม่ือได้เรียนการลงทนุกบัผู้บริหารสถาบนั 
ท่ีมีช่ือเสียง 

     

13.ภาพลกัษณ์ของสถาบนัมีความนา่เช่ือถือ เหมาะสมกบัเงินท่ีทา่นจา่ย
ซือ้คอร์สเรียนการลงทนุ 

     

14.ภาพลกัษณ์ของสถาบนัมีความนา่เช่ือถือ ท าให้ทา่นใช้เวลาไมน่าน 
ในการค้นหาข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจซือ้คอร์สเรียนการลงทนุ 

     

15.ภาพลกัษณ์ของสถาบนัมีความนา่เช่ือถือ เหมาะสมกบัการทุม่เทความ
พยายามใช้ความคิดในการตดัสินใจซือ้คอร์สเรียนการลงทนุ 

     

16.ภาพลกัษณ์ของสถาบนัมีความนา่เช่ือถือ สามารถสร้างนกัลงทนุให้มี
ทกัษะในการลงทนุได้เป็นอย่างดี ทา่นรู้สกึคุ้มคา่เม่ือซือ้คอร์สเรียนการ
ลงทนุกบัทางสถาบนั  
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ส่วนที่ 3  ข้อมูลเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งวา่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุเพียงข้อละ 1 ชอ่ง 

การยอมรับเทคโนโลยี  

ระดับความคิดเหน็ 

เห
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อย่
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เห
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ไม่
เห
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วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

5 4 3 2 1 

ความมีประโยชน์      

1.เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นเลือกเรียนการลงทนุในชว่งเวลาท่ีสะดวกได้ 
ตามต้องการ 

     

2.เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นประหยดัคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง      

3.เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นย้อนกลบัไปดบูทเรียนเพ่ือทบทวนและท าความ 
เข้าใจได้ตลอดเวลา 

     

4.เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นเรียนการลงทนุได้ทกุสถานท่ี      

5.เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นเรียนการลงทนุในเวลาท่ีสัน้ลง      

6.เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นค้นหาคอร์สเรียนการลงทนุได้อยา่งรวดเร็ว      

7.เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นลดการใช้พืน้ท่ีในการจดัเก็บเอกสาร      

8.เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นเลือกระดบัของคอร์สเรียนการลงทนุท่ีตรงกบั
ความต้องการได้เป็นอย่างดี 

     

ความง่ายในการใช้งาน      

9.เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นเรียนการลงทนุได้ด้วยตวัเอง มีอิสระ      

10.เทคโนโลยีท าให้ท่านสามารถเปรียบเทียบคอร์สเรียนการลงทนุ 
ได้อยา่งชดัเจน เชน่ ราคา และรูปแบบของคอร์สเรียน 

     

11.เทคโนโลยีชว่ยลดขัน้ตอนและลดความซบัซ้อนในการเรียนการลงทนุ      

12.เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นเรียนการลงทนุในรูปแบบใหม่ๆ  โดยเป็นระบบ 
ท่ีง่ายตอ่การใช้งาน 
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การยอมรับเทคโนโลยี  

ระดับความคิดเหน็ 
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13.เทคโนโลยีชว่ยเพิ่มทกัษะในการเรียนการลงทนุ และสามารถน าไปเป็น
พืน้ฐานในเร่ืองอ่ืนๆท่ีใกล้เคียงกนั เชน่ การซือ้ขายหุ้นออนไลน์ 

     

14.เรียนการลงทนุผา่นช่องทางออนไลน์ มีขัน้ตอนในการใช้งานง่าย       

15. เทคโนโลยีชว่ยให้ทา่นเรียนการลงทนุได้ง่ายแม้แตก่ารใช้งานครัง้แรก      

16.เทคโนโลยีชว่ยให้ง่ายตอ่การค้นหาคอร์สเรียนการลงทนุท่ีทา่นสนใจ       

ทัศนคตทิี่มีต่อการใช้งานเทคโนโลยี      

17.ทา่นรู้สึกวา่เรียนการลงทนุออนไลน์มีประโยชน์ตรงกบัความต้องการ      

18.ทา่นรู้สึกวา่เรียนการลงทนุออนไลน์เป็นชอ่งทางท่ีตรงกบั Lifestyle      

19.ทา่นรู้สึกวา่เรียนการลงทนุออนไลน์จะชว่ยลดความเส่ียงจากสภาพ 
แวดล้อมภายนอก เชน่ เชือ้ไวรัส COVID-19 และฝุ่ น PM 2.5 เป็นต้น 

     

20.ทา่นรู้สึกวา่เรียนการลงทนุออนไลน์สามารถเพิ่มพนูความรู้ได้ดียิ่งขึน้      

21. ทา่นรู้สกึพงึพอใจตอ่คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์      

22.ทา่นรู้สึกวา่เรียนการลงทนุออนไลน์สามารถเข้าถึงเนือ้หาได้ง่ายและ
รวดเร็วมากกว่าเรียนผา่นชอ่งทางออฟไลน์ 

     

23.ทา่นรู้สึกวา่ครอบครัวและเพื่อนมีสว่นท าให้ทา่นมีทศันคติท่ีดีตอ่คอร์ส  
เรียนการลงทนุผ่านชอ่งทางออนไลน์ 

     

24.ทา่นรู้สึกวา่เคร่ืองมือทางการตลาดเป็นสิ่งจงูใจท าให้มีทศันคตท่ีิดี    
ตอ่คอร์สเรียนการลงทนุผา่นชอ่งทางออนไลน์ 

     

25.ทา่นรู้สึกวา่ความน่าเช่ือถือของขา่วสารผา่นส่ือตา่งๆมีสว่นท าให้ท่าน  
มีทศันคตท่ีิดีตอ่คอร์สเรียนการลงทนุผา่นชอ่งทางออนไลน์ 

     

26. ทา่นรู้สกึวา่เรียนการลงทนุออนไลน์ช่วยลดภาวะโลกร้อนเน่ืองจากไม่ 
ต้องใช้กระดาษ  
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ส่วนที่ 4  พฤตกิรรมการซือ้คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์  

รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ 

1. ทา่นซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ ประเภทใด 

(    ) วิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจยัพืน้ฐาน                   (    ) วิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจยัเทคนิค 

            (    ) เรียนรู้หน้าเทรด เชน่ Day trade                 (    ) เรียนรู้พฤติกรรม Bid – Offer                       

            (    ) การใช้เคร่ืองมือในการหา Mindset             (    ) เรียนรู้การเทรดด้วย VA                                                      

            (    ) เรียนรู้การหา Trade setup                        (    ) จบัจงัหวะ Sniper 

            (    ) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ…………………..  

             

2. เหตผุลท่ีส าคญัท่ีสดุในการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์เน่ืองจากสาเหตใุด 

(    )  เป็นนกัลงทนุหน้าใหม่ท่ียงัไมมี่ความรู้ด้านการลงทนุ                                                                   

(    )  เป็นนกัลงทนุหน้าเก่าท่ียงัไมป่ระสบความส าเร็จในการลงทนุ 

(    )  ต้องการศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิ                (    ) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………   

 

3. ในการพิจารณาซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ ทา่นพิจารณาสิ่งใดเป็นอนัดบัแรก 

(    )  ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของสถาบนั               (    )  วิทยากรผู้สอน 

             (    )  เนือ้หาของคอร์สเรียน                                   (    )  ราคาของคอร์สเรียน 

             (    )  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ…………………. 

   

4. ทา่นซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ ผ่านชอ่งทางใด 

(    )  เว็บไซต์ของสถาบนั                                       (    ) Facebook Page ของสถาบนั 

            (    )  เจ้าหน้าท่ีของสถาบนั                                     (    ) บทูในงานมหกรรมการเงิน 

(    )  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ…………………..   
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5. บคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่ท่านในการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์มากท่ีสดุ 

             (    ) ตนเอง                                                          (    ) เพ่ือน / คนรู้จกั 

             (    ) สมาชิกในครอบครัว / ญาติ                            (    ) เจ้าหน้าท่ีของสถาบนั 

             (    ) ส่ือโฆษณา                                                    (    ) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ………… 

 

6. จ านวนคอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์ท่ีทา่นซือ้ใน 1 ปีท่ีผ่านมาโดยคดิเป็นคา่ใช้จา่ยท่ีทา่น          

ใช้ในการซือ้คอร์สเรียนการลงทนุออนไลน์……………………..บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวกฤตตกิา  อตุะเสน 
วัน เดือน ปี เกิด 4 กนัยายน 2535 
สถานที่เกิด จงัหวดัแพร่ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2558  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร สาขา

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร  
พ.ศ. 2561  ปริญญาโท บริหารธุรกิจเพื่อสงัคม สาขา การตลาด   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 28 หมู่ 5  ต าบลร้องเข็ม  อ าเภอร้องกวาง  จงัหวดัแพร่  54140   
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