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The study of Uses and Gratifications of Individual Investors toward Financial Investment 

in Media and Information Communication Era aims to examine the relationships between 
people’s behavior in financial investment information seeking, the uses and gratifications from 
the obtained information and their demographic background. The study utilized a quantitative 
method, using 400 samples of individual online investors. A questionnaire was distributed and 
analyzed using descriptive statistics analysis, as well as T-Test analysis, One-way ANOVA, and 
Scheffe’s Multiple Comparison to test the predetermined hypotheses.        
 The results show that most of the respondents use the Internet 1-2 days per week, more 

than 7 times weekly, during 10.01 hrs. and 14.00 hrs. It is found that online investors looked for 

information in the Stock Exchange of Thailand (SET) website (www.set.or.th). The category of 

information searched was information of businesses and monetary products. The reason for using 

online financial investment information was its being up-to-date.  

As for the uses and gratifications of the financial investment information of individual 

online investors, the findings show that the online investors generally found the obtained 

information highly useful, which refers to their ability to use the information to plan an 

investment; while they generally felt highly gratified when the acquired information were up-to-

date.    

http://www.set.or.th/
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 The hypothesis tests results show that 1) investors with different demographics, including 
gender, age, education, and monthly income exhibited statistically different information seeking 
behavior at a significant level; 2) different demographics statistically affect the uses of the 
financial investment information at a significant level; 3) different demographics statistically 
affect the gratifications of the financial investment information at a significant level; 4) the 
information seeking in the media and communication era is associated with the uses of the 
financial investment information; and 5) the information seeking in the media and communication 
era is associated with the gratifications of the financial investment information 
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  ส่ือในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ความถ่ีในการแสวงหาข่าวสารผา่นส่ือ 
  ออนไลน์ต่อวนั 
 4.8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามการแสวงหาข่าวสารของส่ือ 55 
 ในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ช่วงเวลาท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสาร 
 บ่อยท่ีสุด 
 4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามการแสวงหาข่าวสารของส่ือ 56 

ในยคุสารสนเทศการส่ือสาร จ  าแนกตามส่ือออนไลน์ท่ีใชใ้นการแสวงหา 
ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน 
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 ทางการลงทุนทางการเงินท่ีเลือกแสวงหาข่าวสาร 
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  ข่าวสารดา้นการลงทุนทางการเงิน 
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 4.21 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของระดบัการ 71 
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การศึกษา  
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1.1 ที่มาและความส าคญัของปัญหา 
 
การพฒันาของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไดด้  าเนินต่อเน่ืองมาในทุกช่วงศตวรรษ และกลายเป็น

กลไกพ้ืนฐานท่ีส าคญัในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ลกัษณะท่ีส าคญั
ท่ีเกิดข้ึนคือ การหลอมรวมของระบบการส่ือสาร ความแพร่หลายของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็น
ท่ียอมรับกนัแลว้ว่าปัจจุบนัส่ือคอมพิวเตอร์มีบทบาทต่อชีวิตมนุษยอ์ยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้นอกจากน้ี 
เทคโนโลยทีางดา้นคอมพิวเตอร์ไดถู้กพฒันาข้ึนอย่างต่อเน่ืองเพ่ืออ  านวยความสะดวกในทุกดา้น
ของการใชชี้วิตประจ าวนัรวมถึงการท าธุรกิจท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ัว่โลก เป็นการส่ือสารแบบไร้
พรมแดน เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ไดม้ีส่วนช่วยใหเ้กิดการน าเสนอข่าวสารร่วมกบัส่ืออ่ืนๆ เช่น ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ส่ือโทรทศัน์ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสามารถดึงดูดความสนใจของผูรั้บสารได ้ศกัยภาพของ
เทคโนโลยีนับเป็นปัจจยั กระตุน้ให้เกิดความสนใจในข่าวสาร และเขา้มาใชป้ระโยชน์จากข่าว
ออนไลน์มากข้ึน เน่ืองจากปัจจยัดา้นความสด และความรวดเร็วเม่ือเปรียบเทียบกบัส่ือดัง่เดิมแลว้
นบัเป็นขอ้เด่นของข่าวออนไลน์ท่ีน าเสนอบนส่ือออนไลน์ ซ่ึงจดัว่าเป็นส่ือใหม่ท่ีสามารถเอาชนะ
อุปสรรคทางด้านระยะทางและเวลาได้ จึงนับเป็นปัจจัยท่ีจะช่วยผลกัดันการน าเสนอข่าวสาร
ออนไลน์ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง (สิริชยั วงษส์าธิตศาสตร์, 2549) 

ในดา้นของการลงทุนทางการเงิน กระแสโลกาภิวฒัน์สร้างความเช่ือมโยงของตลาดการเงิน
ทัว่โลก การผอ่นปรนกฎเกณฑท์างการคา้และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ สร้างความ
สะดวกรวดเร็วในการเคล่ือนยา้ยเงินทุน  ผูล้งทุนจึงมีทางเลือกมากมายในการลงทุน การบริหาร
ความเส่ียงผ่านนวตักรรมทางการเงินท่ีสร้างสรรค์ข้ึนผ่านองค์ความรู้ท่ีผสมกนัหลายดา้น ขอ้มูล
ข่าวสารถือเป็นกลไกส าคญัของตลาดเงินและตลาดทุน การควบคุมภายในจะประสบความส าเร็จได้
จากการมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเพียงพอในการตดัสินใจและมีการส่ือสารกนัอย่างชดัเจนและทัว่ถึง
การเปิดเผยขอ้มลูและข่าวสารกิจการในตลาดทุนอยา่งถกูตอ้งครบถว้นและทนัเวลาถือเป็นหวัใจ 
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ส าคญัในการสร้างความเท่าเทียมและความโปร่งใสของตลาดการเงินและตลาดทุนเพราะขอ้มูล
ข่าวสารเป็นส่วนประกอบส าคญัในการตดัสินใจ รวมทั้งยบัย ั้งความเช่ือมัน่ในการลงทุนและสร้าง
เสถียรภาพของตลาดทุนในระยะยาว (อจัฉรา โยมสินธุ,์ 2555) 

ซ่ึงขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงิน ซ่ึงไม่ไดจ้  ากดัแค่เพียงธนาคาร
พาณิชยท่ี์มีการรับฝากถอนเงินเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงสถาบนัการเงินประเภทอ่ืนๆ อยา่งเช่น บริษทั
เงินทุนหลกัทรัพย ์จึงส่งผลใหก้ารแข่งขนัระหว่างสถาบนัการเงินทวีความรุนแรง สถาบนัการเงิน
ต่างๆ จึงตอ้งปรับตวัการบริการเป็นแบบครบวงจร ตราสารทางการเงินในปัจจุบนัมีความซบัซอ้น
มากข้ึน ซ่ึงต่างจากในอดีต ท่ีตราสารทางการเงิน เช่น บญัชีเงินฝาก ไม่ไดมี้ความซบัซอ้น แต่ใน
ปัจจุบนัผลิตภณัฑท์างการเงินไดมี้การพฒันารูปแบบใหซ้บัซอ้นยิง่ข้ึน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของนักลงทุน เช่น ตราสารอนุพนัธ์ (Derivatives) ท าให้ตอ้งเรียนรู้และทราบข้อมูลการวางแผน
การเงิน เพ่ือเลือกใชต้ราสารในการลงทุนใหเ้หมาะกบัอตัภาพของตนเอง (รัชนีกร วงศจนัทร์, 2553)
 

 
 
ภาพที ่1.1 สดัส่วนผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    
แหล่งที่มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557. 
  

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสัดส่วนผูล้งทุน โดยเฉพาะการขยายฐานของผูล้งทุน เป็น
หน่ึงกลไกท่ีส าคญัในการพฒันาตลาดทุน การเปล่ียนแปลงสัดส่วนผูล้งทุนในช่วงท่ีผ่านมา ซ่ึงผู ้
ลงทุนประเภทบุคคลมีบทบาทในตลาดทุนเพ่ิมข้ึนทั้งในดา้นตราสารทุนและตราสารหน้ี ถือเป็น
ปัจจยับวกส าหรับตลาดทุนไทย ตามแผนแม่บทการพฒันาตลาดทุนท่ีทางกระทรวงการคลงัจดัท า
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ข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ทั้งน้ี ประเภทของผูล้งทุนในตลาดทุนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่
ไดแ้ก่ ผูล้งทุนสถาบัน (Institutional Investors) และผูล้งทุนรายย่อยหรือผูล้งทุนประเภทบุคคล
(Retail/Individual Investors)  สภาวะการลงทุนท่ีเปล่ียนแปลงไป การท่ีผูล้งทุนประเภทบุคคลมี
โอกาสการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างๆ เพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีโอกาสในการเขา้ถึงขอ้มูลและการลงทุนใน
หลกัทรัพย์ๆ ต่างๆ มกัจะอยูใ่นกลุ่มสถาบนั โดยการเพ่ิมตราสารซ่ึงผูล้งทุนรายยอ่ยสามารถเขา้ถึงได ้
ความตอ้งการลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งมากกว่าผลตอบแทนดอกเบ้ียเงินฝาก ส่งผลให้ผูล้งทุนหันไป
หาช่องทางลงทุนในหลกัทรัพยม์ากข้ึน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557) 

ส าหรับผูล้งทุน การเตรียมความพร้อมท่ีจะลงทุนทางการเงินนอกจากจะรู้จกัองค์ประกอบ
ของหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุนแลว้ ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือการศึกษาขอ้มูลและการติดตามขอ้มูลพ้ืนฐาน
เก่ียวกบัสภาวะโดยรวม ซ่ึงในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมาไม่ว่าจะเป็นยุคเศรษฐกิจเฟ่ืองฟู มีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจหรือยคุวิกฤติการณ์อนัส่งผลให้เศรษฐกิจซบเซา จะเห็นไดว้่าดชันีราคาหลกัทรัพยม์ี
บทบาทส าคญัเก่ียวขอ้งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และอยู่ในความสนใจของผูป้ระกอบการ
และ นกัลงทุนประเภทบุคคลอยา่งสม ่าเสมอ ตามส่ือประเภทต่างๆ โดยจะมีการรายงานสภาวะอตัรา
การซ้ือขาย วิเคราะห์ถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนทางการเงินให้ทราบกัน
อยา่งต่อเน่ือง ขอ้มูลเหล่าน้ีถือเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความส าคญัอย่างมากในการใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจลงทุนในธุรกิจต่างๆ โดยตดัสินใจลงทุนของนักลงทุนรายย่อยในการลงทุนทางการเงิน 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับผลตอบแทน หรือก าไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย. สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2552) 

ดงันั้น เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มลูข่าวสารท่ีจะสนองตอบความตอ้งการของบุคคล ทั้งท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความตอ้งการส่วนตวั หน้าท่ีการงานและการเรียนรู้ จึงตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการแสวงหา (Krikelas, 
1983, p. 5) จากการเขา้สู่ยคุสารสนเทศการส่ือสารท่ีท าให้ขอ้มูลทวีความส าคญัข้ึนส่ืออินเตอร์เน็ต
และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ถือเป็นส่ือเพื่อการเขา้ถึงขอ้มลูท่ีปัจจุบนัมีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย การแสวงหา
ขอ้มลูเก่ียวกบัการลงทุนจึงเป็นประโยชนอ์ยา่งมากกบัผูล้งทุนดว้ยเช่นกนั ยกตวัอยา่ง การซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้มลูของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ข่าว ทั้งงบการเงิน รายช่ือผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ สิทธิประโยชน์การลงทุน ฯลฯ ท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยน าเสนอเพื่อให้บริการแก่บริษัทสมาชิก ผู ้ขายข้อมูล ส่ือหนังสือพิมพ ์
สถาบนัการศึกษา กองทุน องคก์รภาครัฐ และนักลงทุนทัว่ไป โดยมีวตัถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการ
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อใช้ศึกษาประกอบการลงทุนจึงจ าเป็นต้องหาข้อมูลจาก
แหล่งขอ้มลูหลายๆ แหล่ง ซ่ึงแหล่งขอ้มลูควรมีความน่าเช่ือถือ ถูกตอ้ง ทนัสมยั และง่ายต่อการใช้
งาน เช่น การใหบ้ริการ Website ส าหรับบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์หรือการคน้หาขอ้มลู
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จากแหล่งขอ้มลูทางอินเทอร์เน็ตอ่ืนๆ จึงเห็นไดว้่าการพฒันาเทคโนโลยกีารส่ือสารในปัจจุบนั กา้ว
สู่ยุคสารสนเทศการส่ือสาร ขอ้มูลไม่เพียงแต่ต้องถูกตอ้ง แต่ต้องเข้าถึงผูล้งทุนได้อย่างรวดเร็ว 
(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) 

ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนจึงจะต้องมีความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา  
เพราะขอ้มูลท่ีไดรั้บถูกตอ้งแต่ล่าชา้ ขอ้มูลย่อมไม่สามารถเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนไดท้นัการณ์
และในทางกลบักนั หากขอ้มลูท่ีไดรั้บแมม้ีความรวดเร็วแต่หากมีความผิดพลาด ขอ้มูลก็อาจสร้าง
ความเสียหายแก่ผูใ้ชไ้ดม้าก และท่ีส าคญัท่ีสุดขอ้มลูตอ้งสามารถน าไปวิเคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือการ
วิเคราะห์ท่ีมีประสิทธิภาพในการประเมินเหตุการณ์ ระดบักระแสเงินและระดบัความเส่ียงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือผูล้งทุนจะไดอ้อกแบบกลยทุธก์ารลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม (ศุภชยั ศรีสุชาติ, 
2549) 

การลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีสุด คือ การลงทุนโดยไม่มีความรู้ความเขา้ใจในขอ้มูล เพราะ
ความไม่รู้คือความเส่ียง การมีความรู้ความเขา้ใจรอบดา้น รวมทั้งขอ้มลูข่าวสารจะช่วยลดความเส่ียง
จากการลงทุน ปัจจัยส าคัญในการลงทุนให้ประสบความส าเร็จจึงมาจากการมีความรู้และการ
แสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง การไม่รู้จกัทางเลือก ไม่รู้วิธีบริหารความเส่ียง ไม่รู้จกัการวิเคราะห์
บริษทั ไม่รู้จกักาวางแผนการลงทุน ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนท่ีผิดพลาดได ้แต่หากนักลงทุนมี
ความรู้ความเข้าใจ สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน เข้าใจหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุน เข้าใจ
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั เข้าความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน สร้างการวางแผนการเงินท่ีเหมาะสมก็จะ
สามารถลงทุนไดอ้ยา่งมีเหตุผล เพราะปัจจยัหลายดา้นส่งผลต่อราคาหลกัทรัพย ์จึงไม่มีใครรู้แน่ชดั
ว่าราคาหลกัทรัพยจ์ะปรับเปล่ียนไปในทิศทางใด การศึกษาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มูลหลายๆ ทาง แลว้
วิเคราะห์อย่างรอบครอบก็ตดัสินใจ จึงช่วยลดความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย, 2557) 

ทั้งน้ี ความรู้ของผูล้งทุนนอกจากจะช่วยใหผู้ล้งทุนตดัสินลงทุนไดดี้ข้ึนแลว้ ยงัช่วยเติมเต็ม
ประสิทธิภาพของตลาดโดยรวมไดอี้กดว้ย เพราะความตระหนกต่อข่าวสารท่ีส่งผลกระทบในระยะ
สัน่ มกัเกิดจากความไม่รู้ขอ้มลูข่าวสาร เมื่อผูล้งทุนมีขอ้มลู มีความรู้ความเขา้ใจในกลไกการลงทุน 
ความมีเสถียรภาพของตลาดการเงินก็จะเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัของตลาดทุน
ไทยในระดบันานาชาติไดอี้กดว้ย 

ปัจจุบนัมีแหล่งขอ้มูลดา้นการลงทุนมากมายให้บริการผ่านช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทั้ง
ทางเวบ็ไซตแ์ละส่ือสงัคมออนไลน์ ซ่ึงสามารถแบ่งตามผูใ้ห้ขอ้มูล (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย. สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2552) ไดด้งัน้ี 
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1) แหล่งขอ้มูลจากบริษทัจดทะเบียน เช่น ผลการด าเนินงานงบการเงิน ข่าวสารจาก
ผูบ้ริหาร เป็นตน้ 

2) แหล่งขอ้มลูจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
3) แหล่งขอ้มูลจากสถาบนัการเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์บริษทัลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

หรือธนาคาร เช่น บทวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ผลิตภณัฑก์ารเงิน 
4) แหล่งขอ้มลูจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สมาคมบริษทัจดทะเบียน สมาคมส่งเสริม

ผูล้งทุนไทย 
สารสนเทศการส่ือสาร ก่อให้ประโยชน์ในการคน้หาขอ้มูลอย่างมาก ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีเกิดข้ึน

ในปัจจุบนัมีความเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา การศึกษาหาความรู้ การรับขอ้มูลข่าวสารขอ้เท็จจริง
จึงตอ้งมีความรวดเร็ว และแม่นย  าทนัต่อสภาพการณ์ข่าวสาร ดงันั้นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร จึง
ต้องสามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบันท่ีเกิดนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ 
มากมาย สารสนเทศการส่ือสาร จึงมีบทบาทอยา่งมากในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึนส าหรับการ
น าเสนอขอ้มลูข่าวสารในยคุสงัคมสารสนเทศผ่านส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั สร้างค่านิยม ความนึก
คิด และพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการแพร่กระจายนวตักรรมความรู้ต่อสังคมอย่างรวดเร็ว และจาก
การศึกษาผลวิจยัโครงการส ารวจกลุ่มผูม้ีศกัยภาพเป็นผูล้งทุนใหม่ (Potential Investor Survey) ซ่ึง
ท าการวิจยัผูท่ี้มีเงินลงทุนในหลกัทรัพยห์รือกองทุนรวม 50,000 บาทข้ึนไป จ านวน 817 ราย พบว่า 
ช่องทางการส่ือสารมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจในการลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยร้อยละ 49.00 ใชส่ื้อ
อินเตอร์เน็ตเป็นส่ือหลกัในการรับรู้ข่าวสารการรับรู้ข่าวสารผา่นส่ือ รองลงมาคือ หนงัสือพิมพ ์ร้อย
ละ 16.00 โดยใชเ้ป็นแหล่งสนบัสนุนขอ้มลูทางการเงิน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ, ม.ป.ป.) 

จากการศึกษาข้างต้น ยงัเห็นว่าสอดคลอ้งกบังานวิจัยเร่ือง ผูม้ีศกัยภาพลงทุนในตลาด
หลกัทรัพย ์(Potential Retail Investors) และนักลงทุนบุคคล (Current Retail Investors)ใน
ต่างจงัหวดัปีพ.ศ. 2557 พบว่า ส่ือสงัคมออนไลน์ มีบทบาทในการหาขอ้มูลการลงทุนของกลุ่มนัก
ลงทุนต่างจงัหวดั คิดเป็นร้อยละ 75 เช่นการับข้อมูลข่าวสารการลงทุนจากเว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรัพยย์งัถือเป็นการรับขอ้มลูในใชชี้วิตประจ าวนัของกลุ่มผูม้ีศกัยภาพการลงทุน (สถาบนัวิจยั
และให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2557) จึงเห็นไดว้่าสารสนเทศการส่ือสารมีการ
พฒันาส่ือใหม่ (New Media) ใหส้อดรับกบัการเผยแพร่ขอ้มูลในการลงทุนท่ีหลากหลาย เช่น การ
ใชส่ื้อออนไลน์ในการเผยแพร่ข่าวสารกบันกัลงทุนการให้ความรู้เก่ียวกบัการวางแผนการเงินผ่าน
ทางเวบ็ไซด ์ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการน าขอ้มลูข่าวสารดงักล่าวมาใชพ้ิจารณาลงทุนทางการเงิน ท า
ให้นักลงทุนเลือกใช้การส่ือสารผ่านระบบสารสนเทศมากข้ึน ทั้งน้ีการเลือกใช้ส่ือในระบบ
สารสนเทศ จะมีการเลือกใชท่ี้แตกต่างกนัตามความถนดั ความพึงพอใจ และความสนใจของแต่ละ
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บุคคล ในส่วนของประชาชนท่ีใส่ใจต่อการออมโดยการลงทุน ดว้ยเหตุน้ีท าใหผู้ว้ิจยัเกิดความสนใจ
ศึกษาการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ จากข่าวสารการลงทุนการเงินของผูล้งทุนประเภทบุคคล
ในยคุสารสนเทศการส่ือสารส่ือสารทั้งน้ีผูว้ิจยัจะศึกษาเปรียบเทียบกบัปัจจยัลกัษณะทางประชากร 
และประเภทของแหล่งข่าวสารในยุคสารสนเทศ ท่ีส่งผลกบัประโยชน์ และความพึงพอใจจาก
ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ทั้งน้ีผลวิจัยท่ีได้จะน าไปพฒันาข่าวสารการลงทุนการเงินผ่าน
สารสนเทศการส่ือสาร ใหเ้ป็นประโยชน์และสร้างความพึงพอใจใหก้บันกัลงทุนทางการเงินไดม้าก
ท่ีสุด 

 

1.2 ปัญหาการวจิยั 
 

1.2.1 ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนัมีการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงิน แตกต่าง
กนัหรือไม่ 

1.2.2 ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกันมีการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน 
แตกต่างกนัหรือไม่ 

1.2.3 ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกันมีความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
แตกต่างกนัหรือไม ่

1.2.4 การแสวงหาข่าวสารในยคุสารสนเทศมีความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์ ข่าวสาร
การลงทุนทางการเงิน หรือไม ่

1.2.5 การแสวงหาข่าวสารในยคุสารสนเทศ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในข่าวสาร
การลงทุนทางการเงิน หรือไม ่

 
1.3 วตัถุประสงค์การวจิยั 

 
1.3.1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากร กบัการแสวงหาร

ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน 
1.3.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากร กับการใช้

ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน 
1.3.3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากร กบัความพึง

พอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน 
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1.3.4 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศ และการใช้
ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน 

1.3.5 เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างการแสวงหาข่าวสารในยคุสารสนเทศ และความพึง
พอใจในข่าวสารการลงทุนทางการเงิน 

 

1.4 สมมตฐิานการวจิยั 
 

1.4.1 ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนั มีการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินแตกต่าง
กนั 

1.4.2 ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนั มีการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
แตกต่างกนั 

1.4.3 ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกัน มีความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
แตกต่างกนั 

1.4.4 การแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศมีความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสาร
การลงทุนทางการเงิน 

1.4.5 การแสวงหาข่าวสารในยคุสารสนเทศมีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงิน 
 

1.5 ขอบเขตของการวจิยั 
 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ จากข่าวสารการลงทุน
การเงินของผูล้งทุนประเภทบุคคลในยคุสารสนเทศการส่ือสารทั้งน้ีผูว้ิจยัก  าหนดขอบเขตของการ
วิจยั ดงัน้ี 

 
1.5.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งแบ่งได ้ดงัน้ี 

1) ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ผูใ้ชส่ื้อใหม่ ทาง เว็บไซต์ของสถาบนัการเงิน ส่ือ
สังคมออนไลน์ ทั้ งน้ีผูว้ิจ ัยศึกษาข้อมูลประชากรจากข้อมูลนักลงทุนทางการเงินของผูล้งทุน
ประเภทบุคคล ผูเ้ปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557) จ  านวน 
1,072,492 คน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557) 



  8 

2) กลุ่มตวัอย่าง เป็นผูล้งทุนประเภทบุคคล ซ่ึงเป็นผูเ้ปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์
ทั้งน้ีผูว้ิจยัก  าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างในตามสูตรของ Yamane 
(1967) โดยก าหนดความเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดข้นาดของตวัอย่างท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามท่ี
ค  านวณไดเ้ท่ากบั 400 ตวัอย่าง การทั้งน้ีผูว้ิจยัเลือกใชแ้บบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บ
แบบสอบถามออนไลน์ ในไลน์ (Line) และเฟชบุ๊ค (Facebook) ของกลุ่มนกัลงทุนทางการเงิน 

 
1.5.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัก  าหนดเน้ือหาตามตวัแปร ดงัน้ี 

1) ปัจจยัลกัษณะทางประชากร แบ่งได ้5 ประการ ดงัน้ี คือ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ 

2) ปัจจยัเก่ียวกบัการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินจากส่ือออนไลน์ ของผู ้
ลงทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการส่ือสารผูว้ิจัยประยุกต์ใช้แนวคิด และงานวิจัยของ 
พสนนัท ์ปัญญาพร (2555) สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2557) ท่ี
อธิบายถึงเว็บไซต์ของสถาบันการเงินส่ือสังคมออนไลน์  และการแบ่งตามจ านวนคร้ังท่ีใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาข่าวสารความถ่ีในการการแสวงหาข่าวสารผ่านส่ือออนไลน์ต่อวนั และ
ช่วงเวลาท่ีท่านใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสาร รวมถึงรายละเอียดดา้นการแสวงหาข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินจากส่ือออนไลน์ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงินวตัถุประสงค์
เปิดรับข่าวสารดา้นการการลงทุนทางการเงิน 

3) การใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนการเงินของผูล้งทุนประเภทบุคคลในยุค
สารสนเทศการส่ือสารผูว้ิจยัประยุกต์ใชต้ามแนวคิดของ แมคคอมส์และเบคเคอร์ (McCombs and 
Becker, 1979) แบ่งได ้5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ตอ้งการรู้เหตุการณ์ 2) ตอ้งการช่วยตดัสินใจ 3) ความ
ตอ้งการขอ้มลูเพื่อพดูคุย 4) ความตอ้งการมีส่วนร่วม 5) ความตอ้งการเสริมความคิดเห็น หรือการ
สนบัสนุนการตดัสินใจท่ีไดก้ระท าไปแลว้ 

4) ความพึงพอใจในข่าวสารการลงทุนการเงินของผูล้งทุนประเภทบุคคลในยุค
สารสนเทศการส่ือสารผูว้ิจยัประยกุตใ์ชต้ามงานวิจยัของ Wenner (1985) เก่ียวกบัความพึงพอใจใน
การบริโภคข่าวสาร (News Gratifications) โดย ไดแ้บ่งความพึงพอใจออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ความ
ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ ความหลากหลาย ความน่าสนใจของขอ้มลูข่าวสารผา่นส่ือออนไลน์ท่ีมีความ
น่าเช่ือถือมีความครบถว้นในการตดัสินใจลงทุน ขอ้มูลข่าวสารตรงกบัความตอ้งการ และเขา้ถึง
ขอ้มลูไดส้ะดวกรวดเร็ว 
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1.6 นิยามศัพท์ 
 

การใช้ประโยชน์ หมายถึง การน าขอ้มลูข่าวสารท่ีไดจ้ากการแสวงหาข่าวสารจากส่ือ ไปใช้
ประโยชน์ดา้นใดดา้นหน่ึง ตามความตอ้งการของแต่ละบุคคลในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความตอ้งการรู้
เหตุการณ์ความตอ้งการขอ้มูลเพื่อสนทนา ความตอ้งการมีส่วนร่วมความต้องการสนับสนุนการ
ตดัสินใจในการลงทุนในหลกัทรัพย ์

การลงทุนทางการเงิน หมายถึง วิธีการสะสมเงินเพื่อก่อใหเ้กิดผลตอบแทนในอนาคตท่ีคาด
ว่าจะไดรั้บมากข้ึนผา่นสถาบนัทางการเงิน ไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัหลกัทรัพย ์
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการลงทุนผา่นสินทรัพยท์างการเงิน  

การแสวงหาข่าวสาร หมายถึง วิธีการในการแสวงหาข่าวสารโดยวดัจากความบ่อยคร้ัง 
วตัถุประสงค ์และประเด็น ของผูรั้บสารในการคน้หาข่าวสารการลงทุนในหลกัทรัพย ์

ความพงึพอใจ หมายถึง ระดบัของความพอใจท่ีผูรั้บสารไดรั้บจากการแสวงหาข่าวสารจาก
ส่ือใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในหลกัทรัพย ์เช่น การใชข่้าวสารเพื่อประโยชน์ทางดา้นขอ้มลู การ
ใชข่้าวสารเพื่อประโยชน์ระหว่างขอ้มลูทางสงัคมกบัการรับรู้ข่าวสาร  

ลกัษณะทางประชากร หมายถึง ขอ้มลูพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผูล้งทุนประเภทบุคคลในยุค
สารสนเทศการส่ือสาร ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพอธิบายได้
ดงัน้ี 

ส่ือออนไลน์  หมายถึง เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเป็นช่องทางส่ือสารผ่านทางระบบ
อินเตอร์เน็ต เพ่ือเสนอขอ้มลูต่างๆ การลงทุนทางการเงิน ไดแ้ก่ 

1) เว็บไซต์ของสถาบันการเงิน ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน
หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2) ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เฟชบุ๊ค (Facebook) ยทููป (Youtube) ของสถาบนัการเงิน
และบริษทัหลกัทรัพย ์และบลอ็กส่วนบุคคล 

 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.7.1 เพื่อน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการส ารวจไปใชเ้ป็นขอ้มลูเพื่อปรับปรุงการวางแผนการลงทุน
การเงิน ใหส้อดคลอ้งกบัความพึงพอใจของผูล้งทุนประเภทบุคคลในยคุสารสนเทศการส่ือสาร 
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1.7.2 เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาส่ือในการเผยแพร่ข่าวสารการลงทุนการเงิน เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจในการลงทุนการเงิน ของผูล้งทุนประเภทบุคคล ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

1.7.3 เพื่อน าผลวิจยัไปใชพ้ฒันาส่ือสารสนเทศในการเผยแพร่ข่าวสารการลงทุนการเงิน
ใหก้บัผูล้งทุนประเภทบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

1.8 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 

ลกัษณะทางประชากร 
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. ระดบัการศึกษา  
4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
5. อาชีพ 

 การแสวงหาข่าวสาร 
1. จ าแนกตามจ านวนคร้ังฯ  
2. ความถ่ีในการการแสวงหาฯ   
3. ช่วงเวลาท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ต 

4. ส่ือออนไลน์ในการลงทุนฯ 

5. ประเภทของข่าวสารฯ 

6. วตัถุประสงคเ์ปิดรับข่าวสารฯ  

 

 
ความพึงพอใจข่าวสาร 
การลงทุนทางการเงิน 

 
 

การใชป้ระโยชนข่์าวสาร 
การลงทุนทางการเงิน 



 

 
 

บทที ่2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ จากข่าวสารการลงทุนการเงินของผูล้งทุน
ประเภทบุคคลในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวการลงทุนและการวางแผนการลงทุน 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัส่ือออนไลน์ 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการแสวงหาข่าวสาร 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจจากส่ือ 
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน 
 

Hallman and Rosenbloom (2000) ได้กล่าวว่า การวางแผนการเงินส่วนบุคคลว่า เป็น
กระบวนการประเมิน สรรค์สร้าง และน าแผนทางการเงินของแต่ละบุคคลไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายทางการเงินท่ีแต่ละบุคคลตอ้งการ ให้บรรลุภายใตเ้ง่ือนไขเฉพาะของแต่
ละบุคคลโดยแผนการเงินท่ีไดว้างไวน้ั้นข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคท์างการเงินของผูว้างแผน และมีการ
ใชเ้คร่ืองมือทางการเงินมากกว่าหน่ึงอยา่ง เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 
2.1.1 การวางแผนการออมและการลงทุน 
การวางแผนการเงินเป็นส่ิงจ  าเป็นในการบรรลุเป้าหมายในชีวิต การวางแผนการเงินท่ีดีท า

ใหบุ้คคลมีแนวทางการออมเงิน และการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัแต่ละบุคคล และท า
ใหมี้หลกัประกนัในยามฉุกเฉินรวมทั้งมีเงินทุนไวใ้ชอ้ยา่งเพียงพอในวยัเกษียณ ยิง่ไปกว่านั้นการ 
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วางแผนการเงินจะท าใหบุ้คคลไดรู้้แนวทางว่าจะใชจ่้ายเงินเก็บออมเงิน หรือวางแผนลงทุนอย่างไร
เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ดงันั้น การวางแผนการเงินส่วนบุคคลจึงเป็นการบูรณาการแผนการ
เงินในแต่ละดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงประกอบดว้ย การวางแผนรายไดแ้ละรายจ่าย 
การวางแผนการออมเงิน การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี การวางแผนการลงทุน การ
วางแผนเพื่อวยัเกษียณและการวางแผนมรดก โดยมีหลกัพ้ืนฐานในการจดัท าแผนการเงิน (รัชนีกร 
วงศจนัทร์, 2553, น. 18-19) คือ 

1) การสร้างความมัง่คัง่ (Wealth Creation) เก่ียวขอ้งกบัการบริหารรายไดร้ายจ่ายใน
การอุปโภคบริโภค (Consumption Planning) มีวินยัในการออมและควบคุมรายจ่าย เพื่อเป็นฐานใน
การต่อยอดความมัง่คัง่ในอนาคต 

2) การปกป้องความมัง่คัง่ (Wealth Protection) เป็นการคุม้ครองความเส่ียงท่ีอาจเกิด
ข้ึนกับสินทรัพยท่ี์ไม่มีชีวิต เช่น บา้น รถยนต์ และสินทรัพยท่ี์มีชีวิต คือ ตวัเราเอง และผูอ้ยู่ใน
อุปการะโดยการวางแผนประกนัภยั (Insurance Planning) เพื่อลดความสูญเสียทางการเงินอนัจะ
ส่งผลกระทบใหค้วามมัง่คัง่ลดลงและจะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน รวมทั้งการ
วางแผนการใชจ่้ายในบั้นปลายชีวิตผา่นการวางแผนเพ่ือวยัเกษียณ (Retirement Planning) ให้มีชีวิต
บั้นปลายท่ีมีความสุข 

3) การต่อยอดความมัง่คั่ง (Wealth Accumulation) สะสมความมั่งคั่งผ่านการ
วางแผนภาษี (Tax Planning) และการวางแผนการลงทุน (Investment Planning) โดยการลด
ค่าใชจ่้ายในส่วนของภาษีท่ีตอ้งจ่ายผา่นการวางแผนภาษี และเพ่ิมรายไดจ้ากสินทรัพย ์ผ่านการวาง
แผนการลงทุน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน 

4) การกระจายความมัง่คัง่ (Wealth Distribution) เพ่ือส่งมอบความมัง่คัง่ให้กับ
บุคคลท่ีต้องการให้เขาเป็นผูรั้บมรดก เช่น ลูกหลาน ญาติพี่น้อง หรือการกุศล ผ่านการวางแผน
มรดก (Estate Planning) 

 
2.1.2 ขอบเขตของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
ขอบเขตของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลครอบคลุมถึงการจดัการการเงินท่ีส าคญัๆ ของ

บุคคลดงัต่อไปน้ี (สุขใจ น ้ าพุด, 2545, น. 36)  
1) การวางแผนการบริโภคและอุปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ (Consumption Planning) 

เร่ิมตน้จากการมีการงานอาชีพท่ีเหมาะสม เพ่ือสร้างรายไดท่ี้มัน่คง รู้จกัเก็บออมควบคุมค่าใชจ่้ายทั้ง
บริโภคและอุปโภค บริหารรายได้และรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ
สร้างความมัง่คัง่และความมัน่คงทางการเงินแก่ตนเองและครอบครัว 
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2) การบริหารความเส่ียงและการวางแผนประกนัภยั (Insurance Planning) เป็นการ
สร้างความมัน่คงให้กบัชีวิตและสินทรัพยข์องบุคคล โดยการวางแผนบริหารความเส่ียงของชีวิต
และความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสินทรัพยท่ี์อยู่ในความครอบครอง และเป็นหลกัประกนัในชีวิต
และบุคคลท่ีอยูใ่ตก้ารดูแลรับผดิชอบ 

3) การวางแผนภาษี (Tax Planning) เพื่อลดภาระภาษีตามสิทธิประโยชน์ท่ีภาครัฐ
มอบให ้โดยผา่นกระบวนการวางแผนภาษี เงินท่ีประหยดัไดจ้ากการวางแผนภาษีน้ีสามารถน าไป
ลงทุนเพ่ิมเพ่ือสร้างสิรนทรัพยแ์ละความมัน่คงใหก้บัชีวิตได ้

4) การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) เพื่อใหเ้งินออมท่ีสะสมไวง้อกเงย
โดยการจัดสรรเงินออมไปลงทุนในทางเลือกต่างๆ ท่ีเหมาะสม ให้ได้รับอตัราผลตอบแทนท่ี
คาดหวงัและบรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีก  าหนด ภายใตค้วามเส่ียงและเง่ือนไขการลงทุนของแต่ละ
บุคคล 

5) การวางแผนเพื่อวยัเกษียณ (Retirement Planning) เป็นการเตรียมความพร้อม
ส าหรับชีวิตหกลงัจากเกษียณอาย ุซ่ึงไม่มีรายไดป้ระจ าส่งผลใหชี้วิตเกษียณอยา่งเกษม มีสินทรัพยท่ี์
สร้างรายไดจ้  านวนมากพอส าหรับการใชจ่้ายในวยัเกษียณ ไม่เป็นภาระของลกูหลานและสงัคม 

6) การวางแผนมรดก (Estate Planning) เป็นการวางแผนกระจายความมัง่คัง่ให้กบั
ทายาทรุ่นต่อไป หรือวางแผนมอบมรดกเป็นสาธารณะกุศล เพื่อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ระหว่าง
ผูม้ีสิทธิท่ีจะไดรั้บมรดกภายหลงัจากเจา้ของมรดกเสียชีวิตแลว้ 
  

2.1.3 เป้าหมายทางการเงินตามระยะเวลา 
ประเภทของเป้าหมายทางการเงินโดยทัว่ไป สามารถแบ่งตามระยะเวลาท่ีตอ้งการบรรลุ

ตามเป้าหมายทางการเงินดังกล่าวออกได้เป็น 3 ประเภท คือ เป้ าหมายทางการเงินระยะสั้ น
เป้าหมายทางการเงินระยะปานกลาง และเป้ าหมายทางการเงินระยะยาว ซ่ึงแต่ละประเภทมี
รายละเอียด ดงัน้ี (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2552, น. 23) 

1) เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น ระยะเวลาท่ีจะบรรลุตามเป้าหมายไดภ้ายใน 1 ปี 
มกัเก่ียวข้องกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั และมุ่งเน้นให้ตนเองและครอบครัว มีความเป็นอยู่
สะดวกสบายข้ึน มุ่งเนน้ความสุขในปัจจุบนั เช่น ตอ้งการออมเงินจ านวน 10,000 บาท เพ่ือเป็นเงิน
ส ารองเผือ่ฉุกเฉิน ภายในระยะเวลา 1 ปี 

2) เป้าหมายทางการเงินระยะปานกลาง ระยะเวลาท่ีจะบรรลุตามเป้าหมายไดภ้ายใน 
2-5 ปี มุ่งเนน้การสร้างสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดรายได ้หรือมีผลใหชี้วิตมีความสะดวกสบายยิ่งข้ึนดว้ย 
เช่น ตอ้งการออมเงินเพ่ือเป็นเงินดาวน์ซ้ือบา้น จ  านวนเงิน 1,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี 
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3) เป้าหมายทางการเงินระยะยาว ระยะเวลาท่ีจะบรรลุตามเป้าหมายไดเ้กิน 5 ปีข้ึน
ไป เป็นเป้าหมายท่ีสร้างความมัน่คงใหก้บัชีวิตของตนเองและครอบครัวในระยะยาว เช่น ตอ้งการ
ซ้ือประกนัชีวิตระยะเวลาจ่ายเบ้ีย 10 ปี ใหค้วามคุม้ครองชีวิต 20 ปี 
  

2.1.4 ทฤษฎีการลงทุน 
Reilly and Brown (2003 อา้งถึงใน เฉลิมขวญั ครุธบุญยงค์, 2557) ให้นิยามว่าการลงทุน 

เป็นพนัธะผกูพนัของน าเงินปัจจุบนัสร้างกระแสเงินสดในอนาคต เพ่ือชดเชยให้กบัผูล้งทุน ในเร่ือง
ต่อไปน้ี 1) ระยะเวลาท่ีใช้ในการลงทุน 2) อตัราเงินเฟ้อท่ีคาดหวงั และ 3) ความไม่แน่นอนของ
กระแสเงินสดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

วตัถุประสงค์ของการลงทุนทางการเงิน ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของ
ดอกเบ้ีย (Interest) เงินปันผล (Dividend) ก าไรจากการซ้ือขายหุ้น (Capital Gain) และสิทธิพิเศษ
อ่ืนๆ กล่าวโดยสรุปก็คือ มุ่งผลตอบแทนจากการใช้ทุนในรูปแบบของผลตอบแทนทางการเงิน 
(Monetary Return) (เฉลิมขวญั ครุธบุญยงค,์ 2557) แบ่งประเภทดงัน้ี 

 
2.1.5 การลงทุนทางการเงิน 
การลงทุนทางการเงิน (Financial Investment) หมายถึง การลงทุนในหลกัทรัพย ์หรือการ

ซ้ือขายแลกเปล่ียนหลกัทรัพยต่์างๆ ในตลาดหุน้ โดยผูล้งทุนใชเ้งินของตน และมุ่งหวงัผลตอบแทน
เป็นส่วนเกินจากการลงทุน (Capital Gain) หรือขาดทุนจากการลงทุน (Capital Loss) ก็ได ้การ
ลงทุนโดยนยัทางการเงิน จะไม่ค านึงถึงว่าการลงทุนของตนนั้นจะเกิดสินทรัพยข้ึ์นมาใหม่ในระบบ
เศรษฐกิจหรือไม่ ซ่ึงต่างจากการลงทุนโดยนัยทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งผลทางเศรษฐกิจให้เกิดสินทรัพย์
ใหม่เป็นส าคญั แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนโดยนัยทางการเงินนั้น เงินลงทุนก็จะถูกน าไปสร้าง
สินทรัพยใ์หม่ในทางออ้ม ดงันั้น การลงทุนทั้งสองลกัษณะน้ีจึงมีความสัมพนัธ์กนัและไม่ไดแ้ยก
จากกนัโดยเด็ดขาด (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2552, น. 18) 

 
2.1.6 การลงทุนในหลกัทรัพย์ 
การลงทุนในหลกัทรัพยห์มายถึง การลงทุนอ่ืนๆ ท่ีผูล้งทุนน าเงินมาลงทุนในหลกัทรัพย ์ก็

เพราะคาดหวงัท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนคุม้กบัค่าเสียโอกาสและความเส่ียงต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน และ
เน่ืองจากหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัใหผ้ลตอบแทน และความเส่ียงแตกต่างกนั ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนใน
หลกัทรัพยจ์ะได้รับนั้นประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญคือ(ทีมสถิติดุลการช าระเงินฝ่ายสถิติและ
ขอ้สนเทศ, 2550) 
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1) ดอกเบ้ียหรือเงินปันผลจากหลกัทรัพยร์ะหว่างเวลาท่ีถือหลกัทรัพยน์ั้นไว ้
2) ผลแตกต่างส่วนท่ีราคาขายหลกัทรัพยอ์อกไปสูงกว่าราคาท่ีซ้ือมา หรือเรียกว่า

ก  าไร ส่วนทุน (Capital Gain) แต่ถา้ราคาขายออกไปต ่ากว่าราคาซ้ือมา ก็ถือเป็นขาดทุน ส่วนทุน 
(Capital Loss) ซ่ึงจะท าใหผ้ลตอบแทนสุทธิลดลง 

 
2.1.7 ปัจจยัของหลกัการลงทุน 
ปัจจยัของหลกัการลงทุน มีรายละเอียดดงัน้ีคือ (บวร ปภสัราธร, 2552) 

1) หลกัความปลอดภยัของเงินลงทุน (Security of Principal) หมายถึง การลงทุนท่ี
มุ่งรักษาไวซ่ึ้งเงินลงทุนและการท่ีจะไดรั้บเงินลงทุนคืนเป็นการแน่นอน โดยยดึหลกัความปลอดภยั
แห่งเงินลงทุนโดยเข้มงวด การลงทุนโดยยึดหลกัการน้ี ได้แก่ การฝากเงินธนาคาร ซ่ึงได้รับ
ผลตอบแทนเป็นดอกเบ้ีย การลงทุนในพนัธบตัร และตัว๋เงินคลงั เพราะหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีรักษาไว้
ซ่ึงมลูค่าของเงินและมีก  าหนดไดรั้บเงินทุนคืนเป็นการแน่นอน 

2) หลกัเสถียรภาพหรือความสม ่าเสมอของรายได้ (Stability of Income) เป็น
หลกัการคลา้ยกบัหลกัความปลอดภยัของเงินทุน แต่จะเน้นไปทางดา้นการลงทุนท่ีให้รายไดโ้ดย
สม ่าเสมอ หรือไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนท่ีแน่นอน หลกัทรัพยท่ี์ใหร้ายไดส้ม  ่าเสมอแน่นอน ไดแ้ก่ 
พนัธบตัร และตัว๋เงินคลงั 

3) หลกัความงอกเงยของเงินลงทุน (Capital Growth) การลงทุนเพื่อให้กองงอกเงย
เพ่ิมข้ึน วิธีการก็คือ น ารายไดท่ี้เกิดจากการลงทุนไปลงทุนเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดการงอกเงยหรือเพ่ิม
เงินลงทุนข้ึนเร่ือยๆ การลงทุนตามหลกัการน้ีจะไม่เลือกลงทุนในหลกัทรัพยอ์ย่างใดอย่างหน่ึง
โดยเฉพาะ แต่จะเลือกลงทุนในหลกัทรัพยธุ์รกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีมีก  าไรดี และก าลงัจะมีทาง
กา้วหนา้ต่อไปในอนาคต 

4) หลกัความคล่องตวัในการซ้ือขาย (Marketability) หมายถึง การเลือกลงทุนใน
หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือง่ายขายคล่อง คือ เป็นหลกัทรัพยท่ี์เป็นท่ีตอ้งการของตลาด หลกัทรัพยบ์างชนิด
จ าหน่ายไดง่้าย แต่บางอยา่งจ  าหน่ายไดย้าก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัราคา ขนาด และช่ือเสียงของบริษทัผูอ้อก
ทรัพย ์โดยทัว่ไปแลว้หุน้ของบริษทัใหญ่ยอ่มจ าหน่ายไดง่้ายกว่าหุน้ของบริษทัเลก็ 5 

5) หลกัการกระจายเงินลงทุน (Diversification) ในการลงทุนไม่ควรทุ่มเงินลงทุน
ไปในหลกัทรัพยช์นิดใดชนิดหน่ึง เพราะถา้ธุรกิจนั้นเกิดลม้เหลว เงินท่ีลงทุนไปนั้นจะสูญเสียไป
ทั้งหมดการกระจายการลงทุนจะช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูล้งทุนไดม้าก 

6) หลกัเก่ียวกบัภาษี (Tax Status) ในการลงทุนตอ้งพิจารณาดว้ยว่าผลตอบแทนท่ี
ไดรั้บจะตอ้งเสียภาษี หรือไดรั้บการยกเวน้ภาษี ถา้ตอ้งเสียภาษีดว้ยจะท าให้ผลตอบแทนท่ีไดจ้ริง
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นอ้ยลง ฉะนั้นไดรั้บการยกเวน้ภาษี ถา้ตอ้งเสียภาษีดว้ยจะท าใหผ้ลตอบแทนท่ีไดจ้ริงนอ้ยลง ฉะนั้น
ในการลงทุนผูล้งทุนควรจะตอ้งค านึงถึงผลตอบแทนภายหลงัจากการหกัภาษีแลว้หลกัทรัพยรั์ฐบาล
ยอ่มไดรั้บการยกเวน้ภาษี ดงันั้น ผูล้งทุนจึงไดรั้บผลตอบแทนเต็มท่ี 

 
2.1.8 ความเส่ียงภัยจากการลงทุน 
 ความเส่ียง หมายถึง โอกาสท่ีจะสูญเสียของบางอย่าง เป็นตน้ว่า ผูล้งทุนอาจจะสูญเสียเงิน

ลงทุน สูญเสียดอกผล หรือสูญเสียอ  านาจในการซ้ือของเงินลงทุนแลว้แต่ประเภทของความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึน โดยทัว่ๆ ไป ความปลอดภยัของเงินลงทุนกบัอตัราตอบแทน มกัไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 
คือ ถา้ผูล้งทุนมุ่งรักษาความปลอดภยัของเงินลงทุนไวม้ากๆ ผลตอบแทนท่ีไดรั้บมกัต ่า เช่น การ
ฝากธนาคาร หรือหลกัทรัพยรั์ฐบาลท่ีมีความปลอดภยัสูง หรือกล่าวไดว้่า ถาตอ้งการผลตอบแทน
ในอนาคตสูง ความเส่ียงในการลงทุนก็สูงเช่นกนั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. ศูนยส่์งเสริม
การพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2557) 

1) ความเส่ียงการเก็งก  าไรส าหรับการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละการลงทุนในตลาด
เงินนอกระบบ ใหท้ั้งผลตอบแทน และความเส่ียงแก่ผูล้งทุนสูง ไม่เหมาะกบัผูท่ี้หวงัเพียงการรักษา
มูลค่าของเงินออมท่ีมีอยู่ไม่ให้มีอ  านาจซ้ือเปล่ียนแปลงไปตามสภาพเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามถา้ผู ้
ลงทุนมีเงินลงทุนเพียงจ านวนจ ากดั จนไม่สามารถกระจายเงินลงทุนและจ าเป็นตอ้งตดัสินใจเลือก
ลงทุนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงแลว้ จึงควรค านึงถึงความปลอดภยัในการลงทุนเป็นประการส าคญั 
ดงันั้น ผูล้งทุนควรเลือกสถาบนัการลงทุนท่ีมีความเส่ียงต ่า และมีสภาพคล่องของเงินลงทุนสูง 

2) ความเส่ียงภยัทางการเงินความเส่ียงภยัทางการเงิน (Financial Risk) เกิดจากความ
ไม่แน่นอนเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงฐานะหรือความสามารถทางการเงิน ความเส่ียงภยัชนิดน้ีมีผล
ต่อการลงทุนคือ ราคาตลาด (Market Price) ของหลกัทรัพยอ์าจสูงข้ึนหรือตกต ่าลง และรายได ้
(Income) ของผูล้งทุนอาจลดลง ถา้หากความสามารถทางการเงินของธุรกิจท่ีออกหลกัทรัพยต์กต ่า 

3) ความเส่ียงภยัเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียความเส่ียงภยัเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย (Interest 
Rate Risk) เกิดจากความไม่แน่นอนเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงในอ านาจการซ้ือของเงินลงทุนอนั
เน่ืองมาจากระดบัราคาท่ีโดยทัว่ไปเปล่ียนแปลงสูงข้ึน ซ่ึงความเส่ียงภยัชนิดน้ีมีผลต่อผูล้งทุนคือ 
อ  านาจการซ้ือทั้งเงินลงทุน (Principal) และรายได ้(Income) จากการลงทุนอาจเพ่ิมข้ึนหรือลด
นอ้ยลง เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงระดบัราคาโดยทัว่ไปในระยะต่อมา 

4) ความเส่ียงภัยเก่ียวกับอ  านาจการซ้ือความเส่ียงภัยเก่ียวกับอ  านาจการซ้ือ 
(Purchasing Power Risk) เกิดจากความไม่แน่นอน เก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงในอ านาจการซ้ือของ
เงินลงทุนอนัเน่ืองมาจากระดบัท่ีราคา โดยทัว่ไปเปล่ียนแปลงสูงข้ึน ซ่ึงความเส่ียงภยัชนิดน้ีมีผลต่อ
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ผูล้งทุน คือ อ  านาจการซ้ือทั้ งเงินลงทุนและรายได้จากการลงทุนอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดน้อยลง 
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงในระดบัราคาโดยทัว่ไปในระยะต่อมา จากลกัษณะของความเส่ียงภยั
ดงักล่าวนั้น 

 
2.1.9 ปัจจยัทางเลอืกในการลงทุน 
ทางเลือกในการลงทุนนั้นมีอยูด่ว้ยกนัหลายทาง สามารถแบ่งเป็นทางเลือกใหญ่ๆ ได ้2 ทาง

ดว้ยกนัคือ การลงทุนทางตรง (Direct Investment) กบัการลงทุนทางออ้ม (Indirect Investment) 
(เพชรีขุมทรัพย,์ 2549, น. 136-137) 

1) การลงทุนทางตรง (Direct Investment) คือ การลงทุนท่ีบุคคลหรือเจา้ของเงิน
ลงทุนต้องท าการตัดสินใจลงทุนเอง ข้อมูลค าแนะน าท่ีเขาได้จากบุคคลภายนอกนั้นเป็นเพียง
แนวทางประกอบการตดัสินใจ แต่การตดัสินใจคร้ังสุดทา้ยเจา้ของทุนจะเป็นผูต้ดัสินเอง ทางเลือก
ของการลงทุนทางตรงนั้นแบ่งได ้3 ลกัษณะดงัน้ี 

(1) Fixed Principal Investment คือ การลงทุนในสินทรัพยท่ี์รู้มูลค่าของเงิน
ลงทุนท่ีจะได้รับคืน ณ วนัส้ินสุดสัญญา และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับระหว่างช่วงเวลาลงทุน
ดงักล่าวเป็นการตอบแทนสินทรัพยเ์หล่าน้ี ไดแ้ก่ ตัว๋เงินคลงั ตราสารพาณิชย ์(Commercial Paper) 
พนัธบตัรรัฐบาล และพนัธบตัรธุรกิจหรือหุน้กู ้เป็นตน้ 

(2) Variable Principal Securities คือ การลงทุนในสินทรัพยท่ี์ไม่ทราบมูลค่าท่ี
จะไดรั้บคืนในอนาคต เน่ืองจากหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีไม่มีอายุครบก าหนดไถ่ถอนท่ีแน่นอน ซ่ึงไดแ้ก่ 
หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั หลกัทรัพยท่ี์แปลงสภาพได ้และวอร์แรนต ์(Warrant) เป็นตน้ 

(3) Non Security Investment เป็นการลงทุนในสินทรัพยต่์างๆ นอกเหนือจากท่ี
กล่าวขา้งตน้ เช่น การลงทุนท่ีดินและอาคาร การรับจ านอง การซ้ือสินคา้ต่างๆ การลงทุนในธุรกิจท่ี
เปิดใหม่ หรือธุรกิจท่ีก  าลงัขยายกิจการแต่ยงัไม่ไดอ้อกหลกัทรัพยข์ายใหป้ระชาชนทัว่ไป 

(4) การลงทุนทางออ้ม (Indirect Investment) คือ การลงทุนท่ีมีสถาบันอ่ืน
กระท าแทนเจ้าของเงินออม และตัดสินใจลงทุนแทนเจ้าของเงิน เจ้าของเงินทุนควรศึกษาถึง
จุดมุ่งหมายในการลงทุนของสถาบนัเหล่าน้ี ก่อนลงทุนตอ้งศึกษาถึงจุดมุ่งหมายในการลงทุนของ
สถาบันเหล่าน้ี การลงทุนในลกัษณะน้ี ได้แก่ การลงทุนในกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนบ านาญ 
(Pension Fund) ซ่ึงกองทุนบ านาญน้ีจะน าเงินไปลงทุนในพนัธบตัรธุรกิจ พนัธบตัรรัฐบาล และการ
รับจ านอง กองทุนท่ีบริหารโดยกองทุนรวม เช่น กองทุนของสถาบนัการเงินต่างๆ เป็นตน้ ผูล้งทุน
อาจท าประกนัชีวิตไวก้บับริษทัประกนั ค่าเบ้ียประกนัท่ีผูป้ระกนัจ่ายเป็นบางส่วนจะถกูน าไปลงทุน
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อีกต่อหน่ึงในรูปของพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธุรกิจ หุ้นกู้ การรับจ านอง และลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย ์นอกจากน้ีผูล้งทุนอาจลงทุนในบริษทัลงทุน (Investment Company) เป็นตน้ 

 
2.1.10 ประเภททางเลอืกในการลงทุน 
ปัจจุบนัทางเลือกในการลงทุนมากมายท่ีจะช่วยให้ผูล้งทุนไดบ้รรลุเป้าหมายการลงทุน

ตามท่ีตั้งใจไว ้ผูล้งทุนควรจะเข้าใจลกัษณะเฉพาะของแต่ละทางเลือกในการลงทุนและเลือก
เหมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการลงทุน(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2555) 

1) กองทุนรวม (Mutual Fund) การน าเงิน (ท่ีระดมจากผูล้งทุน) ไปลงทุนใน
หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นประเภทต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนังสือช้ีชวน โดยผู ้
ลงทุนแต่ละรายจะไดรั้บ "หน่วยลงทุน (Investment Unit)" เป็นหลกัฐานเพื่อยืนยนัฐานะความเป็น
เจา้ของในเงินท่ีตนไดล้งทุนไป โดยมี บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน "บลจ."เป็นผูจ้ดัตั้งและท า
หนา้ท่ีบริหารกองทุนรวมใหไ้ดผ้ลตอบแทน แลว้น ามาเฉล่ียคืนใหแ้ก่ผูล้งทุนแต่ละรายตามสัดส่วน
ท่ีลงทุนหากเป็นกองทุนรวมท่ีมีนโยบายปันผล  นอกจากน้ี หากราคาขายของหน่วยลงทุนสูงกว่า
ราคาซ้ือหรือเรียกว่าเกิด Capital Gain ก็เป็นโอกาสท่ีจะขายหน่วยลงทุนออกเพื่อท าก  าไรเช่นกนั 
ทั้งน้ี หากไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินปันผลจะตอ้งเสียภาษีในอตัราร้อยละ 10 แต่ไม่ตอ้งเสียภาษีใน
กรณีของ Capital Gain (ผลตอบแทนในรูปของส่วนต่างในกรณีท่ีราคาขายสูงกว่าราคาซ้ือ) 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย. ศนูยคุ์ม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน, 2557) 

2) ตราสารหน้ี (Debt Securities) หรือ ตราสารท่ีให้ผลตอบแทนคงท่ี (Fixed 
Income Securities) ได้แก่ พันธบัตร หุ้นกู้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะระบุอตัราดอกเบ้ียท่ีจะจ่ายและ
ก าหนดเวลาการจ่ายดอกเบ้ียไวอ้ยา่งชดัเจน ทั้งน้ี ผูล้งทุนในพนัธบตัรหรือหุน้กูถื้อเป็นเจา้หน้ีของผู ้
ออกพนัธบตัรหรือหุน้กูน้ั้น 

3) ตราสารทุน (Equity Securities) ไดแ้ก่ หุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ เป็นการลงทุนท่ี
ใหผ้ลตอบแทนในรูปของเงินปันผล (Dividend) แก่ผูล้งทุนตามผลการด าเนินงานของกิจการท่ีออก
หุน้นั้นๆ นอกจากน้ี ผูล้งทุนอาจมีก  าไร (Capital Gain) หรือขาดทุนจากการซ้ือขาย (Capital Loss) 
หุน้ไดด้ว้ย 

4) ตราสารอนุพนัธ์ (Derivative Securities) คือตราสารท่ีมูลค่าจะเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงไปกบัราคาหรือกระแสเงินสดของสินทรัพยอ์า้งอิง (Underlying Asset) เช่น โกลด์ฟิว
เจอร์ท่ีมลูค่าผนัผวนไปตามราคาทองค า 

พิชญสิ์นี ตะพานวงศ ์(2556) การศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุสภาวะความเป็นจริง จุดมุ่งหมาย
การลงทุนและการรับรู้ความเส่ียงของการออมดว้ยการลงทุนวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อศึกษา

http://www.1213.or.th/th/aboutfcc/finservices/Pages/securities.aspx
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องค์ประกอบเชิงยืนยนัปัจจยัท่ีส่งผลต่อสภาวะความเป็นจริงของการออมด้วยการลงทุน และ
องค์ประกอบเชิงยืนยนัการรับรู้ความเส่ียงของการออมดว้ยการลงทุน ผลการวิจยัพบว่า ความ
คิดเห็นเห็นดว้ยกบัในสภาวะความเป็นจริงและจุดมุ่งหมายการลงทุน  มีการรับรู้ความเส่ียงในระดบั
ท่ีสูง 

1) สภาวะความเป็นจริง คือ ประสิทธิภาพการท างานของผลิตภณัฑ์ พฒันาการของ
บุคคล สถานการณ์ปัจจุบัน มี อิทธิพลสูง ความเส่ือมถอยของผลิตภัณฑ์ มี อิทธิพลน้อย มี
ความสมัพนัธก์นั 

2) การรับรู้ความเส่ียง 5 ดา้นคือ ดา้นการใชง้าน ดา้นการเงิน ดา้นเวลา ดา้นสังคม 
ดา้นความปลอดภยั มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความเส่ียงใกลเ้คียงกนัมีความสัมพนัธ์เป็นไปตามทฤษฎี  
โดยสภาวะความเป็นจริงมีความสมัพนัธก์นักบัจุดมุ่งหมายการลงทุนและการรับรู้ความเส่ียง  ผูอ้อม
ไดใ้ห้ความสัมพนัธ์ทั้งการออมและการลงทุนและมีความเข้าใจดว้ยว่าผลตอบแทนแปรผนัตาม
ความเส่ียงความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลข่าวสารถือเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ตดัสินใจ จดัสรรเงินทุน การมีความรู้ทางการเงินจะส่งผลถึงพฤติกรรมการออมและการลงทุนท่ี
เหมาะสม 
 

2.2 แนวคดิเกี่ยวกับส่ือออนไลน์ 
 

แนวความคิดของเดวิคเค เบอร์โล (อา้งถึงใน กิติมา สุรสนธิ, 2557) กล่าวว่า การส่ือสาร 
หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลหน่ึง (ผูส่้งสาร) ส่งส่ิงเร้าโดยปกติเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน เพ่ือ
เปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน (ผูรั้บสาร) ในดา้นใดดา้นหน่ึง อาทิ การเปล่ียนแปลงดา้นความรู้ 
(Knowledge Change) การเปล่ียนแปลงทศันคติ (Attitude Change) และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
(Performance Change) 

การส่ือสารไม่ไดห้มายความถึงการถ่ายทอดสารดว้ยภาษาพูดและภาษาเขียนท่ีชดัแจง้และ
แสดงเจตนารมณ์เท่านั้น แต่ยงัหมายรวมถึงกระบวนการทั้งหลายท่ีคนมีอิทธิพลต่อกนัดว้ย ค  านิยาม
น้ียดึหลกัท่ีว่า การกระท าและเหตุการณ์ทั้งหลายมีลกัษณะเป็นการส่ือสาร หากมีผูเ้ขา้ใจการกระท า
และเหตุการณ์เหล่านั้น หมายความว่า ความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึนแก่คนๆ หน่ึงนั้นไดมี้การเปล่ียนแปลง
ข่าวสารท่ีคนๆ นั้นมีอยู ่และมีอิทธิพลต่อบุคคลผูน้ั้น (กิติมา สุรสนธิ, 2557) 

ขอ้มลูข่าวสารจะถกูนะเสนอดว้ยรูปแบบอย่างไรนั้น ข้ึนอยู่กบัความสัมพนัธ์ระหว่างผูส่้ง
สารกบักระบวนการผลิตสารท่ีเป็นปัจจยัควบคุมรูปแบบและวิธีการส่งสาร ซ่ึงปัจจยัการผลิตสารก็
คือ นโยบายหรือแนวทางการน าเสนอของผูส่้งสารแต่ละคน หรือส่ือแต่ละชนิดนั่นเอง ดงันั้น ใน
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ส่วนการผลิตนั้นส่ิงท่ีผูส่้งสารสามารถควบคุมได้ทั้ งในแง่ความสั้นยาวของการให้เน้ือหาและ
รูปแบบวิธีการน าเสนอ 

ส่วนสารท่ีถ่ายทอดเป็นสารท่ีเน้นการสร้างความเขา้ใจร่วมกนัหรือความเห็นพอ้งตอ้งกนั 
(Consensus) ในเร่ืองความคิดหรืออุดมการณ์ต่างๆ ในสังคม เพื่อช่วยลดความขัดแยง้และความ
วุ่นวายภายในสังคม ซ่ึงสามารถประเมินผลดังกล่าวได้จาก ดัชนีทางวัฒนธรรม ( Cultural 
Indicators) ไดแ้ก่กระบวนการทางสถาบนัท่ีอยูภ่ายใตก้ารผลิตเน้ือหาของส่ือมวลชน ภาพลกัษณ์ใน
เน้ือหาของส่ือและความสมัพนัธร์ะหว่างการเปิดรับสารกบัความเช่ือและพฤติกรรมของผูรั้บสาร 

หลงัจากมีการศึกษาส่ือใหม่ (New media) เร่ิมแพร่หลายมากข้ึน จึงเร่ิมมีผูใ้ห้นิยามของค า
ว่า ส่ือใหม่ ท่ีแตกต่างกนัออกไปโรเจอร์ (Rogers) และไรท ์(Rice) ใหนิ้ยามของค าว่าส่ือใหม่ (New 
Media) คือ เทคโนโลยกีารส่ือสารเป็นกระบวนการส่ือสารดว้ยคอมพิวเตอร์และปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนั
และกนั โดยการส่ือสารของส่ือใหม่ จะมีอิทธิพลต่อการสร้างกรอบการวิเคราะห์ (Framework) ท่ีใช้
ศึกษาแยกแยะเปรียบเทียบระบบส่ือทั้งส่ือเก่าและส่ือใหม่ ซ่ึงแฝงอยู่กบัลกัษณะทางเทคนิคของ
คอมพิวเตอร์และประเภทของพฤติกรรมการส่ือสาร 

กาญจนา แก้วเทพ และนิคม ชัยขุนพล (2555) กล่าวถึงส่ือใหม่ (New Media) ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลซ่ึงสามารถกระจายข่าวสารได้รวดเร็วและกวา้งไกล ยกตวัอย่างเช่น 
เครือข่ายการส่ือสารคมนาคมต่างๆ ท่ีไดร้วบรวมเสียงและภาพไวด้ว้ยกนั ซ่ึงส่ือใหม่ นั้น มกัมิใช่ส่ือ
ท่ีถือก าเนิดข้ึนมาใหม่ แต่เกิดมากจากการปรับปรุงส่ือท่ีถือมาจากคุณสมบติัเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ 

ส าหรับขอบเขตของส่ือใหม่นั้น สุกญัญา สุดบรรทดั (อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2555, 
น. 17) ไดแ้บ่งไว ้3 ประเภทคือ 

1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) อนัหมายถึงเทคโนโลยีทุก
ประเภทเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

2) เทคโนโลยีดา้นการส่ือสารคมนาคม (Telecommunication Technology) ไดแ้ก่
เคร่ืองมือการส่ือสารคมนาคมต่างๆ 

3) เทคโนโลยีระบบส่ือสาร (Communication System Technology) หมายถึงระบบ
การส่ือสารหรือเครือข่ายท่ีเป็นส่วนเช่ือมในการแลกเปล่ียนขอ้มลูดิจิทลั 

อยา่งไรก็ดี ส่ือใหม่ (New Media) จึงจดัเป็นส่ือท่ีผูใ้ชส้ามารถใช่ประสาทสมัผสัไดใ้กลเ้คียง
กบัส่ือประเภทอ่ืน เช่น โทรทศัน์ วิทย ุ หนังสือพิมพ ์โดยมีวิวฒันาการดา้นเทคโนโลยีเป็นตวัช่วย
ส่งเสริมใหส่ื้อใหม่ สามารถะเขา้ถึงผูรั้บสารไดจ้  านวนมาก น าเน้ือหาตรงตามความตอ้งการเฉพาะ
ของบุคคลไดม้ากข้ึน หากเทียบกบัส่ือประเภทอ่ืนๆ สามารถตอบโตไ้ด ้และไม่มีขอ้จ  ากดัในเร่ือง
ระยะเวลาในการรับสารและปริมาณเน้ือหาของข่าวสารนั้นๆเช่นเดียวกบัการด ารงชีวิตในปัจจุบนัน้ี 
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ผูรั้บสารจะตอ้งเผชิญกบัขอ้มลูข่าวสารจ านวนมากท่ีหลัง่ไหลเขา้มาในการรับรู้ ซ่ึงท าให้มนุษยเ์รา
ใชก้ารส่ือสารแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Communication) ทั้งจากภาษาเขียน ท่าทาง ผ่านทาง
ส่ือต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแหล่งขอ้มูลข่าวสาร ท่ีน าเสนอผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ    (ธิดาพร 
ชนะชยั, 2550) 
 

2.2.1 บทบาทและความส าคญัของส่ือใหม่ 
เน่ืองจากการกระจายขอ้มลูบนอินเทอร์เน็ตเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งกวา้งขวาง เน่ืองจากมีความ

รวดเร็ว ส่งข่าวไปยงัสถานท่ีท่ีห่างไกลและเพ่ือใชเ้ป็นแหล่งรับขอ้คิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย ดงันั้น 
การกระจายขอ้มลูบนอินเทอร์เน็ต ผูส่ื้อสารควรทราบบทบาทความส าคญัและชนิดของแหล่งข่าว
ในส่ือหรือประเภทอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงครอบคลุมดงัน้ี (ศิวพร พนูไธสง, 2555) 

1) บริการเวิลดไ์วดเ์วบ็ (World Wide Web : www) ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2) บริการฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Databases) เป็นการให้บริการขาย

ขอ้มลูทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3) บริการกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (Bulletin Board Systems : BBS) เป็นบริการ

หน่ึงในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีใหท้ั้งขอ้มลูข่าวสารและเป็นท่ีแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งเสรี 
4) บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic/Online Libraries) เป็นการดึงขอ้มูล

จากห้องสมุดทัว่โลกท่ีเช่ือมต่อผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหัวขอ้ท่ีผูส่ื้อข่าวตอ้งการทั้งใน
ลกัษณะสรุปยอ่และฉบบัสมบูรณ์ 

5) บริการรายการอีเมล (Mailing Lists) หรือ “ลิสต์เซิร์ฟ” (List Serve) เป็นบริการ
คน้หารายช่ืออีเมล ท่ีผูส่ื้อข่าวสารสามารถคน้หารายช่ือ และอีเมลแอดเดรส (E mail Address) ของ
แหล่งข่าวไดซ่ึ้งตอ้งใชบ้ริการผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 
2.2.2 คุณสมบัตขิองส่ือออนไลน์ 
การระบุคุณสมบติัต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ของส่ือใหม่ สามารถระบุไดด้งัน้ี (ธิดาพร ชนะชยั, 

2550) 
1) มีปฏิสัมพนัธ์ได้ง่าย (Interactivity) เน่ืองจากเป็นรูปแบบของการส่ือสารแบบ

สองทาง (Two-Way Communication) 
2) มีความสามารถเคล่ือนท่ีไดสู้ง (Mobility) ท าให้สะดวกต่อการพกพาไปยงัท่ี

ต่างๆ (Compactable) 
3) สามารถดดัแปลงเปล่ียนรูปได ้(Convertibility) 
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4) สามารถเช่ือมต่อกนัไดโ้ดยง่าย (Connectivity) 
5) สามารถหาไดห้รือใชป้ระโยชน์ไดทุ้กท่ี (Ubiquity) 
6) มีความรวดเร็วในการส่ือสาร (Speed of Communication) 
7) มีลกัษณะท่ีไร้พรมแดน (Absence of Boundaries) 
8) มีความเป็นดิจิทลั (Digitalization) 

 
2.2.3 ประเภทของส่ือออนไลน์ 
ประเภทของส่ือในยุคสารสนเทศการส่ือสาร จดัเป็นส่ือใหม่ท่ีมีรูปแบบของเน้ือหาแบบ

ดิจิทลัท่ีพบเห็นได้ในปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่าจะขยายตวัสูงข้ึนในอนาคต โดยส่ือใหม่แต่ละ
ประเภทมีความโดดเด่นแตกต่างกนั (พสนนัท ์ปัญญาพร, 2555)อธิบายถึงส่ือใหม่ แบ่งได ้ดงัน้ี 

1) เวบ็ไซต ์หรือท่ีเรียกสั้นๆ ว่า Web คือคอมพิวเตอร์ส่วนหน่ึงบนอินเตอร์เน็ต ท่ีถกู
เช่ือมต่อกนัในแบบพิเศษท่ีท าให้คอมพิวเตอร์เหล่านั้นสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเน้ือหาท่ีเก็บไวภ้ายใน
ของแต่ละเคร่ืองได้ ซ่ึงกลายเป็นแหล่งขอ้มูลขนาดใหญ่ผ่านทางบราวเซอร์ (Browser) ซ่ึงเป็น
ซอฟต์แวร์ประเภทหน่ึงท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือใช้อ่านและตอบโต้ข้อมูลต่างๆ ท่ีมีอยู่ในเว็บไซต์
โดยเฉพาะบราวเซอร์ท่ีเป็นท่ีนิยมปัจจุบนั ไดแ้ก่ Internet Explorer, Google Chrome การเผยแพร่
ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตผ่านส่ือประเภทเว็บเพจ (Webpage) เป็นท่ีนิยมกนัอย่างสูงในปัจจุบนั ไม่
เฉพาะขอ้มูลโฆษณาสินค้ายงัรวมไปถึงขอ้มูลทางขอ้มูลความรู้ งานวิจยั ต่างๆ เพราะเขา้ถึงกลุ่ม
ผูส้นใจได้ทั่วโลก ตลอดจนข้อมูลท่ีน าเสนอออกไป สามารถเผยแพร่ได้ทั้ งข้อมูลตัวอักษร 
ขอ้มลูภาพ ขอ้มลูเสียงและภาพเคล่ือนไหวมีลกูเล่นและเทคนิคการน าเสนอท่ีหลากหลายอนัส่งผล
ใหร้ะบบเวบ็ไซดเ์ติบโตเป็นหน่ึงรูปแบบหน่ึงในบริการท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดเน่ืองจากเป็นการ
รวบรวมขอ้มลูอนัหลากหลาย 

ลกัษณะเด่นของการน าเสนอขอ้มูลเว็บเพจ คือ สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลไปยงัจุดอ่ืนๆ บน
หนา้เวบ็ได ้ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงไปยงัเวบ็อ่ืน ในระบบเครือข่ายอนัเป็นท่ีมาของค าว่า Hyper 
Text หรือขอ้ความท่ีมีความสามารถมากกว่าขอ้ความปกตินั่นเอง จึงมีลกัษณะคลา้ยกับว่าผูอ่้าน
เอกสารเวบ็สามารถโตต้อบกบัเอกสารนั้นๆ ดว้ยตนเองตลอดเวลาท่ีมีการใชง้านนัน่เอง จึงมีผูใ้ห้ค  า
นิยาม Web ไวด้งัน้ี 

(1) The Web is a Graphical Hypertext Information System การน าเสนอขอ้มูล
ผา่นเวบ็เป็นการน าเสนอขอ้มลูดว้ยขอ้มลูท่ีสามารถเรียกหรือโยงไปยงัจุดอ่ืนๆ ในระบบกราฟิก ซ่ึง
ท าใหข้อ้มลูนั้นๆ มีจุดดึงดูดน่าเรียกดู 
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(2) The Web is Cross-Platform ขอ้มูลบนเว็บไม่ยึดติดกบัระบบปฏิบติัการ 
(Operating System : OS) เน่ืองจากขอ้มลูนั้นๆ ถกูจดัเก็บเป็น Text File ดงันั้นไม่ว่าจะถูกเก็บไวใ้น
คอมพิวเตอร์ท่ีใช ้OS เป็น Unix หรือ Windows NT ก็สามารถเรียกดูจากคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้OS ต่าง
จากคอมพิวเตอร์เป็นแม่ข่ายได ้

(3) The Web is Distributed ขอ้มลูในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีปริมาณมาจากทัว่
โลก และผูใ้ชง้านจากทุกหนทุกแห่งท่ีสามารถต่อเขา้ระบบอินเทอร์เน็ตได ้ก็สามารถเรียกดูขอ้มูล
ไดต้ลอดเวลา ดงันั้น ขอ้มลูในระบบอินเทอร์เน็ตจึงสามารถเผยแพร่ไดร้วดเร็วและกวา้งไกลกว่า 

(4) The Web is Interactive การท างานบนเว็บเป็นการท างานแบบโตต้อบกบั
ผูใ้ช้โดยธรรมชาติอยู่แลว้ ดังนั้นเว็บจึงเป็นระบบ Interactive ในตัวมนัเอง เร่ิมตั้งแต่ผูใ้ช้เปิด
โปรแกรมดูผลเวบ็ (Browser) พิมพช่ื์อเรียกเวบ็ (URL : Uniform Resource Locator) เมื่อเอกสารเวบ็
แสดงผลผา่นบราวเซอร์ผูใ้ชก้็สามารถคลิกเลือกรายการหรือขอ้มูลท่ีสนใจ อนัเป็นการท างานแบบ
โตต้อบในตวั 

2) YouTube คือเว็บไซต์ประเภท Social Media VDO Sharing ซ่ึงผูใ้ชจ้ะเป็นผู ้
Upload VDO ข้ึนไปเพ่ือแชร์กบั User ท่านอ่ืนเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความบนัเทิงข่าวสารหรือ
กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมผูค้นมากมายหลากหลายประเภทเขา้มาดว้ยวัตถุประสงค์
ต่างๆ กนั โดยเนน้การใชส่ื้อประเภท VDO เป็นหลกั 

3) E-Mail หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ คือ การส่งขอ้ความหรือข่าวสารจากบุคคล
หน่ึงไปยงับุคคลอ่ืนๆ ผา่นทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเหมือนกบัการส่งจดหมาย แต่อยู่ใน
รูปแบบของสญัญาณขอ้มลูท่ีเป็นอิเลก็ทรอนิกส์ โดยเปล่ียนการรับ-ส่งจดหมายจากบุรุษไปรษณีย์
มาเป็นโปรแกรมและเปล่ียนจากการใชเ้ส้นทางการจราจรคมนาคมทัว่ไป มาเป็นช่องสัญญาณ
รูปแบบต่างๆ ท่ีเช่ือมระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีระบบ
เครือข่ายท าให้การส่งหรือรับ E-Mail ไม่ว่าผูส่้งผูรั้บจะอยู่ท่ีใด สามารถส่งหรือรับขอ้มูลไดท้นัที 
นอกจากน้ียงัสามารถส่งจดหมายฉบบัเดียวกนัถึงผูรั้บปลายทางไดเ้ป็นจ านวนมาก ท าให้มีการน า  
E-Mail มาใชเ้พื่อการโฆษณาหรือประชาสมัพนัธสิ์นคา้และบริการอีกดว้ย 

4) บลอ็ก (Blogs) คือ เวบ็ไซตท่ี์มีรูปแบบเน้ือหาเป็นเหมือนบนัทึกออนไลน์ มีส่วน
ของการ Comment และก็จะมี Link ไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง บลอ็ก (Blogs) มาจากศพัท์ค  าว่า 
Web-Blogs หมายความว่าการบนัทึกขอ้ความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์โดย
เน้ือหาของ Blog นั้นจะครอบคลุมไดทุ้กเร่ือง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองราวส่วนตวัหรือเป็นบทความเฉพาะ
ดา้นต่างๆ เช่น เร่ืองกีฬา เร่ืองธุรกิจ เร่ืองความงาม เป็นตน้ โดยจุดเด่นท่ีท าให ้บล็อก (Blogs) เป็นท่ี
นิยมก็คือ ผูเ้ขียนบล็อก (Blogs) จะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ใส่ลงไปในบทความนั้นๆ
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โดยบลอ็ก (Blogs) บางแห่งจะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวจิตใจผูอ่้านสูงมาก ซ่ึง บล็อก (Blogs) นั้น
จะมีเน้ือหาท่ีหลากหลายประเภท ตามความสามารถแตกแขนงไปตามเน้ือหาประเด็นต่างๆ อีก
มากมายตามแต่ความถนดัของเจา้ของ บลอ็ก (Blogs) ซ่ึงมกัจะเขียนบทความตามเร่ืองท่ีตนเองถนัด
หรือสนใจเป็นตน้ 

จะเห็นไดว้่าการใชส่ื้อใหม่ในปัจจุบนั ไดน้ ามาใชใ้นการท าธุรกรรมทางการเงิน ตลอดจน
รับส่งขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากส่ือออนไลน์
เกิดจากเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ท าให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บสารไดอ้ย่างรวดเร็ว 
และสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ในปริมาณท่ีมากและหลากหลายมากข้ึน เม่ือเทียบกับส่ือดั้งเดิม 
นอกจากน้ีส่ือออนไลน์ยงัเก่ียวขอ้งกบัระบบท่ีใชร้องรับการท าธุรกรรม การบริการขอ้มูลการซ้ือ
ขายผา่นอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต ซ่ึงเน้นความสะดวกและรวดเร็วดว้ยเช่นกนั ซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นว่าวิวฒันาการของส่ือใหม่ไดค้รอบคลุมและไดรั้บความนิยมมากข้ึนดงันั้น ส่ือใหม่ท่ีเป็นส่ือท่ี
เกิดข้ึนจากการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกบัการส่ือสาร ท่ีมีคุณสมบติัโดดเด่นเร่ืองของความ
รวดเร็ว สะดวกในการเขา้ถึงขอ้มลู และความเป็นอิสระในการใชง้าน ซ่ึงในธรรมชาติของความโดด
เด่นดงักล่าว ไดก่้อใหเ้กิดผลเสียต่อผูรั้บสารไดเ้ช่นกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชข้อ้มูลข่าวสาร เพ่ือ
ประกอบการตดัสินใจเลือกออมข่าวสารตอ้งมีความถูกตอ้งและเป็นจริง แต่ดว้ยความทนัสมยัของ
ส่ือออนไลน์ ท าให้แหล่งสารหรือผูใ้ห้ข่าวสารสามารถให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นเท็จ หรือมีความ
คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงแก่ผูรั้บสารได ้รวมทั้งไม่สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาของข่าวสาร
นั้นๆ ได้ ท าให้เกิดปัญหาเร่ืองความน่าเช่ือถือของผูส่้งสารเกิดข้ึน ซ่ึงส่งผลเสียต่อผูรั้บสารท่ีใช้
ขอ้มลูข่าวสารจากส่ือออนไลน์อยา่งมาก 

อยา่งไรก็ดี ผูศ้ึกษาไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบัส่ือใหม่ (New Media) มาเป็นกรอบในการศึกษา 
เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมการส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีส่ือใหม่ท่ี
ค่อนขา้งมีบทบาทมากข้ึนในการลงทุนผา่นตลาดหลกัทรัพย ์อีกทั้งคอมพิวเตอร์ยงัสามารถน ามาใช้
ท าหน้าท่ีในฐานะเสมือนส่ือมวลชนเพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ในปริมาณท่ีมาก เพื่อน าไปสู่ผูรั้บ
สารจ านวนมากได ้

ซ่ึงการเผยแพร่การวางแผนการเงิน จ  าเป็นตอ้งสร้างความเขา้ใจในเร่ืองใด เร่ืองหน่ึงให้มี
ความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนัใหเ้กิดข้ึนในคนกลุ่มต่างๆ ทั้งกลุ่มครอบครัว กลุ่มท างาน และชุมชน 
โดยส่ือมวลชนจะมีผลต่อการเป็นแหล่งยืนยนัหรือสนับสนุนการตีความในเร่ืองนั้นของบุคคล 
โดยเฉพาะอยา่งประสิทธิภาพของส่ือมวลชนจะมีอิทธิพลมากข้ึน หากส่ิงท่ีส่ือน าเสนอนั่นเป็นส่ิงท่ี
บุคคลไม่มีประสบการณ์หรืออยูห่่างไกลจากเหตุการณ์นั้น ส าหรับผลของส่ือมวลชนต่อการเรียนรู้
นั้น บุคคลจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ จากส่ือมวลชน และแสดงบทบาทตามส่ิงท่ีตนเองไดเ้รียนรู้มา อย่างไร
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ก็ตามการเรียนรู้ดงักล่าวยงัข้ึนอยู่กบัทกัษะความสามารถของแต่ละคน  ปัจจยัดา้นเพศ อายุ ระดบั 
การส่ือสาร รวมถึงระดบัความสนใจท่ีจะรับสารจากส่ือมวลชนดว้ย 
 

2.3 แนวคดิเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic) 
 

การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลในสังคมตอ้งให้ความส าคญัปับปัจจยัท่ีเป็น
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลในดา้นการส่ือสาร เช่นเดียวกนักบันกัวิชาการทางการส่ือสาร เช่ือว่า
พฤติกรรมการส่ือสารของบุคคล อาทิ การเปิดรับส่ือ การใชส่ื้อต่างๆ จะมีความแตกต่างกนัไปตาม
ความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ในการพิจารณาถึงลกัษณะของมวลชนผูรั้บสาร สามารถ
พิจารณาได ้2 ลกัษณะ (สุกญัญา รวมธรรม, 2555) 

2.3.1 ลกัษณะทางจิตวิทยาของมวลชนผูรั้บสาร (Audience Psychographics) หมายถึง
ลกัษณะทางจิตใจของมวลชนผูรั้บสาร เช่น ทศันคติ ค่านิยม ความคิดเห็น ความตอ้งการ ตลอดจน 
พฤติกรรม 

2.3.2 ลกัษณะทางประชากรของมวลชนผูรั้บสาร (Audience Demographics) หมายถึง 
ลกัษณะดา้นอาย ุเพศ สถานะทางสงัคม การศึกษา ลกัษณะทางประชากรของมวลชน 

ส าหรับลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความ
หลากหลายค่อนขา้งมาก ดงันั้น ผูว้างแผนการเงินหรือรับสารแต่ละคนจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัใน
หลายๆ ดา้น โดยเฉพาะลกัษณะทางประชากร (Demographic Characteristics) ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา และสถานะทางสังคม โดยการศึกษาคร้ังน้ี ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ี
ท าการศึกษาประกอบดว้ย 

1) เพศ (Sex) ลกัษณะทางเพศ เป็นลกัษณะทางประชากรท่ีบุคคลไดรั้บมาแต่ก  าเนิด 
ในประชากรกลุ่มใดๆ ก็ตาม จะประกอบดว้ยประชากรเพศชาย (Male) และ ประชากรเพศหญิง 
(Female) ซ่ึงเพศ คือ เป็นปัจจยัพ้ืนฐานดา้นร่างกายท่ีแตกต่างกนัของบุคคล เป็นสถานภาพท่ีมีมาแต่
ก  าเนิดของบุคคล เมื่อเป็นสมาชิกของกลุ่ม เพศจะเป็นตวัก  าหนดบทบาท หนา้ท่ีของบุคคลตลอดจน
พฒันาการต่างๆผูห้ญิงมีความแตกต่างกนัอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม ทศันคติ ทั้งน้ีเพราะ
วฒันธรรมและสังคมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของทั้งสองเพศไวต่้างกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 
2540) 

2) อาย ุ(Age) อายขุองผูรั้บสารเป็นคุณลกัษณะทางประชากรอีกลกัษณะหน่ึงท่ีมกีาร
เปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยูห่รือตามวยัของบุคคล เป็นลกัษณะประจ าตวับุคคล
ท่ีส าคญัมากในการศึกษาและวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์เน่ืองจากอายุจะแสดงถึงวยัวุฒิของ
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บุคคลและเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความสามารถในการท าความเขา้ใจในเน้ือหาและข่าวสารรวมถึงการ
รับรู้ซ่ึงอาจมีมากนอ้ยต่างกนันั้นแตกต่างกนัออกไป อีกทั้ง อายุจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความสนใจใน
ประเด็นต่างๆ เช่นเร่ืองการ การเตรียมตวัสร้างอนาคต นอกจากนั้นก็จะช้ีให้เห็นอารมณ์ท่ีแตกต่าง
กนัออกไปในกลุ่มคนท่ีมีวยัต่างกนัอนัเน่ืองจากกระบวนการคิดและตดัสินใจท่ีผ่านการกลัน่กรอง
จากประสบการณ์ของช่วงวยัท่ีจะส่งผลต่อกระบวนการคิดและการควบคุมทางอารมณ์ของแต่ละ
ช่วงอายุของบุคคลบุคคลท่ีมีอายุมากจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อส่ือสารต่างจาก
บุคคลท่ีมีอายุน้อยและบุคคลท่ีมีอายุน้อยจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อส่ือสาร
เปล่ียนไปเม่ือตนเองมีอายมุากข้ึน (Myer, 1999, p. 5 อา้งถึงใน สุชา จนัทร์เอม, 2544) 

นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงในวฏัจกัร (Life Style) จะมีผลต่อปริมาณการใชส่ื้อ เช่น 
(1) วยัรุ่นจะใชส่ื้ออินเตอร์เน็ตนอกบา้นและใชส่ื้อพร้อมกลุ่ม เพื่อความบนัเทิง 
(2) ผูใ้หญ่จะใชส่ื้อทั้งในบา้นและนอกบา้น แต่จะมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ใน

การใชง้านมากกว่า 
(3) คนชราจะหนัมาใชส่ื้อในบา้นเป็นส่วนใหญ่ แต่การรับนวตักรรมสมยัใหม่

จะชา้กว่า โดยใชเ้พื่อฆ่าเวลาเป็นหลกั 
3) ระดบัการศึกษา (Education) การศึกษาหรือความรู้ (Knowledge) เป็นลกัษณะอีก

ประการหน่ึง ท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บสาร ระดบัการศึกษาในท่ีน้ีหมายถึงระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บจาก
สถาบนัการศึกษา และท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ของชีวิตการศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถในการ
เลือกรับข่าวสารและอตัราการรู้หนังสือ ระดบัการศึกษาจะท าให้คนมีความรู้ ความคิด ตลอดจน
ความเข้าใจในส่ิงต่างๆ กวา้งขวางลึกซ้ึงแตกต่างกันออกไป ท าให้ผูรั้บสารสามารถแยกความ
เหมาะสมของเน้ือหาและความถกูตอ้งของสารท่ีไดรั้บมาไดเ้ช่นผูมี้การศึกษาท่ีสูงกว่าอาจเขา้ถึงส่ือ
ใหม่ และรู้เท่าทนัส่ือมากกว่า การศึกษานอกจากจะท าใหบุ้คคลมีศกัยภาพเพ่ิมข้ึนแลว้ การศึกษายงั
ท าใหเ้กิดความแตกต่างทางทศันคติ ค่านิยม และคุณธรรมความคิดอีกเช่นกนัการศึกษา เป็นลกัษณะ
ส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารดงันั้นคนท่ีไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีต่างกนั ยุคสมยั
ท่ีต่างกนั ระบบการศึกษาแตกต่างกนั สาขาวิชาท่ีแตกต่างกนั จึงมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และ
ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไปอีกดว้ย (ปรมะ สตะเวทิน, 2540) 

4) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ(Socio-Economic Status)สถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจของผูรั้บสาร มีอิทธิพลอยา่งส าคญัต่อปฎิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสาร ซ่ึงสถานะทาง
สงัคมท่ีแตกต่างกนัท าใหค้นมีวฒันธรรม ประสบการณ์และทศันะคติท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยดู
จากรายได ้อาชีพ ภูมิหลงัของครอบครัว เป็นตน้ตวัแปรดา้นอาชีพเช่น คนท่ีมีอาชีพต่างกนัก็จะมอง
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โลกต่างกนั คนฐานะดีมีโอกาสท่ีจะเลือกอาชีพท่ีหลากหลายกว่า การเขา้ถึงส่ือท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
การใชง้านท าไดง่้ายกว่า และมีทศันคติต่อส่ือท่ีต่างกนั (ปรมะ สตะเวทิน, 2540, น. 107) 

ยบุล เบ็ญจรงคกิ์จ (2542, น. 49) อธิบายว่า รายไดเ้ป็นตวัแปรน าใชอ้ธิบายพฤติกรรมการ
ส่ือสารของบุคคลไดดี้เช่นเดียวกนักับกรณีตวัแปรการศึกษา เพราะมีบทบาทใกลเ้คียงกนัและมี
ความสัมพนัธ์กนัสูง กล่าวคือ ผูท่ี้รายไดสู้งมกัมีการศึกษาสูง จึงมกัถูกผลกัดนัให้แสวงหาขอ้มูล
ข่าวสารอยู่เสมอ การเปิดรับส่ือจึงจ  าเป็นกลบักลุ่มน้ีมากกว่ากลุ่มอ่ืน เช่น ผูท่ี้มีรายไดสู้งสามารถ
เขา้ถึงส่ือใหม่ หรือใชเ้ทคโนโลยใีหม่ในการเขา้ถึงส่ือในความถ่ีท่ีบ่อยคร้ังกว่า รายไดแ้ละอาชีพจดั
ไดว้่าเป็นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างยิ่ง เน่ืองจากอาชีพเป็นตวัก  าเนิด
ของแหล่งท่ีมาของระดบัความมากนอ้ยของรายได ้อีกทั้งยงัมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการศึกษาเป็น
อยา่งมากดว้ย เพราะโดยเฉล่ียคนท่ีมีการศึกษาสูงจะประกอบอาชีพท่ีมีรายไดสู้งตามไปดว้ย คนท่ีมี
การศึกษาสูงแต่รายไดต้  ่ามีนอ้ย ส่วนคนท่ีมีการศึกษาน้อยนั้น ส่วนใหญ่มีรายไดน้้อยถึงปานกลาง 
ดงันั้นการศึกษา อาชีพ และรายไดม้กัถกูมองรวมๆ ว่าเป็นสถานะทางสงัคม 

Mcnelly et al.(1968 อา้งถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2542, น.49) พบว่าคนท่ีมีฐานะดีและมี
การศึกษาสูง เป็นกลุ่มท่ีรับข่าวสารจากส่ือมวลชนมากท่ีสุด ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี สามารถ
อธิบายไดว้่า ผูท่ี้มีรายไดสู้งมกัจะเป็นคนท่ีมีการศึกษาสูงและต าแหน่งงานท่ีดี จึงมกัถูกผลกัดนัให้
ตอ้งเรียนรู้ หาขอ้มลูข่าวสารใหท้นักบัเหตุการณ์อยูเ่สมอ 

จากงานศึกษาของ สถาบันวิจัยและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  (2557) 
โครงการวิจัยผูม้ีศกัยภาพการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละนักลงทุนบุคคลต่างจังหวดักลุ่มนัก
ลงทุนต่างจงัหวดัส่วนใหญ่ รับขอ้มลูข่าวสารดา้นการลงทุนผา่นเวบ็ไซต ์ส่ือและส่ือสงัคมออนไลน์ 
เป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัซ่ึงส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป มีความรู้ดา้นการ
ลงทุน ทางดา้นกลุ่มผูม้ีศกัยภาพการลงทุน รับขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือมวลชนเป็นหลกั รับข้อมูล
ข่าวสารผา่นส่ือออนไลน์ต  ่ากว่ากลุ่มนกัลงทุน และคิดว่าตนเองยงัไม่มีความรู้เพียงพอดา้นการเงิน
และการลงทุน  

โดยการศึกษาการรับรู้ประโยชน์ในข่าวสารการเงินนั้น จะให้ความส าคัญในส่วนของ 
การศึกษา อาชีพ และรายได ้เน่ืองจาก ปัจจยัดงักล่าว จะเป็นขอ้มลูท่ีสามารถสะทอ้นถึงความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจและครอบครัว ซ่ึงบ่งบอกถึงอ านาจในการออมและการลงทุนของกลุ่มท่ีเป็นประชากร
กลุ่มตวัอยา่งส าหรับแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในงานวิจยัคร้ังน้ีจะน ามาใชเ้ป็น
กรอบในการก าหนดตวัแปรตน้ ดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงจะส ารวจความสัมพนัธ์ใน
เร่ืองความแตกต่างกนัระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัความแตกต่างในการแสวงหาความรู้
ในส่ือใหมแ่ละการใชป้ระโยชน์ เก่ียวกบัข่าวสารดา้นการวางแผนการเงิน 
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2.4 ทฤษฎกีารแสวงหาข่าวสาร (Information Seeking Theory) 
 

สงัคมปัจจุบนัมีข่าวสารท่ีผลิตข้ึนมาและเผยแพร่ หลากหลายรูปแบบจนกลายมาเป็นความ
ยุ่งยากต่อผูรั้บสาร ในการค้นหาข่าวสารให้ตรงกับความตอ้งการซ่ึงด้วยเหตุน้ีท าให้นักวิชาการ
ส่ือสารเกิดความสนใจ ท่ีจะแสวงหาข่าวสารใหต้รงกบัความตอ้งการไดอ้ยา่งไร (สวนิต ยมาภยั และ
ระวิวรรณ ประกอบผล, 2528) 

ในทฤษฎีการแสวงหาข่าวสารนั้น จะมีทฤษฎีการเลือกรับข่าวสารปะปนอยู่ดว้ย เพราะการ
เลือกรับข่าวสารของผูรั้บข่าวสารนั้น ก็เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีจะท าให้กระบวนการส่ือสารประสบ
ความส าเร็จ กล่าวคือ ผูรั้บสารจะเลือกเปิดรับเลือกรับรู้ และเลือกจดจ าในข่าวสารท่ีตนเอง สนใจให้
ความเช่ือถือ และตรงตามความเช่ือ ทศันคติ และความตอ้งการของตนเองเท่านั้น 

ส่วนการแสวงหาข่าวสาร คือ การท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงกระท าในส่ิงหน่ึง เพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
ขอ้มลูข่าวสารท่ีจะสนองตอบความตอ้งการของตน ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการส่วนตวั หน้าท่ี
การงานและการเรียนรู้ อนัเน่ืองมาจากการท่ีบุคคลนั้นตอ้งการรู้ ศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็นหน่ึง 
และพบว่าความรู้ท่ีตนมีอยูน่ั้นไม่เพียงพอ จึงท าการศึกษาเพ่ิมเติมความรู้ดงักล่าวดว้ยการแสวงหา 
(Krikelas, 1983, p. 5) ทั้งน้ีการแสวงหาข่าวสารของบุคคล ส่ิงท่ีจ  าเป็นของการคน้หาข่าวสาร ก็คือ 
แหล่งของข่าวสาร (Chen & Hemon, 1982) ไดจ้ดัแบ่งประเภทแหล่งข่าวสารไว ้3 กลุ่มดงัน้ี 

1) กลุ่มบุคคล ไดแ้ก่ เพ่ือน ครอบครัว บุคคลใกลชิ้ด ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจาก
ความคิด และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

2) กลุ่มสถาบนั ไดแ้ก่ โรงเรียน ศาสนา บริษทั วงธุรกิจ หรือ รัฐบาล 
3) ส่ือ ได้แก่ ส่ือใหม่ ส่ือมวลชน และรูปแบบส่ืออ่ืนๆ ไดแ้ก่ เว็บไซต์, ส่ือสังคม

ออนไลน์, บลอ็ก Blog 
Atkin (1978) โดยท่ีบุคคลจะเลือกรับข่าวสารใดจากส่ือมวลชนนั้น ข้ึนอยู่กบัการคาดคะเน

เปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทน (Reward Value) การลงทุนลงแรง (Expenditures) และพนัธะ
ผกูพนั (Liabilities) ท่ีจะตามมา ถา้ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ เช่น การไดรั้บข่าวสาร 
หรือความบนัเทิงตามท่ีตอ้งการ สูงกว่าการลงทุนลงแรง เช่น การตอ้งลงทุนซ้ือหาเพ่ือให้ไดม้าของ
ส่ิงของ หรือ การต้องใช้ความพยายามท่ีจะ ก็อาจถือได้ว่า บุคคลย่อมแสวงหาข่าวสารนั้ นๆ 
(Information Seeking) แต่ถา้ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บนอ้ยกว่าการลงทุนลงแรง บุคคลก็อาจจะไม่สนใจ
ต่อข่าวสารนั้นๆ (Information Avoidance) ในบางคร้ังถา้หากว่าความพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงหรือไม่
รับข่าวสารตอ้งลงทุนลงแรงมากกว่า การรับข่าวสารนั้นบุคคลก็อาจจะตอ้งยอมรับข่าวสารนั้น ทั้งๆ 
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ท่ีไม่เต็มใจ (Information Yielding) โดยการแสวงหาข่าวสารเพ่ือตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐาน 4 
ประการ คือ 

1) ตอ้งการรู้ในเหตุการณ์ 
2) ตอ้งการค าแนะน าในการปฏิบติัใหถ้กูตอ้ง 
3) ตอ้งการข่าวสารเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงใหก้บัตวัเอง 
4) ตอ้งการข่าวสารเพื่อน าไปใชส้นทนากบัผูอ่ื้น 

ในการน้ี บุคคลมีการเลือกรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนัออกไป Schramm (1973) ไดก้ล่าวถึง
หลกัทัว่ไปของการเลือกความส าคญัของข่าวสาร ข้ึนอยูก่บัความพยายามใชน้้อยท่ีสุด (LeastEffort) 
และผลท่ีจะไดส้ามารถบรรลุเป้าหมายได ้(Promise of Reward) เช่น ข่าวสารท่ีแสวงหาไดง่้ายใน
รูปแบบของสูตรเลือกรับข่าวสารดงัน้ี 
 

 การเลือกรับข่าวสาร = 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดหวงั                     

ความพยายามท่ีตอ้งใช ้                
 

  
แนวความคิดของ Schramm (1973) ไดส้อดคลอ้งกบั Atkin (1978) ท่ีกล่าวว่า บุคคลจะ

เลือกรับข่าวสารใดข้ึนอยูก่บัหลกัการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
1. การคาดคะเนเปรียบเทียบระหว่างผลรางวลัตอบแทน (Reward Value) กบัการลงทุน

ลงแรง (Expenditures) และพนัธะผกูพนั (Liabilities) ท่ีจะตามมา 
2. ความตอ้งการข่าวสารนั้นเกิดจากความไม่รู้หรือความไม่แน่ใจ (Uncertainly) ของ

ปัจเจกบุคคลท่ีมาจาก 
(1) การมองเห็นความไม่สอดคลอ้งกันระหว่างระดับความรู้ของปัจเจกบุคคล

ขณะนั้น กบัระดบัความตอ้งการท่ีอยากรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก (Extrinsic Uncertainly) ยิ่ง
เป็นเร่ืองท่ีส าคญัก็ยิง่มีความอยากรู้ความแน่ใจสูง 

(2) การมองเห็นความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างความรู้ท่ีมีอยู่ของปัจเจกบุคคลนั้น
กบัความรู้ตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ ซ่ึงก  าหนดโดยระดบัความสนใจ ส่วนบุคคลนั้นต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
(Intrinsic Uncertainly) 

3) ความตอ้งการไดรั้บความบนัเทิงของปัจเจกบุคคลนั้นมาจากการกระตุน้อารมณ์แห่ง
ความร่ืนเริงบนัเทิงใจ ท่ีเกิดจากการมองเห็นความไม่สอดคลอ้งกันระหว่างสภาวะท่ีเป็นอยู่ของ
ปัจเจกบุคคลขณะนั้น กบัระดบัความสนุกสนานท่ีคาดหวงัไว ้(Intrinsic Desire) 

ข่าวสารท่ีจะลดความไม่รู้หรือความไม่แน่ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสนใจภายในส่วนบุคคลต่อ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Intrinsic Uncertainly) และท่ีเก่ียวข้องกับความบันเทิงสนุกสนานส่วนตัว 
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(Immediate Consummately Gratifications) ส่วนข่าวสารท่ีลดความไม่รู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอก (Extrinsic Uncertainly) นั้น ชาร์ล แอทคิน เช่ือว่า ข่าวสารท่ีใชป้ระโยชน์เป็นเคร่ืองมือ
ช่วยในการตดัสินใจรับรู้ ความคิด และแกปั้ญหาต่างๆ 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า วตัถุประสงค์ของการแสวงหาข่าวสารนั้น นอกจากผูรั้บสาร
ตอ้งการเพื่อสนับสนุนทัศนคติ ความคิด และความเขา้ใจเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ยงัเป็นการแสวงหาเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน เช่น เพื่อให้มีความรู้ และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหาได ้ตลอดจนเพ่ือสนองความสนใจส่วนบุคคล ทั้งน้ี การตดัสินใจแสวงหาข่าวสาร การไม่
สนใจต่อข่าวสาร ข้ึนอยูก่บัการประเมินเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการรับรู้ข่าวสารนั้น
ของผูรั้บสารดว้ยเช่นกนัส าหรับทฤษฎีการแสวงหาข่าวสารน้ีเป็นพ้ืนฐานอยา่งหน่ึงในการศึกษาวิจยั
ว่ากลุ่มประชาชนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั จะมีการแสวงหาข่าวสาร
ความรู้เร่ืองการเงินประเภทใดบ้าง เพื่อประโยชน์ใด และแตกต่างกันอย่างไรและก่อนให้เกิด
พฤติกรรมการลงทุนทางการเงินในลกัษณะใด 
 

2.5 ทฤษฎเีกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากส่ือ (Uses and Gratification 
Theory) 

 
ทฤษฎีเก่ียวกบัการใชส่ื้อเพื่อการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจจากส่ือ เป็นทฤษฎีท่ีเน้น

ความส าคญัท่ีผูรั้บสาร โดยเนน้ความส าคญัท่ีผูรั้บสาร ท่ีฐานะท่ีเป็นตวัจกัรสารในการเลือกใชส่ื้อ
เพื่อตอบสนองความตอ้งการ (Needs) โดยอาศยัพ้ืนฐานความตอ้งการของตนเองเป็นหลกั ซ่ึงการ
ตดัสินใจเลือกรับส่ือนั้น ผูรั้บสารจะพิจารณาในแง่ท่ีว่า ตอ้งการอะไร จากส่ือใด สารประเภทไหน 
และสารนั้นตอบสนองความตอ้งการของตนอยา่งไร ถือไดว้่าเป็นการเน้นความส าคญัของผูรั้บสาร
ในฐานะผูก้ระท าการส่ือสาร โดยผูรั้บสารไม่ไดเ้ป็นเพียงผูรั้บเอาอิทธิพลจากส่ือมวลชนเท่านั้น 
(ยบุล เบ็ญจรงคกิ์จ, 2542) 

เสรี วงษม์ณฑา (2535) ไดส้รุปการศึกษาส่ือสารมวลชนตามแนวของทฤษฎีการใชส่ื้อเพื่อ
ประโยชน์และความพึงพอใจ ดงัน้ี 

1) มนุษยจ์งใจแสวงหาข่าวสาร ไม่ไดถ้กูยดัเยยีด ให้อ่านดูหรือฟังมนุษยม์ีการหลบ
หลีกข่าวสารไดถ้า้ตอ้งการ 

2) การรับข่าวสารจากส่ือมวลชนของมนุษยม์ีจุดมุ่งหมาย 
3) ส่ือมวลชนตอ้งแข่งขนักบัส่ิงเร้าหลายอย่างท่ีอาจสนองความตอ้งการรับรู้ของ

มนุษยไ์ด ้
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4) มนุษยเ์ป็นผูก้  าหนดความตอ้งการของตนเองจากความสนใจแรงจงูใจท่ีเกิดข้ึนใน
กรณีท่ีแตกต่างกนั 

ลกัษณะท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงของทฤษฎีน้ีคือ การศึกษามนุษยม์ากกว่าขอ้ความข่าวสารของ
การส่ือสาร โดยเนน้การศึกษาว่าเพราะเหตุใดมนุษยจึ์งมีพฤติกรรมทางการส่ือสารแบบนั้นแบบน้ี
มากกว่าท่ีจะศึกษาว่าขอ้ความในการส่ือสารว่าเป็นอยา่งไร และจะก่อใหเ้กิดอะไรในมนุษยเ์รา โดย
ช้ีใหเ้ห็นถึงความตอ้งการต่างๆ ของผูรั้บสารท่ีมีผลต่อพฤติกรรมดา้นการส่ือสาร เพื่ออธิบายให้เห็น
ว่า ความตอ้งการบุคลิกภาพ และองคป์ระกอบดา้นต่างๆ ก็มีส่วนช่วยอธิบายว่าการท่ีมนุษยแ์สวงหา
หรือหลีกเล่ียงการใชข่้าวสารท่ีมีอยู่ในการส่ือสารมวลชน เป็นการศึกษาท่ีมองว่ามนุษยรู้์จกัท่ีจะ
น าเอาข่าวสารท่ีไดจ้ากส่ือไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

Katz, Blumber, and Gurevitch(1974) ได้ศึกษาข้อมูลซ่ึงเก็บจากผูใ้ช้ส่ือในประเทศ
อิสราเอล ซ่ึงเป็นลกัษณะของงานวิจยัส ารวจพ้ืนฐานและไดพ้ยายามท่ีจะคิดคน้ประดิษฐ์เคร่ืองมือ
ในการวดัการใช้ส่ือและความพึงพอใจมากกว่าจะเป็นการศึกษา เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดงันั้น 
แคทซ์ และคณะ จึงได้สร้างมาตราวดัความต้องการด้านจิตใจและสังคมมนุษยข้ึ์น โดยน าเอา
องคป์ระกอบหลายองคป์ระกอบมารวมกนัเขา้เป็นความตอ้งการในแง่ต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ องค์ประกอบ
ทั้ง 3 อยา่งดงัน้ี 

1) Mode คือ ลกัษณะของความตอ้งการ เช่นตอ้งการให้เพ่ิมมากข้ึนตอ้งการให้ลด
นอ้ยลงหรือตอ้งการใหไ้ดม้า 

2) Connection คือการติดต่อเพื่อรับข่าวสาร ความรู้การติดต่อเพื่อความพอใจ เพื่อ
ประสบการณ์ทางอารมณ์การติดต่อเพ่ือความเช่ือถือ ความมัน่ใจ ความมัน่คง และการติดต่อเพ่ือ
เช่ือมโยงความสมัพนัธ ์

3) Referent คือบุคคลหรือส่ิงภายนอกท่ีมนุษยโ์ยงการติดต่อไปสู่ ได้แก่ตนเอง 
ครอบครัว เพ่ือน สงัคม รัฐบาล ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ส่ิงภายนอกอ่ืนๆ 

จากองค์ประกอบทั้งสามท่ีกล่าวมาน้ี Katz et al. (1974) ไดส้ร้างขอ้ความแสดงความ
ตอ้งการของบุคคลข้ึน เพ่ือช้ีให้เห็นถึงความตอ้งการของบุคคลซ่ึงสามารถใชส่ื้อต่างๆ ตอบสนอง
ความพึงพอใจ ไดโ้ดยสามารถสร้างเป็นแบบจ าลองเก่ียวกบัการใชส่ื้อ เพื่อประโยชน์และความพึง
พอใจไดด้งัน้ี 
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ภาพที่ 2.1 แบบจ าลองการใชส่ื้อเพื่อการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ 
แหล่งที่มา: Katz et al., 1974. 
  

แบบจ าลองท่ี Katz et al. (1974) สร้างข้ึนสามารถอธิบายไดว้่าสภาพทางสังคมและจิตใจท่ี
แตกต่างกนั เป็นสาเหตุให้มนุษยม์ีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงท าให้แต่ละคนคาดหวงั
หรือคาดคะเนว่าส่ือแต่ละประเภท สามารถสนองความพึงพอใจไดต่้างกนัดว้ย ดงันั้น ลกัษณะการ
ใชส่ื้อของบุคคลท่ีมีความตอ้งการไม่เหมือนกนัเล่าน้ี จะแตกต่างกนัออกไป ขั้นสุดทา้ยคือ ความ
พอใจท่ีไดรั้บจากการใชส่ื้อก็จะแตกต่างกนัไปดว้ย 

ค าอธิบายเก่ียวกบัแบบจ าลองน้ี ยกเป็นตวัอยา่งใหเ้ห็นไดใ้นกรณีท่ีมีปัจเจกบุคคลผูห้น่ึงซ่ึง
มีความตอ้งการจ าเป็นตามสภาวะทางจิตใจและสงัคม เช่นตอ้งการเป็นคนรอบรู้ทนัสมยั เพื่อเป็นท่ี
ยอมรับของบุคคลอ่ืน และมีความคาดหวงัจากส่ือมวลชนว่า การบริโภคข่าวสารจากส่ือมวลชนจะ
ช่วยสนองความตอ้งการได ้จึงมีการเลือกเปิดรับ รายการต่างๆ เพื่อให้ไดรั้บความพึงพอใจตามท่ี
ต้องการได้ คือ เป็นคนท่ีมีความรอบรู้ทันสมัย เช่น ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติ หรือ
พฤติกรรมบางอยา่งไดเ้ช่นกนั (พีระ จีระโสภณ, 2539) 

โดย Kippax and Murray (1980) ไดน้ าความคิดของแคทซ ์(Katz) ไปศึกษา โดยนอกจากจะ
เนน้เร่ืองการใชส่ื้อและความพึงพอใจแลว้ ยงัไดเ้พ่ิมเติมในเร่ืองของการรับรู้ในคุณประโยชน์ของ
ส่ือดว้ย จุดประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ีคือ ตอ้งการหาความสัมพนัธ์ของความตอ้งการใชส่ื้อ กบั
ความพึงพอใจและการใชส่ื้อกบัการรับรู้คุณประโยชน์ของส่ือ ผลจากการศึกษาเป็นดงัน้ี 

1) ปัจจยัดา้นตวับุคคล เช่น เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ เป็นตวัก  าหนดการใชส่ื้อ และ
การรับรู้คุณประโยชน์ของส่ือ โดยเฉพาะปัจจยัท่ีเก่ียวกบัอาย ุปรากฏว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายมุาก คือ 
อายตุั้งแต่ 15 ปี ข้ึนไป จะเลือกใชส่ื้อ เพราะค านึงถึงความส าคญัของส่ือมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ
น้อย คือ อายุตั้ งแต่ 9-11 ปี และกลุ่มท่ีมีอายุน้อยจะใชส่ื้อเพื่อความบนัเทิง ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีอายุ
มากกว่าจะใชส่ื้อ เพราะมีความสนใจท่ีจะรับรู้เร่ืองเก่ียวกบัสงัคมและความตอ้งการของตนเอง 

2) คนท่ีมีระดบัการศึกษาสูงจะเลือกใชส่ื้อมากกว่าคนท่ีมีการศึกษาต ่า 

สภาวะทาง 
จิตใจ 

ความตอ้งการ
จ าเป็นของ
บุคคล 

ความคาดหวงั
จากส่ือมวลชน
หรือแหล่ง 

พฤติกรรม
การใชส่ื้อ 

ความพึงพอใจ

ที่ไดรั้บจากส่ือ 
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3) จากประเภทของส่ือท่ีท าการศึกษา โทรทศัน์ จะถูกะเลือกใชสู้งเป็นอนัดบัหน่ึง 
เพราะกลุ่มเป้าหมายจะเห็นว่าส่ือท่ีมีประโยชน์โดยใหข้อ้มลูต่างๆ ท่ีเราสนใจ เช่น เก่ียวกบัโลก และ
เหตุการณ์ภายในประเทศ รวมทั้ งให้ความบันเทิงด้วย โดยหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ และ
ภาพยนตร์ จะถกูเลือกใชเ้ป็นอนัดบัรองตามเหตุผลของการเลือกใช ้

4) กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีการเลือกใช้ส่ืออย่างมีจุดมุ่งหมาย และเข้าใจถึง
คุณประโยชน์ของส่ือท่ีมีต่อผูใ้ช ้

การศึกษาของ Kippax and Murray (1980) น้ี สามารถสรุปไดว้่าความตอ้งการในการใชส่ื้อ
มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ในคุณประโยชน์ของส่ือ และปัจจัยด้านตัวบุคคลมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใชส่ื้อดว้ย 

นอกจากน้ี McCombs, and Becker (1979) ไดก้ล่าวไวใ้นเร่ืองการใชส่ื้อตามความพอใจและ
ความตอ้งการว่า บุคคลใชส่ื้อมวลชนเพ่ือสนองความตอ้งการดงัต่อไปน้ี คือ 

1) ต้องการรู้เหตุการณ์ (Surveillance) โดยการสังเกตการณ์ และติดตามความ
เคล่ือนไหวจากส่ือมวลชน เพื่อใหรู้้ทนัเหตุการณ์ เพื่อความทนัสมยั รู้ว่าอะไรมีความส าคญัและควร
จะเรียนรู้ 

2) ตอ้งการช่วยตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
ชีวิตประจ าวนั การรับส่ือมวลชน ท าให้บุคคลสามารถก าหนดความคิดเห็นของตนเองต่อสภาวะ
หรือเหตุการณ์รอบๆ ตวั 

3) ความตอ้งการขอ้มลูเพื่อพดูคุย (Discussions) โดยการรับส่ือมวลชนท าให้บุคคล
มีขอ้มลูท่ีสามารถน าไปพดูคุยกบัผูอ่ื้นได ้

4) ความตอ้งการมีส่วนร่วม (Participating) ในเหตุการณ์และความเป็นไปต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนรอบตวั 

5) ความตอ้งการเสริมความคิดเห็น หรือการสนับสนุนการตดัสินใจท่ีไดก้ระท าไป
แลว้ (Reinforcement) 

6) ความตอ้งการความบนัเทิง (Relaxing and Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลิน
และผอ่นคลายอารมณ์ 
 ส่วน McQuail, Blumler, and Brown (1972) ไดศ้ึกษาตวัแปรความตอ้งการของผูรั้บสาร
จากส่ือมวลชนไวด้งัน้ี 

1) ความตอ้งการสารสนเทศ 
(1) เพื่อทราบถึงเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง สภาพปัจจุบนัท่ีอยู่รอบตวั และ

สงัคม 
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(2) เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาขอ้แนะน าในการปฏิบติั ความคิดเห็น และการ
ตดัสินใจ 

(3) สนองความอยากรู้อยากเห็นและสนองความสนใจ 
(4) เป็นการเรียนรู้ และศึกษาดว้ยตนเอง 
(5) สร้างความรู้สึกท่ีมัน่คง 

2) ความตอ้งการสร้างความมีเอกลกัษณ์ใหแ้ก่บุคคล 
(1) ใหแ้รงเสริมแก่ค่านิยมส่วนบุคคล 
(2) ใหต้วัแบบทางพฤติกรรม 
(3) แสดงออกร่วมกบัค่านิยมของคนอ่ืนๆ 
(4) มองทะลุภายในตนเอง 

3) ความตอ้งการรวมตวัและปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 
(1) มองทะลุเขา้ไปในสภาพแวดลอ้มของผูอ่ื้น 
(2) แสดงออกร่วมกบัผูอ่ื้น และเกิดความรู้สึกในลกัษณะท่ีเป็นเจา้ของ 
(3) น าไปใชใ้นการสนทนาและปฏิสมัพนัธท์างสงัคม 
(4) ใชแ้ทนเพื่อน 
(5) ช่วยในการด าเนินตามบทบาททางสงัคม 
(6) สร้างสายสมัพนัธก์บัครอบครัว เพื่อน และสงัคม 

4) ความตอ้งการความบนัเทิง 
(1) การหลีกหนีหรือหลีกเล่ียงจากปัญหาต่างๆ 
(2) มีวฒันธรรมท่ีเป็นของแท ้ความสนุกสนานทางสุนทรียะ 
(3) ไดม้ีอะไรท าเพื่อใชเ้วลาใหห้มดไป 
(4) ปลดปล่อยอารมณ์ 

นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัของ Wenner (1985) เก่ียวกบัความพึงพอใจในการบริโภคข่าวสาร 
(News Gratifications) โดย ไดแ้บ่งความพึงพอใจออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

1) Orientation Gratifications หมายถึง การใชข่้าวสารเพื่อประโยชน์ทางดา้นขอ้มูล
เพื่อการอา้งอิง และเพ่ือเป็นแรงเสริมย  ้าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกบัสังคมรูปแบบของ
ความตอ้งการท่ีแสดงออกมาไดแ้ก่ การติดตามข่าวสาร (Surveillance) การไดม้าซ่ึงขอ้มูล เพื่อช่วย
ในการตัดสินใจ (Decisional Utility) หรือเพ่ือช่วยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ ง (Vote 
Gratifications) เป็นตน้ 
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2) Social Gratificationsเป็นการใช้ข่าวสารเพื่อเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลเก่ี ยวกับ
สงัคมซ่ึงรับรู้จากข่าวสาร เขา้กบัเครือข่ายส่วนบุคคลของปัจเจกชน 

3) Para-Social Gratifications หมายถึง กระบวนการใชป้ระโยชน์ข่าวสารเพื่อด ารง
เอกลกัษณ์ของบุคคล หรือปรากฏในเน้ือหาของส่ือ 

4) Para-Orientation Gratifications หมายถึง กระบวนการใชข่้าวสารเพื่อประโยชน์
ในการลด หรือผอ่นคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ หรือเพื่อปกป้องตวัเอง  

กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีการใชส่ื้อเพื่อการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจน้ี เป็นการศึกษา
พฤติกรรมการส่ือสารของมนุษยว์่าเป็นการส่ือสารท่ีเกิดจากความตอ้งการของผูรั้บสารเอง เพื่อเป็น
การเลือกใชส่ื้อเพ่ือตอบสนองความตอ้งการดา้นต่างๆน าไปสู่ความพึงพอใจในการบริโภคส่ือนั้นๆ 
ซ่ึงแต่ละบุคคลย่อมมีความต้องการใชข่้าวสารตอบสนองความพึงพอใจดว้ยเหตุผลท่ีแตกต่างกนั
(ยบุล เบ็ญจรงคกิ์จ, 2542) 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วรลกัษณ์ ดวงอุดม (2550) ศึกษาเร่ืองการแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร การใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจของนกัลงทุนจากสหภาพยุโรปกบัการลงทุนในประเทศไทย ผลจาก
การวิจยัพบว่าจากการใชป้ระโยชน์ขอ้มลูข่าวสารดา้นการลงทุน มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
โดยสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจจากการส่ือสารโดยเน้นความส าคญั
ของผูรั้บสาร ต่อการเลือกรับส่ือและเลือกใชเ้น้ือหาของข่าวสารท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ตนเอง เพ่ือประโยชน์ทางใดทางหน่ึง เช่น เพ่ือประกอบการตดัสินใจ เม่ือมีความตั้งใจท่ีแน่นนอน
แลว้ การใชส่ื้อจึงเป็นกิจกรรมท่ีมีเป้าหมาย ทิศทางท่ีบุคคลจะเลือกแสวงหาข่าวสารจึงเกิดจากความ
ตอ้งการใชส่ื้อและความพึงพอใจของบุคคลนั้นๆ 

ส าหรับการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ไดใ้ช้ทฤษฎีการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจในการ
แสวงหาข่าวสารเก่ียวกบัความรู้วางแผนการเงิน โดยในกลุ่มผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตท่ีมีลกัษณะทาง
ประชากรท่ีแตกต่างกนั ยอ่มส่งผลใหก้ลุ่มผูอ่้านมีการแสวงหาข่าวสารในความรู้เร่ืองทางการเงินท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงคาดคะเนได้ว่า แต่ละคนนั้นจะมีการใชป้ระโยชน์และได้รับความพึงพอใจจาก
ข่าวสารสมัพนัธก์นัตามไปดว้ยซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ (2551) ศึกษา
เร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับ การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจจากการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผ่าน
เครือข่ายอินทราเน็ต”เวิลด ์ไวด ์เวบ็” (World Wide Wed: WWW) ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎั
นครปฐม ผลการศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับส่ือมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและตนเองสนใจ เมื่อจ  าแนกความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารผ่าน
อินทราเน็ต พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อการรับข่าวสารเพื่อความบนัเทิง รองลงมาคือมี
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ความรู้เพ่ิมข้ึนจากแหล่งขอ้มลูข่าวสารต่างๆ การเขา้ถึงเครือข่ายท าไดง่้ายและทนัเหตุการณ์ รูปแบบ
การน าเสนอน่าสนใจกว่าส่ืออ่ืนๆ  
  

2.6 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
 

อรนุช เชาวสุ์วรรณกิจ (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของครัวเรือนไทย 
พบว่าพฤติกรรมการออมของครัวเรือนไทย ปี พ.ศ. 2539-2549 มีแนวโน้มการออมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงการ
ออมกบัสถาบนัการเงินประเภทธนาคารพาณิชยม์ีมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 73.22 ของการออมทั้งหมด 
นอกนั้นเป็นสถาบนัการเงินอ่ืนๆ โดยปริมาณการออมข้ึนอยู่กบัรายไดข้องครัวเรือน และดอกเบ้ีย
เงินฝากประจ า เป็นไปในทิศทางเดียวกนั แต่ขนาดอตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์กบัการออมของ
ครัวเรือนไทยในทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงแมอ้ตัราการออมท่ีสูงข้ึนมาก แต่เม่ือเทียบกบัอตัราการลงทุนท่ี
เพ่ิมข้ึนอยา่งมาก จะท าใหเ้กิดการออมไม่เพียงพอต่อการลงทุนในอนาคตและก่อใหเ้กิดปัญหาพึ่งพา
เงินทุนต่างชาติ 

ปลีลา มลูลิสาร (2552) ศึกษาการเปิดรับส่ือ การรับขอ้มูลข่าวสาร เพื่อการตดัสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อ
ศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF และพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ 
การับรู้ข่าวสาร และการศึกษาผลการับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักองทุน เพื่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุน LTF ของนกัลงทุน ผลการวิจยัพบว่า นกัลงทุนส่วนใหญ่มีการเปิดรับขอ้มลูจากส่ือเก่ียวกบั
กองทุนก่อนตดัสินใจลงทุนในระดบันอ้ย แต่เมื่อพิจารณาส่ือรายประเภท พบว่าการเปิดรับข่าวสาร
เก่ียวกบักองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF มากท่ีสุดคือส่ือเฉพาะกิจ รองลงมาคือส่ือบุคคล ส่ือมวลชน
อยู่ในระดับน้อย ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าระดบัระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน มี
ความสมัพนัธก์ารเปิดรับส่ือประเภทต่างๆของนกัลงทุน 

สุปัญนี ปลัง่กมล (2552) ศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติ พฤติกรรมการออม ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ 
ลกัษณะทางประชากร และพฤติกรรมการออม ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการ
เปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือใหม่ มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรม
การออมของประชาชน โดยทัศนคติท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการคออมของ
ประชาชน ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั ดา้นอายุ และรายได ้มีผลต่อพฤติกรรมการออมท่ี
แตกต่างกนั โดยการใชส่ื้อท่ีแตกต่างกนัแต่ละประเภท ส่งผลใหพ้ฤติกรรมการออมมีความแตกต่าง
กนั 
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เจนิสตาร์ รักษ์สิริโสภา (2553) ศึกษาความพึงพอใจและการใชป้ระโยชน์ของผูช้มแต่ละ
ระดบัท่ีมีต่อรายการส่งเสริมวฒันธรรมไทย ทางสถานีโทรทศัน์ทีวีไทยจากการศึกษาพบว่า ผูช้ม
รายการส่งเสริมวฒันธรรมไทยทั้ง 3 ระดบั คือ ระดบัสูง ระดบักลาง และระดบัล่างมีความพึงพอใจ
และใชป้ระโยชน์จากรายการแต่ละรายการ แตกต่างกนัออกไปโดยมีปัจจยั เช่น ระดบัการศึกษา 
อาชีพ อาย ุรายได ้และประสบการณ์ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวส่งผลใหผู้ช้มในแต่ละระดบัมีการเปิดรับสาร 
และเลือกรับสารแตกต่างกนัอีกทั้งยงัปัจจยัเก่ียวกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นตวัการส าคญั
ในการเลือกรับขอ้มลูต่างๆ ดงันั้นจึงส่งผลใหผู้ช้มรายการส่งเสริมวฒันธรรมไทยในแต่ละระดบั น า
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากรายการไป ใชใ้นลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถจ าแนกประโยชน์ดงักล่าว
ไดด้งัต่อไปน้ี ผูช้มระดบัสูงชมรายการส่งเสริมวฒันธรรมไทยเพื่อ (Ideology) หมายถึง ตอ้งการ
แสวงหาความรู้เพื่อสนองความอยากรู้ของตนเองเพื่อน าความคิดดงักล่าวไปต่อยอดและพฒันา
ต่อไป ผูช้มระดบักลางชมรายการส่งเสริมวฒันธรรมไทยเพื่อ (Knowledge) หมายถึง ตอ้งการน า
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการชมรายการมาสร้างความเป็นความรู้ และใชเ้ป็นหัวขอ้ในการสนทนา ผูช้ม
ระดบัล่างชมรายการส่งเสริมวฒันธรรมไทยเพื่อ (Skill) หมายถึง น าขอ้มลูท่ีไดรั้บจาการชมรายการ
มาใชใ้นการประกอบอาชีพและแกไ้ขปัญหาชีวิตของตนเอง 

ณัฏฐก์ฤตา ลิมานนทด์ ารง (2553) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของลูกคา้
ท่ีมีต่อส่ือประชาสมัพนัธข์องธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สาขาอุดรธานี วตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับของลกูคา้และความพึงพอใจของลูกคา้ และเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของลกูคา้ท่ีมีต่อส่ือประชาสมัพนัธข์องธนาคารไทยพาณิชยจ์  ากดั (มหาชน) พบว่า พฤติกรรมการ
เปิดรับของลกูคา้ท่ีมีต่อส่ือประชาสมัพนัธข์องธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สาขาอุดรธานี 
โดยรวมอยูร่ะดบัมาก ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่ือประชาสัมพนัธ์ของธนาคารไทยพาณิชย ์
จ  ากดั (มหาชน) สาขาอุดรธานี รายดา้นประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือโทรทศัน์ ส่ืออินเทอร์เน็ต และส่ือ
บุคคล อยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบดา้นประชากรศาสตร์กบัความพึงพอใจของธนาคารไทย
พาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สาขาอุดรธานี ในส่ือประชาสมัพนัธ ์พบว่าเพศท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจไม่
แตกต่างกนั ส่วนอายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดท่ี้แตกต่างกัน มีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญั 

ภทัธิรา เจริญชาศรี (2553) ศึกษาประสิทธิผลของการประชาสัมพนัธ์กองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสารและ
ประสิทธิผลของการประชาสมัพนัธก์องทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นผูเ้สียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ซ่ึงพบว่า 
ความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารในการประชาสัมพนัธ์กองทุน มีความสัมพนัธ์กบัความรู้เก่ียวกับ
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กองทุนในระดบัต ่าและมีทิศทางบวก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ความถ่ีในการเปิดรับ
ข่าวสารในการประชาสมัพนัธก์องทุน มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจกองทุนในระดบัต ่าและมีทิศ
ทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นประสิทธิผลของการประชาสัมพนัธ์กองทุนฯ
พบว่า การประชาสัมพนัธ์กองทุนมีประสิทธิผลกับความรู้ ทัศนคติท่ีดีต่อกองทุนและท าให้เกิด
พฤติกรรมการลงทุน 

วิมลพรรณ อาภาเภท และคณะ (2554) ศึกษาพฤติกรรมการส่ือสารในเฟชบุ๊ค (Facebook) 
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช ้
เฟชบุ๊ค (Facebook) ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหวงั การใชป้ระโยชน์และ
ความพึงพอใจท่ีมีต่อเฟชบุ๊ค กับพฤติกรรมการส่ือสารในเฟชบุ๊ค ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ ผลการวิจัย สรุปได้ คือ นักศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครท่ีมีเพศ อายุ ชั้นปี คณะ คะแนนเฉล่ียสะสม และรายได้
ของครอบครัวแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการส่ือสาร และความพึงพอใจต่อการใชเ้ฟชบุ๊ค (Facebook) 
ไม่แตกต่างกนั ส่วนนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีมีรายไดข้องครอบครัว 
แตกต่างกนั มีการใชเ้ฟชบุ๊ค (Facebook) แตกต่างกนั และความคาดหวงั การใช ้และ ความพึงพอใจ
ต่อเฟชบุ๊ค (Facebook) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัมากกบัพฤติกรรมการส่ือสารใน เฟชบุ๊ค 
(Facebook) นอกจากน้ียงัพบว่า นกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครส่วนใหญ่มีการ
ใชเ้ฟชบุ๊คทุกวนั และมีความคาดหวงั การใชป้ระโยชน์อยูใ่นระดบัมากและปานกลาง ส่วนความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก 

Pajarillo (2001) ได้ศึกษาการใช้และประเมินผลการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์กลุ่ม
ประชากรท่ีท าการศึกษาคือกลุ่มพยาบาล 3 กลุ่มและท าการสืบคน้กบัฐานขอ้มูลจ านวน 3 ฐานผล
การศึกษาพบว่าความพึงพอใจในการใชแ้ละผลการสืบคน้ฐานขอ้มลูข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ในการ
สืบคน้และการไดรั้บค าแนะน าเก่ียวกบัการใช้ฐานขอ้มูลก่อนการสืบคน้ผูใ้ชส่้วนใหญ่ทราบการ
ประชาสัมพนัธ์การใช้ข้อมูลจกเพื่อนร่วมวิชาชีพและผลการสืบค้นท่ีผูใ้ชต้้องการมากท่ีสุดคือ
เอกสารฉบบัเต็มโดยผูใ้ชนิ้ยมอ่านผลจากการคน้บนหนา้จอคอมพิวเตอร์ 

Jones (2004) ได้ท าการศึกษาเร่ือง Information Technology Enabled Public 
SectorCustomer Service Satisfactionโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อสร้างความพึงพอใจกับการ
ให้บริการแบบ Real-Time อนัไดแ้ก่ การท่ีพนักงานสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ใน
ระบบฐานขอ้มูลต่างๆ ในระบบฐานข้อมูลและให้ค  าแนะน า ตอบค าถามได้ทนัทีในขณะท่ีมีการ
ติดต่อเขา้มา มากกว่าการท่ีจะไดรั้บค าช้ีแนะภายหลงั นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัช้ีให้เห็นว่าการใช้
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บริการแบบโดยทนัทีหรือ Real-time สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้ดียิ่งข้ึน และ
สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการไดดี้มากยิง่ข้ึนดว้ย  

Johnson and Kaye (2004) ศึกษาเร่ืองการรับรู้ความน่าเช่ือถือต่อส่ือดั้งเดิมและอินเทอร์เน็ต
ของผูใ้ชบ้ลอ็กโดยควบคุมตวัแปรดา้นประชากรทางการเมืองการศึกษาพบว่าผูรั้บข่าวสารให้ความ
เช่ือถือต่อข้อมูลในเชิงลึกจากเว็บมากข้อมูลดังกล่าวน ามาใช้ในงานวิจัยดา้นปัจจัยท่ีส าคัญต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ส่ือออนไลน์ทั้งในคอมพิวเตอร์และโทรศพัท์เคล่ือนท่ีความน่าเช่ือถือของ
ข่าวสาร ข้ึนอยูก่บัแหล่งสารท่ีน าเสนอ  

Lim and Dubinsky (2005) ไดศึ้กษาเร่ืองความตั้งใจสั่งซ้ือสินคา้บนอินเตอร์เน็ต โดยใช ้
TPB Model และการพึ่งพาอาศยักนัระหว่างความเช่ือท่ีส าคญัท่ีสุด (Interdependencies Between 
Salient Belief) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถของตวัเอง (Self-efficacy) และความสามารถ
อ านวยความสะดวก (Facilitation of Ability) ส่งผลต่อการรับรู้เก่ียวกับการควบคุมพฤติกรรม 
(Perceived Behavioral Control) จึงท าใหเ้กิดการตั้งใจซ้ือสินคา้บนอินเตอร์เน็ต (Purchase Intention 
on the Internet) 2) ครอบครัว (Family) และเพื่อน (Friend) คือ กลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm) ท่ี
ส่งผลให้เกิดทัศนคติในการซ้ือสินค้าออนไลน์ (Attitude Toward Online Shopping) และ 3) 
ผลิตภัณฑ์ (Merchandise) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) และเส้นทาง (Navigation)ส่งผลให้เกิด
ทศันคติในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ และท าให้เกิดการตั้งใจซ้ือสินค้าบนอินเตอร์เน็ต จากข้อมูล
ข่าวสาร 

Wixom and Todd (2005) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการพฒันาโมเดลรวมกนัในความเช่ือท่ีพิเศษ 
และทศันคติเก่ียวกบัการสร้างระบบโดยการใช ้TAM และความพึงพอใจของผูใ้ช ้พบว่า คุณภาพ
ของขอ้มูลส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของข้อมูล (Information Satisfaction) ส่งผลให้เกิดการมี
ประโยชน์ส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจของระบบ (System Satisfaction) ส่งผลใหเ้กิดความง่ายในการ
ใชง้าน และส่งผลใหเ้กิดการมีประโยชน์ทศันคติส่งผลใหเ้กิดความตั้งใจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

Nielsen Mckinsey Company (2011) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองใชป้ระโยชน์อยา่งไรกบัส่ือสังคม
ออนไลน์โดยศึกษาถึงการใชป้ระโยชน์จาก Facebook ของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการพบว่า ผูใ้ช ้Facebook 
ส าหรับตรวจสอบรับผลตอบรับผลตอบรับต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการกว่าร้อยละ 66.00 ศึกษา
รายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการร้อยละ 60.00 ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ
ร้อยละ 60.00 รับคูปองหรือโปรโมชัน่พิเศษต่างๆ ร้อยละ 58.00 แสดงใหเ้ห็นว่า Facebook เป็นช่อง
ทางการส่ือสารท่ีผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดใ้นทางตรงเพราะผูบ้ริโภคใชเ้ป็น
ช่องทางในการหาข้อมูลของสินค้าบริการ ท าให้ผูผ้ลิตสามารถน าข้อคิดเห็นของผูบ้ริโภคไป



40 

ปรับปรุงได้ในทันที ซ่ึงการศึกษาของ Nielsen Mckinsey Company แสดงให้เห็นถึงการใช้
ประโยชน์ของการติดต่อส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีสามารถติดต่อกนัไดร้วดเร็วท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ 

สรุปจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า ผูใ้ชส่ื้อมีความพึงพอใจและการใชป้ระโยชน์ในการใช้
ส่ือในรับมาก และส่ือออนไลน์จะช่วยใหผู้ใ้ชส่ื้อมีความพึงพอใจและไดรั้บประโยชน์ในการใชส่ื้อ
มากยิ่งข้ึน เน่ืองจากมีความรวดเร็วในการเข้าถึงข่าวสารไดม้ากท่ีสุด รวมถึงมีผูใ้ชส่ื้อท่ีมีระดับ
การศึกษา อาชีพ อาย ุรายได ้และประสบการณ์ต่างกนั มีการแสวงหาข่าวสาร ต่างกนัการแสวงหา
ข่าวสาร มีความสมัพนัธต่์อความพึงพอใจและใชป้ระโยชน์จากใชส่ื้อ 



 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

การศึกษา การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ จากข่าวสารการลงทุนการเงินของผูล้งทุน
ประเภทบุคคลในยคุสารสนเทศการส่ือสาร เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดย
ใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Approach) เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อตอบปัญหาการวิจัย โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง
ส่ือคอมพิวเตอร์ ท าการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยมีระเบียบวิธีวิจยั ดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.3 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือและการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3.5 การวิเคราะห์ขอ้มลูและสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากร ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูใ้ชส่ื้อใหม่ ทาง เว็บไซต์ของสถาบนัการเงิน  ส่ือสังคม
ออนไลน์  และบลอ็ก (Blog) ส่วนบุคคล ทั้งน้ีผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลประชากรจากขอ้มูลนักลงทุนทาง
การเงินของผูล้งทุนประเภทบุคคล ผูเ้ปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 
2557) จ  านวน 1,042,492 คน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557)    

การค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัเชิงปริมาณ  โดยค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการศึกษา คือ ประชากรจาก ขอ้มลูนกัลงทุนทางการเงินของผูล้งทุนประเภทบุคคล ผูเ้ปิดบญัชี
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีผูว้ิจยัก  าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยก าหนดกลุ่มตวัอย่าง จากการค านวณ
ตามสูตรของ Yamane (1967) โดยก าหนดความเช่ือมัน่ท่ี 95% ความผดิพลาดไม่เกิน 5%  ดงัน้ี  
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n  =            N 
 1+ N (e)2 

n  = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N = จ านวนประชากร 
e  = 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 
    n      =                          3,000,000 
                                    1+ (3,000,000) (0.05)2 

        n    =                 399.98  ~  400 
 

ดังนั้น ขนาดของตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามท่ีค  านวณได้เท่ากับ 400 
ตวัอยา่ง ทั้งน้ีผูว้ิจยัเลือกใชแ้บบเจาะจง (Purposive Sampling)  ให้ทาง ไลน์ (Line) กลุ่มนักลงทุน
และ เฟชบุ๊ค (Facebook) กลุ่มนกัลงทุน โดยจะเลือกแจกเฉพาะผูล้งทุนประเภทบุคคล ซ่ึงเป็นผูใ้ช้
การส่ือสารสนเทศ ไดแ้ก่  ผูใ้ชส่ื้อ ทางเวบ็ไซต ์ส่ือสงัคมออนไลน์ ท่ีเป็นนกัลงทุนทางการเงินท่ีเปิด
บญัชีลงทุนในหลกัทรัพย ์ โดยใชแ้บบสอบถามตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีก  าหนดไว ้ 
 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถามเร่ือง การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ 
จากข่าวสารการลงทุนการเงินของผูล้งทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการส่ือสาร ผูว้ิจยัได้
ออกแบบถามซ่ึงศึกษาจากแนวคิด และงานวิจัยท่ี เ ก่ียวข้อง โดยผู ้วิจัยก  าหนดโครงสร้าง
แบบสอบถาม ตามตวัแปรท่ีศึกษาจากกรอบแนวคิดของการวิจยัท่ีผูว้ิจยัไดศ้ึกษาขอ้มูลจากเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

โครงสร้างแบบสอบถาม  
เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยในคร้ังน้ี  คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยมีค  าถามชนิดปลายปิด โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัลกัษณะทางประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ โดยเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด มาตรานามบญัญติั (Nominal 
Scale) และเรียงล าดบั (Ordinal Scale) จ  านวน 5 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 2 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินจากส่ือออนไลน์
ของผูล้งทุนประเภทบุคคล ในยคุสารสนเทศการส่ือสาร จ  าแนกชนิดของแบบสอบถามได ้2 ส่วน 
คือ 1) จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาข่าวสาร ความถ่ีในการการแสวงหา
ข่าวสารผา่นส่ือออนไลน์ต่อวนั และช่วงเวลาท่ีท่านใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาข่าวสาร  จ  านวน 3 
ขอ้ แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)  จ านวน 3 ขอ้ และ 2) ดา้นการแสวงหาข่าวสาร
การลงทุนทางการเงินจากส่ือออนไลน์ จ  านวน 16 ขอ้ ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการ
เงิน จ  านวน 9 ขอ้ และวตัถุประสงค์เปิดรับข่าวสารดา้นการการลงทุนทางการเงิน  จ านวน 4 ขอ้ 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale)  

ส่วนท่ี 3 ขอ้ค าถามเก่ียวกบั ปัจจยัเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
จากส่ือออนไลน์ ของผูล้งทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการส่ือสาร  แบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) โดยใชร้ะดบัในการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval 
Scale) เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จ านวน 19 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้ค าถามเก่ียวกบั ความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินจากส่ือออนไลน์ 
ของผูล้งทุนประเภทบุคคลในยคุสารสนเทศการส่ือสาร แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Likert Scale) โดยใชร้ะดบัในการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็นค าถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จ านวน 6 ขอ้ 

โดยเกณฑ์การให้คะแนนในแบบสอบถามส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 เป็นค าถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) โดยประยกุตใ์ชต้ามรูปแบบของ Likert’s Scale ซ่ึงก  าหนด
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 
   เกณฑก์ารวดั  ระดบัคะแนน  
   มากอยา่งยิง่   ก าหนดใหเ้ท่ากบั 5 คะแนน  
   มาก    ก าหนดใหเ้ท่ากบั 4 คะแนน  
   ปานกลาง   ก าหนดใหเ้ท่ากบั 3 คะแนน  
   นอ้ย    ก าหนดใหเ้ท่ากบั 2 คะแนน  
   นอ้ยอยา่งยิง่   ก าหนดใหเ้ท่ากบั 1 คะแนน 
 

วิธีการแปลผลแบบสอบถามส่วนน้ีไดใ้ชค่้าเฉล่ีย  ( )  ตามเกณฑค์ะแนนดงัน้ี  (กฤช     
อฉัริยาภิรมย,์ 2550, น. 38 อา้งถึงใน นพดล กุสะโล, 2554, น. 29-30) 
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ช่วงกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด  

             จ  านวนชั้น  
      =  5 – 1  
     5  
       =  0.80  
 เกณฑก์ารวดัและแปลความหมายในแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ส่วนท่ี 4 และส่วนท่ี 5  
  
 ระดบัคะแนน    ความหมาย  
 ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00   อยูใ่นเกณฑ ์เห็นดว้ยอยา่งยิง่  
 ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20   อยูใ่นเกณฑ ์เห็นดว้ยมาก  
 ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40   อยูใ่นเกณฑ ์เห็นดว้ยปานกลาง  
 ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60   อยูใ่นเกณฑ ์เห็นดว้ยนอ้ย  
 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80   อยูใ่นเกณฑ ์เห็นดว้ยนอ้ยอยา่งยิง่ 
 
3.3 ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือและการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

3.3.1 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมอื 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอน

ในการสร้างแบบสอบถาม 9 ขั้นตอน ตามล าดบัดงัน้ี 
1) การศึกษาหลกัการสร้างแบบสอบถาม และก าหนดกรอบแนวความคิดในการวิจยั  
2) ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Study) โดยศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) โดยศึกษาจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลกัการ รายงานการวิจยั และวิทยานิพนธ์ เพื่อ
เป็นแนวทางน ามาสร้างขอ้ค าถาม (Item) ของแบบสอบถาม  

3) ก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ และประโยชน์
ของการวิจยั 

4) ด าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง 
5) น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขตามค าแนะน ามาด าเนินการทดลอง  (Try out) กบักลุ่มท่ีมี

ลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั แต่ไม่ใช่ประชากรของการวิจยัน้ี จ านวน 40 คน 
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7) น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได ้ทดสอบความความน่าเช่ือถือ (Reliability Analysis) 
8) ปรับปรุงแบบสอบถามอีกคร้ัง แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา  เพื่อแก้ไขปรับปรุง

เพ่ิมเติมเพ่ือใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีมีประสิทธิภาพ  
9) น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่ง  

 
3.3.2 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมอื  
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Validity) และความเช่ือมัน่ 

(Reliability) ดงัน้ี  
ความตรงเชิงเน้ือหา (Validity) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการทบทวนเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา และน าไปทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ (Wording) เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไป
สอบถามในการเก็บขอ้มลูจริง  

ความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน และปรับปรุงแกไ้ขตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญไปลองใช้ (Try Out) จ านวน 40 ชุด กบักลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกับ
ประชากรในการวิจัย แต่ไม่ใช่ประชากรส าหรับการวิจัยน้ี ได้แก่ นักลงทุนเปิดบัญชีซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์ ซ่ึงเป็นผูใ้ชส่ื้อใหม่ ทาง เวบ็ไซตข์องสถาบนัการเงิน  ส่ือสงัคมออนไลน์  จากนั้นจึงน า
แบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าทดสอบความเช่ือมัน่ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ หา
ความน่าเช่ือถือตามเกณฑส์มัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ท่ี Nunnally (1978) ดงัน้ี  

 
 ค่า α มากกว่าและเท่ากบั 0.7 ส าหรับงานวิจยัโดยการส ารวจ (Survey Research)  
 ค่า α มากกว่าและเท่ากบั 0.8 ส าหรับงานวิจยัพ้ืนฐาน (Basic Research)  
 ค่า α มากกว่าและเท่ากบั 0.9 ส าหรับการตดัสินใจ (Important Research)  
 

ส าหรับการหาความเช่ือถือไดแ้ต่ละแบบ เป็นการค านวณค่าความความเช่ือถือได ้ซ่ึงเป็นตวั
เลขท่ีอยูใ่นรูปทศนิยม มีค่าไม่เกิน 1.00 การแปลความหมายค่าความน่าเช่ือถือ (พรรณี ลีกิจวฒันะ, 
2553) ใชเ้กณฑด์งัตารางท่ี 3.1  
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ตารางที ่3.1 เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
 

ค่าความเช่ือถือได้ ระดับความเช่ือถอืได้ การน าไปใช้ 
0.80 - 1.00 สูงมาก ใชไ้ดดี้มาก 
0.70 - 0.79 สูง ใชไ้ดดี้ 
0.50 - 0.69 ปานกลาง พอใช ้
0.30 - 0.49 ต ่า ควรปรับปรุง 
ต ่ากว่า 0.30 ต ่ามาก ใชไ้ม่ได ้

 
จากการน าแบบสอบถามเร่ือง การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ จากข่าวสารการลงทุน

การเงินของผูล้งทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการส่ือสาร ไปทดลองใช ้ (Try out) กบันัก
ลงทุนเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ซ่ึงเป็นนักลงทุนทางการเงินของผูล้งทุนประเภทบุคคล ผูเ้ปิด
บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์กับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงใช้สารสนเทศ ผูใ้ช้ส่ือ ทาง
เว็บไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์  ท่ีมิใช่กลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 40 คน ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่อยู่ในระดับ 
0.881 จึงน าไปใชเ้ก็บขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งได ้
 

3.4 วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม 

(Questionnaire) แก่นกัลงทุนทางการเงินของผูล้งทุนประเภทบุคคล ผูเ้ปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์
กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงใชส้ารสนเทศ ผูใ้ชส่ื้อ ทางเว็บไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์  ท่ี
มิใช่กลุ่มตวัอยา่ง ตามสดัส่วนของแต่ละส่วน และผูว้ิจยัเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง โดยแจก
แบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน โดยมีรายละเอียดขั้นตอนในการเก็บรวมรวมขอ้มูล 
ดงัน้ี 

1) ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารผล
การปฏิบัติงาน เอกสารทางวิชาการ  บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั และข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต 

2) ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมจากแบบสอบถามโดยเก็บขอ้มูลจากนักลงทุน
ทางการเงินของผูล้งทุนประเภทบุคคล ผูเ้ปิดบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์กับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
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ประเทศไทย ซ่ึงใชส้ารสนเทศ ผูใ้ชส่ื้อ ทางเวบ็ไซต ์ส่ือสงัคมออนไลน์ โดยสามารถอธิบายขั้นตอน
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูไดด้งัน้ี 

(1) ผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามกบันกัลงทุนทางการเงินของผูล้งทุนประเภทบุคคล ผูเ้ปิด
บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์กับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงใช้สารสนเทศ ผูใ้ช้ส่ือ ทาง
เว็บไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์ และบล็อก ตามวิธีการสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience 
Sampling) ซ่ึงเป็น Non-probability โดยใชแ้บบสอบถามตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีก  าหนด 

(2) ผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเอง  
(3) รวบรวมแบบสอบถามท่ีส่งคืนทั้งหมดไปท าการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์

ของแบบสอบถามเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มลูในขั้นตอนต่อไป 
 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ในการวจิยั 
 

การวิเคราะห์ผลขอ้มลูเก่ียวกบั ศึกษา การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ จากข่าวสารการ
ลงทุนการเงินของผูล้งทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการส่ือสาร ผูว้ิจัยไดต้รวจสอบความ
สมบูรณ์ และความถูกตอ้งของแบบสอบถาม แลว้น ามาวิเคราะห์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สงัคมศาสตร์ ดงัน้ี 
 

3.5.1 ขั้นตอนการวเิคราะห์ข้อมูล  
หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีไดเ้รียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามทั้งหมด

มาด าเนินการดงัน้ี  
1) การตรวจสอบขอ้มลู (Editing) ผูว้ิจยัตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของการตอบ

แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 
2) น าแบบสอบถามท่ีถกูตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหสัขอ้มลู  
3) บนัทึกขอ้มลูจากแบบสอบถามลงในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
4) ประมวลผลขอ้มลูโดยวิธีการทางสถิติ  
5) วิเคราะห์ขอ้มลูและแปลผล 
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3.5.2 สถิตทิี่ใช้ในการวจิยั  
เมื่อผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแลว้ น ามาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ 

ดงัน้ี 
1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชใ้นการพรรณนาขอ้มลูตวัแปรดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

(1) ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัลกัษณะทางประชากร และการแสวงหาข่าวสารในยุค
สารสนเทศ จ  าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสาร ความถ่ีในการการแสวงหา
ข่าวสารผา่นส่ือออนไลน์ต่อวนั และช่วงเวลาท่ีท่านใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาข่าวสาร สถิติท่ีใช ้
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

(2) ขอ้มลูเก่ียวกบัการแสวงหาข่าวสาร ดา้นการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินจากส่ือออนไลน์ ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน วตัถุประสงค์เปิดรับ
ข่าวสารด้านการการลงทุนทางการเงิน การใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนการเงินของผูล้งทุน
ประเภทบุคคลในยคุสารสนเทศการส่ือสาร และความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินของ    
ผูล้งทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการส่ือสาร สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic 
Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง และ
ทดสอบหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม สถิติท่ีใชป้ระกอบดว้ย Independent 
Sample T-test กรณี 2 ตวัแปร และ One-way ANOVA กรณีตวัแปรมากกว่า 2 ตวัแปร ซ่ึงการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวถา้พบว่ามีนยัส าคญัทางสถิติจะทดสอบรายคู่ ดงัน้ี 

(1) สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรต่างกนั มีการแสวงหาข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินแตกต่างกนั สถิติท่ีใชป้ระกอบดว้ย Independent sample t-test กรณี 2 ตวัแปร 
และ One-way ANOVA กรณีตวัแปรมากกว่า 2 ตวัแปร ซ่ึงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวถา้
พบว่ามีนยัส าคญัทางสถิติจะทดสอบรายคู่ 

(2) สมมติฐานท่ี 2 ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนั มีการใชป้ระโยชน์ข่าวสาร
การลงทุนทางการเงินแตกต่างกนั สถิติท่ีใชป้ระกอบดว้ย Independent Sample T-test กรณี 2 ตวั
แปร และ One-way ANOVA กรณีตวัแปรมากกว่า 2 ตวัแปร ซ่ึงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวถา้พบว่ามีนยัส าคญัทางสถิติจะทดสอบรายคู่ 
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(3) สมมติฐานท่ี 3 ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนั มีความพึงพอใจข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินแตกต่างกนั สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ One-way ANOVA กรณีตวัแปรมากกว่า 2 ตวัแปร 
ซ่ึงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวถา้พบว่ามีนยัส าคญัทางสถิติจะทดสอบรายคู่ 

(4) สมมติฐานท่ี 4 การแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศมีความสัมพนัธ์ต่อ
ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ Pearson’s Product moment Correlation 
ซ่ึงวิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ ์

(5) สมมติฐานท่ี 5 การแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศมีความสัมพนัธ์ต่อ
ความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน  สถิติท่ีใช้ ได้แก่ Pearson’s Product moment 
Correlation ซ่ึงวิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ ์



บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจัยเร่ือง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ จาก
ข่าวสารการลงทุนการเงินของผูล้งทุนประเภทบุคคลในยคุสารสนเทศการส่ือสาร โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์ตามสมมติฐานของการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มลูและการแปลความหมาย
ของผลการวิเคราะห์ขอ้มลู ผูท้  าการวิจยัไดก้  าหนดการวิเคราะห์ขอ้มลู ตามล าดบัดงัน้ี 

สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจึง

ก  าหนดความหมายของสญัลกัษณ์ดงัน้ี 
 n      แทน  ค่าจ  านวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 
  ̅      แทน  ค่าเฉล่ียเลขคณิตของขอ้มลูท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 
 SD      แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
 t  แทน  ค่าสถิติ t ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

p แทน ค่าความน่าจะเป็นของความคลาดเคล่ือน (Probability) 
F      แทน  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณา (F-Distribution) 

 MS แทน Mean Square 
การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 
4.1 ตอนท่ี 1 ปัจจยัลกัษณะทางประชากร 
4.2 ตอนท่ี 2 การแสวงหาข่าวสารของส่ือในยุคสารสนเทศการส่ือสาร ของผูล้งทุน

ประเภทบุคคล 
4.3 ตอนท่ี 3 การใชป้ระโยชน์ในข่าวสารการลงทุนทางการเงิน  ของผูล้งทุนประเภท

บุคคลในยคุสารสนเทศการส่ือสาร 
4.4 ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจในข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ของผูล้งทุนประเภทบุคคล

ในยคุสารสนเทศการส่ือสาร 
4.5 ตอนท่ี 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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4.1 ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ปัจจยัลักษณะทางประชากร 
 

การวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา อาชีพ
ตารางท่ี 4.1 ถึง 4.5 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามปัจจยัลกัษณะทางประชากร   

ลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม จ  านวนทั้งส้ิน 400 คน สามารถอธิบายได้
ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามเพศ 
 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.30 และเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 30.80  
 
ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามอายุ 
 

อายุ (ปี) จ านวน ร้อยละ 

21-25 14 3.5 

26-30 127 31.8 

31-35 195 48.8 

36 ปีข้ึนไป 64 16 

รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.2  อาย ุพบว่า ส่วนใหญ่มีอาย ุ31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.80 รองลงมาคือ ช่วง

อายุ 26-30  คิดเป็นร้อยละ 31.80 อายุ 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.00 และ 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 
3.50 ตามล าดบั 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 123 30.80 
หญิง 277 69.30 
รวม 400 100.00 



52 

ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 11 2.8 
ปริญญาตรี 215 53.8 
ปริญญาโทและสูงกว่า 174 43.5 

รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.3 ระดบัการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

53.80 รองลงมาปริญญาโทและสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 43.50 และ ต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
2.80 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
จากตารางท่ี 4.4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-45,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 35.30 รองลงมา 45,001 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 28.0 15,000-30,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 27.50 และต ่ากว่า 15,000 บาท ตามล าดบั 
  

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (บาท) จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่า 15,000 37 9.30 
15,001 – 30,000 110 27.50 
30,001 – 45,000 141 35.30 
45,001 บาทข้ึนไป 112 28.0 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามอาชีพหลกั 
 

 
จากตารางท่ี 4.5 อาชีพหลกั พบว่า ส่วนใหญ่พนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 50.20 

รองลงมาธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 28.00 ขา้ราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 
16.30 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ รับจา้ง นกัลงทุน คิดเป็น ร้อยละ 5.50 ตามล าดบั 
 

4.2 ตอนที่ 2 การวเิคราะห์การแสวงหาข่าวสารของส่ือในยุคสารสนเทศการส่ือสารของผู้
ลงทุนประเภทบุคคล 

 
วิเคราะห์การแสวงหาข่าวสารของส่ือในยุคสารสนเทศการส่ือสาร ของผูล้งทุนประเภท

บุคคล โดยการวิเคราะห์จ านวนและร้อยละ ตามตารางท่ี 4.7 ถึงตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที่ 4.6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตามการแสวงหาข่าวสารของส่ือในยุค

สารสนเทศการส่ือสารการใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสาร 
 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
พนกังานบริษทัเอกชน 201 50.20 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 65 16.30 
ธุรกิจส่วนตวั 122 28.00 
อ่ืนๆ 22 5.50 

รวม 400 100.00 

การใช้อนิเตอร์เน็ตเพือ่แสวงหาข่าวสาร จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่า 1วนั/สปัดาห์ 42 10.50 
1-2 วนั/สปัดาห์ 142 35.50 
3-4 วนั/สปัดาห์  86 21.50 
5-6 วนั/สปัดาห์ 16 4.00 
ทุกวนั/สปัดาห์ 114 28.50 

รวม 400 100.00 
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จากตารางท่ี 4.6 การใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาข่าวสาร พบว่า ส่วนใหญ่ ใชอิ้นเตอร์เน็ต   
1-2 วนัต่อสปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 35.50 รองลงมาทุกวนัต่อสปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 28.50 ใช ้3-4 วนั
ต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 21.50 ต ่ากว่า 1 วนัต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 10.50  และ 5-6 วนัต่อ
สปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตามการแสวงหาข่าวสารของส่ือในยุค

สารสนเทศการส่ือสาร ความถ่ีในการแสวงหาข่าวสารผา่นส่ือออนไลน์ต่อวนั 
 

 
จากตารางท่ี 4.7 ความถ่ีในการการแสวงหาข่าวสารผา่นส่ือออนไลน์ต่อวนั พบว่า ส่วนใหญ่ 

ใชส่ื้อออนไลน์ มากกว่า 7 คร้ังต่อสปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 39.50 รองลงมาใช ้2-3 คร้ังต่อวนั คิดเป็น    
ร้อยละ 33.30 ใช ้4-5 คร้ังต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 16.30 ใช ้1 คร้ังต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 7.50 และ 6-7 
คร้ังต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความถี่ในการการแสวงหาข่าวสารผ่านส่ือออนไลน์ต่อวนั จ านวน ร้อยละ 
1 คร้ังต่อวนั 30 7.50 
2-3 คร้ังต่อวนั 133 33.30 
4-5 คร้ังต่อวนั 65 16.30 
6-7 คร้ังต่อวนั 14 3.50 
มากกว่า 7 คร้ังต่อวนั 158 39.50 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 4.8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตามการแสวงหาข่าวสารของส่ือในยุค
สารสนเทศการส่ือสาร ช่วงเวลาท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสารบ่อยท่ีสุด 

 

 
ตารางท่ี 4.8 ช่วงเวลาท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาข่าวสารบ่อยท่ีสุด พบว่า ส่วนใหญ่ ใช้

ในเวลา 10.01-14.00 น. คิดเป็นร้อยละ 31.80 รองลงมา ใชใ้นเวลา 18.01-22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 
23.80 14.01-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 21.80 ใชใ้นเวลา 06.01-10.00 น.  คิดเป็นร้อยละ 13.50 ใชใ้น
เวลา 22.01-02.00 น. คิดเป็นร้อยละ 8.80 และใช้ในเวลา 02.01-06.00 น.คิดเป็นร้อยละ .50 
ตามล าดบั 

วิเคราะห์การแสวงหาข่าวสารของส่ือในยุคสารสนเทศการส่ือสาร ของผูล้งทุนประเภท
บุคคล โดยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ตามตารางท่ี 4.9 ถึงตารางท่ี 4.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงเวลาที่ใช้อนิเตอร์เน็ตเพือ่แสวงหาข่าวสารบ่อยที่สุด จ านวน ร้อยละ 
06.01-10.00 น. 54 13.50 
10.01-14.00 น. 127 31.80 
14.01-18.00 น. 87 21.80 
18.01-22.00 น. 95 23.80 
22.01-02.00 น. 35 8.80 
02.01-06.00 น. 2 .50 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามการแสวงหาข่าวสารของส่ือในยุค
สารสนเทศการส่ือสาร จ  าแนกตามส่ือออนไลน์ท่ีใชใ้นการแสวงหาข่าวสารการลงทุน
ทางการเงิน  

(n = 400) 
ส่ือออนไลน์ทีใ่ช้ในการแสวงหาข่าวสาร x  SD การแปลผล ล าดบั 

1. เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์(www.set.or.th) 3.36 1.45 มาก 1 
2. เวบ็ไซตใ์นเครือตลาดหลกัทรัพย ์(เช่น 
ww.settrade.com,www.setsmart.com) 

3.16 1.30 
 

ปานกลาง 2 

3. เวบ็ไซตข์องธนาคาร (เช่น
www.kasikornbank.com,www.ktb.com) 

3.09 1.29 ปานกลาง 3 

4. เวบ็ไซตข์องบริษทัหลกัทรัพย ์(เช่น 
www.bualuang.co.th , www.maybank-ke.co.th) 

2.54 1.22 นอ้ย 14 

5. เวบ็ไซตท่ี์ใหข้อ้มลูการลงทุนในหลกัทรัพย ์(เช่น 
www.Stock2morrow, www.trade2win.com) 

2.91 1.33 ปานกลาง 4 

6. เวบ็บอร์ดดา้นการลงทุน (เช่น www.pantip.com/
สินธร) 

2.50 1.20 นอ้ย 15 

7. เฟสบุ๊คแฟนเพจของตลาดหลกัทรัพย(์SET ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย)
(https://www.facebook.com/set.or.th) 

2.89 1.29 ปานกลาง 5 

8. เฟสบุ๊คแฟนเพจของธนาคารและบริการทาง
การเงิน เช่น เฟสบุ๊คแฟนเพจธนาคารกสิกรไทย 
(https://www.facebook.com/KBankLive) 

2.59 1.23 นอ้ย 11 

9. เฟสบุ๊คบุคคลสาธารณะ ผูเ้ช่ียวชาญการลงทุนทาง
การเงิน เช่น ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร 
https://www.facebook.com//dr.niwetfanpage 

2.89 1.32 ปานกลาง 6 

10. เฟสบุ๊คท่ีเก่ียวขอ้งการวางแผนการเงิน เช่น 
Aommoney  ออมมนัน่ี, Maibat ขอ้คิดทางการเงิน 

2.60 1.30 นอ้ย 9 

11. เฟสบุ๊คของโบรกเกอร์ ท่ีแนะน าการลงทุน ใน
หลกัทรัพย ์เช่น หุน้ป่ัน
(https://www.facebook.com/Hoonpunn) 

2.78 1.31 ปานกลาง 7 



57 

ตารางที่ 4.9 (ต่อ) 
 

ส่ือออนไลน์ทีใ่ช้ในการแสวงหาข่าวสาร x  SD การแปลผล ล าดบั 
12. ยทููป(youtube) เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงิน  

2.60 1.29 นอ้ย 10 

13. ช่อง Channel ใน ยทููป(youtube) ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ละบริษทัในเครือ 
(https://www.youtube.com/user/setthailand) 

2.63 1.32 ปานกลาง 8 

14. ช่อง Channel ใน ยทููป(youtube) ของบริษทั
หลกัทรัพยแ์ละสถาบนัการเงิน เช่น 
Bualuangichannel  

2.54 1.31 นอ้ย 13 

15. ช่อง Channel ใน ยทููป(youtube) ข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงิน เช่น moneychannel ,efinancethai 

2.55 1.29 นอ้ย 12 

รวมเฉลีย่ 2.78 1.30 ปานกลาง - 
  

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า การแสวงหาข่าวสารของส่ือในยุคสารสนเทศการส่ือสาร จ  าแนก
ตามส่ือออนไลน์ท่ีใชใ้นการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงิน  จ านวนทั้งส้ิน 400 คน พบว่า 
การแสวงหาข่าวสารในส่ือออนไลน์ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การแสวงหาข่าวสาร
ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย  ์(www.set.or.th) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 รองลงมา เว็บไซต์ใน
เครือตลาดหลกัทรัพย ์(เช่น www.settrade.com,www.setsmart.com) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 อนัดบัสาม 
เวบ็ไซตข์องธนาคาร (เช่น www.kasikornbank.com,www.ktb.com) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 และอนัดบั
สุดทา้ยแสวงหาข่าวสารในส่ือออนไลน์ ผ่านทางเว็บบอร์ดดา้นการลงทุน(เช่น www.pantip.com/
สินธร) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.50 
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามการแสวงหาข่าวสารของส่ือในยุค
สารสนเทศการส่ือสาร (ส่ือใหม่) จ  าแนกตามประเภทของข่าวสารทางการลงทุน
ทางการเงินท่ีเลือกแสวงหาข่าวสาร  

  (n = 400) 
ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน x  SD การแปลผล ล าดบั 

1. ขอ้มลูเก่ียวกบัธุรกิจและผลิตภณัฑท์างการเงิน 3.35 1.24 ปานกลาง 1 

2. ผลประกอบการ งบการเงินของบริษทั 2.79 1.22 ปานกลาง 8 

3. ขอ้มลูดา้นการลงทุนทางการเงิน 3.24 1.17 ปานกลาง 2 
4. สิทธิการใชป้ระโยชน์ทางการลงทุนทางการเงิน 2.93 1.21 ปานกลาง 6 
5. รายงานการซ้ือขายหุน้ 2.95 1.20 ปานกลาง 4 
6. ข่าวเศรษฐกิจ ขอ้มูลประมาณการทางเศรษฐกิจ 
ข่าวเงินเฟ้อ ข่าวรายงานความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค 

2.94 1.35 ปานกลาง 5 

7. อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน ผลตอบแทน 3.16 1.15 ปานกลาง 3 
 8. ข่าว/บทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ หรือผูเ้ช่ียวชาญ
ทางการเงิน 

2.82 1.28 ปานกลาง 7 

รวมเฉลีย่ 3.02 1.23 ปานกลาง - 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า การแสวงหาข่าวสารของส่ือในยุคสารสนเทศการส่ือสารจ าแนก
ตามประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงินท่ีเลือกแสวงหา จ  านวนทั้งส้ิน 400 คน พบว่า 
เลือกแสวงหาข่าวสารใน 3 ประเภทแรก ได้แก่ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจและ
ผลิตภณัฑ์ทางการเงิน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 รองลงมา ขอ้มูลด้านการลงทุนทางการเงิน ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.24 อนัดบัสาม อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน ผลตอบแทน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.16 และ
อนัดบัสุดทา้ย ผลประกอบการ งบการเงินของบริษทั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.79 
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามการแสวงหาข่าวสารของส่ือในยุค
สารสนเทศการส่ือสาร (ส่ือใหม่) จ  าแนกตามวตัถุประสงค์เปิดรับข่าวสารดา้นการ
ลงทุนทางการเงิน  

(n = 400) 
วตัถุประสงค์ x  SD การแปลผล ล าดบั 

1. ข่าวสารการวางแผนการเงินท่ีเผยแพร่ผา่น
ออนไลน์ มีรายละเอียดสอดคลอ้งตรงกบัความ
ตอ้งการ 

3.39 1.14 ปานกลาง 2 

2. ขอ้มลูข่าวสารทางออนไลน์เป็นทางเลือกในการ
คน้หาขอ้มลูข่าวสารท่ีสะดวกมากช่องทางหน่ึง 

3.04 1.24 ปานกลาง 3 

3. ขอ้มลูข่าวสารทางออนไลน์เป็นการเผยแพร่
ข่าวสารท่ีมีความสดใหม่ ทนัเหตุการณ์ 

3.47 1.19 มาก 1 

รวมเฉลีย่ 3.3 1.19 ปานกลาง - 

 
จากตารางท่ี 4.11 ค่าเฉล่ีย ของการแสวงหาข่าวสารของส่ือในยคุสารสนเทศการส่ือสาร(ส่ือ

ใหม่) จ  าแนกตามวตัถุประสงคเ์ปิดรับข่าวสารดา้นการการลงทุนทางการเงิน จ านวนทั้งส้ิน 400 คน 
พบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้มลูข่าวสารทางออนไลน์เป็นการเผยแพร่ข่าวสารท่ีมีความสดใหม่ทนั
เหตุการณ์ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 รองลงมา ข่าวสารการวางแผนการเงินท่ีเผยแพร่ผ่านออนไลน์  มี
รายละเอียดสอดคลอ้งตรงกบัความต้องการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 และอนัดบัสาม ซ่ึงเป็นอนัดับ
สุดทา้ย ขอ้มลูข่าวสารทางออนไลน์เป็นทางเลือกในการคน้หาขอ้มูลข่าวสารท่ีสะดวกมากช่องทาง
หน่ึง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.04 
 

4.3 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินจากส่ือ
ออนไลน์ ของผู้ลงทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการส่ือสาร 

 
การวิเคราะห์ระดบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนการเงินจากส่ือออนไลน์ ของผูล้งทุน

ประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการส่ือสาร โดยน าเสนอในรูปของค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ดงัตารางท่ี 4.12   
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้
ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินจากส่ือออนไลน์ ของผูล้งทุนประเภทบุคคล
ในยคุสารสนเทศการส่ือสาร  

(n = 400) 
การใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงนิ x  SD การแปลผล ล าดบั 

1. สามารถใชข้อ้มลูข่าวสารเพื่อการวางแผนการ
ลงทุน 

3.42 1.19 มาก 1 

2. สามารถคน้หาขอ้มลู และสืบคน้ขอ้มลูยอ้นหลงัได้
สะดวก 

3.08 1.23 ปานกลาง 9 

3. สามารถมีความรู้เพ่ิมข้ึนจากขอ้มลูข่าวสารท่ีได้
จากขอ้มลูดา้นการลงทุนทางการเงิน 

3.37 1.15 ปานกลาง 2 

4. สามารถคน้หาขอ้มลูข่าวสาร บทความ การ
วิเคราะห์ 
ทราบความเคล่ือนไหวดา้นการลงทุนไดร้วดเร็ว 
สะดวก 

3.15 1.28 ปานกลาง 5 

5. สามารถน าขอ้มลูประมาณการผลตอบแทนจาก
การลงทุน 

3.18 1.10 ปานกลาง 4 

6. สามารถลดความวิตกกงัวลในการตดัสินใจลงทุน
จากข่าวสารท่ีไดรั้บ 

2.92 1.12 ปานกลาง 16 

7. สามารถน าขอ้มลูข่าวสารไปใชใ้นการตดัสินใจ
ลงทุน 

3.19 1. 15 ปานกลาง 3 

8. ขอ้มลูข่าวสารท่ีไดรั้บ ลดความเส่ียงจากกการ
ตดัสินใจลงทุน 

2.98 1.13 ปานกลาง 15 

9. สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผูล้งทุน
ดว้ยกนั 

3.12 1.16 ปานกลาง 7 

10. สามารถน าขอ้มลูข่าวสาร ไปเป็นแหล่งอา้งอิง 3.04 1.12 ปานกลาง 13 
11. ใชส่ื้อออนไลน์เป็นช่องทางการติดต่อกบัสถาบนั
การเงิน 

3.08 1.22 ปานกลาง 8 

12. การส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ท าให้ ถาม – ตอบ 
เก่ียวกบัข่าวสารการลงทุนไดท้นัที 

3.07 1.21 ปานลาง 10 
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ) 
 

การใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงนิ x  SD การแปลผล ล าดบั 
13. ส่ือออนไลน์เป็นช่องทางเผยแพร่ ขอ้มลูข่าวสาร 3.08 1.23 ปานกลาง 9 

14. ส่ือออนไลน์เป็นช่องทางท่ีท าใหม้ีส่วนร่วมใน
การพิจารณาตดัสินใจเลือกลงทุน 

3.12 1.14 ปานกลาง 6 

15. สามารถ น าความรู้จากส่ือออนไลน์ เสริมการ
ตดัสินใจ สร้างความเช่ือมัน่ในการลงทุน 

3.05 1.17 ปานกลาง 12 

16. มีฐานขอ้มลูผา่นส่ือออนไลน์ใชส้ าหรับการ
พิจารณาลงทุนไดม้ากเพียงพอ 

3.06 1.13 ปานกลาง 11 

17. ข่าวสารจากส่ือออนไลน์ท าใหส้ามารถคาดหวงั
ผลตอบแทน หรือลดความเส่ียงจากลงทุนไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลมากยิง่ข้ึน 

3.03 1.11 ปานกลาง 14 

18. ข่าว/บทวิเคราะห์ จากผูแ้นะน าการลงทุนการ
ลงทุน สร้างความเช่ือมัน่ในการลงทุนทางการเงิน 

3.11 1.11 ปานกลาง 8 

รวมเฉลีย่ 3.11 1.16 ปานกลาง - 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้

ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสารโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ ใน 3 อนัดบัแรก พบว่า ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเป็นอนัดบั
แรก อยูใ่นระดบัมาก คือ สามารถใชข้อ้มลูข่าวสารเพื่อการวางแผนการลงทุน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 
ในล าดบัถดัไป มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ อนัดบัรองลงมาคือ สามารถมีความรู้เพ่ิมข้ึน
จากขอ้มลูข่าวสารท่ีไดจ้ากขอ้มูลดา้นการลงทุนทางการเงิน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 อนัดบัสาม คือ 
สามารถน าขอ้มลูข่าวสารไปใชใ้นการตดัสินใจลงทุน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19  และมีค่าเฉล่ียในอนัดบั
สุดทา้ย อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ  สามารถลดความวิตกกงัวลในการตดัสินใจลงทุนจากข่าวสารท่ี
ไดรั้บ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.92 
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4.4 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินของผู้
ลงทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการส่ือสาร 

 
การวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนการเงินของผูล้งทุน ประเภทบุคคลใน

ยคุสารสนเทศการส่ือสาร โดยน าเสนอในรูปของค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัตารางท่ี
4.13  

 
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทาง

การเงิน ของผูล้งทุนประเภทบุคคลในยคุสารสนเทศการส่ือสาร  
(n = 400) 

ความพงึพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน x  SD การแปลผล ล าดบั 
1. ขอ้มลูข่าวสารท่ีไดรั้บมีความทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ 3.67 1.09 มาก 1 
2. ขอ้มลูข่าวสารท่ีไดรั้บมีความหลากหลาย น่าสนใจ 3.09 1.16 ปานกลาง 5 
3. ขอ้มลูข่าวสารท่ีน าเสนอผา่นส่ือออนไลน์มีความ

น่าเช่ือถือ 
3.17 1.05 ปานกลาง 3 

4. ขอ้มลูข่าวสารท่ีน าเสนอผา่นส่ือออนไลน์มีความ
ครบถว้นในการตดัสินใจลงทุน 

2.88 1.09 ปานกลาง 6 

5. ขอ้มลูข่าวสารตรงกบัความตอ้งการ 3.21 1.06 ปานกลาง 2 
6. ขอ้มลูข่าวสารการมคีวามรวดเร็ว สามารถเขา้ถึง

ขอ้มลูไดส้ะดวกรวดเร็ว 
3.16 1.30 ปานกลาง 4 

รวมเฉลีย่ 3.20 1.12 ปานกลาง - 
  

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล มีระดบัความพึงพอใจข่าวสารการลงทุน
ทางการเงินของในยคุสารสนเทศการส่ือสาร โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ ใน 3 อนัดบัแรก พบว่า ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก อยู่ในระดบัมาก  
คือ ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมีความทนัสมยั ทันเหตุการณ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 ในล าดบัถดัไป มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ไดแ้ก่ อนัดบัรองลงมาคือ  ขอ้มูลข่าวสารตรงกบัความต้องการ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 อนัดบัสาม คือ  ขอ้มูลข่าวสารท่ีน าเสนอผ่านส่ือออนไลน์มีความน่าเช่ือถือ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 และมีค่าเฉล่ียในอนัดบัสุดทา้ย อยู่ในระดับปานกลาง คือ ขอ้มูลข่าวสารท่ี
น าเสนอผา่นส่ือออนไลน์มีความครบถว้นในการตดัสินใจลงทุน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.88 
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4.5 ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

การทดสอบสมมติฐานคร้ังน้ี สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใชค่้าสถิติ T-test กบักลุ่ม
ตวัอยา่งสองกลุ่ม ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กบักลุ่มตวัอย่าง
ท่ีมากกว่าสองกลุ่มข้ึนไป หากพบความแตกต่าง จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  โดยใช้
วิธี เชฟเฟ่ (Scheffe) และใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Person’s Product Moment 
Correlation Coefficient) หรือสหสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรง โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ 
(Multiple Linear Regression Analysis) ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมติฐานไว ้ดงัน้ี 
 

4.5.1 สมมตฐิานที่ 1 ปัจจยัลกัษณะทางประชากรที่ต่างกนั ส่งผลต่อข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสาร แตกต่างกนั 

จากสมมติฐานท่ี 1 สามารถแยกเป็นสมมติฐานยอ่ย ไดด้งัน้ี 
1) สมมติฐานท่ี 1.1 เพศท่ีต่างกนั มีการแสวงหาข่าวสารการลงทุนในยุคสารสนเทศ

การส่ือสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ท่ีแตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.14 การเปรียบเทียบเพศกับระดับการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค
สารสนเทศการส่ือสาร 

 

การแสวงหาข่าวสาร 
เพศชาย 

 
เพศหญิง 

 t Sig. 

 ̅ SD  ̅ SD 
ส่ือออนไลน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน 2.59 0.88 2.84 0.98 -2.63* .01* 
ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน 2.89 0.87 3.08 0.93 -1.85 .07 
วตัถุประสงคเ์ปิดรับข่าวสารการลงทุนทางการเงิน 3.21 0.92 3.34 0.99 -1.27 .20 

รวม 2.90 0.76 3.09 0.87 -2.23* .03 
 
หมายเหตุ: *p < .05 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีเพศต่างกนั มีการแสวงหาข่าวสารการ
ลงทุนในยคุสารสนเทศการส่ือสารประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน และวตัถุประสงค์
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เปิดรับข่าวสารดา้นการลงทุนทางการเงิน ไม่แตกต่างกนั ส่วนผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีเพศต่างกนั 
มีการแสวงหาข่าวสารการลงทุนในยคุสารสนเทศการส่ือสารในภาพรวม รวมถึงดา้นการแสวงหา
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  

2) สมมติฐานท่ี 1.2 อายท่ีุต่างกนั มีการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค
สารสนเทศการส่ือสารท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.15 การเปรียบเทียบอายุกับระดับการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค

สารสนเทศการส่ือสาร 
 
การแสวงหา
ข่าวสาร 

21 – 25ปี 26 – 30 ปี 31 – 35ปี 36 ปี ขึน้ไป f Sig. 

  ̅ SD  ̅ SD  ̅ SD  ̅ SD   

ส่ือออนไลน์
ข่าวสารการ
ลงทุนทาง
การเงิน 

2.45 1.27 2.71 0.89 2.85 0.95 2.71 1.02 1.28 .281 

ประเภทของ
ข่าวสารทางการ
ลงทุนทางการ
เงิน 

2.69 1.14 2.73 0.83 3.16 0.90 3.25 0.92 7.92 .000* 

วตัถุประสงค์
เปิดรับข่าวสาร
การลงทุนทาง
การเงิน 

3.09 1.25 3.03 0.88 3.38 0.95 3.62 0.99 6.56 .000* 

รวม 2.75 0.99 2.82 0.76 3.13 0.83 3.19 0.88 4.97 .002* 

 
หมายเหตุ: *p < .05 
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การเปรียบเทียบอายุกบัระดบัการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค
สารสนเทศการส่ือสารพบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีอายุท่ีต่างกนั มีระดบัการแสวงหาข่าวสาร
เก่ียวกับการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสาร  ในภาพรวม 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

เม่ือพิจารณาทั้งการแสวงหาข่าวสารทั้ง 3 ดา้นพบว่า 
ส่ือออนไลน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีอายุท่ีต่างกนั มีระดบั

การแสวงหาข่าวสารเก่ียวกบัการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร 
ดา้นส่ือออนไลน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ไม่แตกต่างกนั  

ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีอายุท่ีต่างกนั มี
ระดบัการแสวงหาข่าวสารเก่ียวกบัการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการ
ส่ือสาร ดา้นประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  

วตัถุประสงคเ์ปิดรับข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีอายุท่ีต่างกนั 
มีระดบัการแสวงหาข่าวสารเก่ียวกบัการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศ
การส่ือสาร ดา้นวตัถุประสงคเ์ปิดรับข่าวสารการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  

การเปรียบเทียบอายุกบัระดบัการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค
สารสนเทศการส่ือสาร โดยรวม พบว่าผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีอายท่ีุต่างกนั มีระดบัการแสวงหา
ข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสารในภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และไดท้ าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ 
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ตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่  (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของระดบัการแสวงหา
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร โดยรวม จ าแนกตามอาย ุ

 

อายุ (ปี)  ̅ 
อายุ (ปี) 

21 – 25 26 – 30 31 – 35 36 ขึน้ไป 
21 -25 2.75     
26 – 30 2.82   .016* .037* 
31 – 35 3.13     
36 ข้ึนไป 3.19     
 
หมายเหตุ: *p < .05 
 

จากตารางท่ี 4.16 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่  ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีอาย ุ31 – 35 ปี  และ36 ปีข้ึนไป มีระดบั
การแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสาร โดยรวม แตกต่าง
จากผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีอาย ุ26 – 30 ปี   โดยผูล้งทุนท่ีมีอาย ุ31 – 35 ปี และ อายุ 36ปีข้ึนไป มี
ระดบัพฤติกรรมการการแสวงหาข่าวสารมากกว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีอาย ุ26 – 30 ปี   

การเปรียบเทียบอายุกับระดับการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค
สารสนเทศการส่ือสาร ตามประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน พบว่าผูล้งทุนประเภท
บุคคล ท่ีมีอายท่ีุต่างกนั มีระดบัการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศ
การส่ือสาร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และไดท้ าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
รายคู่ (Post Hoc) ต่อ 
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ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่  (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของระดบัการแสวงหา
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ตามประเภทของข่าวสาร
ทางการลงทุนทางการเงิน จ  าแนกตามอาย ุ

 

อายุ (ปี)  ̅ 
อายุ (ปี) 

21 – 25 26 – 30 31 – 35 36 ขึน้ไป 
21 -25 2.75     
26 – 30 2.82   .001* .003* 
31 – 35 3.13     
36 ข้ึนไป 3.19     
 
หมายเหตุ: *p < .05 
 

จากตารางท่ี 4.17 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่  ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีอาย ุ31 – 35 ปี  และ36 ปีข้ึนไป มีระดบั
การแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสารตามประเภทของ
ข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน แตกต่างจากผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีอาย ุ26 – 30 ปีโดยผูล้งทุน
ประเภทบุคคล 36 ข้ึนไปมีระดบัการแสวงหาข่าวสาร ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการ
เงินมากกว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีอาย ุ21 – 25 ปี และผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีอายุ 31 – 35 ปี 
และอาย ุ36 ข้ึนไปปี มีระดบัการแสวงหาข่าวสาร ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน
มากกว่าผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีอายุ 26 – 30 ปี 

การเปรียบเทียบอายุกับระดับการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค
สารสนเทศการส่ือสาร ตามวตัถุประสงค์เปิดรับข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน  พบว่าผูล้งทุน
ประเภทบุคคล ท่ีมีอายุท่ีต่างกนั มีระดบัการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค
สารสนเทศการส่ือสาร ตามวตัถุประสงคเ์ปิดรับข่าวสารทางการลงทุนทางการเงินแตกต่างกนั อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และไดท้ าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ 
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ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่  (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของระดบัการแสวงหา
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ตามวตัถุประสงค์เปิดรับ
ข่าวสารทางการลงทุนทางการเงินจ าแนกตามอาย ุ

 

อายุ (ปี)  ̅ 
อายุ (ปี) 

21 – 25 26 – 30 31 – 35 36 ขึน้ไป 
21 -25 2.75     
26 – 30 2.82   .017* .001* 
31 – 35 3.13     
36 ข้ึนไป 3.19     
 
หมายเหตุ: *p < .05 

 
จากตารางท่ี 4.18 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่  ดว้ยวิธีการ

ทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีอาย ุ31 – 35 ปี  และ36 ปีข้ึนไป มีระดบั
การแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสารตามวตัถุประสงค์
เปิดรับข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน แตกต่างจากผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีอาย ุ26 – 30 ปี  โดย
ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีอายุ 31 – 35 ปี อายุ 36 ข้ึนไป มีระดบัการแสวงหาข่าวสาร มีระดบัการ
แสวงหาข่าวสาร ตามวตัถุประสงค์เปิดรับข่าวสารดา้นการการลงทุนทางการเงินมากกว่า ผูล้งทุน
ประเภทบุคคลท่ีมีอาย ุ26 – 30 ปี   

3) สมมติฐานท่ี 1.3 ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีต่างกนั มีการแสวงหาข่าวสารการลงทุน
ในยคุสารสนเทศการส่ือสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.19 การเปรียบเทียบระดบัการศึกษาสูงสุดกบัระดบัการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร 

  

การแสวงหาข่าวสาร 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด   

ต า่กว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
 

ปริญญาโท
และสูงกว่า 

F Sig. 

  ̅ SD  ̅ SD  ̅ SD   

ส่ือออนไลน์ข่าวสารการลงทุน
ทางการเงิน 

2.57 1.33 2.70 1.00 2.89 0.88 1.280 .28 

ประเภทของข่าวสารทางการ
ลงทุนทางการเงิน 

2.86 1.30 2.88 0.95 3.21 0.80 7.924 .00* 

วตัถุประสงค์เปิดรับข่าวสาร
การลงทุนทางการเงิน 

2.82 1.24 3.14 1.02 3.53 0.82 6.563 .00* 

รวม 2.75 1.24 2.90 0.88 3.20 0.72 4.967 .00* 

 
หมายเหตุ: *p < .05 
 

การเปรียบเทียบระดับการศึกษาสูงสุดกบัระดับการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุน   
ทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั 
มีระดบัการแสวงหาข่าวสารเก่ียวกบัการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศ
การส่ือสาร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

เม่ือพิจารณาทั้งการแสวงหาข่าวสารทั้ง 3 ดา้นพบว่า 
ส่ือออนไลน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน  ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีระดบัการศึกษาท่ี

ต่างกัน มีระดับการแสวงหาข่าวสารเก่ียวกบัการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค
สารสนเทศการส่ือสาร ดา้นส่ือออนไลน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ไม่แตกต่างกนั  

ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีระดบัการศึกษาท่ี
ต่างกัน มีระดับการแสวงหาข่าวสารเก่ียวกบัการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค
สารสนเทศการส่ือสาร ดา้นประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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วตัถุประสงค์เปิดรับข่าวสารการลงทุนทางการเงิน  ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีระดับ
การศึกษาท่ีต่างกนั มีระดบัการแสวงหาข่าวสารเก่ียวกบัการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
ในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ดา้นวตัถุประสงค์เปิดรับข่าวสารการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

การเปรียบเทียบอายุกับระดับการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค
สารสนเทศการส่ือสาร โดยรวม พบว่าผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีระดบั
การแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสารในภาพรวมแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และไดท้ าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ 

 
ตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่  (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของระดบัการแสวงหา

ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสารโดยรวม จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา  ̅ 
 ระดับการศึกษา  
ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 2.75    
ปริญญาตรี 2.90   .002* 
ปริญญาโท 3.20    
 
หมายเหตุ: *p < .05 
 

จากตารางท่ี 4.20 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่  ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทและสูงกว่ามี
ระดับการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสาร  โดยรวม 
แตกต่างจากผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีโดยลงทุนประเภทบุคคล ท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาโทและสูงกว่ามีระดบัการแสวงหาข่าวสารมากกว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล 
ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

การเปรียบเทียบระดบัการศึกษากบัระดบัการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสาร ตามประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน  พบว่าผู ้
ลงทุนประเภทบุคคล ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีระดบัการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุน
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ทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และได้
ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ 

 
ตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่  (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของระดบัการแสวงหา

ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ตามประเภทของข่าวสาร
ทางการลงทุนทางการเงิน จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา  ̅ 
 ระดับการศึกษา  

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 2.86    
ปริญญาตรี 2.88   .002* 
ปริญญาโท 3.21    
 
หมายเหตุ: *p < .05 
 

จากตารางท่ี 4.21 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่  ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทและสูงกว่ามี
ระดบัการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ประเภทของ
ข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน แตกต่างจากผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี
โดยลงทุนประเภทบุคคล ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทและสูงกว่ามีระดบัการแสวงหาข่าวสาร
มากกว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

การเปรียบเทียบระดับการศึกษากับระดับการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสาร ตามวตัถุประสงค์เปิดรับข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน 
พบว่าผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีระดบัการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสาร ตามวตัถุประสงค์เปิดรับข่าวสารทางการลงทุน
ทางการเงินแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และไดท้ าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
รายคู่ (Post Hoc) ต่อ 
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ตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่  (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของระดบัการแสวงหา
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ตามวตัถุประสงค์เปิดรับ
ข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา  ̅ 
 ระดับการศึกษา  

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 2.82    
ปริญญาตรี 3.14   .000* 
ปริญญาโท 3.53    
 
หมายเหตุ: *p < .05 
 

จากตารางท่ี 4.22 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่  ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทและสูงกว่ามี
ระดับการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสาร  ท่ีมี
วตัถุประสงคเ์ปิดรับข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน แตกต่างจากผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี โดยลงทุนประเภทบุคคล ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทและสูงกว่ามีระดบั
การแสวงหาข่าวสารมากกว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี   
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4) สมมติฐานท่ี 1.4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั มีการแสวงหาข่าวสารการลงทุน
ในยคุสารสนเทศการส่ือสารท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.23 การเปรียบเทียบรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบัการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทาง

การเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร 
 

การแสวงหา
ข่าวสาร 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (บาท)  

ต า่กว่า  
15,000 

15,001 – 
30,000 

30,001 – 
45,000 

45,001 
ขึน้ไป 

F Sig 

 ̅ SD  ̅ SD  ̅ SD  ̅ SD   

ส่ือออนไลน์
ข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงิน 

2.56 0.54 2.62 1.08 2.77 0.91 2.98 0.96 3.16 .025* 

ประเภทของ
ข่าวสารทางการ
ลงทุนทางการเงิน 

2.47 0.75 2.75 0.97 3.05 0.83 3.43 0.82 17.24 .00* 

วตัถุประสงค์
เปิดรับข่าวสาร
การลงทุนทาง
การเงิน 

2.80 0.86 3.03 1.04 3.28 0.91 3.76 0.80 16.25 .00* 

รวม 2.61 0.59 2.80 0.92 3.03 0.80 3.39 0.73 13.86 .00* 
 
หมายเหตุ: *p < .05 
 

การเปรียบเทียบรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบัการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุน   ทาง
การเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั 
มีระดบัการแสวงหาข่าวสารเก่ียวกบัการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศ
การส่ือสาร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

เม่ือพิจารณาทั้งการแสวงหาข่าวสารทั้ง 3 ดา้นพบว่า 
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ส่ือออนไลน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี
ต่างกัน มีระดับการแสวงหาข่าวสารเก่ียวกบัการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค
สารสนเทศการส่ือสาร ดา้นส่ือออนไลน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ไม่แตกต่างกนั  

ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ีต่างกนั มีระดบัการแสวงหาข่าวสารเก่ียวกบัการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุ
สารสนเทศการส่ือสาร ดา้นประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

วตัถุประสงคเ์ปิดรับข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ีต่างกนั มีระดบัการแสวงหาข่าวสารเก่ียวกบัการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุ
สารสนเทศการส่ือสาร ดา้นวตัถุประสงค์เปิดรับข่าวสารการลงทุนทางการเงินแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่  (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของระดบัการแสวงหา

ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสารโดยรวม จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดือน (บาท) 

 ̅ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (บาท) 
ต า่กว่า  
15,000 

15,001 – 
30,000 

30,001 – 
45,000 

45,001 ขึน้ไป 

ต ่ากว่า 15,000 2.61    .000* 
15,001 – 30,000 2.80    .000* 
30,001 – 45,000 3.03 .046*   .000* 
45,001 ข้ึนไป 3.39     
 
หมายเหตุ: *p < .05 
 

จากตารางท่ี 4.24 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่  ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,000 บาท
ข้ึนไป มีระดบัการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสาร 
โดยรวม แตกต่างจากผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท รายได ้
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15,001 – 30,000 บาท และรายได ้30,000 – 45,000 บาท รวมถึงผูท่ี้มีรายไดต้อเดือน 30,001 – 
45,000 บาท มีระดบัการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร 
โดยรวม แตกต่างจากผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท โดยผูล้งทุน
ประเภทบุคคล ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท และ 45,001 ข้ึนไป มีระดบัการ
แสวงหาข่าวสาร ในภาพรวม มากกว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า  15,000 
บาท  ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท และ 45,001 ข้ึนไป มี
ระดับการแสวงหาข่าวสาร ในภาพรวมมากกว่าผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
15,001 – 30,000 บาท  

การเปรียบเทียบรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบัการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ตามส่ือออนไลน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินพบว่าผูล้งทุน
ประเภทบุคคลท่ีมรีายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกนั มีระดบัการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสารในภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
และไดท้ าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ 

 
ตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่  (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของระดบัการแสวงหา

ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสารตามส่ือออนไลน์ข่าวสาร
การลงทุนทางการเงิน จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดือน (บาท) 

 ̅ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (บาท) 
ต า่กว่า  
15,000 

15,001 – 
30,000 

30,001 – 
45,000 

45,001 ขึน้ไป 

ต ่ากว่า 15,000 2.56    .023* 
15,001 – 30,000 2.62    .041* 
30,001 – 45,000 2.77 .046*    
45,001 ข้ึนไป 2.98     
 
หมายเหตุ: *p < .05 
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จากตารางท่ี 4.25 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่  ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,000 บาท
ข้ึนไป มีระดบัการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ตาม
ส่ือออนไลน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน แตกต่างจากผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต ่ากว่า 15,000 บาท และรายได ้15,001-30,000 บาท  โดยผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 45,001 บาท ข้ึนไป มีระดบัการแสวงหาข่าวสาร ดา้นการแสวงหาข่าวสารการลงทุน
ทางการเงินมากกว่าผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท ผูล้งทุน
ประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001 บาท ข้ึนไป มีระดบัการแสวงหาข่าวสาร ดา้นการ
แสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงิน มากกว่าผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
30,001-45,000 บาท 

การเปรียบเทียบรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบัการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ตามส่ือออนไลน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินพบว่าผูล้งทุน
ประเภทบุคคลท่ีมรีายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกนั มีระดบัการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสารตามประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และไดท้ าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ 

 
ตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่  (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของระดบัการแสวงหา

ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสารตามประเภทของข่าวสาร
ทางการลงทุนทางการเงิน จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดือน (บาท) 

 ̅ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (บาท) 
ต า่กว่า  
15,000 

15,001 – 
30,000 

30,001 – 
45,000 

45,001 ขึน้ไป 

ต ่ากว่า 15,000 2.47   .004* .000* 
15,001 – 30,000 2.75    .000* 
30,001 – 45,000 3.05    .007* 
45,001 ข้ึนไป 3.43     
 
หมายเหตุ: *p < .05 
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จากตารางท่ี 4.26  เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่  ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,000 บาท
ข้ึนไป มีระดบัการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร   ตาม
ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน แตกต่างจากผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท รายได ้15,001 – 30,000 บาท  และรายได ้30,001 – 45,000 บาท และ
ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท มีระดบัการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสารตามประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน แตกต่างจาก
ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท  โดยผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,000 – 45,000 บาทและ 45,001 ข้ึนไป มีระดบัการแสวงหาข่าวสาร ดา้น
ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน มากกว่าผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต ่ากว่า 15,000 บาท  และ 15,001 – 30,000 บาท และผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 45,001 ข้ึนไปมีระดบัการแสวงหาข่าวสาร ดา้นประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการ
เงิน มากกว่าผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท 

การเปรียบเทียบรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบัการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ตามวตัถุประสงคเ์ปิดรับข่าวสารการลงทุนทางการเงิน พบว่าผู ้
ลงทุนประเภทบุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกนั มีระดบัการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสาร ตามวตัถุประสงค์เปิดรับข่าวสารการลงทุนทาง
การเงิน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และไดท้ าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ 
(Post Hoc) ต่อ 
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ตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่  (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของระดบัการแสวงหา
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสารตามวตัถุประสงค์เปิดรับ
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดือน (บาท) 

 ̅ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (บาท) 
ต า่กว่า  
15,000 

15,001 – 
30,000 

30,001 – 
45,000 

45,001 ขึน้ไป 

ต ่ากว่า 15,000 2.47    .000* 
15,001 – 30,000 2.75    .000* 
30,001 – 45,000 3.05    .001* 
45,001 ข้ึนไป 3.43     
 
หมายเหตุ: *p < .05 
 

จากตารางท่ี 4.27 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่  ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,000 บาท
ข้ึนไป มีระดบัการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร   ตาม
ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน แตกต่างจากผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท รายได ้15,001 – 30,000 บาท  และรายได ้30,001 – 45,000 บาท โดยผู ้
ลงทุนประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  30,000 – 45,000 บาท มีระดบัการแสวงหาข่าวสาร 
ดา้นวตัถุประสงคเ์ปิดรับข่าวสารดา้นการการลงทุนทางการเงิน มากกว่าผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท  และ 15,001 – 30,000 บาท และผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001 ข้ึนไป มีระดบัการแสวงหาข่าวสาร ดา้นวตัถุประสงค์เปิดรับข่าวสาร
ดา้นการการลงทุนทางการเงิน มากกว่าผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 
45,000 บาท 
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5) สมมติฐานท่ี 1.5 อาชีพท่ีต่างกัน มีการแสวงหาข่าวสารการลงทุนในยุค
สารสนเทศการส่ือสารท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.28 การเปรียบเทียบอาชีพกบัระดับการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค

สารสนเทศการส่ือสาร 
 

การแสวงหาข่าวสาร 

อาชีพ 
  

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกิ

จ 

 

ธุรกจิ
ส่วนตวั 

 

อืน่ๆ 
  F Sig. 

  
 

SD 
 

SD 
 

SD 
 

SD 
  ส่ือออนไลน์ข่าวสาร

การลงทุนทางการเงิน 
2.77 0.92 2.81 0.79 2.79 1.07 2.52 2.77 0.576 0.631 

ประเภทของข่าวสาร
ทางการลงทุนทางการ
เงิน 

2.97 0.88 2.98 0.92 3.13 0.98 3.05 0.88 0.830 0.478 

วตัถุประสงคเ์ปิดรับ
ข่าวสารการลงทุนทาง
การเงิน 

3.31 0.96 3.27 1.05 3.22 1.02 3.69 1.03 1.399 0.243 

รวม 3.02 0.81 3.02 0.82 3.05 0.91 3.08 0.83 0.067 0.977 

 
หมายเหตุ: *p < .05 
 

จากตารางท่ี 4.28 การเปรียบเทียบอาชีพกบัระดบัพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารพบว่า      
ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาทั้งการแสวงหา
ข่าวสารทั้ง 3 ดา้นพบว่า 

ส่ือออนไลน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั มี
ระดบัการแสวงหาข่าวสารเก่ียวกบัการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการ
ส่ือสาร ดา้นส่ือออนไลน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ไม่แตกต่างกนั  
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ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั มี
ระดบัการแสวงหาข่าวสารเก่ียวกบัการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการ
ส่ือสาร ดา้นประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน ไมแ่ตกต่างกนั 

วตัถุประสงค์เปิดรับข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีอาชีพท่ี
ต่างกัน มีระดับการแสวงหาข่าวสารเก่ียวกบัการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค
สารสนเทศการส่ือสาร ดา้นวตัถุประสงคเ์ปิดรับข่าวสารการลงทุนทางการเงินไม่แตกต่างกนั 
 

4.5.2 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยลักษณะทางประชากรที่ต่างกัน ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสารในยุคสารสนเทศการ
ส่ือสารแตกต่างกนั 

จากสมมติฐานท่ี 2 สามารถแยกเป็นสมมติฐานยอ่ย ไดด้งัน้ี 
1) สมมติฐานท่ี 2.1 เพศท่ีต่างกนั มีการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน

ในยคุสารสนเทศการส่ือสารในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.29 การเปรียบเทียบเพศกบัระดบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค

สารสนเทศการส่ือสาร 
 

เพศ n  ̅ SD t Sig. 

ชาย 123 3.01 0.83 .64 0.42 

หญิง 277 3.16 0.85  

 
หมายเหตุ: *p < .05 
 

จากตารางท่ี 4.29 การเปรียบเทียบเพศกบัระดบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัการใชป้ระโยชน์
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ไม่แตกต่างกนั   
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2) สมมติฐานท่ี 2.2 อายุท่ีต่างกนั มีการใชป้ระโยชน์การเปรียบเทียบเพศกบัระดบั
การใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสารท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.30 การเปรียบเทียบอายกุบัระดบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค

สารสนเทศการส่ือสาร 
 

อาย ุ  ̅ SD F Sig. 

21-25 ปี 2.99 0.83 8.030 .000* 
26-30 ปี 2.82 0.81   

31-35 ปี 3.26 0.86   

36 ปีข้ึนไป 3.28 0.78   
 

หมายเหตุ: *p < .05 
 

จากตารางท่ี 4.30 การเปรียบเทียบอายุกบัระดบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร  พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีอายุท่ีต่างกนั มีระดบัการใช้
ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ในภาพรวมแตกต่างกนั อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และไดท้ าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ  

 
ตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่  (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของระดับการใช้

ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสารโดยรวม 
จ าแนกตามช่วงอาย ุ

 

อาย ุ  ̅ 21 – 25 26 – 30 31 – 35 36 ปีขึน้ไป 
21 -25 2.99     
26 – 30 2.82   .00* .006* 
31 – 35 3.26     
36 ปีข้ึนไป 3.27     

หมายเหตุ: *p < .05 



82 

จากตารางท่ี 4.31  เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีอาย ุ31 – 35 ปี และ อาย ุ36ปีข้ึนไป มีระดบั
การใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร โดยรวม แตกต่างจากผู ้
ลงทุนประเภทบุคคล ท่ีมีอาย ุ26 – 30 ปี  โดยผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีอาย ุ31 – 35 ปี และ 36 ปีข้ึน
ไปมีระดบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินมากกว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีอาย ุ
26 – 30 ปี   

3) สมมติฐานท่ี 2.3 ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุน
ทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.32 การเปรียบเทียบการศึกษาสูงสุดกบัระดบัการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทาง

การเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร 
 

ระดับการศึกษา  ̅ SD F Sig. 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 2.81 1.23 10.724 .000* 

ปริญญาตรี 2.95 0.89   

สูงกว่าปริญญาตรี 3.33 0.71   

 
หมายเหตุ: *p < .05 
 

จากตารางท่ี 4.32 การเปรียบเทียบระดบัการศึกษาสูงสุด กบัระดบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสาร
การลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีระดบัการศึกษา
สูงสุดท่ีต่างกนั มีระดบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร
ข่าวสาร ภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และได้ท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ  
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ตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่  (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของระดับการใช้
ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสาร  โดยรวม 
จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

 

ระดับการศึกษา  ̅ ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทและสูงกว่า 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 2.81   .00* 
ปริญญาตรี 2.95   .00* 
สูงกว่าปริญญาตรี 3.33    

 
หมายเหตุ: *p < .05 
 

จากตารางท่ี 4.33 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทและสูง
กว่าปริญญาโทและสูงกว่ามีระดบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศ
การส่ือสาร โดยรวม แตกต่างจากผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี โดยผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทและสูงกว่าปริญญาโทและสูง
กว่ามีระดบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสารมากกว่า ผู้
ลงทุนประเภทบุคคล ท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญา และปริญญาตรี 
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4) สมมติฐานท่ี 2.4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั มีการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.34 การเปรียบเทียบรายไดต่้อเดือนกับระดบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนทาง

การเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร 
 

รายได้ต่อเดือน  ̅ SD F Sig. 

ต ่ากว่า  15,000 37 0.73 17.359 .000* 
15,001 – 30,000 110 0.90   
30,001 – 45,000 141 0.81   
45,001 ข้ึนไป  112 0.70   
 
หมายเหตุ: *p < .05 
 

จากตารางท่ี 4.34  การเปรียบเทียบรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสาร
การลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร  พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ีต่างกนั มีระดบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสาร 
ในภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ ไดท้ าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
รายคู่ (Post Hoc) ต่อ 
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ตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่  (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของระดับการใช้
ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสารในภาพรวม 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดือน 

 ̅ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (บาท) 
ต า่กว่า  
15,000 

15,001 – 
30,000 

30,001 – 
45,000 

45,001 ขึน้ไป 

ต ่ากว่า  15,000 2.44  .014* .000* .000* 

15,001 – 30,000 2.96    .000* 

30,001 – 45,000 3.18     

45,001 ข้ึนไป 3.57     

 
หมายเหตุ: *p < .05 
 

จากตารางท่ี 4.35 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่  ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 
บาท 45,000 บาทข้ึนไป มีระดบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศ
การส่ือสารในภาพรวม แตกต่างจากผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 
บาท ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท และ 45,001 ข้ึนไป มี
ระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสารในภาพรวม
แตกต่างจากผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท โดยผูล้งทุน
ประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท และ 45,001 ข้ึนไป มีระดบัการใช้
ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในภาพรวม มากกว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนต ่ากว่า  15,000 บาท  ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท 
และ 45,001 ข้ึนไป มีระดบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ในภาพรวมมากกว่าผู ้
ลงทุนประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท  
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5) สมมติฐานท่ี 2.5 อาชีพท่ีต่างกนั มีการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
ในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.36 การเปรียบเทียบอาชีพหลกักบัระดบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน

ในยคุสารสนเทศการส่ือสาร 
 

อาชีพ  ̅ SD F Sig. 

พนกังานบริษทัเอกชน 3.08 0.82 .474 .700 
ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.14 0.94   

ธุรกิจส่วนตวั 3.13 3.13   
อ่ืนๆ 22 3.29   
 
หมายเหตุ: *p < .05 
 

จากตารางท่ี 4.36 การเปรียบเทียบอาชีพกบัระดบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั มีระดบัการใช้
ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั   
 

4.5.3 สมมตฐิานที่ 3 ปัจจยัลกัษณะทางประชากรที่ต่างกนั ส่งผลต่อความพงึพอใจข่าวสาร
การลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสารแตกต่างกนั 

จากสมมติฐานท่ี 3 สามารถแยกเป็นสมมติฐานยอ่ย ไดด้งัน้ี 
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1) สมมติฐานท่ี 3.1 เพศท่ีต่างกนั มีความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินใน
ยคุสารสนเทศการส่ือสาร ท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.37 การเปรียบเทียบเพศกบัระดบัความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค

สารสนเทศการส่ือสาร 
 

เพศ n  ̅ SD t Sig. 

ชาย 123 3.03 .87 -2.72 0.53 
หญิง 277 3.27 .81  

 
หมายเหตุ: *p < .05 
 

จากตารางท่ี 4.37 พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีเพศต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ไมแ่ตกต่างกนั  

2) สมมติฐานท่ี 3.2 อายท่ีุต่างกนั มีความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินใน
ยคุสารสนเทศการส่ือสาร ท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.38 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการเปรียบเทียบอายกุบัระดบัความพงึพอใจ
 ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร จ าแนกตามช่วงอาย ุ
 

อาย ุ  ̅ SD F Sig. 

21-25 ปี 3.11 0.90 10.550 .000* 
26-30 ปี 2.87 0.79   
31-35 ปี 3.35 0.84   
36 ปีข้ึนไป 3.40 0.73   

 
หมายเหตุ: *p < .05 
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จากตาราง 4.38 การเปรียบเทียบอายกุบัระดบัความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
ในยคุสารสนเทศการส่ือสาร  พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีอายุท่ีต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจ
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ในภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05   

 
ตารางที่ 4.39 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจ
 ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสารโดยรวม จ าแนกตามอาย ุ
  

อายุ (ปี)  ̅ 
อายุ (ปี) 

21 – 25 26 – 30 31 – 35 36 ขึน้ไป 
21 -25 3.11   .00* .00* 
26 – 30 2.87     
31 – 35 3.35     
36 ข้ึนไป 3.40     
 
หมายเหตุ: *p < .05 
 

จากตารางท่ี 4.39  เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่  ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีอาย ุ31 – 35 ปี  และ36 ปีข้ึนไป มีระดบั
ความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสาร โดยรวม  แตกต่างจากผู ้
ลงทุนประเภทบุคคล ท่ีมีอาย ุ26 – 30 ปี  โดยผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีอายุ 31 – 35 ปี และ 36 ข้ึน
ไปมีระดบัความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินมากกว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีอายุ 26 – 
30 ปี   
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3) สมมติฐานท่ี 3.3 ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ท่ีแตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.40 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการเปรียบเทียบระดบัการศึกษาสูงสุดกบั
 ระดบัความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร 
 

ระดับการศึกษา  ̅ SD F Sig. 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 2.91 0.77 13.264 .000* 
ปริญญาตรี 3.02 0.86   
สูงกว่าปริญญาตรี 3.43 0.75   

 
หมายเหตุ: *p < .05 
 

จากตารางท่ี 4.40 การเปรียบเทียบระดบัการศึกษาสูงสุด กบัระดบัความพึงพอใจข่าวสาร
การลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีระดบัการศึกษา
สูงสุดท่ีต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจการลงทุนทางการเงินข่าวสาร ภาพรวม แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และไดท้ าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ 
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ตารางที่ 4.41 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจ
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสาร  โดยรวม จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษาสูงสุด 

 

ระดับการศึกษาสูงสุด  ̅ 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

ต า่กว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
 

ปริญญาโท
และสูงกว่า 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 2.91    
ปริญญาตรี 3.02   .00* 
ปริญญาโทและสูงกว่า 3.44    

หมายเหตุ: *p < .05 
 
เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่  ด้วยวิธีการทดสอบ เชฟเฟ่ 

(Scheffe) พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทและสูงกวา่ปริญญาโทและสูง
กว่ามีระดบัความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสาร  โดยรวม 
แตกต่างจากผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาโทและสูงกว่ามีระดบัความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค
สารสนเทศการส่ือสาร ข่าวสารมากกว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

4) สมมติฐานท่ี 3.4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั มีความพึงพอใจข่าวสารการลงทุน
ทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.42 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

รายได้ต่อเดือน  ̅ SD F Sig. 

ต ่ากว่า  15,000 2.50 0.70 20.396 .000* 
15,001 – 30,000 3.00 0.83   
30,001 – 45,000 3.23 0.81   
45,001ข้ึนไป 3.57 0.72   

 
หมายเหตุ: *p < .05 

 
จากตารางท่ี 4.42 การเปรียบเทียบรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัระดบัความพึงพอใจข่าวสารการ

ลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสาร  พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ีต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ใน
ภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั . 05 และไดท้ าการวิเคราะห์เปรียบเทียบราย
คู่ (Post Hoc) ต่อ 
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ตารางที่ 4.43 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจ
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสารในภาพรวม จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

  

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดือน 

 ̅ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (บาท) 
ต า่กว่า  
15,000 

15,001 – 
30,000 

30,001 – 
45,000 

45,001 ขึน้ไป 

ต ่ากว่า  15,000 2.50  .013* .000* .000* 
15,001 – 30,000 3.00    .000* 
30,001 – 45,000 3.23    .010* 
45,001 
 ข้ึนไป 

3.57     

 
หมายเหตุ: *p < .05 

 
เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่  ดว้ยวิธีการทดสอบ เชฟเฟ่ 

(Scheffe) พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท 30,001 – 
45,000 บาท และ 45,001 บาทข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค
สารสนเทศการส่ือสารในภาพรวม แตกต่างจากผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่า
กว่า 15,000 บาท ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท และ45,001 
บาทข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสารใน
ภาพรวมแตกต่างจากผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท และผู ้
ลงทุนประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001 บาทข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสารใน ภาพรวม แตกต่างจากผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท โดยผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
15,001 – 30,000 บาท 30,001 – 45,000 บาท และ 45,001 ข้ึนไปไป มีระดบัความพึงพอใจข่าวสาร
การลงทุนทางการเงินในภาพรวม มากกว่าผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า  
 
 



93 

15,000 บาท ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท และ 45,001 ข้ึน
ไป มีระดบัความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในภาพรวมมากกว่าผูล้งทุนประเภทบุคคล 
ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท และผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
45,001 ข้ึนไปมีระดบัความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินใน ภาพรวม มากกว่าผูล้งทุน
ประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 

5) สมมติฐานท่ี 3.5 อาชีพท่ีต่างกนั มีความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
ในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.44 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการเปรียบเทียบอาชีพกบัระดบัการความ

พึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสาร  จ าแนกตาม
อาชีพ 

 

อาชีพ  ̅ SD F Sig. 

พนกังานบริษทัเอกชน 3.12 0.80 .474 .700 
ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.19 0.93   

เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 3.28 0.87   
อ่ืนๆ 3.52 0.57   

 
หมายเหตุ: *p < .05 
 

จากตารางท่ี 4.44 การเปรียบเทียบอาชีพกบัระดบัความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนั มีระดบัความ
พึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 

 
4.5.4 สมมตฐิานที่ 4 การแสวงหาข่าวสาร มคีวามสัมพนัธ์กบัการใช้ประโยชน์ข่าวสารการ

ลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการ 
การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสารกบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการ

ลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร 
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ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างการแสวงหาข่าวสารกบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสารดงัแสดงในตารางท่ี 4.45 

 
ตารางที่ 4.45 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสารกับการใช้ประโยชน์

ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร 
 

การแสวงหาข่าวสาร 

การใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการ
ส่ือสาร 

ค่าสหสัมพนัธ์ ค่า p 

0.838 0.00* 
 

จากตารางท่ี 4.45 ความสมัพนัธร์ะหว่างการแสวงหาข่าวสารกบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสาร
การลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสารพบว่า การแสวงหาข่าวสารของผูล้งทุนประเภท
บุคคลมีความสัมพนัธ์กับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการ
ส่ือสาร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นจึง ยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้ งไว ้และ
เน่ืองจากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธมี์ค่าเป็นบวก แสดงว่าเม่ือมีการแสวงหาข่าวสารในส่ือออนไลน์
มากน่าจะท าใหม้ีการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินสูงตามดว้ย 
 

4.5.5 สมมตฐิานที่ 5 การแสวงหาข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการ 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสารกับความพึงพอใจข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างการแสวงหาข่าวสารกบัความพึงพอใจข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสารดงัแสดงใน 4.46 
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ตารางที่ 4.46 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสารกับความพึงพอใจ
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร 

 

การแสวงหาข่าวสาร 

ความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการ
ส่ือสาร 

ค่าสหสัมพนัธ์ ค่า p 
0.764 0.00* 

 
จากตารางท่ี 4.46 ความสมัพนัธร์ะหว่างการแสวงหาข่าวสารกบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสาร

การลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสารพบว่า การแสวงหาข่าวสารของผูล้งทุนประเภท
บุคคลมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการ
ส่ือสาร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นจึง ยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้ งไว ้และ
เน่ืองจากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธมี์ค่าเป็นบวก แสดงว่าเม่ือมีการแสวงหาข่าวสารในส่ือออนไลน์
มากน่าจะท าใหม้ีความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินสูงตามไปดว้ย 

 
ตารางที่ 4.47 การสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน สถิตทิี่ใช้ 
สมมติฐานท่ี 1  ลกัษณะทางประชากรต่างกนั ส่งผลต่อ
การแสวงหาข่าวสารในภาพรวมแตกต่างกนั 

  

1.1 เพศต่างกนัส่งผลต่อการแสวงหาข่าวสาร ใน
ภาพรวมแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน t-test 

1.2 อายตุ่างกนัส่งผลต่อการแสวงหาข่าวสาร ใน
ภาพรวมแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน One-Way 
ANOVA 

1.3 ระดบัการศึกษาต่างกนัส่งผลต่อการแสวงหา
ข่าวสาร ในภาพรวมแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน One-Way 
ANOVA 

1.4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัส่งผลต่อการ
แสวงหาข่าวสาร ในภาพรวมแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน One-Way 
ANOVA 

1.5 อาชีพต่างกนัส่งผลต่อการแสวงหาข่าวสาร 
ในภาพรวมแตกต่างกนั 

ปฎิเสธสมมติฐาน One-Way 
ANOVA 
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ตารางที่ 4.47 (ต่อ) 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน สถิตทิี่ใช้ 
สมมติฐานท่ี 2  ลกัษณะทางประชากรต่างกนั ส่งผลต่อ
การใชป้ระโยชน์ ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
แตกต่างกนั 

  

2.1 เพศต่างกนัส่งผลต่อการใชป้ระโยชน์ ข่าวสาร
การลงทุนทางการเงิน ในภาพรวมแตกต่างกนั 

ปฎิเสธสมมติฐาน t-test 

2.2 อายตุ่างกนัส่งผลต่อการใชป้ระโยชน์ ข่าวสาร
การลงทุนทางการเงิน ในภาพรวมแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน One-Way 
ANOVA 

2.3 ระดบัการศึกษาต่างกนัส่งผลต่อการใช้
ประโยชน์ ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ในภาพรวม
แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน One-Way 
ANOVA 

2.4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัส่งผลต่อการใช้
ประโยชน์ ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ในภาพรวม
แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน One-Way 
ANOVA 

2.5 อาชีพต่างกนัส่งผลต่อการใชป้ระโยชน์ 
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในภาพรวมแตกต่างกนั 

ปฎิเสธสมมติฐาน One-Way 
ANOVA 

สมมติฐานท่ี 3  ลกัษณะทางประชากรต่างกนั 
ส่งผลต่อความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนการเงิน
แตกต่างกนั 

  

3.1 เพศต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจข่าวสาร
การลงทุนทางการเงิน ในภาพรวมแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน t-test 

3.2 อายตุ่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจข่าวสาร
การลงทุนทางการเงิน ในภาพรวมแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน One-Way 
ANOVA 

3.3 ระดบัการศึกษาต่างกนัส่งผลต่อความพึง
พอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ในภาพรวม
แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน One-Way 
ANOVA 
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ตารางที่ 4.47 (ต่อ) 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน สถิตทิี่ใช้ 
3.4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัส่งผลต่อความพึง

พอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ในภาพรวม
แตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน One-Way 
ANOVA 

3.5 อาชีพต่างกนัส่งผลต่อการใชป้ระโยชน์ และ
ความพึงพอใจในข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ใน
ภาพรวมแตกต่างกนั 

ปฎิเสธสมมติฐาน One-Way 
ANOVA 

สมมติฐานท่ี4 การแสวงหาข่าวสารในยคุ
สารสนเทศการส่ือสาร มีความสมัพนัธก์บัการใช้
ประโยชนข่์าวสารการลงทุนทางการเงิน 

ยอมรับสมมติฐาน Pearson’s 
correlation 

สมมติฐานท่ี5 การแสวงหาข่าวสารในยคุ
สารสนเทศการส่ือสาร มีความสมัพนัธก์บัความพึง
พอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน 

ยอมรับสมมติฐาน Pearson’s 
correlation 

 



บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะงานวิจัย 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัลกัษณะทางประชากร ท่ีส่งผลต่อการแสวง
หารข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน และความพึงพอใจ
ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน เพื่อศึกษาการแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศ ท่ีส่งผลต่อ
ประโยชน์ ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน และความพึงพอใจในข่าวสารการลงทุนทางการเงิน  
การศึกษาคร้ังน้ีก  าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีแจกแบบสอบถาม จ  านวนทั้งส้ิน 400 คน ทั้งน้ีผูว้ิจยัสามารถ 
อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะงานวิจยั ไดด้งัน้ี 
 

5.1 สรุปผลงานวจิยั 
 

ปัจจยัลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 69.30  อาย ุส่วนใหญ่มีอาย ุ31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.80 การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 53.80 รายได้ 30,0001-45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.30  และอาชีพหลัก คือ พนักงาน
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 50.20 การแสวงหาข่าวสารในยคุสารสนเทศการส่ือสาร 

ปัจจยัการแสวงหาข่าวสารของส่ือใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ใชอิ้นเตอร์เน็ต 1-2 วนัต่อสัปดาห์ 
คิดเป็นร้อยละ 35.50 มีความถ่ีในการแสวงหาข่าวสารผ่านส่ือออนไลน์ มากกว่า 7 คร้ังต่อสัปดาห์ 
คิดเป็นร้อยละ 39.50 และใชอิ้นเตอร์เน็ตในเวลา 10.01-14.00 น. คิดเป็นร้อยละ 31.80 

จ าแนกตามส่ือออนไลน์ท่ีใชใ้นการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงิน พบว่า ส่วนใหญ่ 

มีการแสวงหาข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ (www.set.or.th) โดยประเภทของ

ข่าวสารทางการลงทุนทางการเงินท่ีเลือกแสวงหา เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจและผลิตภณัฑ์ทางการ

เงิน และมวีตัถุประสงค์เปิดรับข่าวสารดา้นการการลงทุนทางการเงินท่ีเผยแพร่ผ่านออนไลน์  ท่ีมี

ความสดใหม่ทนัเหตุการณ์ และการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงิน พบว่า ค่าเฉล่ียอนัดบั   
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สุดท้าย คือ การแสวงหาข่าวสารในส่ือออนไลน์  ผ่านทางเว็บบอร์ดด้านการลงทุน (เช่น 
www.pantip.com/สินธร) โดยแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกับผลประกอบการงบการเงินของบริษทั และ
เปิดรับข่าวสารขอ้มลูทางออนไลน์เป็นทางเลือกในการคน้หาขอ้มูลข่าวสารท่ีสะดวกมากช่องทาง
หน่ึง   

การใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนการเงินของผูล้งทุนประเภทบุคคลในยคุสารสนเทศการ
ส่ือสารโดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ ใน 3 
พบว่า อนัดบัแรก อยูใ่นระดบัมาก คือ สามารถใชข้อ้มูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการลงทุน ล  าดบั
ถดัไป มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ อนัดบัรองลงมาคือ สามารถมีความรู้เพ่ิมข้ึนจากขอ้มูล
ข่าวสารท่ีไดจ้ากขอ้มลูดา้นการลงทุนทางการเงิน อนัดบัสาม คือ สามารถน าขอ้มลูข่าวสารไปใชใ้น
การตดัสินใจลงทุน และมีค่าเฉล่ียในอนัดบัสุดทา้ย คือ สามารถลดความวิตกกงัวลในการตดัสินใจ
ลงทุนจากข่าวสารท่ีไดรั้บ   

ความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินของผูล้งทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศ
การส่ือสาร โดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
ใน 3 อนัดบัแรก พบว่า ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก อยูใ่นระดบัมาก คือ ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ
มีความทันสมยั ทันเหตุการณ์ มีในล าดับถดัไป มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ อนัดับ
รองลงมาคือ ขอ้มลูข่าวสารตรงกบัความตอ้งการ มี อนัดบัสาม คือ ขอ้มลูข่าวสารท่ีน าเสนอผ่านส่ือ
ออนไลน์มีความน่าเช่ือถือ และอนัดบัสุดทา้ย คือ ขอ้มลูข่าวสารท่ีน าเสนอผ่านส่ือออนไลน์มีความ
ครบถว้นในการตดัสินใจลงทุน สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี  

5.1.1 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนั มีการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร แตกต่างกนั 

ลกัษณะทางประชากร จ  าแนกตาม อาชีพ ต่างกนัส่งผลต่อการแสวงหาข่าวสาร ไม่แตกต่าง
กนั ในส่วนของลกัษณะทางประชากร จ  าแนกตาม เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ต่างกนัส่งผลต่อการแสวงหาข่าวสาร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5.1.2 สมมติฐานท่ี 2 ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนั มีการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุน
ทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสารแตกต่างกนั 

ลกัษณะทางประชากร จ  าแนกตามเพศ และอาชีพ ต่างกันส่งผลต่อ การใช้ประโยชน์ 
ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ไม่แตกต่างกนั ในส่วนของลกัษณะทางประชากร จ  าแนกตาม อาย ุ
ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนัส่งผลต่อการใชป้ระโยชน์ ข่าวสารการลงทุนทาง
การเงิน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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5.1.3 สมมติฐานท่ี 3 ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนั มีความพึงพอใจข่าวสารการลงทุน
ทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสารแตกต่างกนั 

ลกัษณะทางประชากร จ  าแนกตามอาชีพ ต่างกนัส่งผลต่อ ความพึงพอใจข่าวสารการลงทุน
ทางการเงิน ไม่แตกต่างกนั ในส่วนของลกัษณะทางประชากร จ  าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

5.1.4 สมมติฐานท่ี 4 การแสวงหาข่าวสาร มีความสมัพนัธก์บัการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการ 

การแสวงหาข่าวสารในยคุสารสนเทศ จ  าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหา
ข่าวสาร ความถ่ีในการการแสวงหาข่าวสารผ่านส่ือออนไลน์ต่อวนั  และช่วงเวลาท่ีท่านใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาข่าวสารมีความสัมพนัธ์ กบัการใช้ประโยชน์ในข่าวสารการลงทุนทาง
การเงิน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.838 

5.1.5 สมมติฐานท่ี 5 การแสวงหาข่าวสาร มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการ 

การแสวงหาข่าวสารในยคุสารสนเทศ จ  าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหา
ข่าวสาร ความถ่ีในการการแสวงหาข่าวสารผ่านส่ือออนไลน์ต่อวนั  และช่วงเวลาท่ีท่านใช้
อินเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสาร มีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจในข่าวสารการลงทุนทางการเงิน 
โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.764 
 

5.2 อภปิรายผลงานวจิยั 
 

เมื่อเทียบผลการศึกษาในแต่ละสมมติฐาน 
 

5.2.1 สมมตฐิานที่ 1 ลกัษณะทางประชากรที่ต่างกนั มกีารแสวงหาข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสาร แตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะทางประชากร จ  าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ส่งผลต่อการแสวงหาข่าวสารทางการเงินแตกต่างกนั 
จ  าแนกตาม อาชีพ ต่างกนัส่งผลต่อการแสวงหาข่าวสาร ไม่แตกต่างกนั  

เพศต่างกัน ส่งผลต่อการแสวงหาข่าวสารทางการเงินแตกต่างกัน  โดยเพศหญิงมีการ
แสวงหาข่าวสารมากกว่าเพศชาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2540) เพศจะเป็น
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ตวัก าหนดบทบาท หนา้ท่ีของบุคคลตลอดจนพฒันาการต่างๆ ผูห้ญิงมีความแตกต่างกนัอย่างมาก
ในเร่ืองความคิด ค่านิยม ทศันคติ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสงัคมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของ
ทั้งสองเพศไวต่้างกนั นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เจนิสตาร์ รักษสิ์ริโสภา (2553) พบว่า 
เพศต่างกนัมีความตอ้งการรับข่าวสารต่างกนั โดยเพศชายมีความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารต่าง
จากเพศหญิง จึงเป็นเหตุผลท่ีว่าเพศท่ีต่างกนัท าใหท้ศันคติ แนวคิด รวมถึงเหตุผลในการรับข่าวสาร
แตกต่างกนั ดว้ยเหตุน้ีท าใหไ้ดข้อ้คน้พบว่า เพศต่างกนัมีการแสวงหาข่าวสารทางการเงิน โดยรวม
ต่างกัน โดยเพศหญิงมีการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสาร
มากกว่าเพศชาย 

อายท่ีุต่างกนั ส่งผลต่อการแสวงหาข่าวสารทางการเงินแตกต่างกนัพบว่า ผูล้งทุนประเภท
บุคคล ท่ีมีอายุ 31 – 35 ปี และ อายุ 36 ปีข้ึนไป มีระดบัพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารโดยรวม 
แตกต่างจากผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีอาย ุ26 – 30 ปี ซ่ึงสอดคล่องกบัแนวคิด Myer (1999 อา้งถึง
ใน สุชา จันทร์เอม, 2544) ท่ีอธิบายว่า กระบวนการคิดและตัดสินใจท่ีผ่านการกลัน่กรองจาก
ประสบการณ์ของช่วงวยัจะส่งผลต่อกระบวนการคิดและการควบคุมทางอารมณ์ของแต่ละช่วงอายุ
ของบุคคลท่ีมีอายมุากจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อส่ือสารต่างจากบุคคลท่ีมีอายุน้อย 
ดว้ยเหตุน้ีท าใหไ้ดข้อ้คน้พบว่า อายตุ่างกนัมีการแสวงหาข่าวสารทางการเงินโดยรวมต่างกนั โดยผู ้
ท่ีอาย ุ31 – 35 ปี และอาย ุ36 ปีข้ึนไป มีการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศ
การส่ือสารมากกว่าผูท่ี้มีอาย ุ26 – 30 ปี 

การศึกษาท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการแสวงหาข่าวสารทางการเงินแตกต่างกนั ผูล้งทุนประเภท
บุคคล ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีต่างกนั มีระดบัการแสวงหาข่าวสารเก่ียวกบัการแสวงหาข่าวสาร
การลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสาร แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สุปัญนี ปลัง่กมล (2552) ศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการออม ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลกัษณะการศึกษาท่ีต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการออม
และการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนั โดยผูม้ีการศึกษาสูงมีการเปิดรับข่าวสารมากกว่าผูม้ีการศึกษา
ต ่ากว่า ดว้ยเหตุน้ีท าใหไ้ดข้อ้คน้พบว่า การศึกษาต่างกนัมีการแสวงหาข่าวสารทางการเงิน โดยรวม
ต่างกนั โดยผูท่ี้มีการศึกษาปริญญาโท มีการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศ
การส่ือสารมากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาปริญญาตรี 

รายไดท่ี้ต่างกนั ส่งผลต่อการแสวงหาข่าวสารทางการเงินแตกต่างกัน  ผูล้งทุนประเภท
บุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั มีระดบัพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารในภาพรวม การเงิน 
แตกต่างกัน สอดคลอ้งงานวิจัยของ วิมลพรรณ อาภาเภท และคณะ (2554) ศึกษาพฤติกรรม         
การส่ือสารในเฟชบุ๊ค (Facebook) ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า 
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รายไดข้องครอบครัวต่างกัน มีการใชเ้ฟชบุ๊ค (Facebook) แตกต่างกัน ดว้ยเหตุน้ีท าให้ไดข้อ้ค้น
พบว่า รายไดต่้างกนัมีการแสวงหาข่าวสารทางการเงินโดยรวมต่างกนั โดยผูท่ี้รายได ้45,001 บาท
ข้ึนไป มีการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสารมากกว่าผูท่ี้มีรายได ้
15,000 บาท รายได ้15,001 – 30,000 บาท และรายได ้30,000 – 45,000 บาท รวมถึงผูท่ี้มีรายไดต้อ
เดือน 30,001 – 45,000 บาท มีระดับการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค
สารสนเทศการส่ือสารโดยรวม แตกต่างจากผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 
15,000 บาท 

ผลจากการศึกษา ปัจจยัการแสวงหาข่าวสารของส่ือออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่ ผูล้งทุน
ประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการส่ือสารใชอิ้นเตอร์เน็ต 1 – 2 วนัต่อสัปดาห์  มีความถ่ีในการ
แสวงหาข่าวสารผา่นส่ือออนไลน์ มากกว่า 7 คร้ังต่อสัปดาห์ ใชอิ้นเตอร์เน็ตในเวลา 10.01 – 14.00 
น. โดยแสวงหาข่าวสารผา่นทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ (www.set.or.th) เป็นขอ้มูลเก่ียวกบั
ธุรกิจ และผลิตภณัฑท์าง  การเงิน โดยวตัถุประสงคเ์ปิดรับข่าวสารเผยแพร่ผ่านออนไลน์ท่ีมีความ
สดใหม่ทนัเหตุการณ์ ทั้งน้ีจากการศึกษาปัจจยัการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ในอนัดบั
สุดท้าย คือ การแสวงหาข่าวสารในส่ือออนไลน์  ผ่านทางเว็บบอร์ดด้านการลงทุน  (เช่น 
www.pantip.com/สินธร)  โดยแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัผลประกอบการงบการเงินของบริษทั และ
เปิดรับข่าวสารขอ้มลูทางออนไลน์เป็นทางเลือกในการคน้หาขอ้มูลข่าวสารท่ีสะดวกมากช่องทาง
หน่ึง แสดงใหเ้ห็นว่าผูล้งทุนประเภทบุคคลแสวงหาข่าวสารผา่นทางเว็บบอร์ดดา้นลงทุนน้อยท่ีสุด 
ทั้งน้ีส่วนหน่ึงอาจมองว่าเวบ็บอร์ดดา้นลงทุนน้ีจะแตกต่างจากความตอ้งการของตนเอง หรืออาจมี
ขอ้มลูท่ีใชใ้นการประเมินการลงทุนท่ีไม่มากพอ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เฉลิมขวญั ครุฑบุญ
ยงค ์(2557) อธิบายว่า การลงทุนของผูล้งทุนแตกต่างกนัไป ผูล้งทุนส่วนมากลงทุนเพื่อหวงัรายได้
หรือหวังผลก าไร ซ่ึงได้จากการขายหลักทรัพย์ หรือต้องการได้ทั้ งสองอย่าง ผูล้งทุนต่างมี
วตัถุประสงค์ในการลงทุนตามความต้องการ  และภาวะแวดล้อมของผูล้งทุน นอกจากน้ียงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปลีลา มูลลิสาร (2552) ศึกษาการเปิดรับส่ือ การรับขอ้มูลข่าวสาร เพื่อ
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบักองทุนจะมุ่งเน้นเฉพาะส่ือเฉพาะกิจ ดว้ยเหตุน้ีท าให้ไดข้อ้คน้พบว่า 
การแสวงหาข่าวสารทางการเงินเป็นการเลือกส่ือเฉพาะท่ีสนใจและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการ
เลือกลงทุน ซ่ึงการเลือกส่ือทางออนไลน์สะดวกในการสืบคน้ข้อมูลค่อนขา้งมาก ซ่ึงประเด็นน้ี
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พสนนัท ์ปัญญาพร (2555) อธิบายว่า  เวบ็ไซต ์หรือ Web  เป็นส่วนหน่ึง
บนอินเตอร์เน็ต ซ่ึงกลายเป็นแหล่งขอ้มูลขนาดใหญ่ ถูกสร้างข้ึนเพ่ือใชอ่้าน และตอบโต้ขอ้มูล     
ต่างๆ ผ่านส่ือประเภท เว็บเพจ (Webpage) จึงเป็นท่ีนิยมสูงในปัจจุบนัท าให้สถาบนัการเงินส่วน

http://www.set.or.th/
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ใหญ่ เลือกใชส่ื้อเว็บไซด์เผยแพร่ข้อมูลตัวอกัษร ข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียงและภาพเคล่ือนไหวมี
ลูกเล่นและเทคนิคการน าเสนอท่ีหลากหลาย  โดยสามารถท าไดร้วดเร็ว และเผยแพร่ได้ทัว่โลก 
รวมถึงการติดต่อเฉพาะบุคคลผ่านทาง E-Mail หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสามารถส่งขอ้ความ
หรือข่าวสารไปยงันักลงทุนไดโ้ดยตรง นอกจากนั้นยงัสามารถน า E-Mail มาใชเ้พื่อการโฆษณา
หรือประชาสมัพนัธสิ์นคา้ และบริการอีกดว้ย ดงันั้นการแสวงหาเพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืน 
เช่น เพื่อใหม้ีความรู้ และสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาได ้ตลอดจนเพื่อสนองความ
สนใจส่วนบุคคล ท าใหผู้ล้งทุนประเภทบุคคลสามารถตดัสินใจแสวงหาข่าวสาร โดยใหค้วามสนใจ
ต่อข่าวสารการลงทุนเฉพาะท่ีสนใจ แลว้น ามาประเมินเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการ
รับรู้ข่าวสารนั้นเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์และตดัสินใจ  

 
5.2.2 สมมตฐิานที่ 2 ลกัษณะทางประชากรที่ต่างกนั มกีารใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุน

ทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสารในยุคสารสนเทศการส่ือสารแตกต่างกนักนั 
จากการศึกษาการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนการเงินของผูล้งทุนประเภทบุคคลในยุค

สารสนเทศการส่ือสารโดยรวม ผูว้ิจยัยงัพบว่า มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ ใน 3 พบว่า อนัดบัแรก อยู่ในระดบัมาก คือ สามารถใชข้อ้มูลข่าวสารเพื่อการ
วางแผนการลงทุน ล  าดบัถดัไป มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ อนัดบัรองลงมาคือ สามารถมี
ความรู้เพ่ิมข้ึนจากขอ้มลูข่าวสารท่ีไดจ้ากขอ้มลูดา้นการลงทุนทางการเงิน อนัดบัสาม คือ สามารถ
น าขอ้มูลข่าวสารไปใชใ้นการตดัสินใจลงทุน ซ่ึงสอดคลอ้ง Atkin (1978)โดยท่ีบุคคลจะเลือกรับ
ข่าวสารใดจากส่ือมวลชนนั้น ข้ึนอยู่กบัการคาดคะเนเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทน (Reward 
Value) การลงทุนลงแรง (Expenditures) และพนัธะผกูพนั (Liabilities) ท่ีจะตามมา ถา้ผลตอบแทน
หรือผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  ดงันั้นการเผยแพร่ข่าวสารการลงทุนการเงินจึงควรพฒันาขอ้มูลท่ีใช้
ในการเผยแพร่ เพื่อใหร้ะดบัการใชข่้าวสารการลงทุนของผูล้งทุนส่วนบุคคลสามารถใชป้ระโยชน์
จากข่าวสารผา่นส่ือใหม่ในระดบัท่ีมากข้ึน ซ่ึงสามารถประยกุตใ์ชต้ามแนวคิดของ ศนูยส่์งเสริมการ
พฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557) แนวคิดของ McQuail et al. (1972)  
โดยการศึกษาความตอ้งการในศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูผา่นส่ือใหม่ของผูล้งทุนส่วนบุคคล เพื่อสามารถ
เลือกรายการข่าวสารการลงทุนท่ีหลากหลายครอบคลุมตรงตามความตอ้งการของนักลงทุนส่วน
บุคคล ท าให้ทราบถึงเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัผูล้งทุนส่วนบุคคล สามารถเปิดรับ หรือแสวงหา
ขอ้มลูไดต้รงกบัท่ีนักลงทุนส่วนบุคคลให้ความสนใจ  สามารถน าไปใชใ้นการวางแผนการลงทุน 
ซ่ึงบริษทัท่ีขายผ่านตลาดหลกัทรัพย ์สามารถติดตามประเมินผลจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ 
เก่ียวกบัลูกค้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลให้กบัผูต้อ้งการวางแผนการลงทุน  และ
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สามารถคลอ้ยตามข้อมูลข่าวสารท่ีได้จากการแสวงหาข่าวสารนั้น  เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนการลงทุน 

ทั้งน้ีจากการศึกษาการใชป้ระโยชนข่์าวสารการลงทุนการเงินของผูล้งทุนประเภทบุคคลใน
ยคุสารสนเทศการส่ือสาร จากการวิจยัอนัดบัสุดทา้ยน้ีเห็นว่า ข่าวสารการลงทุนน้ีสามารถลดความ
วิตกกงัวลในการตดัสินใจลงทุนจากข่าวสารท่ีไดรั้บ แสดงให้เห็นว่าผูล้งทุน ประเภทบุคคลยงัมี
ความวิตกกงัวลจากการแสวงหาข่าวสารขอ้มูล แสดงว่าผูล้งทุนตระหนักถึงขอ้มูลท่ีอาจจะไม่มาก
พอ ท าให้เกิดความเส่ียงในการพิจารณาลงทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Wenner (1985) ศูนย์
ส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (2557) และแนวคิดของ  
เฉลิมขวญั ครุธบุญยงค์ (2557) อธิบายว่า ส่วนใหญ่จะขอค าแนะน าการเล่นหุ้นแบบเน้นความ
ปลอดภัยของเงินทุนเป็นส าคัญ ฉะนั้นการพิจารณาเลือกลงทุนในหลกัทรัพยต่์างๆ จึงเป็นการ
เปรียบเทียบระหว่างความเส่ียงภัยในการผิดนัดช าระหน้ีของหลกัทรัพยก์บัผลตอบแทนจากการ
ลงทุน โดยสามารถติดตามข่าวสาร การไดม้าซ่ึงขอ้มูล เพื่อช่วยในการตดัสินใจ แสดงให้เห็นว่า
ขอ้มลูข่าวสารท่ีผูล้งทุนเลือกใชข้อ้มลูผา่นอินเทอร์เน็ตยงัมีไม่มากพอ ท าให้ผูล้งทุนตดัสินใจเลือก
ลงทุนชา้ลง ดงันั้นควรพฒันาขอ้มลูโดยประยกุตใ์ชต้ามแนวคิดของ ศนูยส่์งเสริมการพฒันาความรู้
ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557) การเลือกขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการเผยแพร่ควร
เป็นข้อมูลท่ีมาจากแหล่งท่ีเช่ือถือได้ หลายๆ แหล่ง เน่ืองจากผูล้งทุน จะน าข้อมูลท่ีได้รับไปใช้
พิจารณาเพ่ือวิเคราะห์ตดัสินใจลงทุนไดเ้ร็วข้ึน ทั้งน้ีควรจดัท าเป็นการถามตอบหรือการค าแนะน า 
ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้บริการกับนักลงทุนได้ทันทีตามช่วงเวลาถามตอบท่ีก าหนดท่ี
เหมาะสม เช่น การก าหนดช่วงเวลาถามตอบในช่วงท่ีผูล้งทุนใชอิ้นเตอร์เน็ตในช่วงเวลา  10.01 – 
14.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีผูล้งทุนส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เน็ต  ทั้งน้ีบริษทันายหน้าคา้หลกัทรัพย ์จะ
สามารถเพ่ิมอ  านาจในการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุนประเภทบุคคลไดเ้ร็วข้ึน มีความคล่องตวักว่า 
ยดืหยุน่สูง มีอิสระในการตดัสินใจ จึงทนัต่อเวลามากกว่าผูล้งทุนสถาบนั การพิจารณาเลือกลงทุน
ในหลกัทรัพยต่์างๆ ซ่ึงผูล้งทุนสามารถเปรียบเทียบระหว่างความคล่องตัวในการซ้ือขายกับ
ผลตอบแทนท่ีจะไดจ้ากหลกัทรัพยน์ั้น เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องให้แก่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนซ่ึง
เป็นส่ิงจูงใจส าคญัท่ีท าใหผู้มี้เงินออมสนใจจะเขา้มาลงทุนในหลกัทรัพยม์ากข้ึน และในมุมมองของ
ผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีไดรั้บข้อมูลข่าวสารท่ีตรงกบัความต้องการในการแสวงหา และมี
ขอ้มูลท่ีมากพอจะมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงจะท าให้เงินลงทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

จากการศึกษาผลการทดสอบสมมติฐาน ลกัษณะทางประชากร จ  าแนกตามเพศ และอาชีพ 
ต่างกันส่งผลต่อ การใช้ประโยชน์ ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ไม่แตกต่างกนั ในส่วนของ
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ลกัษณะทางประชากร จ  าแนกตาม อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนัส่งผลต่อ
การใชป้ระโยชน์ ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกนั  ซ่ึงอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ลกัษณะทางประชากร จ  าแนกตามอายตุ่างกนัส่งผลต่อการใชป้ระโยชน์ ข่าวสารการลงทุน
ทางการเงิน แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Myer (1999 อา้งถึงใน สุชา จนัทร์เอม, 2544) 
อธิบายว่า อายุของผูรั้บสารเป็นคุณลกัษณะทางประชากรอีกลกัษณะหน่ึงท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป
ตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่หรือตามวยัของบุคคล อายจึุงเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความสนใจ หรือ
อารมณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไปในกลุ่มคนท่ีมีวยัต่างกนัอนัเน่ืองจากกระบวนการคิดและตดัสินใจท่ี
ผา่นการกลัน่กรองจากประสบการณ์ของช่วงวยั ทั้งน้ีกลุ่มของผูล้งทุนท่ีมีอายมุากกว่า เช่น ผูท่ี้อยูใ่น
วยัผูใ้หญ่จะมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ในการใชง้านมากกว่าผูท่ี้อยูใ่นวยัรุ่น ซ่ึงจากการศึกษาวิจยัคร้ัง
น้ีผูว้ิจ ัยสามารถอภิปรายผลได้ว่า เป็นเหตุผลท่ีตรงกับแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากขอ้ค้นพบน้ี 
พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีอาย ุ31 – 35 ปี  และ 36 ปีข้ึนไป มีระดบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสาร
การลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสารโดยรวม แตกต่างจากผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมี
อาย ุ26 – 30 ปี   

ลกัษณะทางประชากร จ  าแนกตามระดับการศึกษา ต่างกันส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ 
ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2540) 
อธิบายว่า ระดบัการศึกษาจะท าใหค้นมีความรู้ ความคิด ตลอดจนความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ กวา้งขวาง
ลึกซ้ึงแตกต่างกนัออกไป เช่นผูม้ีการศึกษาท่ีสูงกว่าอาจเข้าถึงส่ือใหม่  และรู้เท่าทนัส่ือมากกว่า  
ดงันั้นคนท่ีไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีต่างกนั จึงมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความตอ้งการท่ี
แตกต่างกนัไปอีกดว้ย ซ่ึงจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผลไดว้่า เป็นเหตุผลท่ีตรง
กบัแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากขอ้ค้นพบน้ี พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีระดบัการศึกษา
ปริญญาโทและสูงกว่า มีระดบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการ
ส่ือสารโดยรวมแตกต่างจากผูล้งทุนประเภทบุคคล โดยรวมสูงกว่าผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

ลกัษณะทางประชากร จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนัส่งผลต่อการใชป้ระโยชน์ 
ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) 
อธิบายว่า ผูท่ี้มีรายได้สูงสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ในการเข้าถึงส่ือในความถ่ีท่ีบ่อยคร้ังกว่า 
นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Mcnelly et al. (1968) อธิบายว่า ผูท่ี้มีรายไดสู้งมกัถูก
ผลกัดนัให้ตอ้งเรียนรู้ หาขอ้มูลข่าวสารให้ทนักบัเหตุการณ์อยู่เสมอ ซ่ึงจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี
ผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผลไดว้่า เป็นเหตุผลท่ีตรงกบัแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากขอ้คน้พบน้ี พบว่า 
ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีรายได ้45,001 บาทข้ึนไป มีระดบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสารโดยรวมแตกต่างจากผูล้งทุนประเภทบุคคล โดยมีการใช้
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ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสารสูงกว่า ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,000 บาท รายได ้15,001 – 30,000 บาท รายได ้30,001 – 45,000 บาท  และผูล้งทุนประเภท
บุคคล ท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท รายได ้30,001 – 45,000 บาท และ45,001 บาทข้ึนไป มี
ระดบัการใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร โดยรวมแตกต่าง
จากผูล้งทุนประเภทบุคคล โดยมกีารใชป้ระโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศ
การส่ือสารสูงกว่า ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 บาท 
 

5.2.3 สมมตฐิานที่ 3 ลักษณะทางประชากรที่ต่างกัน มีความพึงพอใจข่าวสารการลงทุน
ทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสารแตกต่างกนั 

ความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินของผูล้งทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศ
การส่ือสาร โดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
ใน 3 อนัดบัแรก พบว่า ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก อยูใ่นระดบัมาก คือ ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ
มีความทนัสมยั ทนัเหตุการณ์  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ McCombs and Becker (1979) อธิบายการใชส่ื้อตามความ
พอใจเพื่อตอ้งการรู้ทนัเหตุการณ์ เพื่อความทนัสมยั และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กาญจนา แกว้
เทพ และนิคม ชยัขุนพล (2555) แรงจูงใจของผูอ่้านหนังสือพิมพอ์อนไลน์  ก็คือ ความพอใจกับ
ศกัยภาพของความเป็นส่ือใหม่ เช่น สามารถเลือกเปิดรับสารไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถใชบ้ริการ
สืบคน้เช่ือมโยงไปยงัแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ และลกัษณะเน้ือหาท่ีมีความสดใหม่ตลอดเวลานั่นเอง ใน
ล าดบัถดัไป มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ อนัดบัรองลงมาคือ ขอ้มูลข่าวสารตรงกบัความ
ตอ้งการ  

ในประเด็นน้ีมีผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัวิชาการหลายท่าน ไดแ้ก่ Katz et al. 
(1974) อธิบายา่ ความพอใจท่ีไดรั้บจากการใชส่ื้อ ตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล เช่น ตอ้งการ
เป็นคนรอบรู้ทนัสมยั เพื่อเป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน และมีความคาดหวงัจากส่ือมวลชนว่า การ
บริโภคข่าวสารจากส่ือมวลชนจะช่วยสนองความตอ้งการได้ จึงมีการเลือกเปิดรับ รายการต่างๆ 
เพื่อใหไ้ดรั้บความพึงพอใจตามท่ีตอ้งการได ้คือ เป็นคนท่ีมีความรอบรู้ทนัสมยั เช่น ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทศันคติ  แนวคิดของ McQuail et al. (1972) อธิบายว่า ความตอ้งการสารสนเทศ
เก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง Katz, Bluumber, and Gurevitch (1973) กล่าวว่า ผูรั้บสารจึง
ตอ้งการข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกับความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยมของตน ทั้งน้ีเพ่ือลดความเส่ียงของ
สินทรัพยใ์นการพิจารณาเคร่ืองมือเพื่อใชว้ิเคราะห์ผลตอบแทน และความเส่ียงเพื่อพิจารณาอย่าง
ถกูตอ้ง จากการศึกษาขอ้คน้พบจากงานวิจยัน้ี ยงัพบว่า อนัดบัสาม คือ  ขอ้มูลข่าวสารท่ีน าเสนอ
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ผา่นส่ือออนไลน์มีความน่าเช่ือถือ และอนัดบัสุดทา้ย คือ ขอ้มลูข่าวสารท่ีน าเสนอผ่านส่ือออนไลน์
มีความครบถว้นในการตดัสินใจลงทุน  

ดงันั้นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือใหม่ควรค านึงถึงแหล่งขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
โดยการเลือกน าเสนอจากแหล่งขอ้มลูข่าวสารท่ีเป็นจริง สามารถตรวจสอบท่ีมาของข่าวสารได้ ซ่ึง
ตรงกบัแนวคิดของ Katz, Bluumber, and Gurevitch (1973) และแนวคิดของ เฉลิมขวญั ครุธบุญยงค ์
(2557) อธิบายว่า หลกัการพ้ืนฐานท่ีส าคญัของการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยอ์ย่างพอเพียง จะช่วย
ให้ผูล้งทุนทราบถึงสถานการณ์ต่างๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน เพ่ือให้ผูล้งทุนพึงพอใจท่ีได้มีพ้ืน
ฐานความรู้จากการติดตามข่าวผา่นส่ือออนไลน์ สามารถใชใ้นการวิเคราะห์และตดัสินใจลงทุนใน
หลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งมีเหตุผล เหมาะสมกบัสถานการณ์ และศกัยภาพในการหาขอ้มลูของผูล้งทุน  

จากการศึกษาผลการทดสอบสมมติฐาน ลกัษณะทางประชากร จ  าแนกตามเพศ อาชีพ 
ต่างกนัส่งผลต่อ ความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ไม่แตกต่างกนั ในส่วนของลกัษณะ
ทางประชากร จ  าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนัส่งผลต่อความ
พึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกนัซ่ึงอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ลกัษณะทางประชากร จ  าแนกตามอาย ุต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจข่าวสารการลงทุน
ทางการเงิน ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Myer (1999 อา้งถึงใน สุชา จนัทร์เอม, 2544) อธิบายว่า 
อายเุป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความสนใจในประเด็นต่างๆ แตกต่างกนัออกไปในกลุ่มคนท่ีมีวยัต่างกนัอนั
เน่ืองจากกระบวนการคิดและตดัสินใจท่ีผา่นการกลัน่กรองจากประสบการณ์ของช่วงวยัท่ีจะส่งผล
ต่อกระบวนการคิดและการควบคุมทางอารมณ์ของแต่ละช่วงอายุ ซ่ึงจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยั
สามารถอภิปรายผลได้ว่า เป็นเหตุผลท่ีตรงกบัแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากขอ้คน้พบน้ี พบว่า ผู้
ลงทุนประเภทบุคคล ท่ีมีอาย ุ31 – 35 ปี  และ 36 ปีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจข่าวสารการลงทุน
ทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร โดยรวมมากกว่า และมีความแตกต่างจากผูล้งทุนประเภท
บุคคล ท่ีมีอาย ุ26 – 30 ปี   

 ลกัษณะทางประชากร จ  าแนกตามระดบัการศึกษา ต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจข่าวสาร
การลงทุนทางการเงิน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2540) อธิบายว่าระดับ
การศึกษาจะท าใหค้นมีความรู้ ความคิด ตลอดจนความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ กวา้งขวางลึกซ้ึงแตกต่าง
กนัออกไป ดงันั้นคนท่ีไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีต่างกนั ยคุสมยัท่ีต่างกนั ระบบการศึกษาแตกต่าง
กัน ซ่ึงจากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยสามารถอภิปรายผลได้ว่า เป็นเหตุผลท่ีตรงกับแนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้ง เน่ืองจากขอ้คน้พบน้ี พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทและสูง
กว่าปริญญาโท มีระดบัความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการส่ือสาร  
โดยรวม แตกต่างจากผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยผูล้งทุนประเภท
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บุคคล ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโท มีระดบัความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค
สารสนเทศการส่ือสาร ข่าวสารมากกว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ลกัษณะทางประชากร จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) อธิบายว่า 
รายไดเ้ป็นตวัแปรน าใชอ้ธิบายพฤติกรรมการส่ือสารของบุคคลไดดี้ เช่น ผูท่ี้มีรายไดสู้งสามารถใช้
เทคโนโลยใีหม่ในการเขา้ถึงส่ือในความถ่ีท่ีบ่อยคร้ังกว่า ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย  นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ Mcnelly et al. (1968) อธิบายว่า  ผูท่ี้มีรายไดสู้งมกัถูกผลกัดนัให้ตอ้งเรียนรู้ หา
ขอ้มลูข่าวสารใหท้นักบัเหตุการณ์อยูเ่สมอ ซ่ึงจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผลได้
ว่า เป็นเหตุผลท่ีตรงกบัแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากขอ้คน้พบน้ี พบว่า ผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท 30,001 – 45,000 บาท และ 45,001 บาทข้ึนไป มีระดบั
ความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสารในภาพรวม แตกต่างจากผู ้
ลงทุนประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท ผูล้งทุนประเภทบุคคลท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท และ 45,001 บาทข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสารในภาพรวมแตกต่างจากผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท และผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
45,001 บาทข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยคุสารสนเทศการส่ือสาร
ใน ภาพรวม แตกต่างจากผูล้งทุนประเภทบุคคล ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท  
 

5.2.4 สมมตฐิานที่ 4  การแสวงหาข่าวสาร มคีวามสัมพนัธ์กบัการใช้ประโยชน์ข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการ 

การแสวงหาข่าวสารในยคุสารสนเทศ จ  าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหา
ข่าวสาร ความถ่ีในการการแสวงหาข่าวสารผ่านส่ือออนไลน์ต่อวนั  และช่วงเวลาท่ีท่านใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาข่าวสารมีความสัมพนัธ์ กบัการใช้ประโยชน์ในข่าวสารการลงทุนทาง
การเงิน 

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การแสวงหาข่าวสารในยคุสารสนเทศ มีความสัมพนัธ์
กบัการใชป้ระโยชน์ ในข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั    หลายเล่ม ไดแ้ก่ 
งานวิจยัของ ภทัธิรา เจริญชาศรี (2553) ศึกษาประสิทธิผลของการประชาสัมพนัธ์กองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) พบว่า ความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารในการ
ประชาสัมพนัธ์กองทุน มีความสัมพนัธ์กบัความรู้เก่ียวกับกองทุน และสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจ
กองทุน งานวิจยัของ วิมลพรรณ อาภาเภท และคณะ (2554) ศึกษาพฤติกรรมการส่ือสารในเฟชบุ๊ค 
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(Facebook) ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า ความคาดหวงัการใช ้
และ ความพึงพอใจต่อเฟชบุ๊ค (Facebook) มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการส่ือสารในเฟชบุ๊ค 
(Facebook) นอกจากน้ียงัพบว่า การใชเ้ฟชบุ๊คทุกวนั ส่งผลต่อความคาดหวงั การใชป้ระโยชน์อยูใ่น
ระดบัมาก  และงานวิจยัของ สุปัญนี ปลัง่กมล (2552) ศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติ 
พฤติกรรมการออม ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชน 
ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือใหม่ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการออมของประชาชน โดย
ทัศนคติท่ีแตกต่างกันมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการคออมของประชาชน  โดยการใช้ส่ือท่ี
แตกต่างกนัแต่ละประเภท ส่งผลใหพ้ฤติกรรมการออมท่ีแตกต่างกนั นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบั
แนวคิดเห็นของ สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2557) ยงัเห็นว่า 
ขอ้มลูข่าวสารออนไลน์ถือเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงผูล้งทุนสามารถรับขอ้มลูข่าวสารดา้น
การลงทุนผา่นเวบ็ไซต ์ส่ือและส่ือสงัคมออนไลน์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูม้ีศกัยภาพการลงทุน ทั้งน้ี
การรับขอ้มูลข่าวสาร เช่น ข่าวสารการวางแผนการเงินนั้น จะมุ่งเน้นความส าคญัของปัจจยัส่วน
บุคคลของผูรั้บสาร โดยจะใหข้อ้มลูการวางแผนการเงินใหต้รงกบักลุ่มท่ีเป็นประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
จึงเห็นว่า การรับขอ้มลูข่าวสารของผูล้งทุนส่วนบุคคล  จะเลือกส่ือท่ีมีขอ้มูลตรงกบัความตอ้งการ
ของตนเอง โดยจ าเป็นตอ้งแสวงหาขอ้มลูท่ีหลากหลายตามความสะดวก เพื่อใชพ้ิจารณาวิเคราะห์
ตดัสินใจ ทั้งน้ีขอ้มูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต มีข่าวสารท่ีสดใหม่ของข่าวแต่ละวนั หรือมีขอ้มูล
เปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวไดต้ลอดเวลา ดงันั้นจึงเห็นว่า การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการลงทุนทาง
อินเตอร์เน็ต เป็นส่ือออนไลน์ซ่ึงผูล้งทุนส่วนบุคคลใชเ้ป็นแนวทางในการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารท่ี
ง่าย สะดวกในการเลือกอ่านข่าวอ่ืนๆ รวมทั้งข่าวสารมีความชดัเจน จึงมุ่งเน้นการเผยแพร่ขอ้มูลท่ี
หลากหลาย ชดัเจน ตรงประเด็น เพ่ือเพ่ิมสามารถเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารไดต้รงตามความสนใจใน
การแสวงหาขอ้มลูเก่ียวกบัฐานทางการเงินของลกูคา้ นโยบายการลงทุน หรือการเลือกตราสารใน
ตลาดเงิน เ พ่ือจัดท านโยบายการลงทุนทั้ งน้ีข้อมูลทั้ งหมดผู ้ลงทุนส่วนบุคคลสามารถใช้
ประกอบการตดัสินใจก าหนดสดัส่วนในการลงทุนไดอ้ยา่งประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
5.2.5 สมมตฐิานที่ 5 การแสวงหาข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจข่าวสารการ

ลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการ 
การแสวงหาข่าวสารในยคุสารสนเทศ จ  าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหา

ข่าวสาร ความถ่ีในการการแสวงหาข่าวสารผ่านส่ือออนไลน์ต่อวนั  และช่วงเวลาท่ีท่านใช้
อินเตอร์เน็ตเพ่ือแสวงหาข่าวสาร มีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจในข่าวสารการลงทุนทางการเงิน 
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Wixom and Todd (2005) ศึกษาเร่ืองการพฒันาโมเดลรวมกนัในความ
เช่ือท่ีพิเศษ และทศันคติเก่ียวกบัการสร้างระบบโดยการใช ้TAM และความพึงพอใจของผูใ้ช ้พบว่า 
คุณภาพของขอ้มลูส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจของขอ้มูล ซ่ึงจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัสามารถ
อภิปรายผลไดว้่า เป็นเหตุผลท่ีตรงกบัแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากขอ้คน้พบน้ี พบว่า การแสวงหา
ข่าวสารในส่ือออนไลน์ยิ่งมากเท่าใด ยิ่งจะท าให้ผูล้งทุนประเภทบุคคลมีความพึงพอใจข่าวสาร    
การลงทุนทางการเงินสูงตามไปดว้ย ซ่ึงข้อคน้พบน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ McCombs and 
Becker (1979) อธิบายถึง ความตอ้งการใช้ส่ือเพื่อตอ้งการรู้ทันเหตุการณ์ รู้ข่าวคราวท่ีมีความ
ทนัสมยั  แนวคิดของ Krikelas (1983) การแสวงหาข่าวสาร เพื่อตอ้งการความรู้ จึงแสวงหาความรู้
เพื่อใชใ้นการศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็น และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Atkin (1978) อธิบาย
ว่าการแสวงหาข่าวสารเพื่อตอบสนองความตอ้งการรู้ในเหตุการณ์ ตอ้งการค าแนะน าในการปฏิบติั
ใหถ้กูตอ้ง เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงใหก้บัตวัเอง 

จากข้อค้นพบดังกล่าวสามารถพฒันาแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับผูล้งทุน
ประเภทบุคคล ได้ใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนการเงินของผูล้งทุนประเภทบุคคลในยุค
สารสนเทศการส่ือสาร ไดม้ากท่ีสุด โดยประยุกต์ใชต้ามงานวิจยัของ Nielsen Mckinsey Company 
(2011)  และแนวคิดของ เฉลิมขวญั ครุธบุญยงค ์(2557) โดยการมุ่งเนน้เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียว
กบรายละเอียดของการลงทุนในบริษัทตลาดหลักทรัพยแ์ต่ละแห่ง โดยมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อใหผู้ล้งทุน  มีพ้ืนฐานความรู้ท่ีจ  าเป็นในการวิเคราะห์และตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์
ไดอ้ยา่งมีเหตุผล เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม และศกัยภาพของตนเอง เพื่อใหผู้ล้งทุนลดภาระความ
เส่ียงจากการท่ีจะไม่ไดรั้บผลตอบแทนครบตามจ านวนท่ีคาดหวงัจากการลงทุนนั้นดว้ย ส่ิงท่ีนัก
ลงทุนน ามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน จึงไม่ได้มีเฉพาะผลตอบแทนท่ีพึงได้รับหรือ
คาดหวงั หากยงัตอ้งค านึงถึงสถานะความเส่ียงท่ีอยู่หรืออาจเกิดข้ึนไดใ้นการลงทุนนั้นดว้ย ทั้งน้ี 
อาจเพ่ิมช่องทางการเสนอขอ้มูลข่าวสาร เพื่อให้ผูล้งทุนประเภทบุคคล สามารถใชป้ระโยชน์ของ
การติดต่อส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีสามารถติดต่อกนัไดร้วดเร็วท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิด
ความพึงพอใจ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะงานวจิยั 
 

จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัสามารถสรุปและขอ้เสนอแนะเพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ตาม
ประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
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5.3.1 การเผยแพร่ขอ้มลูในส่ือใหม่ ควรมุ่งเนน้ข่าวสารท่ีเป็นความรู้เพื่อสร้างความสนใจ
ในการแสวงหาข่าวสารใหก้บัผูล้งทุนไดน้ ามาประเมินเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการ
รับรู้ข่าวสารนั้นเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์และตดัสินใจ 

5.3.2 ควรศึกษาความตอ้งการดา้นขอ้มลูข่าวสารการลงทุนท่ีผูล้งทุนประเภทบุคคลมีความ
ตอ้งการหรือสนใจ และมีข้อมูลหลายด้าน Link เช่ือมโยงกันเพื่อให้ผูล้งทุนสามารถประเมิน
กลัน่กรองขอ้มลูไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน เพื่อง่ายต่อการตดัสินใจลงทุน ก่อนการลงขอ้มูลในเว็บบอร์ด
ดา้นการลงทุน 

5.3.3 การเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารการลงทุนทางอินเตอร์เน็ต ควรมุ่งเนน้การเผยแพร่ขอ้มลูท่ี
หลากหลาย ชดัเจน ตรงประเด็น เพ่ือเพ่ิมสามารถเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารไดต้รงตามความสนใจใน
การแสวงหาขอ้มลูเก่ียวกบัฐานทางการเงินของลกูคา้ นโยบายการลงทุน หรือการเลือกตราสารใน
ตลาดเงิน เ พ่ือจัดท านโยบายการลงทุนทั้ งน้ีข้อมูลทั้ งหมดผู ้ลงทุนส่วนบุคคลสามารถใช้
ประกอบการตดัสินใจก าหนดสดัส่วนในการลงทุนไดอ้ยา่งประสิทธิภาพมากข้ึน 

5.3.4 ควรจดัท าเป็นการถามตอบหรือการค าแนะน า ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้บริการ
กบันกัลงทุนไดท้นัทีตามช่วงเวลาถามตอบท่ีก าหนดท่ีเหมาะสม เช่น การก าหนดช่วงเวลาถามตอบ 
ส่งขอ้มูลในช่วงท่ีผูล้งทุนใชอิ้นเตอร์เน็ตในช่วงเวลา 10.01 – 14.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีผูล้งทุน
ส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เน็ต 

5.3.5 การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือใหม่ควรค านึงถึงแหล่งขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
โดยการเลือกน าเสนอจากแหล่งขอ้มลูข่าวสารท่ีเป็นจริง สามารถตรวจสอบท่ีมาของข่าวสารได ้เพื่อ
ช่วยให้ผูล้งทุนทราบถึงสถานการณ์ต่างๆ ก่อนตดัสินใจลงทุน เพ่ือให้ผูล้งทุนพึงพอใจท่ีไดมี้พ้ืน
ฐานความรู้จากการติดตามข่าวผา่นส่ือออนไลน์ สามารถใชใ้นการวิเคราะห์และตดัสินใจลงทุนใน
หลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งมีเหตุผล เหมาะสมกบัสถานการณ์ และศกัยภาพในการหาขอ้มลูของผูล้งทุน 

5.3.6 ควรมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเพ่ิมเติมความรู้ท่ีจ  าเป็นในการวิเคราะห์และ
ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งมีเหตุผล เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม และศกัยภาพของตนเอง 
เพื่อใหผู้ล้งทุนลดภาระความเส่ียงจากการท่ีจะไม่ไดรั้บผลตอบแทนครบตามจ านวนท่ีคาดหวงัจาก
การลงทุนนั้นดว้ย ส่ิงท่ีนกัลงทุนน ามาพิจารณาประกอบการตดัสินใจลงทุน 

5.3.7 ควรพฒันาการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีมุ่งเน้นเพื่อให้สอดรับกบักลุ่มเป้าหมายซ่ึง
เป็นผูม้ีรายไดป้านกลาง-สูง ท่ีมีลกัษณะการเลือกขอ้มูลตามหลกัเหตุและผล  การก าหนดช่วงเวลา
ถามตอบในช่วงท่ีผูล้งทุนใชอิ้นเตอร์เน็ตในช่วงเวลา  10.01 – 14.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีผูล้งทุน
ส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เน็ต  เพื่อเพ่ิมอ  านาจในการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุนประเภทบุคคลไดเ้ร็วข้ึน  
มีความคล่องตวักว่า ยดืหยุน่สูง 



112 

5.4 ข้อเสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป 
 
5.4.1 ควรศึกษาพฒันางานวิจยัในการพฒันาขอ้มลูข่าวสารให้ตรงกบัความตอ้งการของผู ้

ลงทุนประเภทบุคคล เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาเมนูขอ้มูลข่าวสารให้ครบถว้น โดยเสนอให้ศึกษา 
ความคาดหวงัขอ้มลูข่าวสารการลงทุน ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุน ของนกัลงทุนประเภทบุคคล 

5.4.2 ควรเลือกศึกษาวิจยั เร่ือง “ความตอ้งการ ขอ้มูลข่าวสารดา้นการลงทุนทางการเงิน 
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนประเภทบุคคล” โดยการวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) ใชว้ิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เลือกวิธีการเก็บ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พร้อมกนั (Concurrent Procedures) โดยจดัท าเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ความตอ้งการขอ้มลูขอ้มลูข่าวสาร
ด้านการลงทุนทางการเงินของ และท าการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถาม ซ่ึงการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัลงทุนประเภทบุคคล  
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ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง การใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ จากข่าวสารการลงทุนทางการเงินของผู้ลงทุนประเภท

บุคคล   ในยุคสารสนเทศการส่ือสาร 
*********************************************** 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบบัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามคือ นกัลงทุนประเภทบุคคล ผูเ้ปิดบญัชีซ้ือ

ขายหลกัทรัพย ์แบบสอบถามฉบบัน้ีมี 4 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ปัจจยัลกัษณะทางประชากร ไดแ้ก่  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน และอาชีพ 
  ตอนท่ี 2 ปัจจยัเก่ียวกบัการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินจากส่ือออนไลน์ ของ
ผูล้งทุนประเภทบุคคลในยคุสารสนเทศการส่ือสาร 

 ตอนท่ี 3ปัจจยัเก่ียวกบัการใชป้ระโยชนข่์าวสารการลงทุนทางการเงินจากส่ือออนไลน์
ของผูล้งทุนประเภทบุคคลในยคุสารสนเทศการส่ือสาร 

 ตอนท่ี 4 ปัจจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินจากส่ือออนไลน์
ของผูล้งทุนประเภทบุคคลในยคุสารสนเทศการส่ือสาร 
ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจยัลกัษณะทางประชากร 
โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดเพียง 1 ขอ้ 
1.เพศ 

 1. ชาย 2. หญิง 
2. อาย ุ

 1.  21- 25 ปี 2. 26-30ปี 
 3.  31-35 ปี 4.  36-40 ปี 
 5.  41-55 ปี 6.  56-60 ปี 
 7.  61ปีข้ึนไป 
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3.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 1.  ต ่ากว่าปริญญาตรี 2.  ปริญญาตรี  
 3.  ปริญญาโท         4.สูงกว่าปริญญาโท 

 
4.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 1.  ต ่ากว่า 15,000 บาท  2.  15,001 – 30,000 บาท 
 3.  30,001 – 45,000 บาท  4.  45,001 – 60,000 บาท 
 5.  60,001 – 75,000 บาท  6.  75,000 บาทข้ึนไป 

 
5.  อาชีพหลกั 

 1.  พนกังานบริษทัเอกชน  2. ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
 3.  ธุรกิจส่วนตวั  4. รับจา้ง 
 5.  นกัลงทุน  6. เกษียณอาย ุ
 7.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).........................  

 
ตอนที่ 2ปัจจยัเกีย่วกบัการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินจากส่ือออนไลน์ ของผู้ลงทุน
ประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการส่ือสาร 
โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องว่างที่ตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากที่สุดเพยีง 1 ข้อ 
2.1ท่านใช้อนิเตอร์เน็ตเพือ่แสวงหาข่าวสารบ่อยคร้ังเพยีงใด 
 ต ่ากว่า 1วนั/สปัดาห์ 
 1-2 วนั/สปัดาห์ 
 3-4 วนั/สปัดาห์  
 5-6 วนั/สปัดาห์  
 ทุกวนั/สปัดาห์ 

2.2 ความถี่ในการการแสวงหาข่าวสารผ่านส่ือออนไลน์ต่อวนั 
 1 คร้ังต่อวนั 
 2-3 คร้ังต่อวนั 
 4-5 คร้ังต่อวนั 
 6-7 คร้ังต่อวนั 
 มากกว่า 7 คร้ังต่อวนั 
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2.3 ช่วงเวลาที่ท่านใช้อนิเตอร์เน็ตเพือ่แสวงหาข่าวสารบ่อยที่สุดคอืช่วงเวลาใด 
 06.01-11.00น.    
 11.01-14.00น. 
 14.01-18.00น. 
 18.01-22.00น. 
 22.01-02.00น. 
 02.01-06.00น. 

 
ตอนที่ 2(ต่อ)ปัจจยัเกีย่วกบัการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินจากส่ือออนไลน์ ของผู้ลงทุน
ประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการส่ือสาร 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย√ลงในช่องค าตอบท่ีตรงความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 เพียงขอ้เดียว 
 

2.การแสวงหาข่าวสาร ด้านการลงทุนทางการเงิน 

ระดับความคดิเห็น 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 2 3 4 5 

2.4ท่านแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงนิจากส่ือออนไลน์ต่อไปนีใ้นระดบัใด 

- เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์
(www.set.or.th) 

         

- เวบ็ไซตใ์นเครือตลาดหลกัทรัพย ์(เช่น 
www.settrade.com,www.setsmart.com) 

          

- เวบ็ไซตข์องธนาคาร(เช่น
www.kasikornbank.com,www.ktb.com) 

          

- เวบ็ไซตข์องบริษทัหลกัทรัพย ์(เช่น 
www.bualuang.co.th , www.maybank-ke.co.th) 

          

- เวบ็ไซตท่ี์ใหข้อ้มลูการลงทุนในหลกัทรัพย ์(เช่น 
www.Stock2morrow, www.trade2win.com) 
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- เวบ็บอร์ดดา้นการลงทุน(เช่น www.pantip.com/สิน
ธร) 

          

- เฟสบุ๊คแฟนเพจของตลาดหลกัทรัพย(์SET ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย)
(https://www.facebook.com/set.or.th) 

          

- เฟสบุ๊คแฟนเพจของธนาคารและบริการทางการเงิน
เช่น เฟสบุ๊คแฟนเพจธนาคารกสิกรไทย 
(https://www.facebook.com/KBankLive) 

          

- เฟสบุ๊คบุคคลสาธารณะ ผูเ้ช่ียวชาญการลงทุนทาง
การเงิน เช่น ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร 
https://www.facebook.com//dr.niwetfanpage 

          

- เฟสบุ๊คท่ีเก่ียวขอ้งการวางแผนการเงิน เช่น 
Aommoneyออมมนัน่ี, Maibatขอ้คิดทางการเงิน  

          

- เฟสบุ๊คของโบรกเกอร์ ท่ีแนะน าการลงทุนใน
หลกัทรัพย ์เช่นหุน้ป่ัน
(https://www.facebook.com/Hoonpunn) 

     

- ยทููป(youtube) เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูข่าวสารการลงทุน
ทางการเงิน  

     

- ช่อง Channel ใน ยทููป(youtube) ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ละบริษทัในเครือ 
(https://www.youtube.com/user/setthailand) 

     

- ช่อง Channel ในยทููป(youtube) ของบริษทั
หลกัทรัพยแ์ละสถาบนัการเงิน เช่น 
Bualuangichannel 

     

- ช่อง Channel ใน ยทููป(youtube) ข่าวสารการลงทุน
ทางการเงิน เช่น moneychannel ,efinancethai 

     

- อ่ืนๆ(โปรดระบุ).........................................      

2.5 ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงินที่ท่านเลอืกแสวงหาข่าวสารเป็นประเภทใด 
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- ขอ้มลูเก่ียวกบัธุรกิจและผลิตภณัฑท์างการเงิน           

- ผลประกอบการ งบการเงินของบริษทั           

- ขอ้มลูดา้นการลงทุนทางการเงิน           

- สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนทางการเงิน           

- รายงานการซ้ือขายหุน้           

- ข่าวเศรษฐกิจขอ้มลูประมาณการทางเศรษฐกิจ ข่าวเงิน
เฟ้อ ข่าวรายงานความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค 

          

- อตัราดอกเบ้ียอตัราแลกเปล่ียนผลตอบแทน           

- ข่าว/บทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ หรือผูเ้ช่ียวชาญทาง
การเงิน 

     

- อ่ืนๆ(โปรดระบุ)....................................      

 
 
 
 
 
 

2.6 ท่านมวีตัถุประสงค์เปิดรับข่าวสารด้านการการลงทุนทางการเงินต่อไปนีอ้ย่างไร 

- ข่าวสารการวางแผนการเงินท่ีเผยแพร่ผา่นออนไลน์มี
รายละเอียดสอดคลอ้งตรงกบัความตอ้งการ 

          

- ขอ้มลูข่าวสารทางออนไลน์เป็นทางเลือกในการคน้หา
ขอ้มลูข่าวสารท่ีสะดวกมากช่องทางหน่ึง 

          

- ขอ้มลูข่าวสารทางออนไลน์เป็นการเผยแพร่ข่าวสารท่ีมี
ความสดใหม่ทนัเหตุการณ์ 

          

- อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................      
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ตอนที่3ปัจจยัเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์ด้านข่าวสารการลงทุนทางการเงนิของผู้ลงทุนประเภทบุคคล
ในยุคสารสนเทศการส่ือสาร 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย√ลงในช่องค าตอบท่ีตรงความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 เพียงขอ้เดียว 

การใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินจากส่ือออนไลน์ 

ระดบัความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 2 3 4 5 
1) ท่านสามารถใชข้อ้มลูข่าวสารเพื่อการวาง
แผนการลงทุน 

          

2) ท่านสามารถคน้หาขอ้มลูและสืบคน้
ขอ้มลูยอ้นหลงัไดส้ะดวก 

          

3) ท่านสามารถมีความรู้เพ่ิมข้ึนจากขอ้มลู
ข่าวสารท่ีไดจ้ากขอ้มลูดา้นการลงทุนทาง
การเงิน 

          

4) ท่านสามารถคน้หาขอ้มลูข่าวสาร
บทความ การวิเคราะห์ เพื่อทราบความ
เคล่ือนไหวดา้นการลงทุนไดร้วดเร็ว สะดวก 

          

5) ท่านสามารถน าขอ้มลูประมาณการ
ผลตอบแทนจากการลงทุน 

          

6) ท่านสามารถลดความวติกกงัวลในการ
ตดัสินใจลงทุนจากข่าวสารท่ีไดรั้บ 

          

7) ท่านสามารถน าขอ้มลูข่าวสารไปใชใ้น
การตดัสินใจลงทุน 

          

8) ขอ้มลูข่าวสารท่ีท่านไดรั้บ ลดความเส่ียง
จากกการตดัสินใจลงทุน 

          

9) ท่านสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหว่างผูล้งทุนดว้ยกนั 

          

10)ท่านสามารถน าขอ้มลูข่าวสารไปเป็น
แหล่งอา้งอิง 
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11)ท่านใชส่ื้อออนไลน์เป็นช่องทางการ
ติดต่อกบัสถาบนัการเงิน 

          

12)การส่ือสารผา่นส่ือออนไลน์ท าใหท่้าน
สามารถ ถาม – ตอบ เก่ียวกบัข่าวสาร    การ
ลงทุนไดท้นัที           
13)ส่ือออนไลน์เป็นช่องทางใหท่้านเผยแพร่ 
ขอ้มลูข่าวสาร            
14)ส่ือออนไลน์เป็นช่องทางท่ีท าใหท่้านไดม้ี
ส่วนร่วมในการพิจารณาตดัสินใจเลือกลงทุน           
15)ท่านสามารถ น าความรู้จากส่ือออนไลน์ 
เสริมการตดัสินใจ สร้างความเช่ือมัน่ในการ
ลงทุน           
16)ท่านมีฐานขอ้มลูผา่นส่ือออนไลน์ใช้
ส าหรับการพิจารณาลงทุนไดม้ากเพียงพอ           
17) ข่าวสารจากส่ือออนไลน์ท าใหท่้าน
สามารถคาดหวงัผลตอบแทนการ หรือลด
ความเส่ียงจากลงทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล
มากยิง่ข้ึน           
18) ข่าว/บทวิเคราะห์ จากผูแ้นะน าการ
ลงทุนการลงทุน สร้างความเช่ือมัน่ในการ
ลงทุนทางการเงินของท่าน           
19) อ่ืนๆ(โปรด
ระบุ)..........................................      
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ตอนที่4 ความพงึพอใจด้านข่าวสารการลงทุนทางการเงนิของผู้ลงทุนประเภทบุคคลในยุค
สารสนเทศการส่ือสาร 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย√ลงในช่องค าตอบที่ตรงความคดิเหน็ของท่านมากที่สุด 
 เพยีงข้อเดียว 

 

4.ความพงึพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินจากส่ือ
ออนไลน์ 

ระดบัความพึงพอใจ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1 2 3 4 5 

1) ขอ้มลูข่าวสารท่ีไดรั้บมีความทนัสมยั ทนัเหตุการณ์           

2) ขอ้มลูข่าวสารท่ีไดรั้บมีความหลากหลายน่าสนใจ           
3) ขอ้มลูข่าวสารท่ีน าเสนอผา่นส่ือออนไลน์มีความ
น่าเช่ือถือ           
4) ขอ้มลูข่าวสารท่ีน าเสนอผา่นส่ือออนไลน์มีความ
ครบถว้นในการตดัสินใจลงทุน           

5) ขอ้มลูข่าวสารตรงกบัความตอ้งการ           
6) ขอ้มลูข่าวสารการมคีวามรวดเร็ว สามารถเขา้ถึง
ขอ้มลูไดส้ะดวกรวดเร็ว           

 
 

***ขอขอบพระคุณท่ีท่านเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม*** 
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