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บทคัดย่อ 

 การศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ จากข่าวสารการลงทุนการเงินของผู้ลงทุนประเภท
บุคคลในยุคสารสนเทศการสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยลักษณะทางประชากร ที่ส่งผลต่อการ
แสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินกับส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจข่าวสารการลงทุน
ทางการเงิน เพ่ือศึกษาการแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศ ที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินการศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักลงทุนประเภทบุคคล ผู้ใช้สื่อออนไลน์จ านวน 400 คน วิธีด าเนินการวิจั ยได้ออกแบบสอบถามเพ่ือการ
ทดสอบและการน าเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้สถิติอ้างอิง 
ได้แก่ T- test การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว (One-way ANOVA ) และการเปรียบเทียบ
เชิงซ้อนรายคู่ (Multiple comparison) ของ LSD ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 จากการศึกษา ปัจจัยการแสวงหาข่าวสารของสื่อในยุคสารสนเทศการสื่อสาร พบว่า ส่วนใหญ่ ใช้
อินเตอร์เน็ต 1 – 2 วันต่อสัปดาห์ มีความถี่ในการแสวงหาข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ มากกว่า 7 ครั้งต่อ
สัปดาห์ และใช้อินเตอร์เน็ตในเวลา 10.01-14.00 น.เพ่ือแสวงหาข่าวสาร 1 – 2 วันต่อสัปดาห์ มีการ
แสวงหาข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) โดยประเภทของข่าวสารทางการ
ลงทุนทางการเงินที่เลือกแสวงหา เป็นข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และมีวัตถุประสงค์
การแสวงหาข่าวสารด้านการการลงทุนทางการเงินที่เผยแพร่ผ่านออนไลน์ที่มีความสดใหม่ทันเหตุการณ์  
และการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงิน   

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ลักษณะทางประชากร จ าแนกตาม เพศ  อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันส่งผลต่อการแสวงหาข่าวสาร แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 2) ลักษณะทางประชากร จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน
ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ 3) ลักษณะทาง

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2
 ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ า คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

ประชากร จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจ
ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ 4) การแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศ ส่งผล
ต่อการใช้ประโยชน์ของข่าวสารการลงทุนทางการเงินแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และ 5) การแสวงหา
ข่าวสารในยุคสารสนเทศ ส่งผลต่อความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

ค าส าคัญ: การใช้ประโยชน์ / ความพึงพอใจ / ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน / สารสนเทศการสื่อสาร 
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Abstract 

 In this research is studied Uses and gratification of individual investors Toward 

financial investment media information communication era. The purpose is to study 

demographic characteristics that affecting to the information seeking from financial 

investment.This is the Quantitative Research. The samples of this study are users 

ofIndividual investors who have media exposure behavior on online resources total 400 

person . The study were analyzed by using statistical program: descriptive statistics, T-test, 

One-way Anova and least significant difference (LSD) multiple comparison in case in 

which differences were found at a statistically significant level. 

Factor from the information communication is found that user uses internet 1 - 2 

day per week. The frequency for finding information is from online media more than 7 

times per week. The user is used internet in 10.00AM-2.00PM for seeking information 1 - 2 

times per week. It can be seen that the user found the information from The Stock 

Exchange of Thailand website (www.set.or.th) for find the investment. It is information for 

financial investment . The aim of these is opened for the financial investment online 

broadcasting.    

 The first result is found that people with difference gender, age, education and 
income per month it is directly affected for finding information. The second result is 
shown people with difference gender, age, education and income per month it is directly 
affected to the benefit of using financial investment information. The third result is 
observed that people with difference gender, age, education and income per month it is 
directly affected to the gratification of the financial investment information. The forth 
result of finding information is directly affected to the benefit from difference financial 
investment information. The final result is investigated with the finding information for 
gratification with the difference financial investment information. 

Keywords: Uses and gratification / Financial investment information / Information 
communication 
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บทน า 

กระแสโลกาภิวัฒน์สร้างความเชื่อมโยงของตลาดการเงินทั่วโลก การผ่อนปรนกฎเกณฑ์ทางการค้า
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างความสะดวกรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายเงินทุน  ผู้ลงทุน
จึงมีทางเลือกมากมายในการลงทุน การบริหารความเสี่ยงผ่านนวัตกรรมทางการเงินที่สร้า งสรรค์ขึ้นผ่าน
องค์ความรู้ที่ผสมกันหลายด้าน ข้อมูลข่าวสารถือเป็นกลไกส าคัญของตลาดเงินและตลาดทุน การควบคุม
ภายในจะประสบความส าเร็จได้จากการมีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ มีการสื่อสารกันอย่าง
ชัดเจนและทั่วถึง การเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารกิจการในตลาดทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาถือ
เป็นหัวใจส าคัญในการสร้างความเท่าเทียมและความโปร่งใสของตลาดการเงินและตลาดทุนเพราะข้อมูล
ข่าวสารเป็นส่วนประกอบส าคัญในการตัดสินใจ รวมทั้งยับยั้งความเชื่อม่ันในการลงทุนและสร้างเสถียรภาพ
ของตลาดทุนในระยะยาว (อัจฉรา โยมสินธุ์, 2555) 

การขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ไม่ได้จ ากัดแค่เพียงธนาคารพาณิชย์ที่มี
การรับฝากถอนเงินเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสถาบันการเงินประเภทอ่ืน ๆ อย่างเช่น บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
จึงส่งผลให้การแข่งขันระหว่างสถาบันการเงินทวีความรุนแรง สถาบันการเงินต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวการ
บริการเป็นแบบครบวงจร ตราสารทางการเงินในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งต่างจากในอดีต ที่ตรา
สารทางการเงิน เช่น บัญชีเงินฝาก ไม่ได้มีความซับซ้อน แต่ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้มีการพัฒนา
รูปแบบให้ซับซ้อนยิ่งขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักลงทุน เช่น ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) ท า
ให้ต้องเรียนรู้และรับทราบข้อมูลการวางแผนการเงิน เพ่ือเลือกใช้ตราสารในการลงทุนให้เหมาะกับอัตภาพ
ของตนเอง (รัชนีกร วงศ์จันทร์, 2553) 
 การที่บุคคลจะได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่จะสนองตอบความต้องการของตน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับความ
ต้องการส่วนตัว หน้าที่การงานและการเรียนรู้ จึงต้องเริ่มต้นด้วยการแสวงหา (Krikelas, 1983 p.5) จาก
การเข้าสู่ยุคสารสนเทศการสื่อสารที่ท าให้ข้อมูลทวีความส าคัญข้ึนสื่ออินเตอร์เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถือ
เป็นสื่อเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลที่ปัจจุบันมีใช้กันอย่างแพร่หลาย การแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนจึงเป็น
การใช้ประโยชน์อย่างมากกับผู้ลงทุนด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารด้านงบการเงิน รายชื่อผู้ ถือ
หุ้น คณะกรรมการ สิทธิการใช้ประโยชน์การลงทุน ฯลฯ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน าเสนอเพ่ือให้
บริการแก่บริษัทสมาชิก ผู้ขายข้อมูล สื่อหนังสือพิมพ์ สถาบันการศึกษา กองทุน องค์กรภาครัฐ และนัก
ลงทุนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือเ พ่ือใช้ศึกษาประกอบการลงทุนจึง
จ าเป็นต้องหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง ซึ่งแหล่งข้อมูลควรมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ทันสมัย 
และง่ายต่อการใช้งาน เช่น การให้บริการ IR Website ส าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
การค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอ่ืน ๆ จึงจะเห็นได้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารใน
ปัจจุบันการก้าวสู่ยุคสารสนเทศการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารไม่เพียงแต่ต้องถูกต้อง แต่ข้อมูลข่าวสารต้อง
เข้าถึงผู้ลงทุนทางการเงินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, มปพ.) 
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 ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนจึงจะต้องมีความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา  เพราะ

ข้อมูลที่ได้รับถูกต้องแต่ล่าช้า ข้อมูลย่อมไม่สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนได้ทันการณ์และในทางกลับกัน 

หากข้อมูลที่ได้รับแม้มีความรวดเร็วแต่หากมีความผิดพลาด ข้อมูลก็อาจสร้างความเสียหายแก่ผู้ใช้ได้มาก 

และที่ส าคัญที่สุดข้อมูลต้องสามารถน าไปวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพในการ

ประเมินเหตุการณ์ ระดับกระแสเงินและระดับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือผู้ลงทุนจะได้ออกแบบ

กลยุทธ์การลงทุนได้อย่างเหมาะสม (ศุภชัย ศรีสุชาติ, 2549) 

ด้วยเหตุนี้งานวิจัยจึงให้ความสนใจศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ จากข่าวสารการ
ลงทุนการเงินของผู้ลงทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่อสารทั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาเปรียบเทียบกับ
ปัจจัยลักษณะทางประชากร และประเภทของแหล่งข่าวสารในยุคสารสนเทศ ที่ส่งผลกับการใช้ประโยชน์ 
และความพึงพอใจจากข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ทั้งนี้ผลวิจัยที่ได้จะน าไปพัฒนาข่าวสารการลงทุน
การเงินผ่านสารสนเทศการสื่อสาร ให้เป็นประโยชน์และสร้างความพึงพอใจให้กับนักลงทุนทางการเงิน
ได้มากที่สุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยลักษณะทางประชากร ที่ส่งผลต่อการแสวงหารข่าวสารการลงทุนทางการเงิน 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยลักษณะทางประชากร ที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทาง

การเงิน           
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยลักษณะทางประชากร ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน 
4. เพ่ือศึกษาการแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศ ที่ส่งผลการต่อการใช้ประโยชน์ ข่าวสารการ

ลงทุนทางการเงิน    
5. เพ่ือศึกษาการแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในข่าวสารการลงทุน

ทางการเงิน           

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยลักษณะทางประชากรที่ต่างกัน ส่งผลต่อการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยลักษณะทางประชากรที่ต่างกัน ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
แตกต่างกัน 

3. ปัจจัยลักษณะทางประชากรที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
แตกต่างกัน 
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4. การแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศที่ต่างกัน ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินแตกต่างกัน    

5. การแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจข่าวสารการลงทุน
การเงินแตกต่างกัน    

นิยามศัพท ์

 การลงทุนในหลักทรัพย์  หมายถึง วิธีการสะสมเงินเพ่ือก่อให้เกิดผลตอบแทนในอนาคตที่คาดว่า
จะได้รับมากขึ้นผ่านสถาบันทางการเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการลงทุนผ่านสินทรัพย์ทางการเงิน  
 ลักษณะทางประชากรหมายถึง  เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ 
 การแสวงหาข่าวสารหมายถึง วิธีการในการแสวงหาข่าวสารโดยวัดจากความบ่อยครั้ง 
วัตถุประสงค์ และประเด็น ของผู้รับสารในการค้นหาข่าวสารการลงทุนในหลักทรัพย์ 
 สื่อออนไลน์หมายถึง เทคโนโลยีการสื่อสารที่เป็นช่องทางสื่อสารผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือ
เสนอข้อมูลต่าง ๆ การลงทุนทางการเงิน ได้แก่ 

1) เว็บไซต์ของสถาบันการเงิน ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค(Facebook) ยูทูป(Youtube) ของสถาบันการเงินและ
บริษัทหลักทรัพย์ และบล็อกส่วนบุคคล 

 การใช้ประโยชน์หมายถึง การน าข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการแสวงหาข่าวสารจากสื่อ ไปใช้
ประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่ง ตามความต้องการของแต่ละบุคคลในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความต้องการรู้เหตุการณ์
ความต้องการข้อมูลเพื่อสนทนา ความต้องการมีส่วนร่วมความ ต้องการสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุน
ในหลักทรัพย ์
 ความพึงพอใจหมายถึง ระดับของความพอใจที่ผู้รับสารได้รับจากการแสวงหาข่าวสารจากสื่อใหม่
ที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น การใช้ข่าวสารเพ่ือประโยชน์ทางด้านข้อมูล การใช้ข่าวสารเพ่ือ
ประโยชน์ระหว่างข้อมูลทางสังคมกับการรับรู้ข่าวสาร  

วิธีการวิจัย 

 การศึกษา การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ จากข่าวสารการลงทุนการเงินของผู้ลงทุนประเภท
บุคคลในยุคสารสนเทศการสื่อสาร เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยใช้การวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Approach) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือตอบปัญหาการวิจัย โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางสื่อคอมพิวเตอร์ ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
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 การวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล ด าเนินการประมวลผลข้อมูล น ามาวิเคราะห์โดยวิธีการทาง
สถิติ ดังนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง และทดสอบหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม สถิติที่ใช้ประกอบด้วย Independent sample t-test 
กรณี 2 ตัวแปร และ One-way ANOVA กรณีตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร ซึ่งการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวถ้าพบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติจะทดสอบรายคู่ 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ใช้สื่อใหม่ทาง เว็บไซต์ของสถาบันการเงิน  สื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้
ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลประชากรจากข้อมูลนักลงทุนทางการเงินของผู้ลงทุนประเภทบุคคล ผู้เปิดบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, พฤศจิกายน 2557) จ านวน 3,000,000 คน ซึ่งเป็น ผู้ใช้
การสื่อสารสนเทศ ได้แก่ ผู้ใช้สื่อทางเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามเรื่องการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ จาก
ข่าวสารการลงทุนการเงินของผู้ลงทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่อสาร 
 ส่วนที่ 1 ปัจจัยลักษณะทางประชากร 
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินจากสื่อออนไลน์ 
 ส่วนที่ 3 ปัจจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินจากสื่อออนไลน์ของผู้ลงทุน
ประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่อสาร 
 ส่วนที่ 4 ปัจจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินจากสื่อออนไลน์ของผู้ลงทุน
ประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสาร 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ จากข่าวสารการ
ลงทุนการเงินของผู้ลงทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่อสาร โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
วิเคราะห์ตามสมมติฐานของการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้ท าการวิจัยได้ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้ค่าสถิติ t-test กับกลุ่ม
ตัวอย่างสองกลุ่มส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) กับกลุ่มตัวอย่างที่
มากกว่าสองกลุ่มขึ้นไปหากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD และ
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Person’s Product Moment Correlation Coefficient) 
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หรือสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression 
Analysis) 
 เพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.30 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 30.80 
ผู้ลงทุนประเภทบุคคลที่มีเพศต่างกัน มีการแสวงหาข่าวสาร ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน 
และวัตถุประสงค์การแสวงหาข่าวสารด้านการลงทุนทางการเงิน ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ลงทุนประเภทบุคคล
ที่มีเพศต่างกัน มีการแสวงหาข่าวสารในภาพรวม รวมถึงด้านการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงิน 
แตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีการแสวงหาข่าวสารมากกว่าเพศชาย ผู้ลงทุนประเภทบุคคลที่มีเพศต่างกัน มี
ระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยที่เพศหญิง
มีความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินมากกว่าเพศชาย   

อายุพบว่า ผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุที่ต่างกันมีระดับการแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับการ
แสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ลงทุนประเภทบุคคลที่มีอายุต่างกัน มีการ
แสวงหาข่าวสารในภาพรวม รวมถึงประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน และวัตถุประสงค์การ
แสวงหาข่าวสารด้านการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกัน ผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุ 31 – 35 ปี และ 
อายุ 46 – 50 ปี มีระดับการแสวงหาข่าวสารมากกว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุ 26 – 30 ปี  การ
เปรียบเทียบอายุกับระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินพบว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มี
อายุที่ต่างกันมีระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในภาพรวมแตกต่างกัน ผู้ลงทุนประเภท
บุคคลที่มีอายุ 31 – 35 ปี และ อายุ 46 – 50 ปี มีระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
มากกว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุ 26 – 30 ปี การเปรียบเทียบอายุกับระดับความพึงพอใจข่าวสาร
การลงทุนทางการเงินพบว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุที่ต่างกันมีระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุน
ทางการเงินในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุ 
31 – 35 ปี 36 – 40 ปี 41 – 45 ปี และ อายุ 46 – 50 ปี มีระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินมากกว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุ 26 – 30 ปี   

ระดับการศึกษา พบว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดที่ต่างกันมีระดับการ
แสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ไม่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนประเภทบุคคล 
ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีระดับประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินข่าวสารมากกว่าผู้ลงทุน
ประเภทบุคคล ที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา และปริญญาตรีระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุน
ทางการเงิน พบว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดที่ต่างกันมีระดับความพึงพอใจการลงทุน
ทางการเงินข่าวสาร ภาพรวม แตกต่างกัน ผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีระดับ
ความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินข่าวสารมากกว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า การเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับการแสวงหาข่าวสาร
พบว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีระดับการแสวงหาข่าวสารในภาพรวม และ
ทุกด้าน ได้แก่ การแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน 
และวัตถุประสงค์การแสวงหาข่าวสารด้านการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 โดยผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 45,000 บาท 45,001 – 60,000 
บาท 60,001 – 75,000 บาท และ 75,000 บาทขึ้นไป มีระดับการแสวงหาข่าวสารด้านประเภทของ
ข่าวสารทางการลงทุนทางการเงินมากกว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 
บาท  และ 15,001 – 30,000 การเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับความพึงพอใจข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินพบว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีระดับความพึงพอใจ
ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ในภาพรวม แตกต่างกัน ผู้ลงทุนประเภทบุคคลที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,001 – 30,000 บาท 30,001 – 45,000 บาท 45,001 – 60,000 บาท 60,001 – 75,000 บาท และ 
75,000 บาทข้ึนไป มีระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในภาพรวมมากกว่าผู้ลงทุนประเภท
บุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท  

อาชีพหลักพบว่า การเปรียบเทียบอาชีพกับระดับการแสวงหาข่าวสารพบว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล 
ที่มีอาชีพที่ต่างกันมีระดับการแสวงหาข่าวสารในภาพรวม และด้าน ประเภทของข่าวสารทางการลงทุน
ทางการเงิน และวัตถุประสงค์การแสวงหาข่าวสารด้านการลงทุนทางการเงิน ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ลงทุน
ประเภทบุคคล ที่มีอาชีพที่ต่างกัน มีระดับการแสวงหาข่าวสารด้านการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินแตกต่างกัน ผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว และนักลงทุน มีระดับการแสวงหาข่าวสารด้านการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทาง
การเงิน มากกว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคลที่มีอาชีพรับจ้าง และผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีอาชีพนักลงทุน มี
ระดับการแสวงหาข่าวสารด้านการแสวงหาข่าวสารกาลงทุนมากกว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีอาชีพอ่ืน ๆ 
การเปรียบเทียบอาชีพกับระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน พบว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล 
ที่มีอาชีพที่ต่างกันมีระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน  การ
เปรียบเทียบอาชีพกับระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน พบว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มี
อาชีพที่ต่างกันมีระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน   
 การแสวงหาข่าวสารในสื่อออนไลน์ 3 อันดับแรก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การแสวงหาข่าวสาร
ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 รองลงมา เว็ปไซต์ในเครือ
ตลาดหลักทรัพย์ (เช่น www.settrade.com,www.setsmart.com) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 อันดับสาม 
เว็บไซต์ของธนาคาร(เช่นwww.kasikornbank.com,www.ktb.com) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 และอันดับ
สุดท้ายแสวงหาข่าวสารในสื่อออนไลน์ ผ่านทางเว็บบอร์ดด้านการลงทุน(เช่น www.pantip.com/สินธร) 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 
 ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน แสวงหาข่าวสารใน 3 ประเภทแรก ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 รองลงมา ข้อมูลด้านการ
ลงทุนทางการเงิน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 อันดับสาม อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ผลตอบแทน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.16และอันดับสุดท้ายผลประกอบการ งบการเงินของบริษัท ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 
 วัตถุประสงค์การแสวงหาข่าวสารด้านการการลงทุนทางการเงินพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อมูล
ข่าวสารทางออนไลน์เป็นการเผยแพร่ข่าวสารที่มีความสดใหม่ทันเหตุการณ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 รองลงมา 
ข่าวสารการวางแผนการเงินที่เผยแพร่ผ่านออนไลน์มีรายละเอียดสอดคล้องตรงกับความต้องการ ค่าเฉลี่ย

http://www.set.or.th/
http://www.pantip.com/สินธร
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เท่ากับ 3.39 และอันดับสาม ซึ่งเป็นอันดับสุดท้าย ข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์เป็นทางเลือกในการค้นหา
ข้อมูลข่าวสารที่สะดวกมากช่องทางหนึ่งค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 

การวิเคราะห์ระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนการเงินจากสื่อออนไลน์ ของผู้ลงทุนประเภท
บุคคลในยุคสารสนเทศการสื่อสาร โดยน าเสนอในรูปของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินจาก
สื่อออนไลน์ ของผู้ลงทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่อสาร (n = 400) 
 

การใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน x  SD การแปลผล ล าดับ 

1. สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการลงทุน 3.42 1.19 มาก 1 
2. สามารถค้นหาข้อมูลและสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้
สะดวก 

3.08 1.23 ปานกลาง 9 

3. สามารถมีความรู้เพ่ิมขึ้นจากข้อมูลข่าวสารที่ได้จาก
ข้อมูลด้านการลงทุนทางการเงิน 

3.37 1.15 ปานกลาง 2 

4. สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารบทความ การวิเคราะห์ 
ทราบความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนได้รวดเร็ว 
สะดวก 

3.15 1.28 ปานกลาง 5 

5. สามารถน าข้อมูลประมาณการผลตอบแทนจากการ
ลงทุน 

3.18 1.10 ปานกลาง 4 

6. สามารถลดความวิตกกังวลในการตัดสินใจลงทุน
จากข่าวสารที่ได้รับ 

2.92 1.12 ปานกลาง  16 

7. สามารถน าข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการตัดสินใจลงทุน 3.19 1. 15 ปานกลาง 3 
8. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ลดความเสี่ยงจากกการ
ตัดสินใจลงทุน 

2.98 1.13 ปานกลาง 15  

9. สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ลงทุน
ด้วยกัน 

3.12 1.16 ปานกลาง 7 

10. สามารถน าข้อมูลข่าวสารไปเป็นแหล่งอ้างอิง 3.04 1.12 ปานกลาง 13 
11. ใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางการติดต่อกับสถาบันการเงิน 3.08 1.22 ปานกลาง  8 

12. การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ท าให้ ถาม – ตอบ 
เกี่ยวกับข่าวสารการลงทุนได้ทันที 

3.07 1.21 ปานลาง  10 

13. สื่อออนไลน์เป็นช่องทางเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร  
3.08 1.23 ปานกลาง 9  

14. สื่อออนไลน์เป็นช่องทางที่ท าให้มีส่วนร่วมในการ
พิจารณาตัดสินใจเลือกลงทุน 

3.12 1.14 ปานกลาง 6 
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15. สามารถ น าความรู้จากสื่อออนไลน์ เสริมการ
ตัดสินใจ สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน 

3.05 1.17 ปานกลาง 12  

16. มีฐานข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ใช้ส าหรับการ
พิจารณาลงทุนได้มากเพียงพอ 

3.06 1.13 ปานกลาง 11 

17. ข่าวสารจากสื่อออนไลน์ท าให้สามารถคาดหวัง
ผลตอบแทน หรือลดความเสี่ยงจากลงทุนได้อย่าง
สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น 

3.03 1.11 ปานกลาง  14 

18. ข่าว/บทวิเคราะห์ จากผู้แนะน าการลงทุนการ
ลงทุน สร้างความเชื่อม่ันในการลงทุนทางการเงิน 

3.11 1.11 ปานกลาง 8 

รวมเฉลี่ย 3.11 0.85 ปานกลาง - 
 

 การเปรียบเทียบจ านวนครั้งที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสาร กับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการ
ลงทุนทางการพบว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีจ านวนครั้งที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสารที่ต่างกันมี
ระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบ LSD พบว่าผู้
ลงทุนประเภทบุคคลที่มีจ านวนครั้งที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสาร 1 – 2 วัน 3 – 4 วัน และทุกวัน
ต่อสัปดาห์ มีระดับประโยชน์การใช้ข่าวสารการลงทุนทางการเงินมากกว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล จ านวน
ครั้งที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสาร ต่ ากว่า 1 วัน ต่อสัปดาห์ 
 การเปรียบเทียบความถี่อินเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสาร กับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุน
ทางการพบว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีความถี่ในการการแสวงหาข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ (ต่อวัน)ที่
ต่างกันมีระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบ LSD พบว่า
ผู้ลงทุนประเภทบุคคลที่มีความถี่ในการการแสวงหาข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ 2 – 3 ครั้ง 4 – 5 ครั้ง 6 - 7 
ครั้ง และมากกว่า 7 ครั้งต่อวันมีระดับประโยชน์การใช้ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน โดยรวมมากกว่าผู้
ลงทุนประเภทบุคคล ที่มคีวามถี่ในการการแสวงหาข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ 1 ครั้งต่อวัน 
 การเปรียบเทียบช่วงเวลาที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสาร กับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการ
ลงทุนทางการพบว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีช่วงเวลาที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสารที่ต่างกันมี
ระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบ LSD ผู้ลงทุน
ประเภทบุคคล ที่มีช่วงเวลาที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสาร 10.01 – 14.00 น. 14.01 – 18.00 น. 
18.01 – 22.00 และ 22.01 – .02.00 มีระดับประโยชน์การใช้ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน โดยรวม
มากกว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีช่วงเวลาที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสาร 02.01 – 06.00 น. 
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ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ของผู้

ลงทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่อสาร (n = 400) 

ความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน x  SD การแปลผล ล าดับ 

1. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความทันสมัย ทันเหตุการณ ์ 3.67 1.09 มาก 1 
2. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความหลากหลายน่าสนใจ 3.09 1.16 ปานกลาง 5 
3. ข้อมูลข่าวสารที่น าเสนอผ่านสื่อออนไลน์มีความ

น่าเชื่อถือ 
3.17 1.05 ปานกลาง 3 

4. ข้อมูลข่าวสารที่น าเสนอผ่านสื่อออนไลน์มีความ
ครบถ้วนในการตัดสินใจลงทุน 

2.88 1.09 ปานกลาง 6 

5. ข้อมูลข่าวสารตรงกับความต้องการ 3.21 1.06 ปานกลาง 2 
6. ข้อมูลข่าวสารการมีความรวดเร็ว สามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว 
3.16 1.30 ปานกลาง 4 

รวมเฉลี่ย 3.20 .84 ปานกลาง - 

 
 การเปรียบเทียบจ านวนครั้งที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสาร กับความพึงพอใจในข่าวสารการ
ลงทุนทางการพบว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีจ านวนครั้งที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสารที่ต่างกันมี
ระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในภาพรวมแตกต่างกัน พบว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่
มีจ านวนครั้งที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสาร 1 – 2 วัน 3 – 4 วัน และทุกวันต่อสัปดาห์ มีระดับความ
พึงพอใจในการใช้ข่าวสารการลงทุนทางการเงินมากกว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล จ านวนครั้งที่ใช้อินเตอร์เน็ต
เพ่ือแสวงหาข่าวสาร ต่ ากว่า 1 วัน ต่อสัปดาห์ 
 การเปรียบเทียบจ านวนครั้งที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสาร กับความพึงพอใจในข่าวสารการ
ลงทุนทางการพบว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มคีวามถี่ในการการแสวงหาข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ (ต่อวัน)ที่
ต่างกันมีระดับความพึงพอใจในข่าวสารการลงทุนทางการเงินในภาพรวมแตกต่างกัน ผู้ลงทุนประเภท
บุคคลที่มคีวามถี่ในการการแสวงหาข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ 2 – 3 ครั้ง 4 – 5 ครั้ง 6 -7 ครั้ง และมากกว่า 
7 ครั้งต่อวันมีระดับความพึงพอใจในข่าวสารการลงทุนทางการเงิน โดยรวมมากกว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล 
ที่มคีวามถี่ในการการแสวงหาข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ 1 ครั้งต่อวัน 
 การเปรียบเทียบช่วงเวลาที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสาร กับความพึงพอใจในข่าวสารการ
ลงทุนทางการพบว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีช่วงเวลาที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสารที่ต่างกันมี
ระดับความพึงพอใจในข่าวสารการลงทุนทางการเงินในภาพรวมแตกต่างกัน ผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มี
ช่วงเวลาที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสาร14.01 – 18.00 น. และ 18.01 – 22.00 น. มีระดับความพึง
พอใจในข่าวสารการลงทุนทางการเงิน โดยรวมมากกว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีช่วงเวลาที่ใช้อินเตอร์เน็ต
เพ่ือแสวงหาข่าวสาร 02.01 – 06.00 น. 
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 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
  สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากร จ าแนกตาม อาชีพ ต่างกันส่งผลต่อการแสวงหาข่าวสาร 
ไม่แตกต่างกัน ในส่วนของลักษณะทางประชากร จ าแนกตาม เพศ  อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ต่างกันส่งผลต่อการแสวงหาข่าวสาร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 
  สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากร จ าแนกตาม เพศ และอาชีพ ต่างกันส่งผลต่อ การใช้
ประโยชน์ ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ไม่แตกต่างกัน ในส่วนของลักษณะทางประชากร จ าแนกตาม 
อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ ข่าวสารการลงทุนทาง
การเงิน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  สมมติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากร จ าแนกตามอาชีพ ต่างกันส่งผลต่อ ความพึงพอใจข่าวสาร
การลงทุนทางการเงิน ไม่แตกต่างกัน ในส่วนของลักษณะทางประชากร จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  สมมติฐานที่ 4 การแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศ จ าแนกตามจ านวนครั้งที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือ
แสวงหาข่าวสาร ความถี่ในการการแสวงหาข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ต่อวัน และช่วงเวลาที่ท่านใช้
อินเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสารต่างกัน ส่งผลต่อประโยชน์ในข่าวสารการลงทุนทางการเงินแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 0.5 
  สมมติฐานที่ 5 การแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศ จ าแนกตามจ านวนครั้งที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือ
แสวงหาข่าวสาร ความถี่ในการการแสวงหาข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ต่อวัน และช่วงเวลาที่ท่านใช้
อินเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสารต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในข่าวสารการลงทุนทางการเงินแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

การอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษา ปัจจัยการแสวงหาข่าวสารของสื่อใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ผู้ลงทุนประเภทบุคคลในยุค
สารสนเทศการสื่อสารใช้อินเตอร์เน็ต 1 – 2 วันต่อสัปดาห์ มีความถี่ในการแสวงหาข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ 
มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ ใช้อินเตอร์เน็ตในเวลา 10.01 – 14.00 น. โดยแสวงหาข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ทาง  การเงิน โดยการ
แสวงหาข่าวสารเผยแพร่ผ่านออนไลน์ที่มีความสดใหม่ทันเหตุการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุ
วรรณ กิตตินราภรณ์ (2551) พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์กับความ  พึงพอใจต่อข่าวสาร
ที่เป็นการใช้ประโยชน์ต่อตนเองและตนเองสนใจ โดยการรับข่าวสารที่มีความรู้เพ่ิมขึ้นจากแหล่งข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ การเข้าถึงเครือข่ายท าได้ง่ายและทันเหตุการณ์ รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจกว่าสื่ออ่ืน ๆ  
และเมื่อพิจารณาข้อค้นพบนี้ ยังเห็นว่าสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการหลายคน ได้แก่ แนวคิดของ 
McCombs and Becker (1979) อธิบายถึง ความต้องการใช้สื่อเพ่ือต้องการรู้ทันเหตุการณ์ รู้ข่าวคราวที่มี
ความทันสมัยแนวคิดของ Krikelas (1983) การแสวงหาข่าวสาร เพ่ือต้องการความรู้ จึงแสวงหาความรู้เพ่ือ

http://www.set.or.th/
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ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็น แนวคิดของ Charles Atkin  (1978)อธิบายว่าการแสวงหา
ข่าวสารเพ่ือตอบสนองความต้องการรู้ในเหตุการณ์ ต้องการค าแนะน าในการปฏิบัติให้ถูกต้อง เพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแนวคิดของ Schramm (1973)ความต้องการข่าวสารนั้นเกิดจากความไม่
รู้หรือความไม่แน่ใจของแต่ละ บุคคล เพ่ือสนองความอยากรู้ความแน่ใจสูงและแนวคิดของพสนันท์ ปัญญา
พร (2555) อธิบายว่า  เว็บไซต์ หรือ Web  เป็นส่วนหนึ่งบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งกลายเป็นแหล่งข้อมูลขนาด
ใหญ่ถูกสร้างข้ึนเพื่อใช้อ่าน และตอบโต้ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านสื่อประเภท เว็บเพจ (Webpage) จึงเป็นที่นิยมสูง
ในปัจจุบันท าให้สถาบันการเงินส่วนใหญ่ เลือกใช้สื่อเว็บไซด์เผยแพร่ข้อมูลตัวอักษร ข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง
และภาพเคลื่อนไหวมีลูกเล่นและเทคนิคการน าเสนอท่ีหลากหลาย  โดยสามารถท าได้รวดเร็ว และเผยแพร่
ได้ทั่วโลก เช่น เพ่ือให้มีความรู้ และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ ตลอดจนเพ่ือสนอง
ความสนใจส่วนบุคคล ท าให้ผู้ลงทุนประเภทบุคคลสามารถตัดสินใจแสวงหาข่าวสาร โดยให้ความสนใจต่อ
ข่าวสารการลงทุนเฉพาะที่สนใจ แล้วน ามาประเมินเปรียบเทียบผลตอบแทนที่จะได้รับจากการรับรู้ข่าวสาร
นั้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ 
 ทั้งนี้จากการศึกษาปัจจัยการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ในอันดับสุดท้าย คือ การ
แสวงหาข่าวสารในสื่อออนไลน์ ผ่านทางเว็บบอร์ดด้านการลงทุน(เช่น www.pantip.com/สินธร)  โดย
แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการงบการเงินของบริษัท และการแสวงหาข่าวสารข้อมูลทางออนไลน์
เป็นทางเลือกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารที่สะดวกมากช่องทางหนึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ลงทุนประเภทบุคคล
แสวงหาข่าวสารผ่านทางเว็บบอร์ดด้านลงทุนน้อยที่สุดทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจมองว่าเว็บบอร์ดด้านลงทุนนี้จะ
แตกต่างจากความต้องการของตนเอง หรืออาจมีข้อมูลที่ใช้ในการประเมินการลงทุนที่ไม่มากพอ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของเฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค์ (2557) อธิบายว่า การลงทุนของผู้ลงทุนแตกต่างกันไป ผู้
ลงทุนส่วนมากลงทุนเพ่ือหวังรายได้หรือหวังผลก าไร ซึ่งได้จากการขายหลักทรัพย์ หรือต้องการได้ทั้งสอง
อย่าง ผู้ลงทุนต่างมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนตามความต้องการและภาวะแวดล้อมของผู้ลงทุน  ทั้งนี้หาก
ต้องการให้เว็บบอร์ดด้านการลงทุน(เช่น www.pantip.com/สินธร) จากการศึกษานี้  เห็นว่าควร
ประยุกต์ใช้ตามแนวคิดของ เจนิสตาร์ รักษ์สิริโสภา (2553) โดยตระหนักถึง ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ผู้ค้นหา
ข้อมูลจะเลือกใช้ข้อมูลโดยกลั่นกรอง ตามความแตกต่างตามประสบการณ์ ความต้องการความเชื่อ ทัศนคติ 
ความรู้สึกนึกคิด ฯลฯ ของแต่ละบุคคล ดังนั้นเว็บบอร์ดด้านการลงทุนจึงจ าเป็น  ควรศึกษาความต้องการ
ด้านข้อมูลข่าวสารการลงทุนที่ผู้ลงทุนประเภทบุคคลมีความต้องการหรือสนใจ และมีข้อมูลหลายด้าน Link 
เชื่อมโยงกันเพ่ือให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินกลั่นกรองข้อมูลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพ่ือง่ายต่อการตัดสินใจ
ลงทุน 
 จากการศึกษา การใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนการเงินของผู้ลงทุนประเภทบุคคลในยุค
สารสนเทศการสื่อสารโดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ ใน 3 พบว่า อันดับแรก อยู่ในระดับมากคือ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการวางแผนการลงทุน ล าดับ
ถัดไป มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ อันดับรองลงมาคือสามารถมีความรู้เพ่ิมขึ้นจากข้อมูลข่าวสาร
ที่ได้จากข้อมูลด้านการลงทุนทางการเงินอันดับสาม คือสามารถน าข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการตัดสินใจลงทุน 
ดังนั้นการเผยแพร่ข่าวสารการลงทุนการเงินจึงควรพัฒนาข้อมูลที่ใช้ในการเผยแพร่ เพ่ือให้ระดับการใช้
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ข่าวสารการลงทุนของผู้ลงทุนส่วนบุคคลสามารถใช้การใช้ประโยชน์จากข่าวสารผ่านสื่อใหม่ในระดับที่มาก
ขึ้น ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ตามแนวคิดของ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (2557) แนวคิดของ McQuail and other (1972) แนวคิดของ McQuail and other 
(1972) และแนวคิดของ กาญจนา แก้วเทพ และ นิคม ชัยขุนพล (2555) โดยการศึกษาความต้องการใน
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านสื่อใหม่ของผู้ลงทุนส่วนบุคคล เพ่ือสามารถเลือกรายการข่าวสารการลงทุนที่
หลากหลายครอบคลุมตรงตามความต้องการของนักลงทุนส่วนบุคคล ท าให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ลงทุนส่วนบุคคล สามารถเปิดรับ หรือแสวงหาข้อมูลได้ตรงกับที่นักลงทุนส่วนบุคคลให้ความสนใจ
สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการลงทุน การซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ สามารถติดตามประเมินผลจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกค้า เพ่ือเป็นการใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ต้องการ
วางแผนการลงทุน และสามารถคล้อยตามข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการแสวงหาข่าวสารนั้น  เพ่ือน าไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการวางแผนการลงทุนทั้งนี้จากพิจารณาแนวคิดเห็นของ สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557) ยังเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน ซึ่งผู้
ลงทุนสามารถรับข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนผ่านเว็บไซต์ สื่อและสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้
มีศักยภาพการลงทุน ทั้งนี้การรับข้อมูลข่าวสาร เช่น ข่าวสารการวางแผนการเงินนั้น จะมุ่งเน้นความส าคัญ
ของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับสาร  โดยจะให้ข้อมูลการวางแผนการเงินให้ตรงกับกลุ่มที่เป็นประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง จึงเห็นว่า การรับข้อมูลข่าวสารของผู้ลงทุนส่วนบุคคล  จะเลือกสื่อที่มีข้อมูลตรงกับความต้องการ
ของตนเอง โดยจ าเป็นต้องแสวงหาข้อมูลที่หลากหลายตามความสะดวก เพ่ือใช้พิจารณาวิเคราะห์ตัดสินใจ 
ทั้งนี้ข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต มีข่าวสารที่สดใหม่ของข่าวแต่ละวัน หรือมีข้อมูลเปลี่ยนแปลง
เคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงเห็นว่า การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการลงทุนทางอินเตอร์เน็ต เป็นสื่อใหม่
ซึ่งผู้ลงทุนส่วนบุคคลใช้เป็นแนวทางในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่ง่าย สะดวกในการเลือกอ่านข่าวอ่ืน ๆ 
หรือการย้อนกลับมาท่ีหน้าจอแรก รวมทั้งข่าวสารมีความชัดเจน โดยจัดหมวดหมู่ข่าวเอาไว้ตามหน้าต่าง ๆ 
ได้ จึงมุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย ชัดเจน ตรงประเด็น เพ่ือเพ่ิมสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ได้ตรงตามความสนใจในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับฐานทางการเงินของลูกค้า นโยบายการลงทุน หรือการ
เลือกตราสารในตลาดเงิน เพ่ือจัดท านโยบายการลงทุนทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดผู้ลงทุนส่วนบุคคลสามารถใช้
ประกอบการตัดสินใจก าหนดสัดส่วนในการลงทุนได้อย่างประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินของผู้ลงทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
โดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ใน 3 อันดับแรก 
พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็นอันดับแรก อยู่ในระดับมากคือ ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความทันสมัย ทัน
เหตุการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ McCombs and Becker (1979) อธิบายการใช้สื่อตามความพอใจ
เพ่ือต้องการรู้ทันเหตุการณ์ เพ่ือความทันสมัยในล าดับถัดไป มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ อันดับ
รองลงมาคือข้อมูลข่าวสารตรงกับความต้องการในประเด็นนี้มีผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ
นักวิชาการหลายท่าน ได้แก่  Katz and Others (1974) อธิบาย่าความพอใจที่ได้รับจากการใช้สื่อ ตาม
ความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น ต้องการเป็นคนรอบรู้ทันสมัย เพ่ือเป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน และมี
ความคาดหวังจากสื่อมวลชนว่า การบริโภคข่าวสารจากสื่อมวลชนจะช่วยสนองความต้องการได้ จึงมีการ
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เลือกเปิดรับ รายการต่าง ๆ เพ่ือให้ได้รับความพึงพอใจตามที่ต้องการได้ คือ เป็นคนที่มีความรอบรู้ทันสมัย 
เช่น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ   
 จากผลการทดสอบสมมติฐาน ยังพบว่า การแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศ ส่งผลต่อการใช้
ประโยชน์ และความพึงพอใจในข่าวสารการลงทุนทางการเงินแตกต่างเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าสอดคล้อง
กับงานวิจัย วิมลพรรณ อาภาเภท และคณะ (2554) พบว่า ความคาดหวังการใช้ และ ความพึงพอใจต่อ  
เฟชบุ๊ค (Facebook) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสื่อสารในเฟสบุ๊ค(Facebook) นอกจากนี้ยังพบว่า 
การใช้เฟชบุ๊คทุกวัน ส่งผลต่อความคาดหวัง การใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก  งานวิจัยของ สุปัญนี ปลั่ง
กมล (2552) พบว่า การการแสวงหาข่าวสารจากสื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ และสื่อใหม่ มี
ความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการออมของประชาชน โดยทัศนคติที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การคออมของประชาชน โดยการใช้สื่อที่แตกต่างกันแต่ละประเภท ส่งผลให้พฤติกรรมการออมที่แตกต่าง
กันงานวิจัยของ วรลักษณ์ ดวงอุดม (2550) พบว่า จากการใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุน มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยสอดคล้องกับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการสื่อสาร
โดยเน้นความส าคัญของผู้รับสาร ต่อการเลือกรับสื่อและเลือกใช้เนื้อหาของข่าวสารที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของตนเอง เพ่ือการใช้ประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง เช่น เพ่ือประกอบการตัดสินใจ เมื่อมีความตั้งใจที่
แน่นนอนแล้ว การใช้สื่อจึงเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมาย ทิศทางที่บุคคลจะเลือกแสวงหาข่าวสารจึงเกิดจาก
ความต้องการใช้สื่อและความพึงพอใจของบุคคลนั้นๆ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล การแสวงหาสื่อ 
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจข่าวสารมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ก่อนการพัฒนาข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
ใหม่จึงควรศึกษาถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีความชอบ ความสนใจ
ต่อรายละเอียดของข้อมูลแตกต่างกัน เช่น ผู้ลงทุนส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือนไม่
มากนัก ก็ควรให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนต่ า ความเสี่ยงต่ า เพ่ือน าเสนอข้อมูลข่ าวสารได้ตรงกับ
ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมายได้มากท่ีสุด   

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปและข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้การใช้ประโยชน์ตาม
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

1. การเผยแพร่ข้อมูลในสื่อใหม่ ควรมุ่งเน้นข่าวสารที่เป็นความรู้เพ่ือสร้ างความสนใจในการ
แสวงหาข่าวสารให้กับผู้ลงทุนได้น ามาประเมินเปรียบเทียบผลตอบแทนที่จะได้รับจากการรับรู้ข่าวสารนั้น
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ 

2. ควรศึกษาความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารการลงทุนที่ผู้ลงทุนประเภทบุคคลมีความต้องการ
หรือสนใจ และมีข้อมูลหลายด้าน Link เชื่อมโยงกันเพ่ือให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินกลั่นกรองข้อมูลได้
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพ่ือง่ายต่อการตัดสินใจลงทุน ก่อนการลงข้อมูลในเว็บบอร์ดด้านการลงทุน    

3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการลงทุนทางอินเตอร์เน็ต ควรมุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลที่
หลากหลาย ชัดเจน ตรงประเด็น เพ่ือเพ่ิมสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ตรงตามความสนใจในการ
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แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับฐานทางการเงินของลูกค้า นโยบายการลงทุน หรือการเลือกตราสารในตลาดเงิน 
เพ่ือจัดท านโยบายการลงทุนทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดผู้ลงทุนส่วนบุคคลสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจก าหนด
สัดส่วนในการลงทุนได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. ควรจัดท าเป็นการถามตอบหรือการค าแนะน า ผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือให้บริการกับนักลงทุน
ได้ทันทีตามช่วงเวลาถามตอบที่ก าหนดที่เหมาะสม เช่น การก าหนดช่วงเวลาถามตอบในช่วงที่ผู้ลงทุนใช้
อินเตอร์เน็ตในช่วงเวลา 10.01 – 14.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ต    

5. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่ควรค านึงถึงแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ โดยการเลือก
น าเสนอจากแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง สามารถตรวจสอบที่มาของข่าวสารได้ เพ่ือช่วยให้ผู้ลงทุนทราบ
ถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน เพ่ือให้ผู้ลงทุนพึงพอใจที่ได้มีพ้ืนฐานความรู้จากการติดตามข่าว
ผ่านสื่อออนไลน์ สามารถใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างมีเหตุผล เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และศักยภาพในการหาข้อมูลของผู้ลงทุน  

6. ควรมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เพ่ิมเติมความรู้ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน
ในหลักทรัพย์ได้อย่างมีเหตุผล เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และศักยภาพของตนเอง เพ่ือให้ผู้ลงทุนลด
ภาระความเสี่ยงจากการที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนครบตามจ านวนที่คาดหวังจากการลงทุนนั้นด้วย สิ่งที่นัก
ลงทุนน ามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน  

7. ควรพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มุ่งเน้นเพ่ือให้สอดรับกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเพศชาย ที่
มีลักษณะการเลือกข้อมูลตามหลักเหตุและผล  การก าหนดช่วงเวลาถามตอบในช่วงที่ผู้ลงทุนใช้
อินเตอร์เน็ตในช่วงเวลา 10.01 – 14.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ต  เพ่ือเพ่ิม
อ านาจในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลได้เร็วขึ้น  มีความคล่องตัวกว่า ยืดหยุ่นสูง  

 
ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป 
 

1. ควรศึกษาพัฒนางานวิจัยในการพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้ตรงกับความต้องการของผู้ลงทุน
ประเภทบุคคล เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาเมนูข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน โดยเสนอให้ศึกษา ความคาดหวัง
ข้อมูลข่าวสารการลงทุน ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน ของนักลงทุนประเภทบุคคล  

2. ควรศึกษาพัฒนางานวิจัยในด้านความน่าเชื่อถือของข่าวสารด้านการลงทุนทางการเงิน ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน ของนักลงทุนประเภทบุคคล 
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