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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ 
รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถึงข้อมูลส่วนบุคคล การรับรู้ความคุ้มค่า และการยอมรับเทคโนโลยี โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักลงทุนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน  
ผลการวิจัยพบว่า นักลงทุนท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ และรายได้แตกต่างกัน มีการรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์
กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิคแตกต่างกัน นักลงทุนที่มีเพศ สถานภาพ และอาชีพแตกต่างกัน มีการยอมรับเทคโนโลยี
ของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิคแตกต่างกัน นักลงทุนที่มีอายุ สถานภาพ อาชีพ และ
รายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์  รีพับบลิคแตกต่างกัน การรับรู้
ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ 
รีพับบลิค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีอิทธิพลในการพยากรณ์ ได้ร้อยละ 12.5 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความ
ง่ายในการใช้งาน และด้านทัศนคติต่อการใช้งาน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์          
เทรดเดอร์ รีพับบลิค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีอิทธิพลในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 2.1 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการซื้อ คอร์สเรียนการลงทุน ออนไลน์ 
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ABSTRACT 
 
 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  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 is 0.021. 
 
Keywords: Consumer Buying Behavior, Investment Course, Online 
 

บทน า 
ในยุคที่ธนาคารพาณิชย์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อยู่ในระดับต่ า เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.1-0.625 ต่อปี ระดับ

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปอยู่ท่ีร้อยละ 1 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) ผลตอบแทนของการฝากเงินเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอเมื่อ
เทียบกับระดับราคาสินค้า   ท่ีเพิ่มมากขึ้น น่ันคือไม่สามารถรักษาอ านาจซื้อจากภาวะเงินเฟ้อได้ ผู้มีเงินออมอาจจะต้องพิจารณา
ทางเลือกอื่น ก็คือการลงทุน ซึ่งการลงทุนในหุ้นสามัญก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะมีอัตราผลตอบแทนที่สูง ดังนั้นจึงเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่จะสามารถสร้างความมั่งคั่งและน าไปสู่การมีอิสรภาพทางการเงินได้  แต่การลงทุนในหุ้นสามัญถึงแม้จะให้
ผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงิน โดยมีอัตราผลตอบแทนประมาณร้อยละ 12 แต่ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกัน โดยมีความเสี่ยง
ประมาณร้อยละ 20 การลงทุนในหุ้นเป็นสิ่งที่คนหลายกลุ่มให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้จากจ านวนนักลงทุนที่เปิดบัญชี
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น จากปี พ.ศ. 2551 จ านวน 0.54 ล้านราย ปัจจุบัน จ านวน 1.84 ล้านราย แม้การ
ลงทุนจะให้ผลตอบแทนท่ีดีแต่ก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าผลตอบแทนเหล่านี้จะแน่นอนและมั่นคงเสมอไป ดังค ากล่าวท่ีว่า การลงทุน
มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน ดังนั้นความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุน จึงมีความส าคัญอย่าง
มาก เพื่อสามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสมกับเง่ือนไขของแต่ละบุคคล รวมถึงเข้าใจคุณสมบัติ ของความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน ตลอดจนข้อดี ข้อเสีย ของทางเลือกต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดสรรเงินลงทุนได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ตั้งไว้  
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สถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค (Super Trader Republic: STRP) เป็นพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ด้าน           
การลงทุนรูปแบบใหม่ แห่งแรกของประเทศไทย โดยสถาบันมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในด้านต่างๆ  มากมายคอยให้
ความรู้แก่นักลงทุน และมีการจัดระบบติดตามคอยให้ค าแนะน าการจัดพอร์ตการลงทุนของสมาชิก เพื่อสามารถออกแบบการลงทุน
ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขของแต่ละบุคคล เช่น Trading For Living เหมาะส าหรับต้องการลาออกจากงานประจ ามาเป็นนักลงทุนมือ
อาชีพ และด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โลกของออนไลน์มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตมากขึ้น เนื่องจากไม่มีก าแพงด้านเวลาและ
ระยะทางมาขวางกั้นท าให้มีความสะดวกสบาย สามารถเข้าถึงช่องทางการเรียนรู้กา รลงทุนได้ง่ายจากสถาบันสอนการลงทุน
ออนไลน์ที่หลากหลาย แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ความรู้ และความเข้าใจในด้านการลงทุนที่ได้รับ เพ่ือสามารถสร้างความมั่งคั่ง แก่นัก
ลงทุนได้จริง และสถาบัน SPTR เป็นหนึ่งในสถาบันที่มีช่ือเสียงที่นักลงทุนให้ความสนใจ แต่ด้วยในปัจจุบันสถาบันสอนการลงทุน
ออนไลน์มีจ านวนมาก ท าให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ค่อนข้างสูง ประกอบกับสถาบันประสบปัญหานักลงทุนมาใช้บริการ
น้อยลง  ท าให้เกิดปัญหาด้านสภาพคล่อง จึงต้องลดจ านวนพนักงาน และย้ายที่ตั้งของสถาบัน ซึ่งการให้บริการ ราคาของคอร์
สเรียน ความมีชื่อเสียงของสถาบันมีความจ าเป็นมาก เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการ ซึ่งจะสามารถท าให้สถาบันอยู่รอดและประสบ
ความส าเร็จได้ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา “พฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ 
รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยเป้าหมายของงานวิจัยเพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างดังกล่าว      
ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด พัฒนาปรับปรุงคอร์สเรียนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการ           
ของนักลงทุนในทุกรูปแบบการลงทุน และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน ที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี มีผลต่อการรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ และมีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค ของนักลงทุน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาการรับรู้ความคุ้มค่า ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์          
เทรดเดอร์ รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์      
เทรดเดอร์ รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักลงทุนที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 

แตกต่างกัน มผีลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค แตกต่างกัน 
2. นักลงทุนที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 

แตกต่างกัน มผีลต่อการรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค แตกต่างกัน 
3. นักลงทุนที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 

แตกต่างกัน มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค แตกต่างกัน 
4. การรับรู้ความคุ้มค่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์      

รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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5. การยอมรับเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์   
รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีของ               
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, น. 53-55) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ
ทางการสมรส รายได้ อาชีพ เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วย
ก าหนดตลาดเป้าหมาย และใช้แนวคิดและทฤษฎีของปณิศา มีจินดา (2553, น. 54-55) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์เป็นการแบ่ง 
ส่วนตลาด โดยค านึงถึงข้อมูลประชากรด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
(2552, น.151) ได้อธิบายความหมายของการรับรู้ว่าเป็นกระบวนการที่บุคคลมีการเลือกสรร จัดระเบียบ และตีความเกี่ยวกับสิ่ง
กระตุ้น โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ การได้เห็น ได้กลิ่น ได้ยิน ได้รสชาติ และได้รู้สึก เพื่อสร้างภาพที่มีความหมายออกมา  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคุ้มค่า ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีของ Kotler & Keller (2009, p. 
161) กล่าวว่า ความคุ้มค่าคือผลประโยชน์ทั้งหมดที่ลูกค้าคาดหวังจากการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการนั้น โดยเปรียบเทียบกับ
ต้นทุนรวมของลูกค้า ดังนั้นเมื่อลูกค้าได้รับประโยชน์โดยรวมสูงกว่าต้นทุนรวมจะก่อให้เกิดความรู้สึกยินดีในการบริโภคและ
แสดงออกถึงความชอบโดยส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการนั้นๆเป็นอันดับแรก รวมถึงไม่เปลี่ยนไปใช้สินค้าและ
บริการอื่นถึงแม้จะมีปัจจัยการตลาดจูงใจก็ตาม 
  การรับรู้ความคุ่มค่า คือหากน าแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้และความคุ้มค่ารวมกัน จะกลายเป็นการรับรู้ความคุ้มค่า คือการ
ประเมินโดยรวมของผู้บริโภคจากความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลโดยอาศัยประสบการณ์เป็น
เครื่องช่วยในการแปลความหมายแล้วน าข้อมูลที่ได้มาจัดระบบแปลเป็นสิ่งรับรู้ โดยการรับรู้ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับการตีความหมายแล้วน าข้อมูลที่ได้มาจัดระบบแปลเป็นสิ่งรับรู้โดยผู้บริโภคจะเลือกรับรู้จากสิ่งที่สนใจและจะจัดสิ่งเร้านั้นเป็น
หมวดหมู่เพื่อแปลความหมายว่าสิง่เหลา่นั้นคืออะไร เมื่อผู้บริโภครับรู้ว่า ผลประโยชน์ท่ีได้รับท้ังหมด คือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ 
ด้านบุคลากร และด้านภาพลักษณ์ เปรียบเทียบกับต้นทุนรวมของลูกค้า คือต้นทุนในรูปตัวเงิน ต้นทุนด้านเวลา ด้านพลังงาน และ
ด้านจิตวิทยา โดยการรับรู้ความคุ้มค่าเหล่านี้จะส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมเมื่อผู้บริโภครู้ว่าประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่า
เหมาะสมหรือสูงกว่าเมื่อเทียบกับต้นทุนจะน าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนั้น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี คือแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance 
Model: TAM) คือทฤษฎีที่มีการยอมรับอย่างกว้างขวางในแง่ความน่าเช่ือถือ ความสมเหตุสมผล และใช้เป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของการใช้เทคโนโลยี น าเสนอโดย (Davis, 1989) ซึ่งแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) คือทฤษฎีที่มีการปรับแต่งเพิ่มเติม
และประยุกต์มาจากทฤษฎีกระท าตามหลักเหตุและผล (Theory of Reasoned Action: TRA) น าเสนอโดย (Fishbein, 1975) ซึ่ง
ทฤษฎีนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ ความเชื่อ ความตั้งใจ ที่มีต่อพฤติกรรม ตามแนวคิดที่ว่ามนุษย์เป็นผู้มีเหตุผล การ
แสดงออกของพฤติกรรมจึงไม่ได้เกิดขึ้นโดยขาดการพิจารณามาก่อน ดังนั้นการที่บุคคลจะแสดงออกถึงพฤติกรรมจะต้องเกิดจาก
ความตั้งใจและมีเหตุผล ส่วนแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) นั้นใช้ศึกษาเพื่อหาค าอธิบายถึงปัจจัยต่างๆ ในการยอมรับ
เทคโนโลยีและการตัดสินใจของผู้ใช้งานโดยมีพื้นฐานมาจากทัศนคติของผู้ใช้งานว่ามีปัจจัยใดที่จะส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
และเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการใช้งานจริงและไม่น าบรรทัดฐานของบุคคลโดยรอบน าเข้ามาเป็นปัจจัยในการผลักดันสู่การยอมรับใน
ระบบสารสนเทศ                   
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 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552, 
น.128) กล่าวว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นจะเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคทั้ง
ที่เป็นบุคคลหรือองค์การ เพื่อสามารถรับรู้ถึงความต้องการและพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการการเลือกสินค้าและบริการเกิด
จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้บริโภคพึงพอใจ โดยการตั้งค าถามและค าตอบที่ได้จะท าให้นักการตลาดน าไปพัฒนาภาพลักษณ์ 
เพื่อสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้อย่างสอดคล้องค าถามเหล่านั้นจะสะท้อนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H 
ซึ่งประกอบไปด้วยWho?,  What?, Why?, Who?, Where?, How? เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ ซึ่งประกอบด้วย Occupants 
Objectives Organization Occasions Outlets และ Operation 
 ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค  คือ สถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค (Super Trader 
Republic: STRP) ก่อตั้งโดยนายกระทรวง จารุศิระ ได้ท าการจดทะเบียน ณ วันที่  29/1/2559 ทุนจดทะเบียนจ านวน 
10,000,000 บาท เลขทะเบียน 0105559016909 ที่ตั้ ง  91/12 The Pretium หมู่ 15 ถนนบางนาตราด ต าบลบางแก้ว               
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เป็นสถาบันที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านการลงทุนรูปแบบใหม่ (Co-Trading Space)     
แห่งแรกของประเทศไทย เปิดสอนคอร์สการลงทุนออนไลน์ เพื่อท าลายทุกก าแพงแห่งการเรียนรู้ของผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องของการ
ลงทุนในหุ้น และตอบทุกโจทย์บุคคลที่ไม่มีเวลาไม่สะดวกในการเดินทาง หรือไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นลงทุนอย่างไร คอร์ส เรียนการ
ลงทุนออนไลน์ จึงเป็นเรื่องง่ายส าหรับนักลงทุน เพียงแค่มีสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ฯลฯ ก็สามารถศึกษาเรื่องการ
ลงทุนได้ง่ายๆในทุกพื้นที่ และทุกเวลาที่เหมาะสมกับบุคคล โดยจุดเด่นของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ เป็นการเรียนรู้แบบ Step 
By Step เริ่มตั้งแต่นักลงทุนหน้าใหม่ที่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการลงทุนในหุ้นมาก่อน ไปจนถึงนักลงทุนหน้าเก่าที่มีความรู้
แต่ต้องการพัฒนาการลงทุนที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล (ซุปเปอร์เทรดเดอร์รีพับบลิค, 2562) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักลงทุนที่เรียนหรือเคยเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ 

รีพับบลิค ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนดังนั้น จึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
แบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งมีการ
ค านวณหากลุ่มตัวอย่างจากสูตร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550, น. 27-28) 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาโดยแบ่งการสุ่มออกเป็น 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง คือ            

นักลงทุนที่เรียนหรือเคยเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ในช่วงระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา 

ขั้นที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างให้ครบ   
ตามจ านวนแบบสอบถาม 400 ชุด โดยเก็บแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Docs เป็นเครื่องมือในการสร้าง
แบบสอบถามจากนั้นน าลิ๊ง (Link) ของแบบสอบถามไปวางไว้ในเว็บไซด์ Supertraderrepublic.com , Facebook Page สถาบัน
ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค และ  Facebook Page ของวิทยากรผู้สอนสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค เป็นต้น 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษา พฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุน

ออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ข้อมูลได้มีการปรับปรุง ดัดแปลงมา
จากข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ซึ่งมี
ลักษณะแบบสอบถามหลายตัวเลือก (Multiple Choice) จ านวน 6  ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ ส าหรับนักลงทุนในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ลักษณะเป็นแบบสอบถามเลือกค าตอบเดียว เป็นการวัดข้อมูลประเภท อันตรภาคช้ัน พิจารณาจากความคุ้มค่า
ในสายตาของผู้บริโภค คือ ผลประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์ ผลประโยชน์ด้านบริการ ผลประโยชน์ ด้านบุคลากร และ ผลประโยชน์     
ด้านภาพลักษณ์ เทียบกับต้นทุนในรูปตัวเงิน ต้นทุนด้านเวลา ต้นทุน ด้านพลังงาน และต้นทุนด้านจิตวิทยา มีจ านวน 16 ข้อ 
(Kotler & Keller, 2009) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ ส าหรับนักลงทุนในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ลักษณะเป็นแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว เป็นการวัดข้อมูลประเภท อันตรภาคช้ัน        
(Interval Scale) โดยมีจ านวน 26 ข้อ  
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค 
ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพิจารณาจากลักษณะกลุ่มเป้าหมาย สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อ  
บทบาทของกลุ่มต่างๆที่มีอิทธิพล โอกาสในการซื้อ ช่องทางหรือแหล่งที่ผู้บริโภคไปท าการซื้อ มีจ านวนทั้งหมด 6 ข้อ (ศิริวรรณ  
เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ซึ่งสามารถจ าแนกตาม เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยน าเสนอในรูปแบบจ านวนและค่าร้อยละ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 25-34 ปี สถานะโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และ รายได้                
20,000-39,999 บาท 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม   
มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็น โดยยกตัวอย่างเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับดีมาก  
เช่น ภาพลักษณ์ของสถาบันมีความน่าเชื่อถือ ใช้เวลาไม่นานในการค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนการลงทุน 
ผู้บริหารสถาบันมีช่ือเสียงรู้สึกคุ้มค่ามากยิ่ งขึ้นเมื่อได้เรียนการลงทุนกับผู้บริหารสถาบัน และภาพลักษณ์ของสถาบันมีความ
น่าเชื่อถือเหมาะสมกับเงินท่ีจ่าย 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ถึงความมีประโยชน์ การรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งาน และทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน  ซึ่งน าเสนอโดยแจกแจงค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลข้อมูล พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก คือด้านความมีประโยชน์ รองลงมามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี คือ
ด้านความง่ายในการใช้งาน และทัศนคติต่อการใช้งาน ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ 
รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ประเภทการซื้อคอร์สเรียน เหตุผลที่ส าคัญที่สุดของการซื้อคอร์สเรียน              
การพิจารณาอันดับแรกของการซื้อคอร์สเรียน ช่องทางในการซื้อคอร์สเรียน บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อคอร์สเรียน และค่าใช้จ่าย
ในการซื้อคอร์สเรียนใน 1 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งน าเสนอโดยแจกแจงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลข้อมูล พบว่า ประเภท
การซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ส่วนใหญ่คือ วิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน เหตุที่ส าคัญที่สุดของการซื้อคอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์ส่วนใหญ่ คือ นักลงทุนหน้าเก่าที่ยังไม่ประสบความส าเร็จในการลงทุน การพิจารณาอันดับแรก ในการซื้อคอร์สเรียนการ
ลงทุนออนไลน์ส่วนใหญ่คือ วิทยากรผู้สอน ช่องทางในการซื้อคอร์สเรียนการลงทุออนไลน์ส่วนใหญ่ คือ Facebook Page ของ
สถาบัน บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ส่วนใหญ่คือ ตนเอง และค่าใช้จ่ายในการซื้อคอร์สเรียนการลงทุน
ออนไลน์ต่อ 1 คอร์ส มากท่ีสุด 65,000 บาท และน้อยท่ีสุด 6,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์
อยู่ท่ี 23,040 บาทต่อ 1 คอร์ส 
 

อภิปรายผล 
 สมมติฐานที่ 1 นักลงทุนที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์แตกต่างกัน พบว่า 
นักลงทุนที่มีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร               
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเพศชายมีมุมมองทาง
ความคิด ความต้องการความคาดหวังที่จะได้รับความรู้จากคอร์สเรียนการลงทุนที่แตกต่างจากเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชนาภา เลิศวุฒิวงศา (2558) ได้ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารและการรับรู้ภาพลักษณ์ของส านักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
แตกต่างกัน 

นักลงทุนที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออน ไลน์ของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะนัก
ลงทุนท่ีมีอายุระหว่าง 35-49 ปี เป็นช่วงวัยท่ีมีรายได้ประจ าที่มากพอและมั่นคง ซึ่งมีความพร้อมที่จะศึกษาเรื่องการลงทุนมากกว่า
นักลงทุนที่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี โดยเป็นช่วงที่พึ่งท างานอาจจะยังมีรายได้ไม่มาก ประกอบกับเป็นวัยที่ชอบการท่องเที่ยว
มากกว่าการศึกษาเรื่องการลงทุน จึงท าให้อายุที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุน
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพลิน อภิธรรมกิตติ (2561) ได้ศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงและ
แรงจูงใจของผู้บริโภคต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ต พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้ความเสี่ยงด้านความคุ้มค่า 
ผู้บริโภคต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน 

นักลงทุนที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะว่านัก
ลงทุนที่มีสถานะแต่งงานแล้วจะมีค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวค่อนข้างมาก ท าให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ต้องมีการไตร่ตรองอย่าง
รอบครอบมากกว่านักลงทุนที่มีสถานภาพโสด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สัญชัย อุปะเดีย (2553) ได้ศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้
เกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ใช้บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
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 นักลงทุนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจจะเป็น
เพราะว่าคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์สามารถศึกษาและเรียนรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถของสถาบันได้โดยตรง ท าให้
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เบญญาภา ฐิตวัฒนาคุณ (2552) ได้ศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน 
 นักลงทุนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะ
ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็สามารถซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ได้ เนื่องจากเมื่อมีความรู้ด้านการลงทุนจะสามารถลงทุนเพื่อ
สร้างผลตอบแทนให้สูงขึ้นกว่าการฝากเงินในธนาคาร อีกท้ังเรียนการลงทุนออนไลน์สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งสะดวกส าหรับ
ทุกอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชนาถ ฮัดเจสสัน (2556) ได้ศึกษาการรับรู้โฆษณาแฝงบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 
(Facebook) ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรู้โฆษณาแฝงบน
สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน 
 นักลงทุนท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะว่านัก
ลงทุนที่มีรายเพิ่มสูงขึ้นก็จะสามารถจัดสรรเงินเพื่อน ามาซื้อคอร์สเรียน การลงทุนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพื่อสามารถลงทุนได้
ผลตอบแทนตามที่ต้องการ และเมื่อนักลงทุนรู้สึกว่าความรู้ที่ได้รับจากคอร์สเรียนสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นก็จะซื้อคอร์สเรียนใน
ด้านต่างๆเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญญาภา ฐิตวัฒนาคุณ (2552) ได้ศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 นักลงทุนที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์แตกต่างกัน พบว่า 
 นักลงทุนที่มีเพศแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์แตกต่างกัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเพศชายมีความสนใจ และมีความถนัด
การใช้เทคโนโลยีมากกว่าเพศหญิง ซึ่งเมื่อมองจากไลฟ์สไตล์ส่วนใหญ่ของเพศหญิงจะไม่ชอบความซับซ้อนเวลาจะซื้ออุปกรณ์ต่างๆ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีก็จะต้องปรึกษาเพศชายที่มีความรู้และสนใจในสิ่งเหล่านั้นอยู่เสมอ ดังนั้นจึงท าให้เพศชายและเพศหญิงมีการ
ยอมรับเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรวัฒน์ วงศ์ธงชัย (2555) ได้ศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ที่มีผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติของผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย พบว่า กลุ่มเจเนอเรช่ันวายที่มีเพศแตกต่างกัน มีปัจจัยทางด้าน
การรับรู้เทคโนโลยีบาร์โคด้สองมิติโดยรวมแตกต่างกัน 
 นักลงทุนท่ีมี อายุแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทต่อ
การด ารงชีวิตเพิ่มมากขึ้น จึงต้องปรับตัวให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นนักลงทุนทุกช่วงอายุสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ านวย (2562) ได้ศึกษาการยอมรับการใช้โม
บายแบงก์กิ้งของธนาคารไทยพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อการใช้โมบายแบงก์กิ้งอย่าง
ต่อเนื่องไม่แตกต่างกัน 
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 นักลงทุนที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะว่านักลงทุนที่มีสถานภาพสมรสต้อง
ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว ดังนั้นจึงให้ความสนใจต่อเทคโนโลยี เพื่อที่จะสามารถเรียนการลงทุนออนไลน์เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ และสามารถน าไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สูงขึ้น มากกว่านักลงทุนที่มีสถานภาพโสด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ดนัย วาณิชยานุเคราะห์ (2560)ได้ศึกษากระบวนการยอมรับอินเตอร์เน็ตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบว่า อายุท่ีแตกต่าง
กันส่งผลต่อการยอมรับอินเตอร์เน็ตด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านการรับรู้ถึงความง่าย และด้านทัศนคติในการใช้งานแตกต่างกัน 
 นักลงทุนที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์                    
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าปัจจุบัน
เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย ท าให้การเรียนการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเกิดความรู้               
ความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการยอมรับเทคโนโลยีไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธัชนนท์ เจษฎานุรักษ์ (2561) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์             
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 
 อาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะว่านักลงทุนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายบางครั้ง
ท างานใกล้ชิดเทคโนโลยีก็จะท าให้เข้าใจได้ง่าย แต่นักลงทุนที่ประกอบอาชีพอ่ืนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและมีเวลาไม่มาก
พอในการศึกษาเรียนรู้ก็จะท าให้เข้าใจได้ยาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดนัย วาณิชยานุเคราะห์ (2560) ได้ศึกษากระบวนการ
ยอมรับอินเตอร์เน็ตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบว่าอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับอินเตอร์เน็ตด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ ด้านการรับรู้ถึงความง่าย และด้านทัศนคติในการใช้งาน แตกต่างกัน 
 นักลงทุนที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์             
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ปัจจุบัน
สภาพแวดล้อมต่ างๆ เปลี่ ยนแปลงไป เช่น  การเกิ ดฝุ่ น  PM 2.5 หรือแม้ กระทั่ ง  COVID-19 จึ งท าให้ การด ารงชีวิต                       
การติดต่อสื่อสารหรือการเรียนต่างๆ ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ท าให้นักลงทุนต้องศึกษาการใช้เทคโนโลยีมากขึ้ น เพื่อสามารถใช้
เทคโนโลยีในการหาความรู้และสร้างผลตอบแทนได้ตามต้องการ ดังนั้นไม่ว่านักลงทุนจะมีรายได้มากหรือน้อยต่างก็ต้องการมี
อิสระภาพทางการเงินจากการลงทุนที่ประสบความส าเร็จด้วยกันท้ังสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัชนนท์ เจษฎานุรักษ์ (2561) 
ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 3 นักลงทุนท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรสระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียน การลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน พบว่า 
 นักลงทุนที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงต่างก็ต้องการมีความรู้
เกี่ยวกับเทคนิค วิธีต่างๆที่ใช้ประกอบการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น อีกทั้งการลงทุนเปิดกว้างส าหรับทุกเพศ ดังนั้นเมื่อมี
ความรู้ด้านการลงทุนที่เพียงพอก็จะสามารถสรา้งผลตอบแทนได้ตามต้องการ จึงท าให้เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการซื้อคอร์
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สเรียนการลงทุนออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บวรลักษณ์ เสนาะค า (2562) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร พบว่านักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในกรุงเทพมหานครที่มี เพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 
 นักลงทุนที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ งไว้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่านักลงทุนที่มีอายุ 25-34 ปี เป็นช่วงวัยท างาน              
ที่ต้องการหารายได้ที่เพิ่มมากขึ้นกว่ารายได้ประจ า พร้อมที่จะศึกษาเรื่องการลงทุน และยังไม่มีภาระทางครอบครัวมากนักแต่นัก
ลงทุนที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี จะเป็นช่วงวัยเรียนถึงช่วงวัยเริ่มต้นท างาน จึงอาจจะไม่มีรายได้ที่มากพอที่จะศึกษาเรื่องการลงทุน  
ส่วนนักลงทุนที่มีอายุ 35-49 ปี เป็นช่วงวัยที่ส่วนใหญ่จะมีครอบครัวและมีภาระทางครอบครัวค่อนข้างมาก ซึ่งอาจจะไม่มีเวลา
เพียงพอส าหรับศึกษาเรื่องการลงทุน จึงท าให้อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสนิค้าและบริการออนไลน์แบบรวมกลุ่มกันซื้อ
บนเว็บไซต์ ENSOGO ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ
ออนไลน์แบบรวมกลุ่มกันซื้อบนเว็บไซต์ ENSOGO ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
 นักลงทุนที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะว่านักลงทุนที่มีสถานภาพโสดมีเวลามากพอที่จะศึกษา
เรียนรู้การลงทุน เพื่อสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการสร้างครอบครัวในอนาคต แต่นักลงทุนที่มีสถานภาพสมรสจะมีภาระทาง
ครอบครัว ซึ่งจะไม่สามารถจัดสรรเวลาเพียงพอในการศึกษาเรยีนรู้การลงทุน ดังนั้นนักลงทุนท่ีมีสถานภาพโสดและสถานภาพสมรส 
จึงมีพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เภตรา แพพิมพารัตน์ (2558) ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์ พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความ
ตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน 
 นักลงทุนที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์  ไม่แตกต่างกัน                
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าปัจจุบันคอร์สเรียน การลงทุน
สามารถศึกษาและเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ และวิทยากรผู้สอนของสถาบันโดยตรง ท าให้ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน              
มีพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจรรยา น้ าทองค า (2558) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคทางสื่อออนไลน์ พบว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน               
มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคทางสื่อออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน 
 นักลงทุนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะว่านักลงทุนที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษายังอยู่ในวัยเรียน ท าให้
เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการศึกษาหาความรู้ในห้องเรียนและให้ความส าคัญกับเนื้อหาที่เรียนเพื่ออนาคตแต่นักลงทุนที่มีอาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพข้าราชการ/ลูกจ้างภาครัฐ และอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัวอยู่ในวัยท างาน ซึ่งมีความพร้อมที่จะ
ศึกษาหาความรู้ด้านการลงทุน ท าให้นักลงทุนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา ชูวงศ์ (2558) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊ก แตกต่างกัน 
 นักลงทุนที่มีรายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ            
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่านักลงทุนที่มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น การฝากเงินในธนาคารเพียง
อย่างเดียวไม่สามารถท าให้ผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นได้ จึงท าให้นักลงทุนพยายามเรียนรู้การลงทุนและน าเงินมาลงทุนเพื่อสร้าง
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ผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าการฝากเงินในธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาสิทธ์ิ ศิริโภคากุล (2556) ได้ศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกซื้อและปัจจัยด้านการตลาดที่มีความส าคัญต่อการซื้อคอร์ส เรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยระบบอีเลิร์นนิ่งแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 4 การวิเคราะห์การรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียน
การลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าการวิเคราะห์ การศึกษาความคุ้มค่าเป็นสิ่งส าคัญต่อมุมมอง ความรู้สึกที่มีต่อสินค้าและบริการที่นัก
ลงทุนสนใจเพื่อเปรียบเทียบว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจจะศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น สื่อโฆษณา Social media 
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนในด้านการลงทุนด้วย จึงท าให้มุมมองของนักลงทุนที่รับรู้ถึง
ความคุ้มค่าส่งผลต่อการแสดงออกถึงพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชจรินทร์  
ชอบด ารงธรรม (2554) ได้ศึกษาอิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค 
พบว่า การรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 5 การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านความมีประโยชน์ ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านทัศนคติต่อการ          
ใช้งาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว มีรายละเอียดและความยุ่งยากซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ท าให้บางครั้งนักลงทุนเรียนรู้ ได้ช้า และไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้นเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ง่ายและคลอบคลุมอาจจะเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้ ประกอบกับในปัจจุบัน
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมภาพนอกต่างๆเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการด ารงชีวิตมากขึ้น ดังนั้นเมื่อนักลงทุน
ปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี จึงมีมุมมองต่อการใช้เทคโนโลยีในแง่ดี ซึ่งเมื่อนั กลงทุนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่ง่าย ตรงกับ 
Lifestyle และช่วยลดความเสี่ยงต่างๆจากสภาพแวดล้อมภายนอก นักลงทุนจึงรับรู้ถึงความมีประโยชน์ของเทคโนโลยีได้ดว้ยตัวเอง 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการวิเคราะห์ การยอมรับเทคโนโลยีด้านความง่ายในการใช้งาน ที่กล่าวว่าความง่ายในการใช้งาน คือการ
รับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยีในระดับความเชื่อมั่นที่ว่าไม่จ าเป็นต้องใช้ความพยายาม และสามารถใช้งานโดยไม่ต้องมีการ
เรียนรู้เพิ่มเติม และสอดคล้องกับแนวคิด การวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีด้านทัศนคติต่อการใช้งาน ที่กล่าวว่าทัศนคติต่อการใช้
เทคโนโลยี คือปัจจัยที่ได้รับผลกระทบจากการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งน าไปสู่ความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีนั้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2557) ได้ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลย ีได้แก่ ด้านการรับรู้ความ
ง่ายต่อการใช้งาน และด้านทัศนคติต่อการใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์ เทรดเดอร์  รีพับบลิค ของ
นักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความคุ้มค่าของคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียน การ
ลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ 
รีพับบลิค ควรให้ความส าคัญกับมุมมองของนักลงทุนเกี่ยวกับความคุ้มค่าที่จะได้รับในทุกๆด้านจากทางสถาบัน ซึ่งจากทฤษฎีของ 
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(Kotler & Keller, 2006) ที่กล่าวว่าความคุ้มค่าที่ลูกค้าได้รับรู้นั้นเกิดขึ้นจากผลต่างระหว่างผลประโยชน์ทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับเมื่อ
เทียบกับต้นทุนทั้งหมดที่จ่ายไป และหลักคิดของ Jeff Bezos มหาเศรษฐีอันดับ 1 ของโลกแห่งค่าย Amazon ก็ดูความต้องการ
ของลูกค้าเป็นหลักในมุมลูกค้าว่าอยากไดอ้ะไร ซึ่งลูกค้ามีความต้องการสินค้าบริการที่ดีกว่าในราคาที่คุ้มค่า สิ่งเหล่านี้แสดงถึงความ
เข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการและเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น สถาบัน SPTR ควรสร้างความเช่ือมั่น โดยท าให้นักลงทุนรู้สึกว่าเมื่อ
สมัครเรียนคอร์สการลงทุนรูปแบบใดๆก็จะได้รับความรู้ที่เพียงพอ และสามารถน าไปใช้ลงทุนในตลาดหุ้นได้จริง นอกจากนี้ควรตั้ง
ราคาคอร์สเรียนให้มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผลกับเนื้อหาของคอร์สเรียนแต่ละหลักสูตรเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นๆ เพื่อให้นัก
ลงทุนรู้สึกว่าความรู้และบริการที่ได้รับนั้นคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป และทางสถาบันควรให้นักลงทุนได้ทดสอบเนื้อหาของคอร์สเรียน
ที่ตรงกับความต้องการของนักลงทุนมากที่สุดโดยต้องเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ เช่น จัดท ากระบวนการทดสอบระดับความรู้
เกี่ยวกับหุ้น และลักษณะการซื้อขายหุ้นของนักลงทุนเพื่อสามารถจัดคอร์สเรียนได้เหมาะสมและให้นักลงทุนทดลองเรียนคอร์ส
เหล่านั้น 1-2 ช่ัวโมง และควรจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับคอร์สเรียนต่างๆ โดยแจ้งให้นักลงทุนทราบถึง
ประสบการณ์ของวิทยากรที่สอนคอร์สเรียนนั้น โดยนักลงทุนสามารถเลือกเรียนกับวิทยากรได้ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้อาจจะท าให้
นักลงทุนสามารถประเมินความสามารถและวิธีการซื้อขายหุ้นที่เหมาะสมกับตนเองได้ นั่นคือเหมาะกับทั้งไลฟ์สไตล์เหมาะกับงบ
ลงทุนเหมาะกับความรู้  ที่มีหรืออาจจะร่วมมือกับโบรคเกอร์เพื่อลดค่าคอมมิชช่ันให้กับนักลงทุนที่เป็นสมาชิกกับทางสถาบัน SPRT 
ซึ่งท าให้นักลงทุนรับรู้ได้ว่าสิ่งที่ได้รับจากสถาบัน SPRT มีมูลค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป เมื่อนักลงทุนมองว่าเป็นประโยชน์และ
คุ้มค่าก็จะบอกต่อหรือกลับมาเรียนซ้ าในคอร์สต่อๆ ไปในอนาคต 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาและวิจัยการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนการลงทุนกับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิคโดยเปรียบเทียบ             
กลุ่มนักลงทุนท่ีเรียนคอร์สการลงทุนออนไลน์ กับนักลงทุนท่ีเรียนคอร์สการลงทุนในช้ันเรียน เนื่องจากนักลงทุนทั้ง 2 กลุ่มมีมุมมอง
และศักยภาพในการเรียนการลงทุนแตกต่างกัน เพื่อให้สถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร ์รีพับบลิคสามารถก าหนดคอร์สเรียนให้สอดคล้อง
กับนักลงทุนกลุ่มเป้าหมาย และวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน 

2. ควรศึกษาและวิจัยความตั้งใจซื้อซ้ าของนักลงทุนที่เรียนการลงทุนออนไลน์กับสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค 
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของนักลงทุนและน าผลที่ได้มาปรับปรุงคอร์สเรียนให้ดียิ่ งขึ้นเพื่อให้นักลงทุนกลับมาใช้บริการซ้ า              
ในอนาคต 

3. ควรศึกษาและท าการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในด้านความต้องการของนักลงทุน  
มากขึ้น โดยท าให้ทราบถึงความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการสื่อสาร           
ในอนาคต 
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