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การศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ จากข่าวสารการลงทุนการเงินของผูล้ งทุน
ประเภทบุ คคลในยุค สารสนเทศการสื่ อสาร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึก ษาเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างลักษณะทางประชากร กับการแสวงหารข่าวสารการลงทุนทางการเงิน การใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน เพื่อศึก ษาความสัมพันธ์ ระหว่างการแสวงหา
ข่าวสารในยุคสารสนเทศ กับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิ น
การศึกษาในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักลงทุนประเภทบุคคล
ผูใ้ ช้สื่อออนไลน์จานวน 400 คน วิธีดาเนิ นการวิจยั ได้ออกแบบสอบถามเพื่อการทดสอบและการ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติพรรณนา ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใช้สถิติอา้ งอิง ได้แก่
T- test การวิเคราะห์ความแปรปรวนจาแนกทางเดียว (One-way ANOVA) และการเปรี ยบเทียบ
เชิงซ้อนรายคู่ (Multiple comparison) ของ เชฟเฟ่ (SCHEFFE) ในกรณี ที่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
จากการศึกษา ปัจจัยการแสวงหาข่าวสารของสื่ อในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร พบว่า ส่ วน
ใหญ่ ใช้อินเตอร์เน็ต 1 – 2 วันต่อสัปดาห์ มีความถี่ในการแสวงหาข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ มากกว่า
7 ครั้งต่อสัปดาห์ และใช้อินเตอร์ เน็ตในเวลา 10.01-14.00 น. เพื่อแสวงหาข่าวสาร 1 – 2 วันต่อ
สัปดาห์ มีการแสวงหาข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) โดยประเภท
ของข่าวสารทางการลงทุ น ทางการเงิน ที่ เลือกแสวงหา เป็ นข้อมูลเกี่ ยวกับธุรกิ จ และผลิต ภัณ ฑ์
ทางการเงิน และมีวตั ถุประสงค์การแสวงหาข่าวสารด้านการการลงทุนทางการเงินที่เผยแพร่ ผ่าน
ออนไลน์ ที่มีความสดใหม่ทนั เหตุการณ์ และการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงิน การใช้
ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนการเงินของผูล้ งทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่อสาร มีความ

(4)
คิดเห็นโดยรวม พบว่า อันดับแรกอยูใ่ นระดับมาก คือ สามารถใช้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการ
ลงทุน และความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินของผูล้ งทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศ
การสื่อสารสื่อสาร มีความคิดเห็นโดยรวม พบว่า อันดับแรกอยู่ในระดับมาก คือ ข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับมีความทันสมัยทันเหตุการณ์
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ลักษณะทางประชากร จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 2) ลักษณะทางประชากร จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันมีการใช้ประโยชน์ ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
3) ลักษณะทางประชากร จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ างกันมี
ความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ 4) การแสวงหาข่าวสาร
ในยุคสารสนเทศมีความสัมพันธ์กนั กับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทาง และ 5) การแสวงหา
ข่าวสารในยุคสารสนเทศมีความสัมพันธ์กนั กับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
คาสาคัญ: การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน การแสวงหาข่าวสาร
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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-todate.

(6)
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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สื่อในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ความถี่ในการแสวงหาข่าวสารผ่านสื่อ
ออนไลน์ต่อวัน
จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามการแสวงหาข่าวสารของสื่อ
ในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ช่วงเวลาที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาข่าวสาร
บ่อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามการแสวงหาข่าวสารของสื่อ
ในยุคสารสนเทศการสื่อสาร จาแนกตามสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการแสวงหา
ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามการแสวงหาข่าวสารของสื่อ
ในยุคสารสนเทศการสื่อสาร (สื่อใหม่) จาแนกตามประเภทของข่าวสาร
ทางการลงทุนทางการเงินที่เลือกแสวงหาข่าวสาร
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามการแสวงหาข่าวสารของ
สื่อในยุคสารสนเทศการสื่อสาร (สื่อใหม่) จาแนกตามวัตถุประสงค์เปิ ดรับ
ข่าวสารด้านการลงทุนทางการเงิน
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4.12 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินจากสื่อออนไลน์ของผูล้ งทุน
ประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
4.13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินของผูล้ งทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
4.14 การเปรี ยบเทียบเพศกับระดับการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
ในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
4.15 การเปรี ยบเทียบอายุกบั ระดับการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
ในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
4.16 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับการ
แสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
โดยรวมจาแนกตามอายุ
4.17 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับการ
แสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
ตามประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน จาแนกตามอายุ
4.18 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับการ
แสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
ตามวัตถุประสงค์เปิ ดรับข่าวสารทางการลงทุนทางการเงินจาแนกตามอายุ
4.19 การเปรี ยบเทียบระดับการศึกษาสูงสุดกับระดับการแสวงหาข่าวสารการลงทุน
ทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
4.20 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับการ
แสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารโดยรวม
จาแนกตามระดับการศึกษา
4.21 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับการ
แสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
ตามประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน จาแนกตามระดับการศึกษา
4.22 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับการ
แสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
ตามวัตถุประสงค์เปิ ดรับข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน จาแนกตามระดับ
การศึกษา
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4.23 การเปรี ยบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับการแสวงหาข่าวสารการลงทุน
ทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
4.24 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับการ
แสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารโดยรวม
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.25 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับการ
แสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารตาม
สื่อออนไลน์ข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงิน จาแนกตามรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน
4.26 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับการ
แสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารตาม
ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.27 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับการ
แสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารตาม
วัตถุประสงค์เปิ ดรับข่าวสารการลงทุนทางการเงินจาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
4.28 การเปรี ยบเทียบอาชีพกับระดับการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
4.29 การเปรี ยบเทียบเพศกับระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
4.30 การเปรี ยบเทียบอายุกบั ระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
4.31 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับการใช้
ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารโดยรวม
จาแนกตามช่วงอายุ
4.32 การเปรี ยบเทียบการศึกษาสูงสุดกับระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุน
ทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
4.33 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับการใช้
ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
โดยรวม จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
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4.34 การเปรี ยบเทียบรายได้ต่อเดือนกับระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุน
ทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
4.35 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับการใช้
ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารใน
ภาพรวมจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.36 การเปรี ยบเทียบอาชีพหลักกับระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
4.37 การเปรี ยบเทียบเพศกับระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
ในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
4.38 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการเปรี ยบเทียบอายุกบั ระดับ
ความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
จาแนกตามช่วงอายุ
4.39 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับความ
พึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารโดยรวม
จาแนกตามอายุ
4.40 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการเปรี ยบเทียบระดับการศึกษา
สูงสุดกับระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศ
การสื่อสาร
4.41 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับความพึง
พอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินใน
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.42 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการความพึงพอใจข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในจาแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.43 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับความ
พึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารในภาพรวม
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.44 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการเปรี ยบเทียบอาชีพกับระดับ
การความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
จาแนกตามอาชีพ
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4.45 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสารกับการใช้
ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
4.46 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสารกับความพึงพอใจ
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
4.47 การสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
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สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้ า
1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
2.1 แบบจาลองการใช้สื่อเพื่อการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
การพัฒนาของสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ได้ดาเนิ นต่ อเนื่ องมาในทุ กช่วงศตวรรษ และกลายเป็ น
กลไกพื้นฐานที่สาคัญในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ลักษณะที่สาคัญ
ที่เกิดขึ้นคือ การหลอมรวมของระบบการสื่อสาร ความแพร่ หลายของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็ น
ที่ยอมรับกันแล้วว่าปัจจุบนั สื่อคอมพิวเตอร์มีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้
เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้ถูก พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่ องเพื่ออานวยความสะดวกในทุกด้าน
ของการใช้ชีวิตประจาวันรวมถึงการทาธุรกิจที่ครอบคลุมพื้นที่ได้ทวั่ โลก เป็ นการสื่ อสารแบบไร้
พรมแดน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้มีส่วนช่วยให้เกิดการนาเสนอข่าวสารร่ วมกับสื่ออื่นๆ เช่น สื่ อ
สิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ ได้อย่างรวดเร็ ว และสามารถดึงดูดความสนใจของผูร้ ับสารได้ ศักยภาพของ
เทคโนโลยีนับเป็ นปั จจัย กระตุน้ ให้เกิด ความสนใจในข่าวสาร และเข้ามาใช้ประโยชน์ จากข่าว
ออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากปัจจัยด้านความสด และความรวดเร็ วเมื่อเปรี ยบเทียบกับสื่ อดัง่ เดิมแล้ว
นับเป็ นข้อเด่นของข่าวออนไลน์ที่นาเสนอบนสื่ อออนไลน์ ซึ่งจัดว่าเป็ นสื่ อใหม่ที่สามารถเอาชนะ
อุปสรรคทางด้านระยะทางและเวลาได้ จึ งนับเป็ นปั จ จัยที่ จ ะช่ ว ยผลัก ดัน การน าเสนอข่ าว สาร
ออนไลน์ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง (สิริชยั วงษ์สาธิตศาสตร์, 2549)
ในด้านของการลงทุนทางการเงิน กระแสโลกาภิวฒั น์สร้างความเชื่อมโยงของตลาดการเงิน
ทัว่ โลก การผ่อนปรนกฎเกณฑ์ทางการค้าและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างความ
สะดวกรวดเร็ วในการเคลื่อนย้ายเงินทุน ผูล้ งทุนจึงมีทางเลือกมากมายในการลงทุน การบริ หาร
ความเสี่ ยงผ่านนวัตกรรมทางการเงินที่สร้างสรรค์ข้ ึนผ่านองค์ความรู้ที่ผสมกันหลายด้าน ข้อมูล
ข่าวสารถือเป็ นกลไกสาคัญของตลาดเงินและตลาดทุน การควบคุมภายในจะประสบความสาเร็ จได้
จากการมีขอ้ มูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสิ นใจและมีการสื่ อสารกันอย่างชัดเจนและทัว่ ถึง
การเปิ ดเผยข้อมูลและข่าวสารกิจการในตลาดทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาถือเป็ นหัวใจ

2
สาคัญในการสร้างความเท่าเทียมและความโปร่ งใสของตลาดการเงินและตลาดทุนเพราะข้อมูล
ข่าวสารเป็ นส่วนประกอบสาคัญในการตัดสินใจ รวมทั้งยับยั้งความเชื่อมัน่ ในการลงทุนและสร้าง
เสถียรภาพของตลาดทุนในระยะยาว (อัจฉรา โยมสินธุ,์ 2555)
ซึ่งขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ซึ่งไม่ได้จากัดแค่เพียงธนาคาร
พาณิ ชย์ที่มีการรับฝากถอนเงินเท่านั้น แต่ยงั รวมไปถึงสถาบันการเงินประเภทอื่นๆ อย่างเช่น บริ ษทั
เงินทุนหลักทรัพย์ จึงส่งผลให้การแข่งขันระหว่างสถาบันการเงิน ทวีความรุ นแรง สถาบันการเงิน
ต่างๆ จึงต้องปรับตัวการบริ การเป็ นแบบครบวงจร ตราสารทางการเงินในปั จจุบนั มีความซับซ้อน
มากขึ้น ซึ่งต่างจากในอดีต ที่ตราสารทางการเงิ น เช่น บัญชีเงินฝาก ไม่ได้มีความซับซ้อน แต่ใน
ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้มีการพัฒนารู ปแบบให้ซบั ซ้อนยิง่ ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักลงทุน เช่ น ตราสารอนุ พนั ธ์ (Derivatives) ทาให้ตอ้ งเรี ยนรู้และทราบข้อมูลการวางแผน
การเงิน เพื่อเลือกใช้ตราสารในการลงทุนให้เหมาะกับอัตภาพของตนเอง (รัชนีกร วงศจันทร์ , 2553)

ภาพที่ 1.1 สัดส่วนผูล้ งทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แหล่งที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557.
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนผูล้ งทุน โดยเฉพาะการขยายฐานของผูล้ งทุน เป็ น
หนึ่ งกลไกที่สาคัญในการพัฒนาตลาดทุน การเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนผูล้ งทุนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งผู้
ลงทุนประเภทบุคคลมีบทบาทในตลาดทุนเพิ่มขึ้ นทั้งในด้านตราสารทุน และตราสารหนี้ ถือเป็ น
ปัจจัยบวกสาหรับตลาดทุนไทย ตามแผนแม่บทการพัฒนาตลาดทุนที่ทางกระทรวงการคลังจัดทา
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ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ ประเภทของผูล้ งทุนในตลาดทุนสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่
ได้แก่ ผูล้ งทุ นสถาบัน (Institutional Investors) และผูล้ งทุนรายย่อยหรื อผูล้ งทุนประเภทบุ คคล
(Retail/Individual Investors) สภาวะการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป การที่ผลู้ งทุนประเภทบุคคลมี
โอกาสการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เพิม่ ขึ้นจากเดิมที่โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและการลงทุนใน
หลักทรัพย์ๆต่างๆ มักจะอยูใ่ นกลุ่มสถาบัน โดยการเพิ่มตราสารซึ่งผูล้ งทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงได้
ความต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ึงมากกว่าผลตอบแทนดอกเบี้ยเงินฝาก ส่ งผลให้ผลู้ งทุนหันไป
หาช่องทางลงทุนในหลักทรัพย์มากขึ้น (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557)
สาหรับผูล้ งทุน การเตรี ยมความพร้อมที่จะลงทุนทางการเงินนอกจากจะรู้จกั องค์ประกอบ
ของหลักทรัพย์ที่จะลงทุนแล้ว สิ่ งที่สาคัญที่สุดคือการศึกษาข้อมูลและการติดตามข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับสภาวะโดยรวม ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมาไม่ว่าจะเป็ นยุคเศรษฐกิจเฟื่ องฟู มีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจหรื อยุควิกฤติการณ์อนั ส่ งผลให้เศรษฐกิจซบเซา จะเห็นได้ว่าดัชนี ราคาหลักทรัพย์มี
บทบาทสาคัญเกี่ยวข้องต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และอยู่ในความสนใจของผูป้ ระกอบการ
และ นักลงทุนประเภทบุคคลอย่างสม่าเสมอ ตามสื่อประเภทต่ างๆ โดยจะมีการรายงานสภาวะอัตรา
การซื้อขาย วิเคราะห์ถึงปั จ จัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนทางการเงินให้ทราบกัน
อย่างต่อเนื่ อง ข้อมูลเหล่านี้ ถือเป็ นข้อมูลข่าวสารที่มีความสาคัญอย่างมากในการใช้ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนในธุรกิจต่างๆ โดยตัดสิ นใจลงทุนของนักลงทุน รายย่อยในการลงทุนทางการเงิน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรับผลตอบแทน หรื อกาไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน, 2552)
ดังนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่จะสนองตอบความต้องการของบุคคล ทั้งที่เกี่ยวข้อง
กับความต้องการส่วนตัว หน้าที่การงานและการเรี ยนรู้ จึงต้องเริ่ มต้นด้วยการแสวงหา (Krikelas,
1983, p. 5) จากการเข้าสู่ยคุ สารสนเทศการสื่อสารที่ทาให้ขอ้ มูลทวีความสาคัญขึ้นสื่ ออินเตอร์ เน็ต
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็ นสื่อเพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่ ปัจจุบนั มีใช้กนั อย่างแพร่ หลาย การแสวงหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนจึงเป็ นประโยชน์อย่างมากกับผูล้ งทุนด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่าง การซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่งเป็ นข้อมูล
ข่าว ทั้งงบการเงิน รายชื่อผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการ สิทธิประโยชน์การลงทุน ฯลฯ ที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยน าเสนอเพื่ อ ให้ บ ริ การแก่ บ ริ ษัท สมาชิ ก ผู้ข ายข้อ มู ล สื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์
สถาบันการศึกษา กองทุน องค์กรภาครัฐ และนักลงทุนทัว่ ไป โดยมีวตั ถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็ นการ
ใช้ป ระโยชน์ ในเชิ ง พาณิ ชย์ หรื อเพื่อใช้ศึ ก ษาประกอบการลงทุ น จึ งจ าเป็ นต้องหาข้อมูล จาก
แหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง ซึ่งแหล่งข้อมูลควรมีความน่ าเชื่อถือ ถูกต้อง ทันสมัย และง่ายต่อการใช้
งาน เช่น การให้บริ การ Website สาหรับบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อการค้นหาข้อมูล
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จากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆ จึงเห็นได้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารในปั จจุบนั ก้าว
สู่ยุคสารสนเทศการสื่ อสาร ข้อมูลไม่เพียงแต่ต ้องถูก ต้อง แต่ต ้องเข้าถึงผูล้ งทุ นได้อย่างรวดเร็ ว
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.)
ข้อมูลข่ าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน จึ งจะต้องมีความถูกต้อง รวดเร็ ว และทันเวลา
เพราะข้อมูลที่ได้รับถูกต้องแต่ล่าช้า ข้อมูลย่อมไม่สามารถเป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุนได้ทนั การณ์
และในทางกลับกัน หากข้อมูลที่ได้รับแม้มีความรวดเร็ วแต่หากมีความผิดพลาด ข้อมูลก็อาจสร้าง
ความเสียหายแก่ผใู้ ช้ได้มาก และที่สาคัญที่สุดข้อมูลต้องสามารถนาไปวิเคราะห์โดยใช้เครื่ องมือการ
วิเคราะห์ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการประเมินเหตุก ารณ์ ระดับกระแสเงิ นและระดับความเสี่ ยงที่จ ะ
เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อผูล้ งทุนจะได้ออกแบบกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างเหมาะสม (ศุภชัย ศรี สุชาติ,
2549)
การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด คือ การลงทุนโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูล เพราะ
ความไม่รู้คือความเสี่ยง การมีความรู้ความเข้าใจรอบด้าน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารจะช่วยลดความเสี่ยง
จากการลงทุ น ปั จ จัยสาคัญในการลงทุ นให้ประสบความสาเร็ จจึ งมาจากการมีค วามรู้และการ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่ อง การไม่รู้จกั ทางเลือก ไม่รู้วิธีบริ หารความเสี่ ยง ไม่รู้จกั การวิเคราะห์
บริ ษทั ไม่รู้จกั กาวางแผนการลงทุน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนที่ผิดพลาดได้ แต่หากนักลงทุนมี
ความรู้ ค วามเข้า ใจ สถานการณ์ ที่เ กี่ ยวข้อ งกับการลงทุ น เข้าใจหลัก ทรั พ ย์ที่ จ ะลงทุ น เข้า ใจ
ผลตอบแทนที่ ค าดหวัง เข้าความเสี่ ย งที่ อาจเกิ ด ขึ้ น สร้ างการวางแผนการเงิ น ที่ เหมาะสมก็จ ะ
สามารถลงทุนได้อย่างมีเหตุผล เพราะปัจจัยหลายด้านส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ จึงไม่มีใครรู้แน่ ชดั
ว่าราคาหลักทรัพย์จะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใด การศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายๆ ทาง แล้ว
วิเคราะห์อย่างรอบครอบก็ตดั สิ นใจ จึ งช่วยลดความผิดพลาดที่ จะเกิด ขึ้น (ตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย, 2557)
ทั้งนี้ ความรู้ของผูล้ งทุนนอกจากจะช่วยให้ผลู้ งทุนตัดสินลงทุนได้ดีข้ ึนแล้ว ยังช่วยเติมเต็ม
ประสิทธิภาพของตลาดโดยรวมได้อีกด้วย เพราะความตระหนกต่อข่าวสารที่ส่งผลกระทบในระยะ
สัน่ มักเกิดจากความไม่รู้ขอ้ มูลข่าวสาร เมื่อผูล้ งทุนมีขอ้ มูล มีความรู้ความเข้าใจในกลไกการลงทุน
ความมีเสถียรภาพของตลาดการเงินก็จะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของตลาดทุน
ไทยในระดับนานาชาติได้อีกด้วย
ปัจจุบนั มีแหล่งข้อมูลด้านการลงทุนมากมายให้บริ การผ่านช่องทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ท้ งั
ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสามารถแบ่งตามผูใ้ ห้ขอ้ มูล (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน, 2552) ได้ดงั นี้
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1) แหล่งข้อมูลจากบริ ษทั จดทะเบียน เช่น ผลการดาเนิ นงานงบการเงิน ข่าวสารจาก
ผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น
2) แหล่งข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3) แหล่งข้อมูลจากสถาบันการเงิน บริ ษทั หลัก ทรัพย์ บริ ษทั ลักทรัพย์จดั การกองทุ น
หรื อธนาคาร เช่น บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์การเงิน
4) แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมบริ ษทั จดทะเบียน สมาคมส่งเสริ ม
ผูล้ งทุนไทย
สารสนเทศการสื่อสาร ก่อให้ประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลอย่างมาก ทั้งนี้ ขอ้ มูลที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบนั มีความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การศึกษาหาความรู้ การรับข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริ ง
จึงต้องมีความรวดเร็ ว และแม่นยาทันต่อสภาพการณ์ข่าวสาร ดังนั้นการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร จึง
ต้องสามารถปรั บตัว ให้ทัน กับสถานการณ์ ในโลกปั จ จุ บัน ที่ เกิ ด นวัต กรรมทางการเงิ น ใหม่ ๆ
มากมาย สารสนเทศการสื่อสาร จึงมีบทบาทอย่างมากในการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายมากขึ้นสาหรับการ
นาเสนอข้อมูลข่าวสารในยุคสังคมสารสนเทศผ่านสื่ อเทคโนโลยีที่ทนั สมัย สร้ างค่านิ ยม ความนึ ก
คิด และพฤติก รรมที่มีผลต่อการแพร่ ก ระจายนวัต กรรมความรู้ ต่อสังคมอย่างรวดเร็ ว และจาก
การศึกษาผลวิจยั โครงการสารวจกลุ่มผูม้ ีศกั ยภาพเป็ นผูล้ งทุนใหม่ (Potential Investor Survey) ซึ่ง
ทาการวิจยั ผูท้ ี่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรื อกองทุนรวม 50,000 บาทขึ้นไป จานวน 817 ราย พบว่า
ช่องทางการสื่อสารมีอิทธิผลต่อการตัดสิ นใจในการลงทุน ในหลักทรัพย์ โดยร้อยละ 49.00 ใช้สื่อ
อินเตอร์เน็ตเป็ นสื่อหลักในการรับรู้ข่าวสารการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อ รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ ร้อย
ละ 16.00 โดยใช้เป็ นแหล่งสนับสนุนข้อมูลทางการเงิน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ, ม.ป.ป.)
จากการศึกษาข้างต้น ยังเห็ น ว่าสอดคล้องกับงานวิจ ัยเรื่ อง ผูม้ ีศกั ยภาพลงทุ น ในตลาด
หลัก ทรั พ ย์ (Potential Retail Investors) และนัก ลงทุ น บุ ค คล (Current Retail Investors)ใน
ต่างจังหวัดปี พ.ศ. 2557 พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ มีบทบาทในการหาข้อมูลการลงทุนของกลุ่มนัก
ลงทุ น ต่ างจังหวัด คิ ดเป็ นร้ อยละ 75 เช่ นการั บข้อมูลข่ าวสารการลงทุ น จากเว็บไซต์ข องตลาด
หลักทรัพย์ยงั ถือเป็ นการรับข้อมูลในใช้ชีวิตประจาวันของกลุ่มผูม้ ีศกั ยภาพการลงทุน (สถาบันวิจยั
และให้คาปรึ กษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2557) จึงเห็นได้ว่าสารสนเทศการสื่ อสารมีการ
พัฒนาสื่อใหม่ (New Media) ให้สอดรับกับการเผยแพร่ ขอ้ มูลในการลงทุนที่หลากหลาย เช่น การ
ใช้สื่อออนไลน์ในการเผยแพร่ ข่าวสารกับนักลงทุนการให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน ผ่าน
ทางเว็บไซด์ ซึ่งเป็ นประโยชน์ในการนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาใช้พิจารณาลงทุนทางการเงิน ทา
ให้นัก ลงทุ น เลื อกใช้ก ารสื่ อสารผ่า นระบบสารสนเทศมากขึ้ น ทั้ง นี้ การเลื อกใช้สื่อ ในระบบ
สารสนเทศ จะมีการเลือกใช้ที่แตกต่างกันตามความถนัด ความพึงพอใจ และความสนใจของแต่ละ
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บุคคล ในส่วนของประชาชนที่ใส่ใจต่อการออมโดยการลงทุน ด้วยเหตุน้ ีทาให้ผวู้ ิจยั เกิดความสนใจ
ศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ จากข่าวสารการลงทุนการเงินของผูล้ งทุนประเภทบุคคล
ในยุคสารสนเทศการสื่อสารสื่อสารทั้งนี้ผวู้ ิจยั จะศึกษาเปรี ยบเทียบกับปั จจัยลักษณะทางประชากร
และประเภทของแหล่งข่ าวสารในยุคสารสนเทศ ที่ส่งผลกับประโยชน์ และความพึงพอใจจาก
ข่าวสารการลงทุ น ทางการเงิ น ทั้งนี้ ผลวิจ ัย ที่ ได้จ ะนาไปพัฒ นาข่ าวสารการลงทุ น การเงิ น ผ่าน
สารสนเทศการสื่อสาร ให้เป็ นประโยชน์และสร้างความพึงพอใจให้กบั นักลงทุนทางการเงินได้มาก
ที่สุด

1.2 ปัญหาการวิจยั
1.2.1 ลักษณะทางประชากรที่ต่างกันมีการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงิน แตกต่าง
กันหรื อไม่
1.2.2 ลักษณะทางประชากรที่ต่ างกันมีการใช้ประโยชน์ ข่าวสารการลงทุ นทางการเงิ น
แตกต่างกันหรื อไม่
1.2.3 ลัก ษณะทางประชากรที่ ต่ า งกัน มี ค วามพึ งพอใจข่ าวสารการลงทุ น ทางการเงิ น
แตกต่างกันหรื อไม่
1.2.4 การแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศมีความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์ ข่าวสาร
การลงทุนทางการเงิน หรื อไม่
1.2.5 การแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในข่าวสาร
การลงทุนทางการเงิน หรื อไม่

1.3 วัตถุประสงค์การวิจยั
1.3.1 เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากร กับการแสวงหาร
ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
1.3.2 เพื่อ ศึก ษาเปรี ยบเที ย บความแตกต่ างระหว่างลัก ษณะทางประชากร กับ การใช้
ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
1.3.3 เพื่อศึก ษาเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างระหว่างลัก ษณะทางประชากร กับความพึง
พอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
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1.3.4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศ และการใช้
ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
1.3.5 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศ และความพึง
พอใจในข่าวสารการลงทุนทางการเงิน

1.4 สมมติฐานการวิจยั
1.4.1 ลักษณะทางประชากรที่ต่างกัน มีการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินแตกต่าง
กัน
1.4.2 ลักษณะทางประชากรที่ ต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ข่ าวสารการลงทุนทางการเงิ น
แตกต่างกัน
1.4.3 ลัก ษณะทางประชากรที่ ต่ างกัน มี ค วามพึงพอใจข่ าวสารการลงทุ น ทางการเงิ น
แตกต่างกัน
1.4.4 การแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศมีความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์ข่าวสาร
การลงทุนทางการเงิน
1.4.5 การแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงิน

1.5 ขอบเขตของการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มุ่งศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ จากข่าวสารการลงทุน
การเงินของผูล้ งทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่ อสารทั้งนี้ ผวู้ ิจยั กาหนดขอบเขตของการ
วิจยั ดังนี้
1.5.1 ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบ่งได้ ดังนี้
1) ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ผูใ้ ช้สื่อใหม่ ทาง เว็บไซต์ของสถาบันการเงิน สื่ อ
สังคมออนไลน์ ทั้งนี้ ผูว้ ิจ ัย ศึก ษาข้อ มูลประชากรจากข้อมูลนัก ลงทุ น ทางการเงิ น ของผูล้ งทุ น
ประเภทบุคคล ผูเ้ ปิ ดบัญชี ซ้ือขายหลักทรัพย์ (ตลาดหลัก ทรัพย์แห่ งประเทศไทย, 2557) จ านวน
1,072,492 คน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557)
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2) กลุ่มตัว อย่าง เป็ นผูล้ งทุ นประเภทบุ คคล ซึ่ งเป็ นผูเ้ ปิ ดบัญ ชีซ้ื อขายหลักทรัพย์
ทั้งนี้ผวู้ ิจยั กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในตามสูตรของ Yamane
(1967) โดยกาหนดความเชื่อมัน่ ที่ 95% ได้ขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามที่
คานวณได้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง การทั้งนี้ ผวู้ ิจยั เลือกใช้แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บ
แบบสอบถามออนไลน์ ในไลน์ (Line) และเฟชบุ๊ค (Facebook) ของกลุ่มนักลงทุนทางการเงิน
1.5.2 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ผวู้ ิจยั กาหนดเนื้อหาตามตัวแปร ดังนี้
1) ปัจจัยลักษณะทางประชากร แบ่งได้ 5 ประการ ดังนี้ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ
2) ปัจจัยเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินจากสื่ อออนไลน์ ของผู้
ลงทุ น ประเภทบุ ค คลในยุค สารสนเทศการสื่ อสารผูว้ ิจ ัยประยุก ต์ ใช้แนวคิ ด และงานวิจ ัยของ
พสนันท์ ปั ญญาพร (2555) สถาบันวิจยั และให้คาปรึ กษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557) ที่
อธิ บ ายถึ ง เว็บ ไซต์ข องสถาบัน การเงิ น สื่ อ สัง คมออนไลน์ และการแบ่ ง ตามจ านวนครั้ งที่ ใ ช้
อินเตอร์ เน็ตเพื่อแสวงหาข่าวสารความถี่ในการการแสวงหาข่าวสารผ่านสื่ อออนไลน์ต่อวัน และ
ช่วงเวลาที่ท่านใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาข่าวสาร รวมถึงรายละเอียดด้านการแสวงหาข่าวสารการ
ลงทุ นทางการเงินจากสื่ อออนไลน์ ประเภทของข่าวสารทางการลงทุ นทางการเงินวัตถุประสงค์
เปิ ดรับข่าวสารด้านการการลงทุนทางการเงิน
3) การใช้ประโยชน์ ข่ าวสารการลงทุน การเงิ น ของผูล้ งทุน ประเภทบุ ค คลในยุค
สารสนเทศการสื่อสารผูว้ ิจยั ประยุกต์ใช้ตามแนวคิดของ แมคคอมส์และเบคเคอร์ (McCombs and
Becker, 1979) แบ่งได้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ต้องการรู้เหตุการณ์ 2) ต้องการช่วยตัดสิ นใจ 3) ความ
ต้องการข้อมูลเพื่อพูดคุย 4) ความต้องการมีส่วนร่ วม 5) ความต้องการเสริ มความคิดเห็น หรื อการ
สนับสนุนการตัดสินใจที่ได้กระทาไปแล้ว
4) ความพึงพอใจในข่ าวสารการลงทุ น การเงิน ของผูล้ งทุ น ประเภทบุค คลในยุค
สารสนเทศการสื่อสารผูว้ ิจยั ประยุกต์ใช้ตามงานวิจยั ของ Wenner (1985) เกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การบริ โภคข่าวสาร (News Gratifications) โดย ได้แบ่งความพึงพอใจออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ ความ
ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ความหลากหลาย ความน่าสนใจของข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ที่มีความ
น่ าเชื่อถือมีความครบถ้วนในการตัดสิ นใจลงทุน ข้อมูลข่าวสารตรงกับความต้องการ และเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ ว
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1.6 นิยามศัพท์
การใช้ ประโยชน์ หมายถึง การนาข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการแสวงหาข่าวสารจากสื่ อ ไปใช้
ประโยชน์ดา้ นใดด้านหนึ่ง ตามความต้องการของแต่ละบุคคลในด้านต่างๆ ได้แก่ ความต้องการรู้
เหตุการณ์ ความต้องการข้อมูลเพื่อสนทนา ความต้องการมีส่วนร่ วมความต้องการสนับสนุ นการ
ตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์
การลงทุนทางการเงิน หมายถึง วิธีการสะสมเงินเพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนในอนาคตที่คาด
ว่าจะได้รับมากขึ้นผ่านสถาบันทางการเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั หลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการลงทุนผ่านสินทรัพย์ทางการเงิน
การแสวงหาข่ าวสาร หมายถึง วิธีการในการแสวงหาข่าวสารโดยวัดจากความบ่อยครั้ ง
วัตถุประสงค์ และประเด็น ของผูร้ ับสารในการค้นหาข่าวสารการลงทุนในหลักทรัพย์
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความพอใจที่ผรู้ ับสารได้รับจากการแสวงหาข่าวสารจาก
สื่อใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น การใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ทางด้านข้อมูล การ
ใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ระหว่างข้อมูลทางสังคมกับการรับรู้ข่าวสาร
ลักษณะทางประชากร หมายถึง ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผูล้ งทุนประเภทบุคคลในยุค
สารสนเทศการสื่อสาร ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพอธิบายได้
ดังนี้
สื่ อ ออนไลน์ หมายถึ ง เทคโนโลยีก ารสื่ อ สารที่ เ ป็ นช่ อ งทางสื่ อ สารผ่า นทางระบบ
อินเตอร์เน็ต เพื่อเสนอข้อมูลต่างๆ การลงทุนทางการเงิน ได้แก่
1) เว็บ ไซต์ข องสถาบัน การเงิ น ประกอบด้ว ย ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษัท เงิ น ทุ น
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) สื่ อสังคมออนไลน์ เช่น เฟชบุ๊ค (Facebook) ยูทูป (Youtube) ของสถาบันการเงิน
และบริ ษทั หลักทรัพย์ และบล็อกส่วนบุคคล

1.7 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1.7.1 เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจไปใช้เป็ นข้อมูลเพื่อปรับปรุ งการวางแผนการลงทุน
การเงิน ให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของผูล้ งทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
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1.7.2 เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาสื่ อในการเผยแพร่ ข่ าวสารการลงทุ นการเงิ น เพื่อ
ก่ อให้เกิ ด ประโยชน์ และความพึงพอใจในการลงทุ น การเงิ น ของผูล้ งทุ น ประเภทบุ คคล ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
1.7.3 เพื่อนาผลวิจยั ไปใช้พฒั นาสื่ อสารสนเทศในการเผยแพร่ ข่าวสารการลงทุนการเงิน
ให้กบั ผูล้ งทุนประเภทบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.8 กรอบแนวคิดในการวิจยั

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ลักษณะทางประชากร
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อาชีพ
การแสวงหาข่าวสาร
จาแนกตามจานวนครั้งฯ
ความถี่ในการการแสวงหาฯ
ช่วงเวลาที่ใช้อินเตอร์เน็ต
สื่อออนไลน์ในการลงทุนฯ
ประเภทของข่าวสารฯ
วัตถุประสงค์เปิ ดรับข่าวสารฯ

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั

การใช้ประโยชน์ข่าวสาร
การลงทุนทางการเงิน

ความพึงพอใจข่าวสาร
การลงทุนทางการเงิน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ จากข่าวสารการลงทุนการเงินของผูล้ งทุน
ประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวการลงทุนและการวางแผนการลงทุน
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อออนไลน์
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสาร
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน
Hallman and Rosenbloom (2000) ได้กล่าวว่า การวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลว่า เป็ น
กระบวนการประเมิน สรรค์สร้าง และน าแผนทางการเงินของแต่ละบุคคลไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิ ด
ความสาเร็ จตามเป้ าหมายทางการเงินที่แต่ละบุคคลต้องการ ให้บรรลุภายใต้เงื่อนไขเฉพาะของแต่
ละบุคคลโดยแผนการเงินที่ได้วางไว้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ทางการเงินของผูว้ างแผน และมีการ
ใช้เครื่ องมือทางการเงินมากกว่าหนึ่งอย่าง เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
2.1.1 การวางแผนการออมและการลงทุน
การวางแผนการเงินเป็ นสิ่งจาเป็ นในการบรรลุเป้ าหมายในชีวิต การวางแผนการเงินที่ดีทา
ให้บุคคลมีแนวทางการออมเงิน และการลงทุนที่มีประสิ ทธิภาพเหมาะสมกับแต่ละบุคคล และทา
ให้มีหลักประกันในยามฉุกเฉินรวมทั้งมีเงินทุนไว้ใช้อย่างเพียงพอในวัยเกษียณ ยิง่ ไปกว่านั้นการ
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วางแผนการเงินจะทาให้บุคคลได้รู้แนวทางว่าจะใช้จ่ายเงินเก็บออมเงิน หรื อวางแผนลงทุนอย่างไร
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้งั ไว้ ดังนั้น การวางแผนการเงินส่ วนบุคคลจึงเป็ นการบูรณาการแผนการ
เงินในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเข้าด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนรายได้และรายจ่าย
การวางแผนการออมเงิ น การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี การวางแผนการลงทุน การ
วางแผนเพื่อวัยเกษียณและการวางแผนมรดก โดยมีหลักพื้นฐานในการจัดทาแผนการเงิน (รัชนี กร
วงศจันทร์, 2553, น. 18-19) คือ
1) การสร้างความมัง่ คัง่ (Wealth Creation) เกี่ยวข้องกับการบริ หารรายได้รายจ่ายใน
การอุปโภคบริ โภค (Consumption Planning) มีวินยั ในการออมและควบคุมรายจ่าย เพื่อเป็ นฐานใน
การต่อยอดความมัง่ คัง่ ในอนาคต
2) การปกป้ องความมัง่ คัง่ (Wealth Protection) เป็ นการคุม้ ครองความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึ้น กับสิ น ทรั พย์ที่ไม่มีชีวิต เช่ น บ้าน รถยนต์ และสิ น ทรั พย์ที่มีชีวิต คือ ตัว เราเอง และผูอ้ ยู่ใน
อุปการะโดยการวางแผนประกันภัย (Insurance Planning) เพื่อลดความสูญเสี ยทางการเงินอันจะ
ส่งผลกระทบให้ความมัง่ คัง่ ลดลงและจะเป็ นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้ าหมายทางการเงิน รวมทั้งการ
วางแผนการใช้จ่ายในบั้นปลายชีวิตผ่านการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning) ให้มีชีวิต
บั้นปลายที่มีความสุข
3) การต่ อยอดความมัง่ คัง่ (Wealth Accumulation) สะสมความมัง่ คัง่ ผ่านการ
วางแผนภาษี (Tax Planning) และการวางแผนการลงทุ น (Investment Planning) โดยการลด
ค่าใช้จ่ายในส่วนของภาษีที่ตอ้ งจ่ายผ่านการวางแผนภาษี และเพิ่มรายได้จากสิ นทรัพย์ ผ่านการวาง
แผนการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้ าหมายทางการเงิน
4) การกระจายความมัง่ คัง่ (Wealth Distribution) เพื่อส่ งมอบความมัง่ คัง่ ให้ก ับ
บุคคลที่ต ้องการให้เขาเป็ นผูร้ ั บมรดก เช่น ลูก หลาน ญาติ พี่น้อง หรื อการกุศล ผ่านการวางแผน
มรดก (Estate Planning)
2.1.2 ขอบเขตของการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล
ขอบเขตของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลครอบคลุมถึงการจัดการการเงินที่สาคัญๆ ของ
บุคคลดังต่อไปนี้ (สุขใจ น้ าพุด, 2545, น. 36)
1) การวางแผนการบริ โภคและอุปโภคที่มีประสิ ทธิภาพ (Consumption Planning)
เริ่ มต้นจากการมีการงานอาชีพที่เหมาะสม เพื่อสร้างรายได้ที่มนั่ คง รู้จกั เก็บออมควบคุมค่าใช้จ่ายทั้ง
บริ โภคและอุปโภค บริ หารรายได้และรายจ่ายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งจะเป็ นจุดเริ่ มต้นของการ
สร้างความมัง่ คัง่ และความมัน่ คงทางการเงินแก่ตนเองและครอบครัว
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2) การบริ หารความเสี่ยงและการวางแผนประกันภัย (Insurance Planning) เป็ นการ
สร้างความมัน่ คงให้กบั ชีวิตและสิ นทรัพย์ของบุคคล โดยการวางแผนบริ หารความเสี่ ยงของชีวิต
และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครอง และเป็ นหลักประกันในชีวิต
และบุคคลที่อยูใ่ ต้การดูแลรับผิดชอบ
3) การวางแผนภาษี (Tax Planning) เพื่อลดภาระภาษีตามสิ ทธิประโยชน์ที่ภาครัฐ
มอบให้ โดยผ่านกระบวนการวางแผนภาษี เงินที่ประหยัดได้จากการวางแผนภาษีน้ ี สามารถนาไป
ลงทุนเพิ่มเพื่อสร้างสิรนทรัพย์และความมัน่ คงให้กบั ชีวิตได้
4) การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) เพื่อให้เงินออมที่สะสมไว้งอกเงย
โดยการจัด สรรเงิ น ออมไปลงทุ น ในทางเลือกต่ างๆ ที่ เหมาะสม ให้ได้รับอัต ราผลตอบแทนที่
คาดหวังและบรรลุเป้ าหมายทางการเงินที่กาหนด ภายใต้ความเสี่ยงและเงื่อนไขการลงทุนของแต่ละ
บุคคล
5) การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning) เป็ นการเตรี ยมความพร้อม
สาหรับชีวิตหกลังจากเกษียณอายุ ซึ่งไม่มีรายได้ประจาส่งผลให้ชีวิตเกษียณอย่างเกษม มีสินทรัพย์ที่
สร้างรายได้จานวนมากพอสาหรับการใช้จ่ายในวัยเกษียณ ไม่เป็ นภาระของลูกหลานและสังคม
6) การวางแผนมรดก (Estate Planning) เป็ นการวางแผนกระจายความมัง่ คัง่ ให้กบั
ทายาทรุ่ นต่อไป หรื อวางแผนมอบมรดกเป็ นสาธารณะกุศล เพื่อป้ องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ผูม้ ีสิทธิที่จะได้รับมรดกภายหลังจากเจ้าของมรดกเสียชีวิตแล้ว
2.1.3 เป้าหมายทางการเงินตามระยะเวลา
ประเภทของเป้ าหมายทางการเงินโดยทัว่ ไป สามารถแบ่งตามระยะเวลาที่ ตอ้ งการบรรลุ
ตามเป้ าหมายทางการเงิ น ดังกล่ าวออกได้เป็ น 3 ประเภท คื อ เป้ าหมายทางการเงิ น ระยะสั้ น
เป้ าหมายทางการเงิ น ระยะปานกลาง และเป้ าหมายทางการเงิ น ระยะยาว ซึ่ งแต่ ละประเภทมี
รายละเอียด ดังนี้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน, 2552, น. 23)
1) เป้ าหมายทางการเงินระยะสั้น ระยะเวลาที่จะบรรลุตามเป้ าหมายได้ภายใน 1 ปี
มัก เกี่ ยวข้องกับค่าใช้จ่ ายในชี วิตประจ าวัน และมุ่งเน้นให้ตนเองและครอบครั ว มีค วามเป็ นอยู่
สะดวกสบายขึ้น มุ่งเน้นความสุขในปัจจุบนั เช่น ต้องการออมเงินจานวน 10,000 บาท เพื่อเป็ นเงิน
สารองเผือ่ ฉุกเฉิน ภายในระยะเวลา 1 ปี
2) เป้ าหมายทางการเงินระยะปานกลาง ระยะเวลาที่จะบรรลุตามเป้ าหมายได้ภายใน
2-5 ปี มุ่งเน้นการสร้างสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ หรื อมีผลให้ชีวิตมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วย
เช่น ต้องการออมเงินเพื่อเป็ นเงินดาวน์ซ้ือบ้าน จานวนเงิน 1,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี
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3) เป้ าหมายทางการเงินระยะยาว ระยะเวลาที่จะบรรลุตามเป้ าหมายได้เกิน 5 ปี ขึ้น
ไป เป็ นเป้ าหมายที่สร้างความมัน่ คงให้กบั ชีวิตของตนเองและครอบครัวในระยะยาว เช่น ต้องการ
ซื้อประกันชีวิตระยะเวลาจ่ายเบี้ย 10 ปี ให้ความคุม้ ครองชีวิต 20 ปี
2.1.4 ทฤษฎีการลงทุน
Reilly and Brown (2003 อ้างถึงใน เฉลิมขวัญ ครุ ธบุญยงค์, 2557) ให้นิยามว่าการลงทุน
เป็ นพันธะผูกพันของนาเงินปัจจุบนั สร้างกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อชดเชยให้กบั ผูล้ งทุน ในเรื่ อง
ต่อไปนี้ 1) ระยะเวลาที่ใช้ในการลงทุน 2) อัตราเงิน เฟ้ อที่คาดหวัง และ 3) ความไม่แน่ นอนของ
กระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการลงทุนทางการเงิน ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ปแบบของ
ดอกเบี้ย (Interest) เงินปั นผล (Dividend) กาไรจากการซื้อขายหุ ้น (Capital Gain) และสิ ทธิพิเศษ
อื่นๆ กล่าวโดยสรุ ปก็คื อ มุ่งผลตอบแทนจากการใช้ทุ นในรู ปแบบของผลตอบแทนทางการเงิ น
(Monetary Return) (เฉลิมขวัญ ครุ ธบุญยงค์, 2557) แบ่งประเภทดังนี้
2.1.5 การลงทุนทางการเงิน
การลงทุนทางการเงิน (Financial Investment) หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ต่างๆ ในตลาดหุน้ โดยผูล้ งทุนใช้เงินของตน และมุ่งหวังผลตอบแทน
เป็ นส่ วนเกินจากการลงทุน (Capital Gain) หรื อขาดทุนจากการลงทุน (Capital Loss) ก็ได้ การ
ลงทุนโดยนัยทางการเงิน จะไม่คานึงถึงว่าการลงทุนของตนนั้นจะเกิดสินทรัพย์ข้ ึนมาใหม่ในระบบ
เศรษฐกิจหรื อไม่ ซึ่งต่างจากการลงทุนโดยนัยทางเศรษฐกิจที่มุ่งผลทางเศรษฐกิจให้เกิดสิ นทรัพย์
ใหม่เป็ นสาคัญ แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนโดยนัย ทางการเงินนั้น เงิ นลงทุนก็จ ะถูก นาไปสร้าง
สินทรัพย์ใหม่ในทางอ้อม ดังนั้น การลงทุนทั้งสองลักษณะนี้ จึงมีความสัมพันธ์กนั และไม่ได้แยก
จากกันโดยเด็ดขาด (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน, 2552, น. 18)
2.1.6 การลงทุนในหลักทรัพย์
การลงทุนในหลักทรัพย์หมายถึง การลงทุนอื่นๆ ที่ผลู้ งทุนนาเงินมาลงทุนในหลักทรัพย์ ก็
เพราะคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนคุม้ กับค่าเสี ยโอกาสและความเสี่ ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และ
เนื่องจากหลักทรัพย์แต่ละตัวให้ผลตอบแทน และความเสี่ ยงแตกต่างกัน ผลตอบแทนที่ผลู้ งทุนใน
หลัก ทรั พ ย์จ ะได้รั บนั้น ประกอบด้ว ย 2 ส่ ว นส าคัญคื อ (ที ม สถิติ ดุ ลการช าระเงิ น ฝ่ ายสถิติ และ
ข้อสนเทศ, 2550)
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1) ดอกเบี้ยหรื อเงินปันผลจากหลักทรัพย์ระหว่างเวลาที่ถือหลักทรัพย์น้ นั ไว้
2) ผลแตกต่างส่ วนที่ราคาขายหลักทรัพย์ออกไปสูงกว่าราคาที่ซ้ือมา หรื อเรี ยกว่า
กาไร ส่ วนทุน (Capital Gain) แต่ถา้ ราคาขายออกไปต่ากว่าราคาซื้อมา ก็ถือเป็ นขาดทุน ส่ วนทุน
(Capital Loss) ซึ่งจะทาให้ผลตอบแทนสุทธิลดลง
2.1.7 ปัจจัยของหลักการลงทุน
ปัจจัยของหลักการลงทุน มีรายละเอียดดังนี้คือ (บวร ปภัสราธร, 2552)
1) หลักความปลอดภัยของเงินลงทุน (Security of Principal) หมายถึง การลงทุนที่
มุ่งรักษาไว้ซ่ ึงเงินลงทุนและการที่จะได้รับเงินลงทุนคืนเป็ นการแน่นอน โดยยึดหลักความปลอดภัย
แห่ งเงิ น ลงทุ น โดยเข้มงวด การลงทุ น โดยยึด หลัก การนี้ ได้แก่ การฝากเงิ น ธนาคาร ซึ่ งได้รั บ
ผลตอบแทนเป็ นดอกเบี้ย การลงทุนในพันธบัตร และตัว๋ เงินคลัง เพราะหลักทรัพย์เหล่านี้ รักษาไว้
ซึ่งมูลค่าของเงินและมีกาหนดได้รับเงินทุนคืนเป็ นการแน่นอน
2) หลัก เสถียรภาพหรื อความสม่าเสมอของรายได้ (Stability of Income) เป็ น
หลักการคล้ายกับหลักความปลอดภัยของเงินทุน แต่จะเน้นไปทางด้านการลงทุนที่ให้รายได้โดย
สม่าเสมอ หรื อได้รับรายได้จากการลงทุนที่แน่นอน หลักทรัพย์ที่ให้รายได้สม่าเสมอแน่นอน ได้แก่
พันธบัตร และตัว๋ เงินคลัง
3) หลักความงอกเงยของเงินลงทุน (Capital Growth) การลงทุนเพื่อให้กองงอกเงย
เพิ่มขึ้น วิธีการก็คือ นารายได้ที่เกิดจากการลงทุนไปลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการงอกเงยหรื อเพิ่ม
เงิน ลงทุน ขึ้น เรื่ อยๆ การลงทุ นตามหลักการนี้ จ ะไม่เลือกลงทุ นในหลัก ทรั พย์อย่างใดอย่างหนึ่ ง
โดยเฉพาะ แต่ จะเลือกลงทุนในหลักทรั พย์ธุรกิ จหรื ออุต สาหกรรมที่มีกาไรดี และกาลังจะมีทาง
ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
4) หลักความคล่องตัวในการซื้อขาย (Marketability) หมายถึง การเลือกลงทุนใน
หลักทรั พย์ที่ซ้ือง่ายขายคล่อง คือ เป็ นหลักทรัพย์ที่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด หลัก ทรัพย์บางชนิ ด
จาหน่ายได้ง่าย แต่บางอย่างจาหน่ายได้ยาก ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ราคา ขนาด และชื่อเสียงของบริ ษทั ผูอ้ อก
ทรัพย์ โดยทัว่ ไปแล้วหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่ยอ่ มจาหน่ายได้ง่ายกว่าหุน้ ของบริ ษทั เล็ก 5
5) หลักการกระจายเงินลงทุน (Diversification) ในการลงทุนไม่ควรทุ่มเงินลงทุน
ไปในหลักทรัพย์ชนิดใดชนิดหนึ่ง เพราะถ้าธุรกิจนั้นเกิดล้มเหลว เงินที่ลงทุนไปนั้นจะสูญเสี ยไป
ทั้งหมดการกระจายการลงทุนจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผูล้ งทุนได้มาก
6) หลักเกี่ยวกับภาษี (Tax Status) ในการลงทุนต้องพิจารณาด้วยว่าผลตอบแทนที่
ได้รับจะต้องเสียภาษี หรื อได้รับการยกเว้นภาษี ถ้าต้องเสี ยภาษีดว้ ยจะทาให้ผลตอบแทนที่ได้จริ ง
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น้อยลง ฉะนั้นได้รับการยกเว้นภาษี ถ้าต้องเสียภาษีดว้ ยจะทาให้ผลตอบแทนที่ได้จริ งน้อยลง ฉะนั้น
ในการลงทุนผูล้ งทุนควรจะต้องคานึงถึงผลตอบแทนภายหลังจากการหักภาษีแล้วหลักทรัพย์รัฐบาล
ย่อมได้รับการยกเว้นภาษี ดังนั้น ผูล้ งทุนจึงได้รับผลตอบแทนเต็มที่
2.1.8 ความเสี่ยงภัยจากการลงทุน
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะสูญเสียของบางอย่าง เป็ นต้นว่า ผูล้ งทุนอาจจะสู ญเสี ยเงิน
ลงทุน สูญเสียดอกผล หรื อสูญเสียอานาจในการซื้อของเงินลงทุนแล้วแต่ประเภทของความเสี่ ยงที่
เกิดขึ้น โดยทัว่ ๆ ไป ความปลอดภัยของเงินลงทุนกับอัตราตอบแทน มักไปในทิศทางตรงกันข้าม
คือ ถ้าผูล้ งทุนมุ่งรัก ษาความปลอดภัยของเงินลงทุนไว้มากๆ ผลตอบแทนที่ได้รับมักต่า เช่น การ
ฝากธนาคาร หรื อหลักทรัพย์รัฐบาลที่มีความปลอดภัยสูง หรื อกล่าวได้ว่า ถาต้องการผลตอบแทน
ในอนาคตสูง ความเสี่ยงในการลงทุนก็สูงเช่นกัน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริ ม
การพัฒนาความรู้ตลาดทุน, 2557)
1) ความเสี่ ยงการเก็งกาไรสาหรับการลงทุนในหลักทรัพ ย์และการลงทุนในตลาด
เงินนอกระบบ ให้ท้งั ผลตอบแทน และความเสี่ยงแก่ผลู้ งทุนสูง ไม่เหมาะกับผูท้ ี่หวังเพียงการรักษา
มูลค่ าของเงิ นออมที่ มีอยู่ไม่ให้มีอานาจซื้อเปลี่ย นแปลงไปตามสภาพเงิ นเฟ้ อ อย่างไรก็ต ามถ้าผู้
ลงทุนมีเงินลงทุนเพียงจานวนจากัด จนไม่สามารถกระจายเงินลงทุน และจาเป็ นต้องตัดสิ นใจเลือก
ลงทุนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ งแล้ว จึงควรคานึ งถึงความปลอดภัยในการลงทุนเป็ นประการสาคัญ
ดังนั้น ผูล้ งทุนควรเลือกสถาบันการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่า และมีสภาพคล่องของเงินลงทุนสูง
2) ความเสี่ยงภัยทางการเงินความเสี่ยงภัยทางการเงิน (Financial Risk) เกิดจากความ
ไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฐานะหรื อความสามารถทางการเงิน ความเสี่ ยงภัยชนิ ดนี้ มีผล
ต่อการลงทุน คือ ราคาตลาด (Market Price) ของหลักทรั พย์อาจสูงขึ้น หรื อตกต่าลง และรายได้
(Income) ของผูล้ งทุนอาจลดลง ถ้าหากความสามารถทางการเงินของธุรกิจที่ออกหลักทรัพย์ตกต่า
3) ความเสี่ยงภัยเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงภัยเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย (Interest
Rate Risk) เกิดจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในอานาจการซื้อของเงินลงทุนอัน
เนื่องมาจากระดับราคาที่โดยทัว่ ไปเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น ซึ่งความเสี่ ยงภัยชนิ ดนี้ มีผลต่อผูล้ งทุนคือ
อานาจการซื้ อทั้งเงิน ลงทุ น (Principal) และรายได้ (Income) จากการลงทุนอาจเพิ่มขึ้ นหรื อลด
น้อยลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระดับราคาโดยทัว่ ไปในระยะต่อมา
4) ความเสี่ ย งภัย เกี่ ย วกับ อ านาจการซื้ อ ความเสี่ ย งภัย เกี่ ย วกับ อ านาจการซื้ อ
(Purchasing Power Risk) เกิดจากความไม่แน่นอน เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในอานาจการซื้อของ
เงินลงทุนอันเนื่องมาจากระดับที่ราคา โดยทัว่ ไปเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น ซึ่งความเสี่ยงภัยชนิ ดนี้ มีผลต่อ
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ผูล้ งทุ น คื อ อานาจการซื้ อทั้ง เงิ น ลงทุ น และรายได้จ ากการลงทุ น อาจเพิ่ มขึ้ นหรื อลดน้อยลง
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาโดยทัว่ ไปในระยะต่อมา จากลักษณะของความเสี่ ยงภัย
ดังกล่าวนั้น
2.1.9 ปัจจัยทางเลือกในการลงทุน
ทางเลือกในการลงทุนนั้นมีอยูด่ ว้ ยกันหลายทาง สามารถแบ่งเป็ นทางเลือกใหญ่ๆ ได้ 2 ทาง
ด้วยกันคือ การลงทุนทางตรง (Direct Investment) กับการลงทุนทางอ้อม (Indirect Investment)
(เพชรี ขุมทรัพย์, 2549, น. 136-137)
1) การลงทุนทางตรง (Direct Investment) คือ การลงทุนที่บุคคลหรื อเจ้าของเงิ น
ลงทุ น ต้องทาการตัด สิ น ใจลงทุ น เอง ข้อมูลค าแนะน าที่ เขาได้จ ากบุ ค คลภายนอกนั้น เป็ นเพีย ง
แนวทางประกอบการตัดสินใจ แต่การตัดสินใจครั้งสุดท้ายเจ้าของทุนจะเป็ นผูต้ ดั สิ นเอง ทางเลือก
ของการลงทุนทางตรงนั้นแบ่งได้ 3 ลักษณะดังนี้
(1) Fixed Principal Investment คื อ การลงทุ นในสิ นทรัพย์ที่รู้มูลค่าของเงิ น
ลงทุ น ที่ จ ะได้รั บคื น ณ วัน สิ้ น สุ ด สัญ ญา และผลประโยชน์ที่จ ะได้รั บระหว่ างช่ ว งเวลาลงทุ น
ดังกล่าวเป็ นการตอบแทนสินทรัพย์เหล่านี้ ได้แก่ ตัว๋ เงินคลัง ตราสารพาณิ ชย์ (Commercial Paper)
พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธุรกิจหรื อหุน้ กู้ เป็ นต้น
(2) Variable Principal Securities คือ การลงทุนในสิ นทรัพย์ที่ไม่ทราบมูลค่าที่
จะได้รับคืนในอนาคต เนื่องจากหลักทรัพย์เหล่านี้ไม่มีอายุครบกาหนดไถ่ถอนที่แน่ นอน ซึ่งได้แก่
หุน้ บุริมสิทธิ หุน้ สามัญ หลักทรัพย์ที่แปลงสภาพได้ และวอร์แรนต์ (Warrant) เป็ นต้น
(3) Non Security Investment เป็ นการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ นอกเหนื อจากที่
กล่าวข้างต้น เช่น การลงทุนที่ดินและอาคาร การรับจานอง การซื้อสินค้าต่างๆ การลงทุนในธุรกิจที่
เปิ ดใหม่ หรื อธุรกิจที่กาลังขยายกิจการแต่ยงั ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ขายให้ประชาชนทัว่ ไป
(4) การลงทุ นทางอ้อม (Indirect Investment) คื อ การลงทุ น ที่ มีสถาบัน อื่น
กระทาแทนเจ้าของเงิ น ออม และตัด สิ น ใจลงทุ น แทนเจ้าของเงิ น เจ้าของเงิ น ทุ น ควรศึก ษาถึ ง
จุดมุ่งหมายในการลงทุนของสถาบันเหล่านี้ ก่อนลงทุนต้องศึกษาถึงจุดมุ่งหมายในการลงทุนของ
สถาบัน เหล่านี้ การลงทุ น ในลักษณะนี้ ได้แก่ การลงทุ น ในกองทุ น ต่ างๆ เช่ น กองทุ น บานาญ
(Pension Fund) ซึ่งกองทุนบานาญนี้จะนาเงินไปลงทุนในพันธบัตรธุรกิจ พันธบัตรรัฐบาล และการ
รับจานอง กองทุนที่บริ หารโดยกองทุนรวม เช่น กองทุนของสถาบันการเงินต่างๆ เป็ นต้น ผูล้ งทุน
อาจทาประกันชีวิตไว้กบั บริ ษทั ประกัน ค่าเบี้ยประกันที่ผปู้ ระกันจ่ายเป็ นบางส่ วนจะถูกนาไปลงทุน
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อี ก ต่ อ หนึ่ งในรู ป ของพัน ธบัต รรั ฐ บาล พัน ธบัต รธุ ร กิ จ หุ ้น กู้ การรั บ จ านอง และลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ นอกจากนี้ผลู้ งทุนอาจลงทุนในบริ ษทั ลงทุน (Investment Company) เป็ นต้น
2.1.10 ประเภททางเลือกในการลงทุน
ปั จจุ บนั ทางเลือกในการลงทุนมากมายที่จ ะช่ วยให้ ผลู้ งทุนได้บรรลุเป้ าหมายการลงทุ น
ตามที่ ต้ ังใจไว้ ผูล้ งทุ น ควรจะเข้าใจลัก ษณะเฉพาะของแต่ ละทางเลือกในการลงทุ น และเลือ ก
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555)
1) กองทุ น รวม (Mutual Fund) การนาเงิน (ที่ ระดมจากผูล้ งทุน ) ไปลงทุน ใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินประเภทต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวน โดยผู้
ลงทุนแต่ละรายจะได้รับ "หน่วยลงทุน (Investment Unit)" เป็ นหลักฐานเพื่อยืนยันฐานะความเป็ น
เจ้าของในเงินที่ตนได้ลงทุนไป โดยมี บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน "บลจ."เป็ นผูจ้ ดั ตั้งและทา
หน้าที่บริ หารกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทน แล้วนามาเฉลี่ยคืนให้แก่ผลู้ งทุนแต่ละรายตามสัดส่ วน
ที่ลงทุนหากเป็ นกองทุนรวมที่มีนโยบายปั นผล นอกจากนี้ หากราคาขายของหน่ วยลงทุนสูงกว่า
ราคาซื้อหรื อเรี ยกว่าเกิด Capital Gain ก็เป็ นโอกาสที่จะขายหน่ วยลงทุนออกเพื่อทากาไรเช่นกัน
ทั้งนี้ หากได้รับผลตอบแทนเป็ นเงินปันผลจะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 แต่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีใน
กรณี ข อง Capital Gain (ผลตอบแทนในรู ปของส่ ว นต่ างในกรณี ที่ร าคาขายสู งกว่าราคาซื้ อ )
(ธนาคารแห่งประเทศไทย. ศูนย์คุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงิน, 2557)
2) ตราสารหนี้ (Debt Securities) หรื อ ตราสารที่ ให้ผลตอบแทนคงที่ (Fixed
Income Securities) ได้แ ก่ พัน ธบัต ร หุ ้น กู้ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะระบุ อตั ราดอกเบี้ ยที่ จ ะจ่ า ยและ
กาหนดเวลาการจ่ายดอกเบี้ยไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผูล้ งทุนในพันธบัตรหรื อหุน้ กูถ้ ือเป็ นเจ้าหนี้ ของผู้
ออกพันธบัตรหรื อหุน้ กูน้ ้ นั
3) ตราสารทุน (Equity Securities) ได้แก่ หุน้ สามัญ หุน้ บุริมสิทธิ เป็ นการลงทุนที่
ให้ผลตอบแทนในรู ปของเงินปันผล (Dividend) แก่ผลู้ งทุนตามผลการดาเนินงานของกิจการที่ออก
หุน้ นั้นๆ นอกจากนี้ ผูล้ งทุนอาจมีกาไร (Capital Gain) หรื อขาดทุนจากการซื้อขาย (Capital Loss)
หุน้ ได้ดว้ ย
4) ตราสารอนุ พนั ธ์ (Derivative Securities) คื อตราสารที่ มูลค่าจะเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงไปกับราคาหรื อกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์อา้ งอิง (Underlying Asset) เช่น โกลด์ฟิว
เจอร์ ที่มลู ค่าผันผวนไปตามราคาทองคา
พิชญ์สินี ตะพานวงศ์ (2556) การศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุสภาวะความเป็ นจริ ง จุดมุ่งหมาย
การลงทุนและการรับรู้ความเสี่ ยงของการออมด้วยการลงทุนวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษา

19
องค์ประกอบเชิ งยืน ยัน ปั จ จัยที่ ส่งผลต่ อสภาวะความเป็ นจริ งของการออมด้ว ยการลงทุ น และ
องค์ประกอบเชิ งยืนยัน การรับรู้ ค วามเสี่ ยงของการออมด้ว ยการลงทุ น ผลการวิจยั พบว่า ความ
คิดเห็นเห็นด้วยกับในสภาวะความเป็ นจริ งและจุดมุ่งหมายการลงทุน มีการรับรู้ความเสี่ยงในระดับ
ที่สูง
1) สภาวะความเป็ นจริ ง คือ ประสิทธิภาพการทางานของผลิตภัณฑ์ พัฒนาการของ
บุ ค คล สถานการณ์ ปั จ จุ บัน มี อิ ท ธิ พ ลสู ง ความเสื่ อ มถอยของผลิ ต ภัณ ฑ์ มี อิ ท ธิ พ ลน้ อ ย มี
ความสัมพันธ์กนั
2) การรับรู้ความเสี่ ยง 5 ด้านคือ ด้านการใช้งาน ด้านการเงิน ด้านเวลา ด้านสังคม
ด้านความปลอดภัย มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความเสี่ ยงใกล้เคียงกันมีความสัมพันธ์เป็ นไปตามทฤษฎี
โดยสภาวะความเป็ นจริ งมีความสัมพันธ์กนั กับจุดมุ่งหมายการลงทุนและการรับรู้ความเสี่ยง ผูอ้ อม
ได้ให้ความสัมพัน ธ์ท้ งั การออมและการลงทุ นและมีความเข้าใจด้ว ยว่าผลตอบแทนแปรผัน ตาม
ความเสี่ ยงความซับซ้อนของผลิต ภัณ ฑ์ทางการเงิ น ข้อมูลข่ าวสารถือเป็ นปั จ จัยสาคัญในการ
ตัดสิ นใจ จัดสรรเงินทุน การมีความรู้ทางการเงินจะส่ งผลถึงพฤติกรรมการออมและการลงทุนที่
เหมาะสม

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสื่ อออนไลน์
แนวความคิดของเดวิคเค เบอร์ โล (อ้างถึงใน กิติมา สุ รสนธิ , 2557) กล่าวว่า การสื่ อสาร
หมายถึง กระบวนการที่บุคคลหนึ่ง (ผูส้ ่งสาร) ส่ งสิ่ งเร้าโดยปกติเป็ นภาษาพูดหรื อภาษาเขียน เพื่อ
เปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลอื่น (ผูร้ ับสาร) ในด้านใดด้านหนึ่ ง อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้
(Knowledge Change) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude Change) และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
(Performance Change)
การสื่อสารไม่ได้หมายความถึงการถ่ายทอดสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียนที่ชดั แจ้งและ
แสดงเจตนารมณ์เท่านั้น แต่ยงั หมายรวมถึงกระบวนการทั้งหลายที่คนมีอิทธิพลต่อกันด้วย คานิยาม
นี้ยดึ หลักที่ว่า การกระทาและเหตุการณ์ท้งั หลายมีลกั ษณะเป็ นการสื่อสาร หากมีผเู้ ข้าใจการกระทา
และเหตุการณ์เหล่านั้น หมายความว่า ความเข้าใจที่เกิดขึ้นแก่คนๆ หนึ่ งนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลง
ข่าวสารที่คนๆ นั้นมีอยู่ และมีอิทธิพลต่อบุคคลผูน้ ้ นั (กิติมา สุรสนธิ, 2557)
ข้อมูลข่าวสารจะถูกนะเสนอด้วยรู ปแบบอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กบั ความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ ่ ง
สารกับกระบวนการผลิตสารที่เป็ นปัจจัยควบคุมรู ปแบบและวิธีการส่ งสาร ซึ่งปั จจัยการผลิตสารก็
คือ นโยบายหรื อแนวทางการนาเสนอของผูส้ ่ งสารแต่ละคน หรื อสื่ อแต่ละชนิ ดนั่นเอง ดังนั้น ใน
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ส่ ว นการผลิต นั้นสิ่ งที่ ผสู้ ่ งสารสามารถควบคุ มได้ท้ งั ในแง่ ค วามสั้น ยาวของการให้เนื้ อหาและ
รู ปแบบวิธีการนาเสนอ
ส่วนสารที่ถ่ายทอดเป็ นสารที่เน้นการสร้างความเข้าใจร่ วมกันหรื อความเห็นพ้องต้องกัน
(Consensus) ในเรื่ องความคิดหรื ออุดมการณ์ ต่ างๆ ในสังคม เพื่อช่วยลดความขัดแย้งและความ
วุ่ น วายภายในสั ง คม ซึ่ ง สามารถประเมิ น ผลดัง กล่ า วได้จ าก ดัช นี ท างวัฒ นธรรม ( Cultural
Indicators) ได้แก่กระบวนการทางสถาบันที่อยูภ่ ายใต้การผลิตเนื้อหาของสื่อมวลชน ภาพลักษณ์ใน
เนื้อหาของสื่อและความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสารกับความเชื่อและพฤติกรรมของผูร้ ับสาร
หลังจากมีการศึกษาสื่อใหม่ (New media) เริ่ มแพร่ หลายมากขึ้น จึงเริ่ มมีผใู้ ห้นิยามของคา
ว่า สื่อใหม่ ที่แตกต่างกันออกไปโรเจอร์ (Rogers) และไรท์ (Rice) ให้นิยามของคาว่าสื่ อใหม่ (New
Media) คือ เทคโนโลยีการสื่อสารเป็ นกระบวนการสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์ และปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกัน
และกัน โดยการสื่อสารของสื่อใหม่ จะมีอิทธิพลต่อการสร้างกรอบการวิเคราะห์ (Framework) ที่ใช้
ศึกษาแยกแยะเปรี ย บเทีย บระบบสื่ อทั้งสื่ อเก่ าและสื่ อใหม่ ซึ่ งแฝงอยู่กบั ลัก ษณะทางเทคนิ คของ
คอมพิวเตอร์และประเภทของพฤติกรรมการสื่อสาร
กาญจนา แก้ว เทพ และนิ ค ม ชัย ขุ น พล (2555) กล่ า วถึ ง สื่ อ ใหม่ (New Media) สื่ อ
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์และดิ จิทัลซึ่ งสามารถกระจายข่ าวสารได้รวดเร็ วและกว้างไกล ยกตัว อย่างเช่ น
เครื อข่ายการสื่อสารคมนาคมต่างๆ ที่ได้รวบรวมเสียงและภาพไว้ดว้ ยกัน ซึ่งสื่อใหม่ นั้น มักมิใช่สื่อ
ที่ถือกาเนิดขึ้นมาใหม่ แต่เกิดมากจากการปรับปรุ งสื่อที่ถือมาจากคุณสมบัติเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว
สาหรับขอบเขตของสื่อใหม่น้ นั สุ กญ
ั ญา สุ ดบรรทัด (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2555,
น. 17) ได้แบ่งไว้ 3 ประเภทคือ
1) เทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ (Computer Technology) อันหมายถึงเทคโนโลยีทุก
ประเภทเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2) เทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารคมนาคม (Telecommunication Technology) ได้แก่
เครื่ องมือการสื่อสารคมนาคมต่างๆ
3) เทคโนโลยีระบบสื่ อสาร (Communication System Technology) หมายถึงระบบ
การสื่อสารหรื อเครื อข่ายที่เป็ นส่วนเชื่อมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทลั
อย่างไรก็ดี สื่อใหม่ (New Media) จึงจัดเป็ นสื่อที่ผใู้ ช้สามารถใช่ประสาทสัมผัสได้ใกล้เคียง
กับสื่อประเภทอื่น เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ โดยมีวิวฒั นาการด้านเทคโนโลยีเป็ นตัวช่วย
ส่งเสริ มให้สื่อใหม่ สามารถะเข้าถึงผูร้ ับสารได้จานวนมาก นาเนื้ อหาตรงตามความต้องการเฉพาะ
ของบุคคลได้มากขึ้น หากเทียบกับสื่ อประเภทอื่นๆ สามารถตอบโต้ได้ และไม่มีขอ้ จากัดในเรื่ อง
ระยะเวลาในการรับสารและปริ มาณเนื้อหาของข่าวสารนั้นๆเช่นเดียวกับการดารงชีวิตในปั จจุบนั นี้
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ผูร้ ับสารจะต้องเผชิญกับข้อมูลข่าวสารจานวนมากที่หลัง่ ไหลเข้ามาในการรับรู้ ซึ่งทาให้มนุ ษย์เรา
ใช้การสื่ อสารแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Communication) ทั้งจากภาษาเขียน ท่าทาง ผ่านทาง
สื่ อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแหล่งข้อมูลข่าวสาร ที่นาเสนอผ่านเทคโนโลยีใหม่ ๆ (ธิดาพร
ชนะชัย, 2550)
2.2.1 บทบาทและความสาคัญของสื่อใหม่
เนื่องจากการกระจายข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเป็ นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง เนื่ องจากมีความ
รวดเร็ ว ส่งข่าวไปยังสถานที่ที่ห่างไกลและเพื่อใช้เป็ นแหล่งรับข้อคิดเห็นจากกลุ่มเป้ าหมาย ดังนั้น
การกระจายข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ผูส้ ื่ อสารควรทราบบทบาทความสาคัญและชนิ ดของแหล่งข่าว
ในสื่อหรื อประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมดังนี้ (ศิวพร พูนไธสง, 2555)
1) บริ การเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web : www) ในเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
2) บริ การฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Databases) เป็ นการให้บริ การขาย
ข้อมูลทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
3) บริ การกระดานข่าวอิเล็กทรอนิ กส์ (Bulletin Board Systems : BBS) เป็ นบริ การ
หนึ่งในเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตที่ให้ท้งั ข้อมูลข่าวสารและเป็ นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสรี
4) บริ การห้องสมุดอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic/Online Libraries) เป็ นการดึงข้อมูล
จากห้องสมุดทัว่ โลกที่เชื่อมต่อผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตตามหัวข้อที่ผสู้ ื่ อข่าวต้องการทั้งใน
ลักษณะสรุ ปย่อและฉบับสมบูรณ์
5) บริ การรายการอีเมล (Mailing Lists) หรื อ “ลิสต์เซิร์ฟ” (List Serve) เป็ นบริ การ
ค้นหารายชื่ออีเมล ที่ผสู้ ื่อข่าวสารสามารถค้นหารายชื่อ และอีเมลแอดเดรส (E mail Address) ของ
แหล่งข่าวได้ซ่ ึงต้องใช้บริ การผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
2.2.2 คุณสมบัตขิ องสื่อออนไลน์
การระบุคุณสมบัติต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ของสื่อใหม่ สามารถระบุได้ดงั นี้ (ธิดาพร ชนะชัย,
2550)
1) มีปฏิสัมพัน ธ์ได้ง่าย (Interactivity) เนื่ องจากเป็ นรู ปแบบของการสื่ อสารแบบ
สองทาง (Two-Way Communication)
2) มีค วามสามารถเคลื่อนที่ได้สูง (Mobility) ทาให้สะดวกต่ อการพกพาไปยังที่
ต่างๆ (Compactable)
3) สามารถดัดแปลงเปลี่ยนรู ปได้ (Convertibility)
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4)
5)
6)
7)
8)

สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยง่าย (Connectivity)
สามารถหาได้หรื อใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ (Ubiquity)
มีความรวดเร็ วในการสื่อสาร (Speed of Communication)
มีลกั ษณะที่ไร้พรมแดน (Absence of Boundaries)
มีความเป็ นดิจิทลั (Digitalization)

2.2.3 ประเภทของสื่อออนไลน์
ประเภทของสื่ อในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร จัดเป็ นสื่ อใหม่ที่มีรูปแบบของเนื้ อหาแบบ
ดิจิ ทลั ที่พบเห็ นได้ในปั จ จุบัน และมีแนวโน้มว่าจะขยายตัว สู งขึ้ นในอนาคต โดยสื่ อใหม่แต่ ละ
ประเภทมีความโดดเด่นแตกต่างกัน (พสนันท์ ปัญญาพร, 2555)อธิบายถึงสื่อใหม่ แบ่งได้ ดังนี้
1) เว็บไซต์ หรื อที่เรี ยกสั้นๆ ว่า Web คือคอมพิวเตอร์ส่วนหนึ่งบนอินเตอร์เน็ต ที่ถกู
เชื่อมต่อกันในแบบพิเศษที่ทาให้คอมพิวเตอร์ เหล่านั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลเนื้ อหาที่เก็บไว้ภายใน
ของแต่ ละเครื่ องได้ ซึ่งกลายเป็ นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านทางบราวเซอร์ (Browser) ซึ่ งเป็ น
ซอฟต์แวร์ ป ระเภทหนึ่ งที่ ถูก สร้ างขึ้ นเพื่อ ใช้อ่า นและตอบโต้ข ้อ มูล ต่ า งๆ ที่ มี อยู่ใ นเว็บ ไซต์
โดยเฉพาะบราวเซอร์ ที่เป็ นที่นิยมปั จจุบนั ได้แก่ Internet Explorer, Google Chrome การเผยแพร่
ข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตผ่านสื่ อประเภทเว็บเพจ (Webpage) เป็ นที่นิยมกันอย่างสูงในปั จ จุบนั ไม่
เฉพาะข้อมูลโฆษณาสิ นค้ายังรวมไปถึงข้อมูลทางข้อมูลความรู้ งานวิจยั ต่ างๆ เพราะเข้าถึงกลุ่ม
ผูส้ นใจได้ทั่ว โลก ตลอดจนข้อ มูล ที่ น าเสนอออกไป สามารถเผยแพร่ ได้ท้ ัง ข้อ มูล ตัว อัก ษร
ข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียงและภาพเคลื่อนไหวมีลกู เล่นและเทคนิ คการนาเสนอที่หลากหลายอันส่ งผล
ให้ระบบเว็บไซด์เติบโตเป็ นหนึ่งรู ปแบบหนึ่ งในบริ การที่ได้รับความนิ ยมสูงสุ ดเนื่ องจากเป็ นการ
รวบรวมข้อมูลอันหลากหลาย
ลักษณะเด่นของการนาเสนอข้อมูลเว็บเพจ คือ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังจุดอื่น ๆ บน
หน้าเว็บได้ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่น ในระบบเครื อข่ายอันเป็ นที่มาของคาว่า Hyper
Text หรื อข้อความที่มีความสามารถมากกว่าข้อความปกตินั่นเอง จึ งมีลกั ษณะคล้ายกับว่าผูอ้ ่าน
เอกสารเว็บสามารถโต้ตอบกับเอกสารนั้นๆ ด้วยตนเองตลอดเวลาที่มีการใช้งานนัน่ เอง จึงมีผใู้ ห้คา
นิยาม Web ไว้ดงั นี้
(1) The Web is a Graphical Hypertext Information System การนาเสนอข้อมูล
ผ่านเว็บเป็ นการนาเสนอข้อมูลด้วยข้อมูลที่สามารถเรี ยกหรื อโยงไปยังจุดอื่นๆ ในระบบกราฟิ ก ซึ่ง
ทาให้ขอ้ มูลนั้นๆ มีจุดดึงดูดน่าเรี ยกดู
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(2) The Web is Cross-Platform ข้อมูลบนเว็บไม่ยึดติดกับระบบปฏิบตั ิการ
(Operating System : OS) เนื่องจากข้อมูลนั้นๆ ถูกจัดเก็บเป็ น Text File ดังนั้นไม่ว่าจะถูกเก็บไว้ใน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ OS เป็ น Unix หรื อ Windows NT ก็สามารถเรี ยกดูจากคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ OS ต่าง
จากคอมพิวเตอร์เป็ นแม่ข่ายได้
(3) The Web is Distributed ข้อมูลในเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต มีปริ มาณมาจากทัว่
โลก และผูใ้ ช้งานจากทุกหนทุกแห่งที่สามารถต่อเข้าระบบอินเทอร์ เน็ตได้ ก็สามารถเรี ยกดูขอ้ มูล
ได้ตลอดเวลา ดังนั้น ข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตจึงสามารถเผยแพร่ ได้รวดเร็ วและกว้างไกลกว่า
(4) The Web is Interactive การทางานบนเว็บเป็ นการทางานแบบโต้ตอบกับ
ผูใ้ ช้โ ดยธรรมชาติ อยู่แล้ว ดังนั้น เว็บจึ งเป็ นระบบ Interactive ในตัว มัน เอง เริ่ มตั้งแต่ ผใู้ ช้เปิ ด
โปรแกรมดูผลเว็บ (Browser) พิมพ์ชื่อเรี ยกเว็บ (URL : Uniform Resource Locator) เมื่อเอกสารเว็บ
แสดงผลผ่านบราวเซอร์ผใู้ ช้ก็สามารถคลิกเลือกรายการหรื อข้อมูลที่สนใจ อันเป็ นการทางานแบบ
โต้ตอบในตัว
2) YouTube คือเว็บไซต์ประเภท Social Media VDO Sharing ซึ่งผูใ้ ช้จะเป็ นผู้
Upload VDO ขึ้นไปเพื่อแชร์ กบั User ท่านอื่นเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนความบันเทิงข่าวสารหรื อ
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็ นเว็บไซต์ที่รวบรวมผูค้ นมากมายหลากหลายประเภทเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์
ต่างๆ กัน โดยเน้นการใช้สื่อประเภท VDO เป็ นหลัก
3) E-Mail หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ คือ การส่ งข้อความหรื อข่าวสารจากบุคคล
หนึ่งไปยังบุคคลอื่นๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่ายเหมือนกับการส่ งจดหมาย แต่อยู่ใน
รู ปแบบของสัญญาณข้อมูลที่เป็ นอิเล็กทรอนิ กส์ โดยเปลี่ยนการรับ -ส่ งจดหมายจากบุรุษไปรษณี ย ์
มาเป็ นโปรแกรมและเปลี่ยนจากการใช้เส้นทางการจราจรคมนาคมทัว่ ไป มาเป็ นช่องสัญญาณ
รู ปแบบต่ างๆ ที่ เชื่ อมระหว่างเครื อข่ ายคอมพิว เตอร์ ด้ว ยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีระบบ
เครื อข่ายทาให้การส่ งหรื อรับ E-Mail ไม่ว่าผูส้ ่ งผูร้ ับจะอยู่ที่ใด สามารถส่ งหรื อรับข้อมูลได้ทนั ที
นอกจากนี้ยงั สามารถส่งจดหมายฉบับเดียวกันถึงผูร้ ับปลายทางได้เป็ นจานวนมาก ทาให้มีการนา
E-Mail มาใช้เพื่อการโฆษณาหรื อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การอีกด้วย
4) บล็อก (Blogs) คือ เว็บไซต์ที่มีรูปแบบเนื้อหาเป็ นเหมือนบันทึกออนไลน์ มีส่วน
ของการ Comment และก็จะมี Link ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บล็อก (Blogs) มาจากศัพท์คาว่า
Web-Blogs หมายความว่าการบันทึกข้อความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์โดย
เนื้อหาของ Blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่ อง ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องราวส่วนตัวหรื อเป็ นบทความเฉพาะ
ด้านต่างๆ เช่น เรื่ องกีฬา เรื่ องธุรกิจ เรื่ องความงาม เป็ นต้น โดยจุดเด่นที่ทาให้ บล็อก (Blogs) เป็ นที่
นิยมก็คือ ผูเ้ ขียนบล็อก (Blogs) จะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ใส่ ลงไปในบทความนั้นๆ
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โดยบล็อก (Blogs) บางแห่งจะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวจิตใจผูอ้ ่านสูงมาก ซึ่ง บล็อก (Blogs) นั้น
จะมีเนื้ อหาที่ หลากหลายประเภท ตามความสามารถแตกแขนงไปตามเนื้ อหาประเด็น ต่างๆ อีก
มากมายตามแต่ความถนัดของเจ้าของ บล็อก (Blogs) ซึ่งมักจะเขียนบทความตามเรื่ องที่ตนเองถนัด
หรื อสนใจเป็ นต้น
จะเห็นได้ว่าการใช้สื่อใหม่ในปัจจุบนั ได้นามาใช้ในการทาธุรกรรมทางการเงิน ตลอดจน
รับส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างแพร่ หลาย เนื่ องจากสื่ อออนไลน์
เกิดจากเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทาให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ับสารได้อย่างรวดเร็ ว
และสามารถเข้าถึงข่ าวสารได้ในปริ มาณที่ มากและหลากหลายมากขึ้ น เมื่อเที ย บกับสื่ อดั้งเดิ ม
นอกจากนี้สื่อออนไลน์ยงั เกี่ยวข้องกับระบบที่ใช้รองรับการทาธุรกรรม การบริ การข้อมูลการซื้อ
ขายผ่านอินเทอร์ เน็ ต และอินทราเน็ต ซึ่งเน้นความสะดวกและรวดเร็ วด้วยเช่นกัน ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่าวิวฒั นาการของสื่อใหม่ได้ครอบคลุมและได้รับความนิ ยมมากขึ้นดังนั้น สื่ อใหม่ที่เป็ นสื่ อที่
เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกบั การสื่ อสาร ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเรื่ องของความ
รวดเร็ ว สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล และความเป็ นอิสระในการใช้งาน ซึ่งในธรรมชาติของความโดด
เด่นดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดผลเสียต่อผูร้ ับสารได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้ขอ้ มูลข่าวสาร เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจเลือกออมข่าวสารต้องมีความถูกต้องและเป็ นจริ ง แต่ดว้ ยความทันสมัยของ
สื่ อออนไลน์ ทาให้แหล่งสารหรื อผูใ้ ห้ข่ าวสารสามารถให้ข ้อมูลข่าวสารที่ เป็ นเท็จ หรื อมีความ
คลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ งแก่ผรู้ ับสารได้ รวมทั้งไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวสาร
นั้นๆ ได้ ทาให้เกิ ดปั ญ หาเรื่ องความน่ าเชื่อถือของผูส้ ่ งสารเกิ ดขึ้น ซึ่ งส่ งผลเสี ย ต่อผูร้ ับ สารที่ใช้
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์อย่างมาก
อย่างไรก็ดี ผูศ้ ึกษาได้นาแนวคิดเกี่ยวกับสื่ อใหม่ (New Media) มาเป็ นกรอบในการศึกษา
เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติ กรรมการสื่ อสารผ่านคอมพิวเตอร์ เนื่ องจากปั จจุ บนั นี้ สื่ อใหม่ที่
ค่อนข้างมีบทบาทมากขึ้นในการลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งคอมพิวเตอร์ ยงั สามารถนามาใช้
ทาหน้าที่ในฐานะเสมือนสื่ อมวลชนเพื่อเผยแพร่ ข่าวสารต่างๆ ในปริ มาณที่มาก เพื่อนาไปสู่ผรู้ ั บ
สารจานวนมากได้
ซึ่งการเผยแพร่ การวางแผนการเงิน จาเป็ นต้องสร้างความเข้าใจในเรื่ องใด เรื่ องหนึ่ งให้มี
ความเข้าใจในทิศทางเดียวกันให้เกิดขึ้นในคนกลุ่มต่างๆ ทั้งกลุ่มครอบครัว กลุ่มทางาน และชุมชน
โดยสื่ อมวลชนจะมีผลต่อการเป็ นแหล่งยืนยัน หรื อสนับสนุ น การตีค วามในเรื่ องนั้น ของบุค คล
โดยเฉพาะอย่างประสิทธิภาพของสื่อมวลชนจะมีอิทธิพลมากขึ้น หากสิ่ งที่สื่อนาเสนอนั่นเป็ นสิ่ งที่
บุคคลไม่มีประสบการณ์หรื ออยูห่ ่างไกลจากเหตุการณ์น้ นั สาหรับผลของสื่ อมวลชนต่อการเรี ยนรู้
นั้น บุคคลจะเรี ยนรู้สิ่งต่างๆ จากสื่อมวลชน และแสดงบทบาทตามสิ่งที่ตนเองได้เรี ยนรู้มา อย่างไร
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ก็ตามการเรี ยนรู้ดงั กล่าวยังขึ้นอยู่กบั ทักษะความสามารถของแต่ละคน ปั จจัยด้านเพศ อายุ ระดับ
การสื่อสาร รวมถึงระดับความสนใจที่จะรับสารจากสื่อมวลชนด้วย

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic)
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลในสังคมต้องให้ความสาคัญปั บปั จจัยที่เป็ น
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลในด้านการสื่อสาร เช่นเดียวกันกับนักวิชาการทางการสื่ อสาร เชื่อว่า
พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคล อาทิ การเปิ ดรับสื่อ การใช้สื่อ ต่างๆ จะมีความแตกต่างกันไปตาม
ความแตกต่ างทางประชากรศาสตร์ ในการพิ จ ารณาถึงลัก ษณะของมวลชนผูร้ ั บสาร สามารถ
พิจารณาได้ 2 ลักษณะ (สุกญั ญา รวมธรรม, 2555)
2.3.1 ลัก ษณะทางจิ ต วิทยาของมวลชนผูร้ ั บสาร (Audience Psychographics) หมายถึง
ลักษณะทางจิตใจของมวลชนผูร้ ับสาร เช่น ทัศนคติ ค่านิ ยม ความคิดเห็น ความต้องการ ตลอดจน
พฤติกรรม
2.3.2 ลักษณะทางประชากรของมวลชนผูร้ ั บสาร (Audience Demographics) หมายถึง
ลักษณะด้านอายุ เพศ สถานะทางสังคม การศึกษา ลักษณะทางประชากรของมวลชน
สาหรับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ตในกรุ งเทพมหานคร ที่มีความ
หลากหลายค่อนข้างมาก ดังนั้น ผูว้ างแผนการเงินหรื อรับสารแต่ละคนจะมีลกั ษณะที่แตกต่างกันใน
หลายๆ ด้าน โดยเฉพาะลักษณะทางประชากร (Demographic Characteristics) ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึก ษา และสถานะทางสัง คม โดยการศึ ก ษาครั้ งนี้ ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่
ทาการศึกษาประกอบด้วย
1) เพศ (Sex) ลักษณะทางเพศ เป็ นลักษณะทางประชากรที่บุคคลได้รับมาแต่กาเนิ ด
ในประชากรกลุ่มใดๆ ก็ตาม จะประกอบด้วยประชากรเพศชาย (Male) และ ประชากรเพศหญิ ง
(Female) ซึ่งเพศ คือ เป็ นปัจจัยพื้นฐานด้านร่ างกายที่แตกต่างกันของบุคคล เป็ นสถานภาพที่มีมาแต่
กาเนิดของบุคคล เมื่อเป็ นสมาชิกของกลุ่ม เพศจะเป็ นตัวกาหนดบทบาท หน้าที่ของบุคคลตลอดจน
พัฒนาการต่างๆผูห้ ญิงมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่ องความคิด ค่านิ ยม ทัศนคติ ทั้งนี้ เพราะ
วัฒนธรรมและสังคมกาหนดบทบาทและกิจ กรรมของทั้งสองเพศไว้ต่ างกัน (ปรมะ สตะเวทิน ,
2540)
2) อายุ (Age) อายุของผูร้ ับสารเป็ นคุณลักษณะทางประชากรอีกลักษณะหนึ่งที่มกี าร
เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยูห่ รื อตามวัยของบุคคล เป็ นลักษณะประจาตัวบุคคล
ที่สาคัญมากในการศึก ษาและวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ เนื่ องจากอายุจะแสดงถึงวัยวุฒิของ
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บุคคลและเป็ นเครื่ องบ่งชี้ถึงความสามารถในการทาความเข้าใจในเนื้ อหาและข่าวสารรวมถึงการ
รับรู้ซ่ึงอาจมีมากน้อยต่างกันนั้นแตกต่างกันออกไป อีกทั้ง อายุจะเป็ นเครื่ องบ่งชี้ถึงความสนใจใน
ประเด็นต่างๆ เช่นเรื่ องการ การเตรี ยมตัวสร้างอนาคต นอกจากนั้นก็จะชี้ให้เห็นอารมณ์ที่แตกต่าง
กันออกไปในกลุ่มคนที่มีวยั ต่างกันอันเนื่องจากกระบวนการคิดและตัดสิ นใจที่ผ่านการกลัน่ กรอง
จากประสบการณ์ของช่วงวัยที่จะส่ งผลต่อกระบวนการคิดและการควบคุมทางอารมณ์ของแต่ ละ
ช่วงอายุข องบุ คคลบุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติก รรมการตอบสนองต่อการติด ต่อสื่ อสารต่างจาก
บุ ค คลที่ มีอ ายุน้อ ยและบุ ค คลที่ มีอ ายุน้อ ยจะมี พฤติ ก รรมการตอบสนองต่ อการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
เปลี่ยนไปเมื่อตนเองมีอายุมากขึ้น (Myer, 1999, p. 5 อ้างถึงใน สุชา จันทร์เอม, 2544)
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในวัฏจักร (Life Style) จะมีผลต่อปริ มาณการใช้สื่อ เช่น
(1) วัยรุ่ นจะใช้สื่ออินเตอร์เน็ตนอกบ้านและใช้สื่อพร้อมกลุ่ม เพื่อความบันเทิง
(2) ผูใ้ หญ่จะใช้สื่อทั้งในบ้านและนอกบ้าน แต่จะมีเป้ าหมายเพื่อประโยชน์ใน
การใช้งานมากกว่า
(3) คนชราจะหันมาใช้สื่อในบ้านเป็ นส่ วนใหญ่ แต่การรับนวัตกรรมสมัยใหม่
จะช้ากว่า โดยใช้เพื่อฆ่าเวลาเป็ นหลัก
3) ระดับการศึกษา (Education) การศึกษาหรื อความรู้ (Knowledge) เป็ นลักษณะอีก
ประการหนึ่ ง ที่มีอิทธิพลต่อผูร้ ับสาร ระดับการศึกษาในที่น้ ี หมายถึงระดับการศึกษาที่ได้รับจาก
สถาบันการศึกษา และที่ได้รับจากประสบการณ์ของชีวิตการศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถในการ
เลือกรับข่าวสารและอัต ราการรู้หนังสื อ ระดับการศึกษาจะทาให้คนมีความรู้ ความคิด ตลอดจน
ความเข้าใจในสิ่ งต่ างๆ กว้างขวางลึก ซึ้งแตกต่ างกันออกไป ทาให้ผรู้ ั บสารสามารถแยกความ
เหมาะสมของเนื้อหาและความถูกต้องของสารที่ได้รับมาได้เช่นผูม้ ีการศึกษาที่สูงกว่าอาจเข้าถึงสื่ อ
ใหม่ และรู้เท่าทันสื่อมากกว่า การศึกษานอกจากจะทาให้บุคคลมีศกั ยภาพเพิ่มขึ้นแล้ว การศึกษายัง
ทาให้เกิดความแตกต่างทางทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมความคิดอีกเช่นกันการศึกษา เป็ นลักษณะ
สาคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผูร้ ับสารดังนั้นคนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่างกัน ยุคสมัย
ที่ต่างกัน ระบบการศึกษาแตกต่างกัน สาขาวิชาที่แตกต่างกัน จึงมีความรู้สึกนึ กคิด อุดมการณ์ และ
ความต้องการที่แตกต่างกันไปอีกด้วย (ปรมะ สตะเวทิน, 2540)
4) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status)สถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจของผูร้ ับสาร มีอิทธิพลอย่างสาคัญต่อปฎิกิริยาของผูร้ ับสารที่ มีต่อผูส้ ่ งสาร ซึ่งสถานะทาง
สังคมที่แตกต่างกันทาให้คนมีวฒั นธรรม ประสบการณ์และทัศนะคติที่แตกต่างกันออกไป โดยดู
จากรายได้ อาชีพ ภูมิหลังของครอบครัว เป็ นต้นตัวแปรด้านอาชีพเช่น คนที่มีอาชีพต่างกันก็จะมอง
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โลกต่างกัน คนฐานะดีมีโอกาสที่จะเลือกอาชีพที่หลากหลายกว่า การเข้าถึงสื่ อที่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย
การใช้งานทาได้ง่ายกว่า และมีทศั นคติต่อสื่อที่ต่างกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2540, น. 107)
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, น. 49) อธิบายว่า รายได้เป็ นตัวแปรนาใช้อธิบายพฤติกรรมการ
สื่ อสารของบุค คลได้ดีเช่นเดียวกันกับกรณี ตวั แปรการศึกษา เพราะมีบทบาทใกล้เคียงกัน และมี
ความสัมพันธ์กนั สู ง กล่าวคื อ ผูท้ ี่รายได้สูงมักมีการศึกษาสูง จึงมักถูกผลักดัน ให้แสวงหาข้อมูล
ข่าวสารอยู่เสมอ การเปิ ดรับสื่ อจึง จาเป็ นกลับกลุ่มนี้ มากกว่ากลุ่มอื่น เช่น ผูท้ ี่มีรายได้สูงสามารถ
เข้าถึงสื่อใหม่ หรื อใช้เทคโนโลยีใหม่ในการเข้าถึงสื่อในความถี่ที่บ่อยครั้งกว่า รายได้และอาชีพจัด
ได้ว่าเป็ นลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างยิ่ง เนื่ องจากอาชีพเป็ นตัวกาเนิ ด
ของแหล่งที่มาของระดับความมากน้อยของรายได้ อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์กบั ระดับการศึกษาเป็ น
อย่างมากด้วย เพราะโดยเฉลี่ยคนที่มีการศึกษาสูงจะประกอบอาชีพที่มีรายได้สูงตามไปด้วย คนที่มี
การศึกษาสูงแต่รายได้ต่ามีนอ้ ย ส่วนคนที่มีการศึกษาน้อยนั้น ส่ วนใหญ่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง
ดังนั้นการศึกษา อาชีพ และรายได้มกั ถูกมองรวมๆ ว่าเป็ นสถานะทางสังคม
Mcnelly et al.(1968 อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ , 2542, น.49) พบว่าคนที่มีฐานะดีและมี
การศึก ษาสูง เป็ นกลุ่มที่รับข่าวสารจากสื่ อมวลชนมากที่สุด ซึ่ งผลที่ได้จากการศึก ษานี้ สามารถ
อธิบายได้ว่า ผูท้ ี่มีรายได้สูงมักจะเป็ นคนที่มีการศึกษาสูงและตาแหน่ งงานที่ดี จึงมักถูกผลักดันให้
ต้องเรี ยนรู้ หาข้อมูลข่าวสารให้ทนั กับเหตุการณ์อยูเ่ สมอ
จากงานศึก ษาของ สถาบันวิจ ัยและให้คาปรึ ก ษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557)
โครงการวิจ ัยผูม้ ีศกั ยภาพการลงทุน ในตลาดหลักทรั พ ย์และนักลงทุน บุคคลต่างจังหวัดกลุ่มนัก
ลงทุนต่างจังหวัดส่วนใหญ่ รับข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนผ่านเว็บไซต์ สื่อและสื่อสังคมออนไลน์
เป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันซึ่งส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป มีความรู้ดา้ นการ
ลงทุ น ทางด้านกลุ่มผูม้ ี ศกั ยภาพการลงทุ น รับ ข้อมูลข่ าวสารผ่านสื่ อมวลชนเป็ นหลัก รั บข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ต่ากว่ากลุ่มนักลงทุน และคิดว่าตนเองยังไม่มีความรู้เพียงพอด้านการเงิน
และการลงทุน
โดยการศึก ษาการรั บรู้ประโยชน์ในข่ าวสารการเงิ น นั้น จะให้ค วามสาคัญ ในส่ วนของ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ เนื่องจาก ปั จจัยดังกล่าว จะเป็ นข้อมูลที่สามารถสะท้อนถึงความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจและครอบครัว ซึ่งบ่งบอกถึงอานาจในการออมและการลงทุนของกลุ่มที่เป็ นประชากร
กลุ่มตัวอย่างสาหรับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ในงานวิจยั ครั้งนี้ จะนามาใช้เป็ น
กรอบในการกาหนดตัวแปรต้น ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่งจะสารวจความสัมพันธ์ใน
เรื่ องความแตกต่างกันระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กบั ความแตกต่างในการแสวงหาความรู้
ในสื่อใหม่และการใช้ประโยชน์ เกี่ยวกับข่าวสารด้านการวางแผนการเงิน
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2.4 ทฤษฎีการแสวงหาข่ าวสาร (Information Seeking Theory)
สังคมปัจจุบนั มีข่าวสารที่ผลิตขึ้นมาและเผยแพร่ หลากหลายรู ปแบบจนกลายมาเป็ นความ
ยุ่งยากต่อผูร้ ับสาร ในการค้นหาข่าวสารให้ต รงกับความต้องการซึ่ งด้วยเหตุ น้ ี ทาให้นักวิชาการ
สื่อสารเกิดความสนใจ ที่จะแสวงหาข่าวสารให้ตรงกับความต้องการได้อย่างไร (สวนิต ยมาภัย และ
ระวิวรรณ ประกอบผล, 2528)
ในทฤษฎีการแสวงหาข่าวสารนั้น จะมีทฤษฎีการเลือกรับข่าวสารปะปนอยู่ดว้ ย เพราะการ
เลือกรั บข่ าวสารของผูร้ ั บข่ าวสารนั้น ก็เป็ นปั จ จัย หนึ่ งที่ จ ะทาให้ก ระบวนการสื่ อสารประสบ
ความสาเร็ จ กล่าวคือ ผูร้ ับสารจะเลือกเปิ ดรับเลือกรับรู้ และเลือกจดจาในข่าวสารที่ตนเอง สนใจให้
ความเชื่อถือ และตรงตามความเชื่อ ทัศนคติ และความต้องการของตนเองเท่านั้น
ส่วนการแสวงหาข่าวสาร คือ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ งกระทาในสิ่ งหนึ่ ง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลข่าวสารที่จะสนองตอบความต้องการของตน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับความต้องการส่ วนตัว หน้าที่
การงานและการเรี ยนรู้ อันเนื่องมาจากการที่บุคคลนั้นต้องการรู้ ศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็นหนึ่ง
และพบว่าความรู้ที่ตนมีอยูน่ ้ นั ไม่เพียงพอ จึงทาการศึกษาเพิ่มเติมความรู้ดงั กล่าวด้วยการแสวงหา
(Krikelas, 1983, p. 5) ทั้งนี้ การแสวงหาข่าวสารของบุคคล สิ่งที่จาเป็ นของการค้นหาข่าวสาร ก็คือ
แหล่งของข่าวสาร (Chen & Hemon, 1982) ได้จดั แบ่งประเภทแหล่งข่าวสารไว้ 3 กลุ่มดังนี้
1) กลุ่มบุคคล ได้แก่ เพื่อน ครอบครัว บุคคลใกล้ชิด ซึ่งจะเป็ นข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก
ความคิด และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
2) กลุ่มสถาบัน ได้แก่ โรงเรี ยน ศาสนา บริ ษทั วงธุรกิจ หรื อ รัฐบาล
3) สื่ อ ได้แก่ สื่ อใหม่ สื่ อมวลชน และรู ปแบบสื่ ออื่นๆ ได้แก่ เว็บไซต์ , สื่ อสังคม
ออนไลน์, บล็อก Blog
Atkin (1978) โดยที่บุคคลจะเลือกรับข่าวสารใดจากสื่อมวลชนนั้น ขึ้นอยู่กบั การคาดคะเน
เปรี ยบเทียบระหว่างผลตอบแทน (Reward Value) การลงทุนลงแรง (Expenditures) และพันธะ
ผูกพัน (Liabilities) ที่จะตามมา ถ้าผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น การได้รับข่าวสาร
หรื อความบันเทิงตามที่ตอ้ งการ สูงกว่าการลงทุนลงแรง เช่น การต้องลงทุนซื้อหาเพื่อให้ได้มาของ
สิ่ ง ของ หรื อ การต้องใช้ค วามพยายามที่ จ ะ ก็ อาจถื อได้ว่า บุ ค คลย่อ มแสวงหาข่ า วสารนั้น ๆ
(Information Seeking) แต่ถา้ ผลประโยชน์ที่ได้รับน้อยกว่าการลงทุนลงแรง บุคคลก็อาจจะไม่สนใจ
ต่อข่าวสารนั้นๆ (Information Avoidance) ในบางครั้งถ้าหากว่าความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงหรื อไม่
รับข่าวสารต้องลงทุนลงแรงมากกว่า การรับข่าวสารนั้นบุคคลก็อาจจะต้องยอมรับข่าวสารนั้น ทั้งๆ
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ที่ไม่เต็มใจ (Information Yielding) โดยการแสวงหาข่าวสารเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน 4
ประการ คือ
1) ต้องการรู้ในเหตุการณ์
2) ต้องการคาแนะนาในการปฏิบตั ิให้ถกู ต้อง
3) ต้องการข่าวสารเพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงให้กบั ตัวเอง
4) ต้องการข่าวสารเพื่อนาไปใช้สนทนากับผูอ้ ื่น
ในการนี้ บุคคลมีการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกันออกไป Schramm (1973) ได้กล่าวถึง
หลักทัว่ ไปของการเลือกความสาคัญของข่าวสาร ขึ้นอยูก่ บั ความพยายามใช้น้อยที่สุด (LeastEffort)
และผลที่จะได้สามารถบรรลุเป้ าหมายได้ (Promise of Reward) เช่น ข่าวสารที่แสวงหาได้ง่ายใน
รู ปแบบของสูตรเลือกรับข่าวสารดังนี้
การเลือกรับข่าวสาร =

สิ่ งตอบแทนที่คาดหวัง
ความพยายามที่ตอ้ งใช้

แนวความคิดของ Schramm (1973) ได้สอดคล้องกับ Atkin (1978) ที่กล่าวว่า บุคคลจะ
เลือกรับข่าวสารใดขึ้นอยูก่ บั หลักการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การคาดคะเนเปรี ยบเทียบระหว่างผลรางวัลตอบแทน (Reward Value) กับการลงทุน
ลงแรง (Expenditures) และพันธะผูกพัน (Liabilities) ที่จะตามมา
2. ความต้องการข่าวสารนั้นเกิดจากความไม่รู้หรื อความไม่แน่ ใจ (Uncertainly) ของ
ปัจเจกบุคคลที่มาจาก
(1) การมองเห็ น ความไม่สอดคล้องกัน ระหว่างระดับ ความรู้ ข องปั จ เจกบุ ค คล
ขณะนั้น กับระดับความต้องการที่อยากรู้เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมภายนอก (Extrinsic Uncertainly) ยิ่ง
เป็ นเรื่ องที่สาคัญก็ยงิ่ มีความอยากรู้ความแน่ใจสูง
(2) การมองเห็นความไม่สอดคล้องกันระหว่างความรู้ที่มีอยู่ของปั จเจกบุคคลนั้น
กับความรู้ตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ ซึ่งกาหนดโดยระดับความสนใจ ส่วนบุคคลนั้นต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
(Intrinsic Uncertainly)
3) ความต้องการได้รับความบันเทิงของปัจเจกบุคคลนั้นมาจากการกระตุน้ อารมณ์แห่ ง
ความรื่ นเริ งบันเทิ งใจ ที่เกิด จากการมองเห็นความไม่สอดคล้องกันระหว่างสภาวะที่เป็ นอยู่ของ
ปัจเจกบุคคลขณะนั้น กับระดับความสนุกสนานที่คาดหวังไว้ (Intrinsic Desire)
ข่าวสารที่จะลดความไม่รู้หรื อความไม่แน่ใจที่เกี่ยวข้องกับความสนใจภายในส่วนบุคคลต่อ
สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง (Intrinsic Uncertainly) และที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความบัน เทิ ง สนุ ก สนานส่ ว นตัว
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(Immediate Consummately Gratifications) ส่ วนข่าวสารที่ลดความไม่รู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
ภายนอก (Extrinsic Uncertainly) นั้น ชาร์ ล แอทคิน เชื่อว่า ข่าวสารที่ใช้ประโยชน์เป็ นเครื่ องมือ
ช่วยในการตัดสินใจรับรู้ ความคิด และแก้ปัญหาต่างๆ
อาจกล่าวโดยสรุ ปได้ว่า วัต ถุประสงค์ข องการแสวงหาข่ าวสารนั้น นอกจากผูร้ ั บสาร
ต้องการเพื่อสนับสนุ นทัศนคติ ความคิ ด และความเข้าใจเดิ มที่มีอยู่แล้ว ยังเป็ นการแสวงหาเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ ในด้านอื่น เช่ น เพื่อให้มีค วามรู้ และสามารถน าไปใช้เป็ นแนวทางในการ
แก้ปัญหาได้ ตลอดจนเพื่อสนองความสนใจส่วนบุคคล ทั้งนี้ การตัดสินใจแสวงหาข่าวสาร การไม่
สนใจต่อข่าวสาร ขึ้นอยูก่ บั การประเมินเปรี ยบเทียบผลตอบแทนที่จะได้รับจากการรับรู้ข่าวสารนั้น
ของผูร้ ับสารด้วยเช่นกันสาหรับทฤษฎีการแสวงหาข่าวสารนี้เป็ นพื้นฐานอย่างหนึ่งในการศึกษาวิจยั
ว่ากลุ่มประชาชนผูใ้ ช้อินเตอร์เน็ตที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีการแสวงหาข่าวสาร
ความรู้ เรื่ องการเงิ น ประเภทใดบ้าง เพื่อประโยชน์ ใด และแตกต่ างกั นอย่างไรและก่ อนให้เกิ ด
พฤติกรรมการลงทุนทางการเงินในลักษณะใด

2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์ และความพึงพอใจจากสื่ อ (Uses and Gratification
Theory)
ทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้สื่อเพื่อการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่ อ เป็ นทฤษฎีที่เน้น
ความสาคัญที่ผรู้ ับสาร โดยเน้นความสาคัญที่ผรู้ ับสาร ที่ฐานะที่เป็ นตัวจักรสารในการเลือกใช้สื่อ
เพื่อตอบสนองความต้องการ (Needs) โดยอาศัยพื้นฐานความต้องการของตนเองเป็ นหลัก ซึ่งการ
ตัดสินใจเลือกรับสื่อนั้น ผูร้ ับสารจะพิจารณาในแง่ที่ว่า ต้องการอะไร จากสื่ อใด สารประเภทไหน
และสารนั้นตอบสนองความต้องการของตนอย่างไร ถือได้ว่าเป็ นการเน้นความสาคัญของผูร้ ับสาร
ในฐานะผูก้ ระทาการสื่ อสาร โดยผูร้ ั บสารไม่ได้เป็ นเพียงผูร้ ับเอาอิทธิพลจากสื่ อมวลชนเท่านั้น
(ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2542)
เสรี วงษ์มณฑา (2535) ได้สรุ ปการศึกษาสื่อสารมวลชนตามแนวของทฤษฎีการใช้สื่อเพื่อ
ประโยชน์และความพึงพอใจ ดังนี้
1) มนุษย์จงใจแสวงหาข่าวสาร ไม่ได้ถกู ยัดเยียด ให้อ่านดูหรื อฟังมนุ ษย์มีการหลบ
หลีกข่าวสารได้ถา้ ต้องการ
2) การรับข่าวสารจากสื่อมวลชนของมนุษย์มีจุดมุ่งหมาย
3) สื่ อมวลชนต้องแข่งขัน กับสิ่ งเร้าหลายอย่างที่อาจสนองความต้องการรั บรู้ของ
มนุษย์ได้
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4) มนุษย์เป็ นผูก้ าหนดความต้องการของตนเองจากความสนใจแรงจูงใจที่เกิดขึ้นใน
กรณี ที่แตกต่างกัน
ลักษณะที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งของทฤษฎีน้ ีคือ การศึกษามนุษย์มากกว่าข้อความข่าวสารของ
การสื่ อสาร โดยเน้นการศึกษาว่าเพราะเหตุใดมนุ ษย์จึงมีพฤติกรรมทางการสื่ อสารแบบนั้นแบบนี้
มากกว่าที่จะศึกษาว่าข้อความในการสื่อสารว่าเป็ นอย่างไร และจะก่อให้เกิดอะไรในมนุ ษย์เรา โดย
ชี้ให้เห็นถึงความต้องการต่างๆ ของผูร้ ับสารที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านการสื่อสาร เพื่ออธิบายให้เห็น
ว่า ความต้องการบุคลิกภาพ และองค์ประกอบด้านต่างๆ ก็มีส่วนช่วยอธิบายว่าการที่มนุษย์แสวงหา
หรื อหลีกเลี่ยงการใช้ข่าวสารที่มีอยู่ในการสื่ อสารมวลชน เป็ นการศึกษาที่มองว่ามนุ ษย์รู้จกั ที่จ ะ
นาเอาข่าวสารที่ได้จากสื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์
Katz, Blumber, and Gurevitch(1974) ได้ศึ ก ษาข้อมูล ซึ่ งเก็บจากผูใ้ ช้สื่อในประเทศ
อิสราเอล ซึ่งเป็ นลักษณะของงานวิจยั สารวจพื้นฐานและได้พยายามที่จะคิดค้นประดิษฐ์เครื่ องมือ
ในการวัดการใช้สื่อและความพึงพอใจมากกว่าจะเป็ นการศึกษา เพื่อทดสอบสมมติ ฐาน ดังนั้น
แคทซ์ และคณะ จึ งได้สร้ างมาตราวัด ความต้องการด้านจิ ต ใจและสังคมมนุ ษ ย์ข้ ึ น โดยน าเอา
องค์ประกอบหลายองค์ประกอบมารวมกันเข้าเป็ นความต้องการในแง่ ต่างๆ ซึ่งได้แก่ องค์ประกอบ
ทั้ง 3 อย่างดังนี้
1) Mode คือ ลักษณะของความต้องการ เช่นต้องการให้เพิ่มมากขึ้นต้องการให้ลด
น้อยลงหรื อต้องการให้ได้มา
2) Connection คือการติดต่อเพื่อรับข่าวสาร ความรู้การติดต่อเพื่อความพอใจ เพื่อ
ประสบการณ์ทางอารมณ์ การติดต่อเพื่อความเชื่อถือ ความมัน่ ใจ ความมัน่ คง และการติดต่อเพื่อ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
3) Referent คื อบุค คลหรื อสิ่ งภายนอกที่ มนุ ษ ย์โ ยงการติ ด ต่อไปสู่ ได้แก่ต นเอง
ครอบครัว เพื่อน สังคม รัฐบาล ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สิ่งภายนอกอื่นๆ
จากองค์ประกอบทั้งสามที่ก ล่าวมานี้ Katz et al. (1974) ได้สร้างข้อความแสดงความ
ต้องการของบุคคลขึ้น เพื่อชี้ให้เห็นถึงความต้องการของบุคคลซึ่งสามารถใช้สื่อต่างๆ ตอบสนอง
ความพึงพอใจ ได้โดยสามารถสร้างเป็ นแบบจาลองเกี่ยวกับการใช้สื่อ เพื่อประโยชน์และความพึง
พอใจได้ดงั นี้
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สภาวะทาง
จิตใจ

ความต้องการ
จาเป็ นของ
บุคคล

ความคาดหวัง
จากสื่ อมวลชน
หรื อแหล่ง

พฤติกรรม
การใช้สื่อ

ความพึงพอใจ
ที่ได้รับจากสื่ อ

ภาพที่ 2.1 แบบจาลองการใช้สื่อเพื่อการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
แหล่งที่มา: Katz et al., 1974.
แบบจาลองที่ Katz et al. (1974) สร้างขึ้นสามารถอธิบายได้ว่าสภาพทางสังคมและจิตใจที่
แตกต่างกัน เป็ นสาเหตุให้มนุ ษย์มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งทาให้แต่ละคนคาดหวัง
หรื อคาดคะเนว่าสื่อแต่ละประเภท สามารถสนองความพึงพอใจได้ต่างกันด้วย ดังนั้น ลักษณะการ
ใช้สื่อของบุคคลที่มีความต้องการไม่เหมือนกันเล่านี้ จะแตกต่างกันออกไป ขั้นสุ ดท้ายคือ ความ
พอใจที่ได้รับจากการใช้สื่อก็จะแตกต่างกันไปด้วย
คาอธิบายเกี่ยวกับแบบจาลองนี้ ยกเป็ นตัวอย่างให้เห็นได้ในกรณี ที่มีปัจเจกบุคคลผูห้ นึ่ งซึ่ง
มีความต้องการจาเป็ นตามสภาวะทางจิตใจและสังคม เช่นต้องการเป็ นคนรอบรู้ทนั สมัย เพื่อเป็ นที่
ยอมรับของบุคคลอื่น และมีความคาดหวังจากสื่อมวลชนว่า การบริ โภคข่าวสารจากสื่ อมวลชนจะ
ช่วยสนองความต้องการได้ จึงมีการเลือกเปิ ดรับ รายการต่างๆ เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจตามที่
ต้องการได้ คื อ เป็ นคนที่ มีค วามรอบรู้ ทัน สมัย เช่ น ทาให้เกิ ด การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรื อ
พฤติกรรมบางอย่างได้เช่นกัน (พีระ จีระโสภณ, 2539)
โดย Kippax and Murray (1980) ได้นาความคิดของแคทซ์ (Katz) ไปศึกษา โดยนอกจากจะ
เน้นเรื่ องการใช้สื่อและความพึงพอใจแล้ว ยังได้เพิ่มเติมในเรื่ องของการรับรู้ในคุณประโยชน์ของ
สื่อด้วย จุดประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ คือ ต้องการหาความสัมพันธ์ของความต้องการใช้สื่อ กับ
ความพึงพอใจและการใช้สื่อกับการรับรู้คุณประโยชน์ของสื่อ ผลจากการศึกษาเป็ นดังนี้
1) ปัจจัยด้านตัวบุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ เป็ นตัวกาหนดการใช้สื่อ และ
การรับรู้คุณประโยชน์ของสื่อ โดยเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวกับอายุ ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมาก คือ
อายุต้งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป จะเลือกใช้สื่อ เพราะคานึงถึงความสาคัญของสื่อมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
น้อย คือ อายุต้ งั แต่ 9-11 ปี และกลุ่มที่มีอายุน้อยจะใช้สื่อเพื่อความบันเทิง ในขณะที่กลุ่มที่มีอายุ
มากกว่าจะใช้สื่อ เพราะมีความสนใจที่จะรับรู้เรื่ องเกี่ยวกับสังคมและความต้องการของตนเอง
2) คนที่มีระดับการศึกษาสูงจะเลือกใช้สื่อมากกว่าคนที่มีการศึกษาต่า
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3) จากประเภทของสื่ อที่ทาการศึกษา โทรทัศน์ จะถูกะเลือกใช้สูงเป็ นอันดับหนึ่ ง
เพราะกลุ่มเป้ าหมายจะเห็นว่าสื่อที่มีประโยชน์โดยให้ขอ้ มูลต่างๆ ที่เราสนใจ เช่น เกี่ยวกับโลก และ
เหตุ ก ารณ์ ภ ายในประเทศ รวมทั้งให้ค วามบัน เทิ งด้ว ย โดยหนังสื อพิ มพ์ นิ ต ยสาร วิท ยุ และ
ภาพยนตร์ จะถูกเลือกใช้เป็ นอันดับรองตามเหตุผลของการเลือกใช้
4) กลุ่ ม เป้ าหมายส่ ว นใหญ่ มี ก ารเลื อ กใช้สื่ อ อย่า งมี จุ ด มุ่ ง หมาย และเข้า ใจถึ ง
คุณประโยชน์ของสื่อที่มีต่อผูใ้ ช้
การศึกษาของ Kippax and Murray (1980) นี้ สามารถสรุ ปได้ว่าความต้องการในการใช้สื่อ
มีค วามสัมพัน ธ์ก ับการรั บรู้ ในคุ ณ ประโยชน์ ข องสื่ อ และปั จ จัยด้านตัว บุ ค คลมีอิทธิ พลต่ อการ
เลือกใช้สื่อด้วย
นอกจากนี้ McCombs, and Becker (1979) ได้กล่าวไว้ในเรื่ องการใช้สื่อตามความพอใจและ
ความต้องการว่า บุคคลใช้สื่อมวลชนเพื่อสนองความต้องการดังต่อไปนี้ คือ
1) ต้องการรู้ เหตุ ก ารณ์ (Surveillance) โดยการสังเกตการณ์ และติ ด ตามความ
เคลื่อนไหวจากสื่อมวลชน เพื่อให้รู้ทนั เหตุการณ์ เพื่อความทันสมัย รู้ว่าอะไรมีความสาคัญและควร
จะเรี ยนรู้
2) ต้องการช่ ว ยตัดสิ น ใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัด สิ น ใจในเรื่ องที่เกี่ ยวกับ
ชีวิตประจาวัน การรับสื่ อมวลชน ทาให้บุคคลสามารถกาหนดความคิดเห็นของตนเองต่อสภาวะ
หรื อเหตุการณ์รอบๆ ตัว
3) ความต้องการข้อมูลเพื่อพูดคุย (Discussions) โดยการรับสื่ อมวลชนทาให้บุคคล
มีขอ้ มูลที่สามารถนาไปพูดคุยกับผูอ้ ื่นได้
4) ความต้องการมีส่วนร่ วม (Participating) ในเหตุการณ์และความเป็ นไปต่างๆ ที่
เกิดขึ้นรอบตัว
5) ความต้องการเสริ มความคิดเห็น หรื อการสนับสนุ นการตัดสิ นใจที่ได้กระทาไป
แล้ว (Reinforcement)
6) ความต้องการความบันเทิง (Relaxing and Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลิน
และผ่อนคลายอารมณ์
ส่วน McQuail, Blumler, and Brown (1972) ได้ศึกษาตัวแปรความต้องการของผูร้ ับสาร
จากสื่อมวลชนไว้ดงั นี้
1) ความต้องการสารสนเทศ
(1) เพื่อทราบถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง สภาพปัจจุบนั ที่อยู่รอบตัว และ
สังคม
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(2) เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาข้อแนะนาในการปฏิบตั ิ ความคิดเห็น และการ
ตัดสินใจ
(3) สนองความอยากรู้อยากเห็นและสนองความสนใจ
(4) เป็ นการเรี ยนรู้ และศึกษาด้วยตนเอง
(5) สร้างความรู้สึกที่มนั่ คง
2) ความต้องการสร้างความมีเอกลักษณ์ให้แก่บุคคล
(1) ให้แรงเสริ มแก่ค่านิยมส่วนบุคคล
(2) ให้ตวั แบบทางพฤติกรรม
(3) แสดงออกร่ วมกับค่านิยมของคนอื่นๆ
(4) มองทะลุภายในตนเอง
3) ความต้องการรวมตัวและปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
(1) มองทะลุเข้าไปในสภาพแวดล้อมของผูอ้ ื่น
(2) แสดงออกร่ วมกับผูอ้ ื่น และเกิดความรู้สึกในลักษณะที่เป็ นเจ้าของ
(3) นาไปใช้ในการสนทนาและปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
(4) ใช้แทนเพื่อน
(5) ช่วยในการดาเนินตามบทบาททางสังคม
(6) สร้างสายสัมพันธ์กบั ครอบครัว เพื่อน และสังคม
4) ความต้องการความบันเทิง
(1) การหลีกหนีหรื อหลีกเลี่ยงจากปัญหาต่างๆ
(2) มีวฒั นธรรมที่เป็ นของแท้ ความสนุกสนานทางสุนทรี ยะ
(3) ได้มีอะไรทาเพื่อใช้เวลาให้หมดไป
(4) ปลดปล่อยอารมณ์
นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั ของ Wenner (1985) เกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริ โภคข่าวสาร
(News Gratifications) โดย ได้แบ่งความพึงพอใจออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
1) Orientation Gratifications หมายถึง การใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ทางด้านข้อมูล
เพื่อการอ้างอิง และเพื่อเป็ นแรงเสริ มย้าความสัมพันธ์ระหว่างปั จเจกบุคคลกับสังคมรู ปแบบของ
ความต้องการที่แสดงออกมาได้แก่ การติดตามข่าวสาร (Surveillance) การได้มาซึ่งข้อมูล เพื่อช่วย
ในการตัด สิ น ใจ (Decisional Utility) หรื อเพื่ อ ช่ ว ยในการลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ง (Vote
Gratifications) เป็ นต้น
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2) Social Gratificationsเป็ นการใช้ข่ าวสารเพื่อเชื่ อมโยงระหว่างข้อมูลเกี่ ยวกับ
สังคมซึ่งรับรู้จากข่าวสาร เข้ากับเครื อข่ายส่วนบุคคลของปัจเจกชน
3) Para-Social Gratifications หมายถึง กระบวนการใช้ประโยชน์ข่า วสารเพื่อดารง
เอกลักษณ์ของบุคคล หรื อปรากฏในเนื้อหาของสื่อ
4) Para-Orientation Gratifications หมายถึง กระบวนการใช้ข่าวสารเพื่ อประโยชน์
ในการลด หรื อผ่อนคลายความตึงเครี ยดทางอารมณ์ หรื อเพื่อปกป้ องตัวเอง
กล่าวโดยสรุ ป ทฤษฎีการใช้สื่อเพื่อการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจนี้ เป็ นการศึกษา
พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ว่าเป็ นการสื่อสารที่เกิดจากความต้องการของผูร้ ับสารเอง เพื่อเป็ น
การเลือกใช้สื่อเพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆนาไปสู่ความพึงพอใจในการบริ โภคสื่ อนั้นๆ
ซึ่งแต่ละบุคคลย่อมมีความต้องการใช้ข่าวสารตอบสนองความพึงพอใจด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน
(ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2542)
ซึ่งสอดคล้องกับ วรลักษณ์ ดวงอุดม (2550) ศึกษาเรื่ องการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจของนักลงทุนจากสหภาพยุโรปกับการลงทุนในประเทศไทย ผลจาก
การวิจยั พบว่าจากการใช้ประโยชน์ขอ้ มูลข่าวสารด้านการลงทุน มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
โดยสอดคล้องกับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการสื่ อสารโดยเน้นความสาคัญ
ของผูร้ ับสาร ต่อการเลือกรับสื่อและเลือกใช้เนื้ อหาของข่าวสารที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ตนเอง เพื่อประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง เช่น เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ เมื่อมีความตั้งใจที่แน่ นนอน
แล้ว การใช้สื่อจึงเป็ นกิจกรรมที่มีเป้ าหมาย ทิศทางที่บุคคลจะเลือกแสวงหาข่าวสารจึงเกิดจากความ
ต้องการใช้สื่อและความพึงพอใจของบุคคลนั้นๆ
สาหรั บการศึก ษาวิจยั ในครั้ งนี้ ได้ใช้ทฤษฎี การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจในการ
แสวงหาข่ าวสารเกี่ ยวกับความรู้ ว างแผนการเงิ น โดยในกลุ่มผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ ต ที่ มีลกั ษณะทาง
ประชากรที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลให้กลุ่มผูอ้ ่านมีการแสวงหาข่าวสารในความรู้เรื่ องทางการเงินที่
แตกต่ างกัน ซึ่ งคาดคะเนได้ว่า แต่ละคนนั้น จะมีก ารใช้ประโยชน์ และได้รับความพึงพอใจจาก
ข่าวสารสัมพันธ์กนั ตามไปด้วยซึ่งสอดคล้องกับผลวิจยั ของ จารุ วรรณ กิตตินราภรณ์ (2551) ศึกษา
เรื่ อง พฤติกรรมการเปิ ดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารผ่าน
เครื อข่ายอินทราเน็ต”เวิลด์ ไวด์ เว็บ” (World Wide Wed: WWW) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม ผลการศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อข่าวสารที่
เป็ นประโยชน์ ต่ อตนเองและตนเองสนใจ เมื่อจาแนกความพึงพอใจในการเปิ ดรั บข่ าวสารผ่าน
อินทราเน็ต พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการรับข่าวสารเพื่อความบันเทิง รองลงมาคือมี
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ความรู้เพิ่มขึ้นจากแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ การเข้าถึงเครื อข่ายทาได้ง่ายและทันเหตุการณ์ รู ปแบบ
การนาเสนอน่าสนใจกว่าสื่ออื่นๆ

2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
อรนุช เชาว์สุวรรณกิจ (2550) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของครัวเรื อนไทย
พบว่าพฤติกรรมการออมของครัวเรื อนไทย ปี พ.ศ. 2539-2549 มีแนวโน้มการออมเพิ่มขึ้น ซึ่งการ
ออมกับสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิ ชย์มีมากที่สุด ถึงร้อยละ 73.22 ของการออมทั้งหมด
นอกนั้นเป็ นสถาบันการเงินอื่นๆ โดยปริ มาณการออมขึ้นอยู่กบั รายได้ของครัวเรื อน และดอกเบี้ย
เงินฝากประจา เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ขนาดอัตราเงินเฟ้ อมีความสัมพันธ์กบั การออมของ
ครัวเรื อนไทยในทางตรงกันข้าม ซึ่งแม้อตั ราการออมที่สูงขึ้นมาก แต่เมื่อเทียบกับอัตราการลงทุนที่
เพิ่มขึ้นอย่างมาก จะทาให้เกิดการออมไม่เพียงพอต่อการลงทุนในอนาคตและก่อให้เกิดปัญหาพึ่งพา
เงินทุนต่างชาติ
ปลีลา มูลลิสาร (2552) ศึกษาการเปิ ดรับสื่ อ การรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อการตัดสิ นใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF ของนักลงทุนในเขตกรุ งเทพมหานครวัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อ
ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF และพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ
การับรู้ข่าวสาร และการศึกษาผลการับรู้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุน เพื่อการตัดสิ นใจลงทุนใน
กองทุน LTF ของนักลงทุน ผลการวิจยั พบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่มีการเปิ ดรับข้อมูลจากสื่ อเกี่ยวกับ
กองทุนก่อนตัดสินใจลงทุนในระดับน้อย แต่เมื่อพิจารณาสื่อรายประเภท พบว่าการเปิ ดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF มากที่สุดคือสื่อเฉพาะกิจ รองลงมาคือสื่ อบุคคล สื่ อมวลชน
อยู่ในระดับน้อย ผลการทดสอบสมมุติ ฐาน พบว่าระดับระดับการศึก ษา และรายได้ต่ อเดื อน มี
ความสัมพันธ์การเปิ ดรับสื่อประเภทต่างๆของนักลงทุน
สุปัญนี ปลัง่ กมล (2552) ศึกษาการเปิ ดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการออม ของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร วัต ถุประสงค์เพื่อศึก ษาการเปิ ดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ
ลักษณะทางประชากร และพฤติกรรมการออม ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าการ
เปิ ดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน สื่ อบุคคล สื่ อเฉพาะกิจ และสื่ อใหม่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การออมของประชาชน โดยทัศนคติ ที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ก ับพฤติก รรมการคออมของ
ประชาชน ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน ด้านอายุ และรายได้ มีผลต่อพฤติกรรมการออมที่
แตกต่างกัน โดยการใช้สื่อที่แตกต่างกันแต่ละประเภท ส่งผลให้พฤติกรรมการออมมีความแตกต่าง
กัน
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เจนิสตาร์ รักษ์สิริโสภา (2553) ศึกษาความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผูช้ มแต่ละ
ระดับที่มีต่อรายการส่ งเสริ มวัฒนธรรมไทย ทางสถานี โทรทัศน์ทีวีไทยจากการศึกษาพบว่า ผูช้ ม
รายการส่งเสริ มวัฒนธรรมไทยทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่างมีความพึงพอใจ
และใช้ประโยชน์จากรายการแต่ละรายการ แตกต่างกันออกไปโดยมีปัจ จัย เช่น ระดับการศึกษา
อาชีพ อายุ รายได้ และประสบการณ์ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ผชู้ มในแต่ละระดับมีการเปิ ดรับสาร
และเลือกรับสารแตกต่างกันอีกทั้งยังปัจจัยเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็ นตัวการสาคัญ
ในการเลือกรับข้อมูลต่างๆ ดังนั้นจึงส่งผลให้ผชู้ มรายการส่งเสริ มวัฒนธรรมไทยในแต่ละระดับ นา
ประโยชน์ที่ได้รับจากรายการไป ใช้ในลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถจาแนกประโยชน์ดงั กล่าว
ได้ดงั ต่อไปนี้ ผูช้ มระดับสู งชมรายการส่ งเสริ มวัฒนธรรมไทยเพื่อ (Ideology) หมายถึง ต้องการ
แสวงหาความรู้เพื่อสนองความอยากรู้ ของตนเองเพื่อน าความคิด ดังกล่าวไปต่อยอดและพัฒนา
ต่อไป ผูช้ มระดับกลางชมรายการส่ งเสริ มวัฒนธรรมไทยเพื่อ (Knowledge) หมายถึง ต้องการนา
ข้อมูลที่ได้รับจากการชมรายการมาสร้างความเป็ นความรู้ และใช้เป็ นหัวข้อในการสนทนา ผูช้ ม
ระดับล่างชมรายการส่งเสริ มวัฒนธรรมไทยเพื่อ (Skill) หมายถึง นาข้อมูลที่ได้รับจาการชมรายการ
มาใช้ในการประกอบอาชีพและแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเอง
ณัฏฐ์กฤตา ลิมานนท์ดารง (2553) ศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับและความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี วัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับของลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้า และเปรี ยบเทียบความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารไทยพาณิ ชย์จากัด (มหาชน) พบว่า พฤติกรรมการ
เปิ ดรับของลูกค้าที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี
โดยรวมอยูร่ ะดับมาก ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสื่ อประชาสัมพันธ์ของธนาคารไทยพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี รายด้านประเภทสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อโทรทัศน์ สื่ ออินเทอร์ เน็ต และสื่ อ
บุคคล อยูใ่ นระดับมาก ผลการเปรี ยบเทียบด้านประชากรศาสตร์กบั ความพึงพอใจของธนาคารไทย
พาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี ในสื่อประชาสัมพันธ์ พบว่าเพศที่ต่างกันมีความพึงพอใจไม่
แตกต่างกัน ส่ ว นอายุ สถานภาพ การศึกษา อาชี พ รายได้ที่แตกต่ างกัน มีค วามแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญ
ภัทธิรา เจริ ญชาศรี (2553) ศึกษาประสิ ทธิผลของการประชาสัมพันธ์กองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิ ดรับข่าวสารและ
ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ ้นระยะ
ยาว (LTF) ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ นผูเ้ สี ยภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ซึ่งพบว่า
ความถี่ในการเปิ ดรั บข่ าวสารในการประชาสัมพัน ธ์ก องทุ น มีค วามสัมพัน ธ์กบั ความรู้ เกี่ ยวกับ
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กองทุนในระดับต่าและมีทิศทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความถี่ในการเปิ ดรับ
ข่าวสารในการประชาสัมพันธ์กองทุน มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจกองทุนในระดับต่าและมีทิศ
ทางบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านประสิ ทธิผลของการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ
พบว่า การประชาสัมพันธ์กองทุน มีประสิ ทธิผลกับความรู้ ทัศนคติที่ดีต่ อกองทุ นและทาให้เกิ ด
พฤติกรรมการลงทุน
วิมลพรรณ อาภาเภท และคณะ (2554) ศึกษาพฤติกรรมการสื่ อสารในเฟชบุ๊ค (Facebook)
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้
เฟชบุ๊ค (Facebook) ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง การใช้ประโยชน์และ
ความพึ งพอใจที่ มีต่ อเฟชบุ๊ ค กับพฤติ ก รรมการสื่ อสารในเฟชบุ๊ ค ของนัก ศึก ษามหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร โดยใช้วิ ธี วิ จ ัย เชิ ง ส ารวจ ผลการวิ จ ัย สรุ ปได้ คื อ นัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มีเพศ อายุ ชั้นปี คณะ คะแนนเฉลี่ยสะสม และรายได้
ของครอบครัวแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสื่อสาร และความพึงพอใจต่อการใช้เฟชบุ๊ค (Facebook)
ไม่แตกต่างกัน ส่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มี รายได้ของครอบครัว
แตกต่างกัน มีการใช้เฟชบุ๊ค (Facebook) แตกต่างกัน และความคาดหวัง การใช้ และ ความพึงพอใจ
ต่อเฟชบุ๊ค (Facebook) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมากกับพฤติกรรมการสื่ อสารใน เฟชบุ๊ค
(Facebook) นอกจากนี้ยงั พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครส่วนใหญ่มีการ
ใช้เฟชบุ๊คทุกวัน และมีความคาดหวัง การใช้ประโยชน์อยูใ่ นระดับมากและปานกลาง ส่วนความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก
Pajarillo (2001) ได้ศึก ษาการใช้และประเมิน ผลการสื บค้น ฐานข้อมูลออนไลน์ ก ลุ่ ม
ประชากรที่ทาการศึกษาคือกลุ่มพยาบาล 3 กลุ่มและทาการสื บค้นกับฐานข้อมูลจานวน 3 ฐานผล
การศึกษาพบว่าความพึงพอใจในการใช้และผลการสืบค้นฐานข้อมูลขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์ในการ
สื บค้นและการได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ฐ านข้อมูลก่อนการสื บค้นผูใ้ ช้ส่วนใหญ่ทราบการ
ประชาสัมพัน ธ์ก ารใช้ข ้อมูลจกเพื่อนร่ ว มวิชาชี พและผลการสื บค้น ที่ ผใู้ ช้ต ้องการมากที่ สุด คื อ
เอกสารฉบับเต็มโดยผูใ้ ช้นิยมอ่านผลจากการค้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
Jones (2004) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อง Information Technology Enabled Public
SectorCustomer Service Satisfactionโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อ สร้ างความพึงพอใจกับการ
ให้บริ ก ารแบบ Real-Time อัน ได้แก่ การที่ พนักงานสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ใน
ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ในระบบฐานข้อมูลและให้คาแนะนา ตอบคาถามได้ทนั ทีในขณะที่มีการ
ติดต่อเข้ามา มากกว่าการที่จะได้รับคาชี้แนะภายหลัง นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังชี้ให้เห็นว่าการใช้
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บริ การแบบโดยทันทีหรื อ Real-time สามารถช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานให้ดียิ่งขึ้น และ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การได้ดีมากยิง่ ขึ้นด้วย
Johnson and Kaye (2004) ศึกษาเรื่ องการรับรู้ความน่าเชื่อถือต่อสื่อดั้งเดิมและอินเทอร์ เน็ต
ของผูใ้ ช้บล็อกโดยควบคุมตัวแปรด้านประชากรทางการเมืองการศึกษาพบว่าผูร้ ับข่าวสารให้ความ
เชื่ อถือต่ อข้อมูลในเชิ งลึก จากเว็บมากข้อมูลดังกล่าวน ามาใช้ในงานวิจ ัยด้านปั จ จัยที่ สาคัญต่ อ
พฤติกรรมการเลือกใช้สื่อออนไลน์ท้ งั ในคอมพิว เตอร์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ความน่ าเชื่อถือของ
ข่าวสาร ขึ้นอยูก่ บั แหล่งสารที่นาเสนอ
Lim and Dubinsky (2005) ได้ศึกษาเรื่ องความตั้งใจสั่งซื้อสิ นค้าบนอินเตอร์ เน็ต โดยใช้
TPB Model และการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างความเชื่อที่สาคัญที่สุด (Interdependencies Between
Salient Belief) ผลการวิจ ัยพบว่า 1) ความสามารถของตัว เอง (Self-efficacy) และความสามารถ
อานวยความสะดวก (Facilitation of Ability) ส่ งผลต่อการรั บรู้ เกี่ ยวกับการควบคุ มพฤติ กรรม
(Perceived Behavioral Control) จึงทาให้เกิดการตั้งใจซื้อสินค้าบนอินเตอร์เน็ต (Purchase Intention
on the Internet) 2) ครอบครัว (Family) และเพื่อน (Friend) คือ กลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) ที่
ส่ งผลให้เกิ ด ทัศนคติ ในการซื้ อสิ น ค้าออนไลน์ (Attitude Toward Online Shopping) และ 3)
ผลิต ภัณ ฑ์ (Merchandise) ความน่ าเชื่ อถื อ (Reliability) และเส้น ทาง (Navigation)ส่ งผลให้เกิ ด
ทัศนคติ ในการซื้อสิ น ค้าออนไลน์ และทาให้เกิ ดการตั้งใจซื้ อสิ น ค้าบนอินเตอร์ เน็ ต จากข้อมูล
ข่าวสาร
Wixom and Todd (2005) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการพัฒนาโมเดลรวมกันในความเชื่อที่พิเศษ
และทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างระบบโดยการใช้ TAM และความพึงพอใจของผูใ้ ช้ พบว่า คุณภาพ
ของข้อมูลส่ งผลให้เกิ ดความพึงพอใจของข้อมูล (Information Satisfaction) ส่ งผลให้เกิ ดการมี
ประโยชน์ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของระบบ (System Satisfaction) ส่งผลให้เกิดความง่ายในการ
ใช้งาน และส่งผลให้เกิดการมีประโยชน์ทศั นคติส่งผลให้เกิดความตั้งใจ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
Nielsen Mckinsey Company (2011) ได้ทาการศึกษาเรื่ องใช้ประโยชน์อย่างไรกับสื่ อสังคม
ออนไลน์โดยศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จาก Facebook ของกลุ่มผูใ้ ช้บริ การพบว่า ผูใ้ ช้ Facebook
สาหรั บ ตรวจสอบรั บผลตอบรั บผลตอบรั บต่ อผลิต ภัณ ฑ์หรื อบริ การกว่ าร้ อยละ 66.00 ศึ ก ษา
รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การร้อยละ 60.00 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรื อบริ การ
ร้อยละ 60.00 รับคูปองหรื อโปรโมชัน่ พิเศษต่างๆ ร้อยละ 58.00 แสดงให้เห็นว่า Facebook เป็ นช่อง
ทางการสื่อสารที่ผผู้ ลิตและผูบ้ ริ โภคสามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ในทางตรงเพราะผูบ้ ริ โภคใช้เป็ น
ช่ องทางในการหาข้อมูลของสิ น ค้าบริ ก าร ทาให้ผผู้ ลิต สามารถน าข้อคิ ด เห็ น ของผูบ้ ริ โภคไป
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ปรั บ ปรุ งได้ใ นทัน ที ซึ่ งการศึก ษาของ Nielsen Mckinsey Company แสดงให้เ ห็ น ถึง การใช้
ประโยชน์ของการติดต่อสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่สามารถติดต่อกันได้รวดเร็ วทาให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจ
สรุ ปจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผูใ้ ช้สื่อมีความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ในการใช้
สื่อในรับมาก และสื่อออนไลน์จะช่วยให้ผใู้ ช้สื่อมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์ในการใช้สื่อ
มากยิ่งขึ้น เนื่ องจากมีค วามรวดเร็ วในการเข้าถึงข่ าวสารได้มากที่สุด รวมถึงมีผใู้ ช้สื่อที่ มีร ะดับ
การศึกษา อาชีพ อายุ รายได้ และประสบการณ์ต่างกัน มีการแสวงหาข่าวสาร ต่างกันการแสวงหา
ข่าวสาร มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจและใช้ประโยชน์จากใช้สื่อ

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึกษา การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ จากข่าวสารการลงทุนการเงินของผูล้ งทุน
ประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ (Quantitative Method) โดย
ใช้การวิจยั เชิงสารวจ (Survey Approach) เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการ
เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ ตอบปั ญ หาการวิ จ ัย โดยการใช้แ บบสอบถามออนไลน์ ผ่ า นทาง
สื่อคอมพิวเตอร์ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีระเบียบวิธีวิจยั ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือและการทดสอบคุณภาพเครื่ องมือ
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิจยั

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ ผูใ้ ช้สื่อใหม่ ทาง เว็บไซต์ของสถาบันการเงิน สื่ อสังคม
ออนไลน์ และบล็อก (Blog) ส่วนบุคคล ทั้งนี้ ผวู้ ิจยั ศึกษาข้อมูลประชากรจากข้อมูลนักลงทุ นทาง
การเงินของผูล้ งทุนประเภทบุคคล ผูเ้ ปิ ดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
2557) จานวน 1,042,492 คน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557)
การคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรจาก ข้อมูลนักลงทุนทางการเงินของผูล้ งทุนประเภทบุคคล ผูเ้ ปิ ดบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ผวู้ ิจยั กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง จากการคานวณ
ตามสูตรของ Yamane (1967) โดยกาหนดความเชื่อมัน่ ที่ 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดังนี้
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n

=

N
1+ N (e)2
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนประชากร
e = 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
n =
3,000,000
1+ (3,000,000) (0.05)2
n =
399.98 ~ 400
ดังนั้น ขนาดของตัว อย่างที่ ใ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามที่ ค านวณได้เท่ ากับ 400
ตัวอย่าง ทั้งนี้ ผวู้ ิจยั เลือกใช้แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ให้ทาง ไลน์ (Line) กลุ่มนักลงทุน
และ เฟชบุ๊ค (Facebook) กลุ่มนักลงทุน โดยจะเลือกแจกเฉพาะผูล้ งทุนประเภทบุคคล ซึ่งเป็ นผูใ้ ช้
การสื่อสารสนเทศ ได้แก่ ผูใ้ ช้สื่อ ทางเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ ที่เป็ นนักลงทุนทางการเงินที่เปิ ด
บัญชีลงทุนในหลักทรัพย์ โดยใช้แบบสอบถามตามกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้

3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือแบบสอบถามเรื่ อง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ
จากข่าวสารการลงทุนการเงิน ของผูล้ งทุน ประเภทบุ ค คลในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร ผูว้ ิจยั ได้
ออกแบบถามซึ่ ง ศึ ก ษาจากแนวคิ ด และงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยผู้วิ จ ัย ก าหนดโครงสร้ า ง
แบบสอบถาม ตามตัวแปรที่ศึกษาจากกรอบแนวคิดของการวิจยั ที่ผวู้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
โครงสร้างแบบสอบถาม
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น โดยมีคาถามชนิดปลายปิ ด โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถาม
ออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อคาถามเกี่ยวกับปั จจัยลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ โดยเป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด มาตรานามบัญญัติ (Nominal
Scale) และเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) จานวน 5 ข้อ
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ส่วนที่ 2 ข้อคาถามเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินจากสื่ อออนไลน์
ของผูล้ งทุนประเภทบุคคล ในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร จาแนกชนิ ดของแบบสอบถามได้ 2 ส่ วน
คือ 1) จ าแนกตามจานวนครั้ งที่ ใช้อินเตอร์ เน็ตเพื่อแสวงหาข่าวสาร ความถี่ในการการแสวงหา
ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ต่อวัน และช่วงเวลาที่ท่านใช้อินเตอร์ เน็ตเพื่อแสวงหาข่าวสาร จานวน 3
ข้อ แบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบ (Check List) จานวน 3 ข้อ และ 2) ด้านการแสวงหาข่าวสาร
การลงทุนทางการเงินจากสื่อออนไลน์ จานวน 16 ข้อ ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการ
เงิน จานวน 9 ข้อ และวัตถุประสงค์เปิ ดรับข่าวสารด้านการการลงทุนทางการเงิน จานวน 4 ข้อ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale)
ส่วนที่ 3 ข้อคาถามเกี่ยวกับ ปัจจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
จากสื่ อออนไลน์ ของผูล้ งทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร แบบสอบถามเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) โดยใช้ระดับในการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval
Scale) เป็ นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จานวน 19 ข้อ
ส่วนที่ 4 ข้อคาถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินจากสื่ อออนไลน์
ของผูล้ งทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่อสาร แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Likert Scale) โดยใช้ระดับในการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็ นคาถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จานวน 6 ข้อ
โดยเกณฑ์การให้คะแนนในแบบสอบถามส่ วนที่ 3 และส่ วนที่ 4 เป็ นคาถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยประยุกต์ใช้ตามรู ปแบบของ Likert’s Scale ซึ่งกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การวัด
มากอย่างยิง่
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยอย่างยิง่

ระดับคะแนน
กาหนดให้เท่ากับ 5 คะแนน
กาหนดให้เท่ากับ 4 คะแนน
กาหนดให้เท่ากับ 3 คะแนน
กาหนดให้เท่ากับ 2 คะแนน
กาหนดให้เท่ากับ 1 คะแนน

วิธีการแปลผลแบบสอบถามส่วนนี้ได้ใช้ค่าเฉลี่ย (  ) ตามเกณฑ์คะแนนดังนี้ (กฤช
อัฉริ ยาภิรมย์, 2550, น. 38 อ้างถึงใน นพดล กุสะโล, 2554, น. 29-30)
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ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น

= คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
= 5–1
5
= 0.80
เกณฑ์การวัดและแปลความหมายในแบบสอบถามส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5
ระดับคะแนน
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80

ความหมาย
อยูใ่ นเกณฑ์ เห็นด้วยอย่างยิง่
อยูใ่ นเกณฑ์ เห็นด้วยมาก
อยูใ่ นเกณฑ์ เห็นด้วยปานกลาง
อยูใ่ นเกณฑ์ เห็นด้วยน้อย
อยูใ่ นเกณฑ์ เห็นด้วยน้อยอย่างยิง่

3.3 ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือและการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.3.1 ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู้ ิจยั ได้สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีข้ นั ตอน
ในการสร้างแบบสอบถาม 9 ขั้นตอน ตามลาดับดังนี้
1) การศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม และกาหนดกรอบแนวความคิดในการวิจยั
2) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) โดยศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) โดยศึกษาจากตารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ รายงานการวิจยั และวิทยานิ พนธ์ เพื่อ
เป็ นแนวทางนามาสร้างข้อคาถาม (Item) ของแบบสอบถาม
3) กาหนดประเด็นและขอบเขตของคาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และประโยชน์
ของการวิจยั
4) ดาเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่ าง
5) นาแบบสอบถามที่แก้ไขตามคาแนะนามาดาเนิ นการทดลอง (Try out) กับกลุ่มที่ มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั แต่ไม่ใช่ประชากรของการวิจยั นี้ จานวน 40 คน
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7) นาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ ทดสอบความความน่าเชื่อถือ (Reliability Analysis)
8) ปรั บปรุ งแบบสอบถามอีก ครั้ง แล้ว นาเสนออาจารย์ที่ปรึ ก ษา เพื่อแก้ไขปรั บปรุ ง
เพิ่มเติมเพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพ
9) นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
3.3.2 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
ในการศึก ษาครั้ งนี้ ได้มีก ารทดสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (Validity) และความเชื่ อมัน่
(Reliability) ดังนี้
ความตรงเชิงเนื้ อหา (Validity) ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ได้จากการทบทวนเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณา และนาไปทดสอบความตรงเชิงเนื้ อหา (Content
Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ ใช้ (Wording) เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไขก่ อนน าไป
สอบถามในการเก็บข้อมูลจริ ง
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น และปรับปรุ งแก้ไขตาม
คาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญไปลองใช้ (Try Out) จานวน 40 ชุด กับกลุ่มที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับ
ประชากรในการวิจ ัย แต่ ไม่ใช่ ประชากรสาหรั บการวิจ ัย นี้ ได้แก่ นัก ลงทุ น เปิ ดบัญ ชี ซ้ื อขาย
หลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นผูใ้ ช้สื่อใหม่ ทาง เว็บไซต์ของสถาบันการเงิน สื่อสังคมออนไลน์ จากนั้นจึงนา
แบบสอบถามที่รวบรวมได้มาทดสอบความเชื่อมัน่ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ หา
ความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์สมั ประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ที่ Nunnally (1978) ดังนี้
ค่า α มากกว่าและเท่ากับ 0.7 สาหรับงานวิจยั โดยการสารวจ (Survey Research)
ค่า α มากกว่าและเท่ากับ 0.8 สาหรับงานวิจยั พื้นฐาน (Basic Research)
ค่า α มากกว่าและเท่ากับ 0.9 สาหรับการตัดสินใจ (Important Research)
สาหรับการหาความเชื่อถือได้แต่ละแบบ เป็ นการคานวณค่าความความเชื่อถือได้ ซึ่งเป็ นตัว
เลขที่อยูใ่ นรู ปทศนิยม มีค่าไม่เกิน 1.00 การแปลความหมายค่าความน่ าเชื่อถือ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ,
2553) ใช้เกณฑ์ดงั ตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 เกณฑ์การแปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ค่าความเชื่อถือได้
0.80 - 1.00
0.70 - 0.79
0.50 - 0.69
0.30 - 0.49
ต่ากว่า 0.30

ระดับความเชื่อถือได้
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก

การนาไปใช้
ใช้ได้ดีมาก
ใช้ได้ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง
ใช้ไม่ได้

จากการนาแบบสอบถามเรื่ อง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ จากข่าวสารการลงทุน
การเงินของผูล้ งทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร ไปทดลองใช้ (Try out) กับนัก
ลงทุนเปิ ดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นนักลงทุนทางการเงินของผูล้ งทุนประเภทบุคคล ผูเ้ ปิ ด
บัญ ชี ซ้ื อขายหลัก ทรั พย์ กับตลาดหลัก ทรั พย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งใช้สารสนเทศ ผูใ้ ช้สื่อ ทาง
เว็บไซต์ สื่ อสังคมออนไลน์ ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน ซึ่งมีค่าความเชื่อมัน่ อยู่ในระดับ
0.881 จึงนาไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างได้

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ เก็บ ข้อ มูล โดยใช้วิ ธี ก ารแจกแบบสอบถาม
(Questionnaire) แก่นกั ลงทุนทางการเงินของผูล้ งทุนประเภทบุคคล ผูเ้ ปิ ดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งใช้สารสนเทศ ผูใ้ ช้สื่อ ทางเว็บไซต์ สื่ อสังคมออนไลน์ ที่
มิใช่กลุ่มตัวอย่าง ตามสัดส่วนของแต่ละส่ วน และผูว้ ิจยั เก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง โดยแจก
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน โดยมีรายละเอียดขั้นตอนในการเก็บรวมรวมข้อมูล
ดังนี้
1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารผล
การปฏิบัติงาน เอกสารทางวิชาการ บทความ วิทยานิ พนธ์ รายงานการวิจยั และข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต
2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมจากแบบสอบถามโดยเก็บข้อมูลจากนักลงทุน
ทางการเงิน ของผูล้ งทุ น ประเภทบุ ค คล ผูเ้ ปิ ดบัญ ชี ซ้ือขายหลักทรั พย์ กับตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
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ประเทศไทย ซึ่งใช้สารสนเทศ ผูใ้ ช้สื่อ ทางเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ โดยสามารถอธิบายขั้นตอน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดงั นี้
(1) ผูว้ ิจยั แจกแบบสอบถามกับนักลงทุนทางการเงินของผูล้ งทุนประเภทบุคคล ผูเ้ ปิ ด
บัญ ชี ซ้ื อขายหลัก ทรั พย์ กับตลาดหลัก ทรั พย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งใช้สารสนเทศ ผูใ้ ช้สื่อ ทาง
เว็บไซต์ สื่ อสังคมออนไลน์ และบล็อก ตามวิธีก ารสุ่ มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience
Sampling) ซึ่งเป็ น Non-probability โดยใช้แบบสอบถามตามกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
(2) ผูว้ ิจยั แจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง
(3) รวบรวมแบบสอบถามที่ส่งคืนทั้งหมดไปทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลในขั้นตอนต่อไป

3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิจยั
การวิเคราะห์ผลข้อมูลเกี่ยวกับ ศึกษา การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ จากข่าวสารการ
ลงทุ นการเงิน ของผูล้ งทุ นประเภทบุค คลในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร ผูว้ ิจ ัยได้ต รวจสอบความ
สมบูรณ์ และความถูกต้องของแบบสอบถาม แล้วนามาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
สังคมศาสตร์ ดังนี้
3.5.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้เรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามทั้งหมด
มาดาเนินการดังนี้
1) การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผูว้ ิจยั ตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2) นาแบบสอบถามที่ถกู ต้องเรี ยบร้อยแล้วมาลงรหัสข้อมูล
3) บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามลงในโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
4) ประมวลผลข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ
5) วิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลผล

48
3.5.2 สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิจยั
เมื่อผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามแล้ว นามาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ
ดังนี้
1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้ในการพรรณนาข้อมูลตัวแปรด้านต่างๆ ดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะทางประชากร และการแสวงหาข่าวสารในยุค
สารสนเทศ จาแนกตามจานวนครั้งที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาข่าวสาร ความถี่ในการการแสวงหา
ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ต่อวัน และช่วงเวลาที่ท่านใช้อินเตอร์ เน็ตเพื่ อแสวงหาข่าวสาร สถิติที่ใช้
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสาร ด้านการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทาง
การเงิ น จากสื่ อออนไลน์ ประเภทของข่ าวสารทางการลงทุ น ทางการเงิ น วัต ถุประสงค์เปิ ดรั บ
ข่าวสารด้านการการลงทุ นทางการเงิน การใช้ประโยชน์ข่ าวสารการลงทุนการเงิ นของผูล้ งทุ น
ประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร และความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินของ
ผูล้ งทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic
Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2) สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่อเปรี ยบเที ยบความแตกต่าง และ
ทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม สถิติที่ใช้ประกอบด้วย Independent
Sample T-test กรณี 2 ตัวแปร และ One-way ANOVA กรณี ตวั แปรมากกว่า 2 ตัวแปร ซึ่งการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวถ้าพบว่ามีนยั สาคัญทางสถิติจะทดสอบรายคู่ ดังนี้
(1) สมมติ ฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรต่างกัน มีการแสวงหาข่ าวสารการ
ลงทุนทางการเงินแตกต่างกัน สถิติที่ใช้ประกอบด้วย Independent sample t-test กรณี 2 ตัวแปร
และ One-way ANOVA กรณี ตวั แปรมากกว่า 2 ตัวแปร ซึ่งการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวถ้า
พบว่ามีนยั สาคัญทางสถิติจะทดสอบรายคู่
(2) สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่ต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ข่าวสาร
การลงทุนทางการเงินแตกต่างกัน สถิติที่ใช้ประกอบด้วย Independent Sample T-test กรณี 2 ตัว
แปร และ One-way ANOVA กรณี ตวั แปรมากกว่า 2 ตัวแปร ซึ่งการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวถ้าพบว่ามีนยั สาคัญทางสถิติจะทดสอบรายคู่
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(3) สมมติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากรที่ต่างกัน มีความพึงพอใจข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินแตกต่างกัน สถิติที่ใช้ ได้แก่ One-way ANOVA กรณี ตวั แปรมากกว่า 2 ตัวแปร
ซึ่งการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวถ้าพบว่ามีนยั สาคัญทางสถิติจะทดสอบรายคู่
(4) สมมติ ฐานที่ 4 การแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศมีความสัมพันธ์ต่ อ
ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน สถิติที่ใช้ ได้แก่ Pearson’s Product moment Correlation
ซึ่งวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์
(5) สมมติ ฐานที่ 5 การแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศมีความสัมพันธ์ต่ อ
ความพึ งพอใจข่ า วสารการลงทุ น ทางการเงิ น สถิ ติ ที่ใ ช้ ได้แ ก่ Pearson’s Product moment
Correlation ซึ่งวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ในการวิเคราะห์ข ้อมูลสาหรั บงานวิจ ัยเรื่ อ ง การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ จาก
ข่าวสารการลงทุนการเงินของผูล้ งทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่อสาร โดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติ วิเคราะห์ตามสมมติฐานของการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลความหมาย
ของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูท้ าการวิจยั ได้กาหนดการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามลาดับดังนี้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จึง
กาหนดความหมายของสัญลักษณ์ดงั นี้
n
แทน ค่าจานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์
̅ แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง
SD แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
t
แทน ค่าสถิติ t ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
p
แทน ค่าความน่าจะเป็ นของความคลาดเคลื่อน (Probability)
F
แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณา (F-Distribution)
MS แทน Mean Square
การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 ตอนที่ 1 ปัจจัยลักษณะทางประชากร
4.2 ตอนที่ 2 การแสวงหาข่ า วสารของสื่ อในยุค สารสนเทศการสื่ อสาร ของผูล้ งทุ น
ประเภทบุคคล
4.3 ตอนที่ 3 การใช้ประโยชน์ในข่าวสารการลงทุน ทางการเงิน ของผูล้ งทุน ประเภท
บุคคลในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
4.4 ตอนที่ 4 ความพึงพอใจในข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ของผูล้ งทุนประเภทบุคคล
ในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
4.5 ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
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4.1 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ปัจจัยลักษณะทางประชากร
การวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชี พ
ตารางที่ 4.1 ถึง 4.5 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามปัจจัยลักษณะทางประชากร
ลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวนทั้งสิ้ น 400 คน สามารถอธิบายได้
ดังนี้
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
123
277
400

ร้ อยละ
30.80
69.30
100.00

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 69.30 และเพศชาย คิดเป็ น
ร้อยละ 30.80
ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
อายุ (ปี )

จานวน

ร้ อยละ

21-25

14

3.5

26-30

127

31.8

31-35

195

48.8

36 ปี ขึ้นไป

64

16

400

100

รวม

จากตารางที่ 4.2 อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 31-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 48.80 รองลงมาคือ ช่วง
อายุ 26-30 คิดเป็ นร้อยละ 31.80 อายุ 36-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 16.00 และ 21-25 ปี คิดเป็ นร้อยละ
3.50 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษาสูงสุ ด
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโทและสูงกว่า
รวม

จานวน
11
215
174
400

ร้ อยละ
2.8
53.8
43.5
100

จากตารางที่ 4.3 ระดับการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่ มีการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
53.80 รองลงมาปริ ญญาโทและสูงกว่า คิดเป็ นร้อยละ 43.50 และ ต่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
2.80 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน (บาท)
จานวน
ต่ากว่า 15,000
37
15,001 – 30,000
110
30,001 – 45,000
141
45,001 บาทขึ้นไป
112
รวม
400

ร้ อยละ
9.30
27.50
35.30
28.0
100.00

จากตารางที่ 4.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-45,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 35.30 รองลงมา 45,001 ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 28.0 15,000-30,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 27.50 และต่ากว่า 15,000 บาท ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพหลัก
อาชีพหลัก
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ
รวม

จานวน
201
65
122
22
400

ร้ อยละ
50.20
16.30
28.00
5.50
100.00

จากตารางที่ 4.5 อาชีพหลัก พบว่า ส่ วนใหญ่พนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 50.20
รองลงมาธุรกิจส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 28.00 ข้าราชการ หรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ
16.30 อื่นๆ ได้แก่ รับจ้าง นักลงทุน คิดเป็ น ร้อยละ 5.50 ตามลาดับ

4.2 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ การแสวงหาข่ าวสารของสื่ อในยุคสารสนเทศการสื่ อสารของผู้
ลงทุนประเภทบุคคล
วิเคราะห์การแสวงหาข่ าวสารของสื่ อในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร ของผูล้ งทุนประเภท
บุคคล โดยการวิเคราะห์จานวนและร้อยละ ตามตารางที่ 4.7 ถึงตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.6 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามการแสวงหาข่าวสารของสื่ อในยุค
สารสนเทศการสื่อสารการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาข่าวสาร
การใช้ อนิ เตอร์ เน็ตเพือ่ แสวงหาข่ าวสาร
ต่ากว่า 1วัน/สัปดาห์
1-2 วัน/สัปดาห์
3-4 วัน/สัปดาห์
5-6 วัน/สัปดาห์
ทุกวัน/สัปดาห์
รวม

จานวน
42
142
86
16
114
400

ร้ อยละ
10.50
35.50
21.50
4.00
28.50
100.00
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จากตารางที่ 4.6 การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาข่าวสาร พบว่า ส่ วนใหญ่ ใช้อินเตอร์ เน็ต
1-2 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 35.50 รองลงมาทุกวันต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 28.50 ใช้ 3-4 วัน
ต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 21.50 ต่ากว่า 1 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 10.50 และ 5-6 วันต่อ
สัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 4.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.7 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามการแสวงหาข่าวสารของสื่ อในยุค
สารสนเทศการสื่อสาร ความถี่ในการแสวงหาข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ต่อวัน
ความถี่ในการการแสวงหาข่ าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ต่อวัน
1 ครั้งต่อวัน
2-3 ครั้งต่อวัน
4-5 ครั้งต่อวัน
6-7 ครั้งต่อวัน
มากกว่า 7 ครั้งต่อวัน
รวม

จานวน
30
133
65
14
158
400

ร้ อยละ
7.50
33.30
16.30
3.50
39.50
100.00

จากตารางที่ 4.7 ความถี่ในการการแสวงหาข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ต่อวัน พบว่า ส่วนใหญ่
ใช้สื่อออนไลน์ มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 39.50 รองลงมาใช้ 2-3 ครั้งต่อวัน คิดเป็ น
ร้อยละ 33.30 ใช้ 4-5 ครั้งต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 16.30 ใช้ 1 ครั้งต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 7.50 และ 6-7
ครั้งต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 3.50 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.8 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามการแสวงหาข่าวสารของสื่ อในยุค
สารสนเทศการสื่อสาร ช่วงเวลาที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาข่าวสารบ่อยที่สุด
ช่ วงเวลาที่ใช้ อนิ เตอร์ เน็ตเพือ่ แสวงหาข่ าวสารบ่อยที่สุด
06.01-10.00 น.
10.01-14.00 น.
14.01-18.00 น.
18.01-22.00 น.
22.01-02.00 น.
02.01-06.00 น.
รวม

จานวน
54
127
87
95
35
2
400

ร้ อยละ
13.50
31.80
21.80
23.80
8.80
.50
100.00

ตารางที่ 4.8 ช่วงเวลาที่ใช้อินเตอร์ เน็ตเพื่อแสวงหาข่าวสารบ่อยที่สุด พบว่า ส่ วนใหญ่ ใช้
ในเวลา 10.01-14.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 31.80 รองลงมา ใช้ในเวลา 18.01-22.00 น. คิดเป็ นร้อยละ
23.80 14.01-18.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 21.80 ใช้ในเวลา 06.01-10.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 13.50 ใช้ใน
เวลา 22.01-02.00 น. คิ ด เป็ นร้ อยละ 8.80 และใช้ในเวลา 02.01-06.00 น.คิ ด เป็ นร้ อ ยละ .50
ตามลาดับ
วิเคราะห์การแสวงหาข่ าวสารของสื่ อในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร ของผูล้ งทุนประเภท
บุคคล โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ตามตารางที่ 4.9 ถึงตารางที่ 4.11
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามการแสวงหาข่ าวสารของสื่ อในยุค
สารสนเทศการสื่อสาร จาแนกตามสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการแสวงหาข่าวสารการลงทุน
ทางการเงิน
(n = 400)
สื่อออนไลน์ ทใี่ ช้ ในการแสวงหาข่าวสาร
SD การแปลผล ลาดับ
x
1. เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)
3.36
1.45
มาก
1
2. เว็บไซต์ในเครื อตลาดหลักทรัพย์ (เช่น
3.16
1.30 ปานกลาง
2
ww.settrade.com,www.setsmart.com)
3. เว็บไซต์ของธนาคาร (เช่น
3.09
1.29 ปานกลาง
3
www.kasikornbank.com,www.ktb.com)
4. เว็บไซต์ของบริ ษทั หลักทรัพย์ (เช่น
2.54 1.22
น้อย
14
www.bualuang.co.th , www.maybank-ke.co.th)
5. เว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลการลงทุนในหลักทรัพย์ (เช่น
2.91 1.33 ปานกลาง
4
www.Stock2morrow, www.trade2win.com)
6. เว็บบอร์ดด้านการลงทุน (เช่น www.pantip.com/
2.50 1.20
น้อย
15
สินธร)
7. เฟสบุ๊คแฟนเพจของตลาดหลักทรัพย์(SET ตลาด
2.89 1.29 ปานกลาง
5
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
(https://www.facebook.com/set.or.th)
8. เฟสบุ๊คแฟนเพจของธนาคารและบริ การทาง
2.59 1.23
น้อย
11
การเงิน เช่น เฟสบุ๊คแฟนเพจธนาคารกสิกรไทย
(https://www.facebook.com/KBankLive)
9. เฟสบุ๊คบุคคลสาธารณะ ผูเ้ ชี่ยวชาญการลงทุนทาง
2.89 1.32 ปานกลาง
6
การเงิน เช่น ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
https://www.facebook.com//dr.niwetfanpage
10. เฟสบุ๊คที่เกี่ยวข้องการวางแผนการเงิน เช่น
2.60
1.30
น้อย
9
Aommoney ออมมันนี่, Maibat ข้อคิดทางการเงิน
11. เฟสบุ๊คของโบรกเกอร์ ที่แนะนาการลงทุน ใน
2.78
1.31 ปานกลาง
7
หลักทรัพย์ เช่น หุน้ ปั่น
(https://www.facebook.com/Hoonpunn)
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
สื่อออนไลน์ ทใี่ ช้ ในการแสวงหาข่าวสาร
12. ยูทูป(youtube) เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงิน
13. ช่อง Channel ใน ยูทูป(youtube) ของตลาด
หลักทรัพย์และบริ ษทั ในเครื อ
(https://www.youtube.com/user/setthailand)
14. ช่อง Channel ใน ยูทูป(youtube) ของบริ ษทั
หลักทรัพย์และสถาบันการเงิน เช่น
Bualuangichannel
15. ช่อง Channel ใน ยูทูป(youtube) ข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงิน เช่น moneychannel ,efinancethai
รวมเฉลีย่

x

2.60

SD
1.29

การแปลผล
น้อย

ลาดับ
10

2.63

1.32

ปานกลาง

8

2.54

1.31

น้อย

13

2.55

1.29

น้อย

12

2.78

1.30

ปานกลาง

-

จากตารางที่ 4.9 พบว่า การแสวงหาข่าวสารของสื่ อในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร จาแนก
ตามสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงิน จานวนทั้งสิ้ น 400 คน พบว่า
การแสวงหาข่าวสารในสื่ อออนไลน์ 3 อันดับแรก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ การแสวงหาข่าวสาร
ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 รองลงมา เว็บไซต์ใน
เครื อตลาดหลักทรัพย์ (เช่น www.settrade.com,www.setsmart.com) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 อันดับสาม
เว็บไซต์ของธนาคาร (เช่น www.kasikornbank.com,www.ktb.com) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 และอันดับ
สุดท้ายแสวงหาข่าวสารในสื่ อออนไลน์ ผ่านทางเว็บบอร์ ดด้านการลงทุน(เช่น www.pantip.com/
สินธร) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามการแสวงหาข่าวสารของสื่ อในยุค
สารสนเทศการสื่ อสาร (สื่ อใหม่) จ าแนกตามประเภทของข่ าวสารทางการลงทุ น
ทางการเงินที่เลือกแสวงหาข่าวสาร
(n = 400)
ประเภทของข่ าวสารทางการลงทุนทางการเงิน
SD การแปลผล ลาดับ
x
1. ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
3.35
1.24 ปานกลาง
1
2.79
1.22 ปานกลาง
8
2. ผลประกอบการ งบการเงินของบริ ษทั
3. ข้อมูลด้านการลงทุนทางการเงิน
4. สิทธิการใช้ประโยชน์ทางการลงทุนทางการเงิน
5. รายงานการซื้อขายหุน้
6. ข่าวเศรษฐกิจ ข้อมูลประมาณการทางเศรษฐกิ จ
ข่าวเงินเฟ้ อ ข่าวรายงานความเชื่อมัน่ ผูบ้ ริ โภค
7. อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ผลตอบแทน
8. ข่าว/บทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทางการเงิน
รวมเฉลีย่

3.24
2.93
2.95
2.94

1.17
1.21
1.20
1.35

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2
6
4
5

3.16
2.82

1.15
1.28

ปานกลาง
ปานกลาง

3
7

3.02

1.23

ปานกลาง

-

จากตารางที่ 4.10 พบว่า การแสวงหาข่าวสารของสื่ อในยุคสารสนเทศการสื่ อสารจาแนก
ตามประเภทของข่าวสารทางการลงทุน ทางการเงินที่ เลือกแสวงหา จานวนทั้งสิ้ น 400 คน พบว่า
เลือกแสวงหาข่ าวสารใน 3 ประเภทแรก ได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ ข้อ มูลเกี่ ยวกับธุ รกิ จ และ
ผลิต ภัณฑ์ทางการเงิ น ค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 รองลงมา ข้อมูลด้านการลงทุ นทางการเงิน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.24 อัน ดับสาม อัตราดอกเบี้ย อัต ราแลกเปลี่ยน ผลตอบแทน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 และ
อันดับสุดท้าย ผลประกอบการ งบการเงินของบริ ษทั ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามการแสวงหาข่าวสารของสื่ อในยุค
สารสนเทศการสื่อสาร (สื่ อใหม่) จาแนกตามวัตถุประสงค์เปิ ดรับข่าวสารด้านการ
ลงทุนทางการเงิน
(n = 400)
วัตถุประสงค์
SD การแปลผล ลาดับ
x
1. ข่าวสารการวางแผนการเงินที่เผยแพร่ ผา่ น
3.39
1.14 ปานกลาง
2
ออนไลน์ มีรายละเอียดสอดคล้องตรงกับความ
ต้องการ
2. ข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์เป็ นทางเลือกในการ
3.04
1.24 ปานกลาง
3
ค้นหาข้อมูลข่าวสารที่สะดวกมากช่องทางหนึ่ง
3. ข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์เป็ นการเผยแพร่
3.47
1.19
มาก
1
ข่าวสารที่มีความสดใหม่ ทันเหตุการณ์
รวมเฉลีย่
3.3
1.19 ปานกลาง
จากตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย ของการแสวงหาข่าวสารของสื่อในยุคสารสนเทศการสื่อสาร(สื่ อ
ใหม่) จาแนกตามวัตถุประสงค์เปิ ดรับข่าวสารด้านการการลงทุนทางการเงิน จานวนทั้งสิ้ น 400 คน
พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์เป็ นการเผยแพร่ ข่าวสารที่มีความสดใหม่ทนั
เหตุการณ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 รองลงมา ข่าวสารการวางแผนการเงินที่เผยแพร่ ผ่านออนไลน์ มี
รายละเอียดสอดคล้องตรงกับความต้องการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 และอันดับสาม ซึ่ งเป็ นอันดับ
สุดท้าย ข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์เป็ นทางเลือกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารที่สะดวกมากช่องทาง
หนึ่ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04

4.3 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ระดับการใช้ ประโยชน์ ข่าวสารการลงทุนทางการเงินจากสื่ อ
ออนไลน์ ของผู้ลงทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร
การวิเคราะห์ระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนการเงินจากสื่อออนไลน์ ของผูล้ งทุน
ประเภทบุ คคลในยุค สารสนเทศการสื่ อสาร โดยน าเสนอในรู ปของค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ดังตารางที่ 4.12
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ตารางที่ 4.12 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ของระดับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การใช้
ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินจากสื่อออนไลน์ ของผูล้ งทุนประเภทบุคคล
ในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
(n = 400)
การใช้ ประโยชน์ ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
SD การแปลผล ลาดับ
x
1. สามารถใช้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการ
3.42
1.19
มาก
1
ลงทุน
2. สามารถค้นหาข้อมูล และสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ 3.08
1.23 ปานกลาง
9
สะดวก
3. สามารถมีความรู้เพิม่ ขึ้นจากข้อมูลข่าวสารที่ได้
3.37
1.15 ปานกลาง
2
จากข้อมูลด้านการลงทุนทางการเงิน
4. สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสาร บทความ การ
3.15
1.28 ปานกลาง
5
วิเคราะห์
ทราบความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนได้รวดเร็ว
สะดวก
5. สามารถนาข้อมูลประมาณการผลตอบแทนจาก
3.18
1.10 ปานกลาง
4
การลงทุน
6. สามารถลดความวิตกกังวลในการตัดสินใจลงทุน
2.92
1.12 ปานกลาง
16
จากข่าวสารที่ได้รับ
7. สามารถนาข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการตัดสินใจ
3.19 1. 15 ปานกลาง
3
ลงทุน
8. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ลดความเสี่ยงจากกการ
2.98
1.13 ปานกลาง
15
ตัดสินใจลงทุน
9. สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผูล้ งทุน 3.12
1.16 ปานกลาง
7
ด้วยกัน
10. สามารถนาข้อมูลข่าวสาร ไปเป็ นแหล่งอ้างอิง
3.04
1.12 ปานกลาง
13
11. ใช้สื่อออนไลน์เป็ นช่องทางการติดต่อกับสถาบัน 3.08
1.22 ปานกลาง
8
การเงิน
12. การสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์ทาให้ ถาม – ตอบ 3.07
1.21
ปานลาง
10
เกี่ยวกับข่าวสารการลงทุนได้ทนั ที
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
การใช้ ประโยชน์ ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
13. สื่อออนไลน์เป็ นช่องทางเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
14. สื่อออนไลน์เป็ นช่องทางที่ทาให้มีส่วนร่ วมใน
การพิจารณาตัดสินใจเลือกลงทุน
15. สามารถ นาความรู้จากสื่อออนไลน์ เสริ มการ
ตัดสินใจ สร้างความเชื่อมัน่ ในการลงทุน
16. มีฐานข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ใช้สาหรับการ
พิจารณาลงทุนได้มากเพียงพอ
17. ข่าวสารจากสื่อออนไลน์ทาให้สามารถคาดหวัง
ผลตอบแทน หรื อลดความเสี่ยงจากลงทุนได้อย่าง
สมเหตุสมผลมากยิง่ ขึ้น
18. ข่าว/บทวิเคราะห์ จากผูแ้ นะนาการลงทุนการ
ลงทุน สร้างความเชื่อมัน่ ในการลงทุนทางการเงิน
รวมเฉลีย่

x

3.08

SD
1.23

การแปลผล
ปานกลาง

ลาดับ
9

3.12

1.14

ปานกลาง

6

3.05

1.17

ปานกลาง

12

3.06

1.13

ปานกลาง

11

3.03

1.11

ปานกลาง

14

3.11

1.11

ปานกลาง

8

3.11

1.16

ปานกลาง

-

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผูล้ งทุ น ประเภทบุ ค คล มี ระดับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การใช้
ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนการเงินในยุคสารสนเทศการสื่ อสารโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ใน 3 อันดับแรก พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็ นอันดับ
แรก อยูใ่ นระดับมาก คือ สามารถใช้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการลงทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42
ในลาดับถัดไป มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ อันดับรองลงมาคือ สามารถมีความรู้เพิ่มขึ้น
จากข้อมูลข่าวสารที่ได้จากข้อมูลด้านการลงทุนทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 อันดับสาม คือ
สามารถนาข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการตัดสินใจลงทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 และมีค่าเฉลี่ยในอันดับ
สุดท้าย อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ สามารถลดความวิตกกังวลในการตัดสิ นใจลงทุนจากข่าวสารที่
ได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92
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4.4 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ ระดับ ความพึง พอใจข่ าวสารการลงทุ น ทางการเงิน ของผู้
ลงทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร
การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนการเงินของผูล้ งทุน ประเภทบุคคลใน
ยุคสารสนเทศการสื่อสาร โดยนาเสนอในรู ปของค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่
4.13
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทาง
การเงิน ของผูล้ งทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
(n = 400)
ความพึงพอใจข่ าวสารการลงทุนทางการเงิน
SD การแปลผล ลาดับ
x
1. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ 3.67 1.09
มาก
1
2. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความหลากหลาย น่าสนใจ 3.09 1.16 ปานกลาง
5
3. ข้อมูลข่าวสารที่นาเสนอผ่านสื่อออนไลน์มีความ
3.17 1.05 ปานกลาง
3
น่าเชื่อถือ
4. ข้อมูลข่าวสารที่นาเสนอผ่านสื่อออนไลน์มีความ
2.88 1.09 ปานกลาง
6
ครบถ้วนในการตัดสินใจลงทุน
5. ข้อมูลข่าวสารตรงกับความต้องการ
3.21 1.06 ปานกลาง
2
6. ข้อมูลข่าวสารการมีความรวดเร็ว สามารถเข้าถึง
3.16 1.30 ปานกลาง
4
ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว
รวมเฉลีย่
3.20 1.12 ปานกลาง
จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล มีระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุน
ทางการเงินของในยุคสารสนเทศการสื่อสาร โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ใน 3 อันดับแรก พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็ นอันดับแรก อยู่ในระดับมาก
คือ ข้อมูลข่ าวสารที่ได้รับมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ในลาดับถัดไป มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ อัน ดับรองลงมาคือ ข้อมูลข่าวสารตรงกับความต้องการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 อันดับสาม คือ ข้อมูลข่าวสารที่นาเสนอผ่านสื่ อออนไลน์มีความน่ าเชื่อถือ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 และมีค่าเฉลี่ยในอันดับสุ ด ท้าย อยู่ในระดับปานกลาง คือ ข้อมูลข่าวสารที่
นาเสนอผ่านสื่อออนไลน์มีความครบถ้วนในการตัดสินใจลงทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88
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4.5 ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติ ฐานครั้ งนี้ สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ค่ าสถิติ T-test กับกลุ่ม
ตัวอย่างสองกลุ่ม ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กับกลุ่มตัวอย่าง
ที่มากกว่าสองกลุ่มขึ้นไป หากพบความแตกต่าง จะทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้
วิธี เชฟเฟ่ (Scheffe) และใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Person’s Product Moment
Correlation Coefficient) หรื อสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ
(Multiple Linear Regression Analysis) สาหรับการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ต้งั สมมติฐานไว้ ดังนี้
4.5.1 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะทางประชากรที่ต่างกัน ส่ งผลต่อข่ าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร แตกต่างกัน
จากสมมติฐานที่ 1 สามารถแยกเป็ นสมมติฐานย่อย ได้ดงั นี้
1) สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่ต่างกัน มีการแสวงหาข่าวสารการลงทุนในยุคสารสนเทศ
การสื่อสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.14 การเปรี ยบเที ยบเพศกับระดับ การแสวงหาข่ าวสารการลงทุ น ทางการเงิ น ในยุค
สารสนเทศการสื่อสาร
เพศชาย

เพศหญิง

การแสวงหาข่ าวสาร
สื่อออนไลน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน
วัตถุประสงค์เปิ ดรับข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
รวม

̅
2.59
2.89
3.21
2.90

SD
0.88
0.87
0.92
0.76

̅
2.84
3.08
3.34
3.09

SD
0.98
0.93
0.99
0.87

t

Sig.

-2.63*
-1.85
-1.27
-2.23*

.01*
.07
.20
.03

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีเพศต่างกัน มีการแสวงหาข่าวสารการ
ลงทุนในยุคสารสนเทศการสื่อสารประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน และวัตถุประสงค์
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เปิ ดรับข่าวสารด้านการลงทุนทางการเงิน ไม่แตกต่างกัน ส่วนผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีเพศต่างกัน
มีการแสวงหาข่าวสารการลงทุนในยุคสารสนเทศการสื่ อสารในภาพรวม รวมถึงด้านการแสวงหา
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2) สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่ต่างกัน มีการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค
สารสนเทศการสื่อสารที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.15 การเปรี ยบเที ยบอายุก ับระดับ การแสวงหาข่ าวสารการลงทุ น ทางการเงิ น ในยุค
สารสนเทศการสื่อสาร
การแสวงหา
ข่ าวสาร
สื่อออนไลน์
ข่าวสารการ
ลงทุนทาง
การเงิน
ประเภทของ
ข่าวสารทางการ
ลงทุนทางการ
เงิน
วัตถุประสงค์
เปิ ดรับข่าวสาร
การลงทุนทาง
การเงิน
รวม

21 – 25ปี

26 – 30 ปี

31 – 35ปี

36 ปี ขึน้ ไป

f

Sig.

̅
2.45

SD
1.27

̅
2.71

SD
0.89

̅
2.85

SD
0.95

̅
2.71

SD
1.02

1.28

.281

2.69

1.14

2.73

0.83

3.16

0.90

3.25

0.92

7.92

.000*

3.09

1.25

3.03

0.88

3.38

0.95

3.62

0.99

6.56

.000*

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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การเปรี ยบเทียบอายุกบั ระดับ การแสวงหาข่ าวสารข่ าวสารการลงทุน ทางการเงิ นในยุค
สารสนเทศการสื่อสารพบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีอายุที่ต่างกัน มีระดับการแสวงหาข่าวสาร
เกี่ ยวกับ การแสวงหาข่ าวสารการลงทุ น ทางการเงิ น ในยุค สารสนเทศการสื่ อ สาร ในภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาทั้งการแสวงหาข่าวสารทั้ง 3 ด้านพบว่า
สื่อออนไลน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีอายุที่ต่างกัน มีระดับ
การแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
ด้านสื่อออนไลน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ไม่แตกต่างกัน
ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน ผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีอายุที่ต่างกัน มี
ระดับการแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการ
สื่อสาร ด้านประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
วัตถุประสงค์เปิ ดรับข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีอายุที่ต่างกัน
มีระดับการแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับ การแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศ
การสื่อสาร ด้านวัตถุประสงค์เปิ ดรับข่าวสารการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
การเปรี ยบเทียบอายุกบั ระดับ การแสวงหาข่ าวสารข่ าวสารการลงทุน ทางการเงิ นในยุค
สารสนเทศการสื่อสาร โดยรวม พบว่าผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุที่ต่างกัน มีระดับการแสวงหา
ข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่ อสารในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ
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ตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับ การแสวงหา
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร โดยรวม จาแนกตามอายุ
อายุ (ปี )
21 -25
26 – 30
31 – 35
36 ขึ้นไป

̅
2.75
2.82
3.13
3.19

อายุ (ปี )
21 – 25

26 – 30

31 – 35

36 ขึน้ ไป

.016*

.037*

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.16 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุ 31 – 35 ปี และ36 ปี ขึ้นไป มีระดับ
การแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร โดยรวม แตกต่าง
จากผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีอายุ 26 – 30 ปี โดยผูล้ งทุนที่มีอายุ 31 – 35 ปี และ อายุ 36ปี ขึ้นไป มี
ระดับพฤติกรรมการการแสวงหาข่าวสารมากกว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุ 26 – 30 ปี
การเปรี ยบเที ยบอายุก ับระดับ การแสวงหาข่ าวสารข่ าวสารการลงทุ นทางการเงิน ในยุค
สารสนเทศการสื่อสาร ตามประเภทของข่าวสารทางการลงทุน ทางการเงิน พบว่าผูล้ งทุนประเภท
บุคคล ที่มีอายุที่ต่างกัน มีระดับการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศ
การสื่อสาร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
รายคู่ (Post Hoc) ต่อ
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ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับ การแสวงหา
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ตามประเภทของข่าวสาร
ทางการลงทุนทางการเงิน จาแนกตามอายุ
อายุ (ปี )
21 -25
26 – 30
31 – 35
36 ขึ้นไป

̅
2.75
2.82
3.13
3.19

อายุ (ปี )
21 – 25

26 – 30

31 – 35

36 ขึน้ ไป

.001*

.003*

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.17 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุ 31 – 35 ปี และ36 ปี ขึ้นไป มีระดับ
การแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่ อสารตามประเภทของ
ข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน แตกต่างจากผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีอายุ 26 – 30 ปี โดยผูล้ งทุน
ประเภทบุคคล 36 ขึ้นไปมีระดับการแสวงหาข่าวสาร ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการ
เงินมากกว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีอายุ 21 – 25 ปี และผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุ 31 – 35 ปี
และอายุ 36 ขึ้นไปปี มีระดับการแสวงหาข่าวสาร ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน
มากกว่าผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุ 26 – 30 ปี
การเปรี ยบเที ยบอายุก ับระดับ การแสวงหาข่ าวสารข่ าวสารการลงทุ นทางการเงิน ในยุค
สารสนเทศการสื่ อสาร ตามวัตถุประสงค์เปิ ดรับข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน พบว่าผูล้ งทุน
ประเภทบุคคล ที่มีอายุที่ต่างกัน มีระดับการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค
สารสนเทศการสื่อสาร ตามวัตถุประสงค์เปิ ดรับข่าวสารทางการลงทุนทางการเงินแตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ
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ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับ การแสวงหา
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ตามวัตถุประสงค์เปิ ดรับ
ข่าวสารทางการลงทุนทางการเงินจาแนกตามอายุ
อายุ (ปี )
21 -25
26 – 30
31 – 35
36 ขึ้นไป

̅
2.75
2.82
3.13
3.19

อายุ (ปี )
21 – 25

26 – 30

31 – 35

36 ขึน้ ไป

.017*

.001*

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.18 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุ 31 – 35 ปี และ36 ปี ขึ้นไป มีระดับ
การแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่ อสารตามวัตถุประสงค์
เปิ ดรับข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน แตกต่างจากผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีอายุ 26 – 30 ปี โดย
ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุ 31 – 35 ปี อายุ 36 ขึ้นไป มีระดับการแสวงหาข่าวสาร มีระดับการ
แสวงหาข่าวสาร ตามวัตถุประสงค์เปิ ดรับข่าวสารด้านการการลงทุนทางการเงิ นมากกว่า ผูล้ งทุน
ประเภทบุคคลที่มีอายุ 26 – 30 ปี
3) สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาสูงสุดที่ต่างกัน มีการแสวงหาข่าวสารการลงทุน
ในยุคสารสนเทศการสื่อสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.19 การเปรี ยบเทียบระดับการศึกษาสูงสุ ดกับระดับ การแสวงหาข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
ระดับการศึกษาสูงสุ ด
ตา่ กว่า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
F
Sig.
ปริญญาตรี
และสู งกว่า
SD
SD
SD
̅
̅
̅
สื่อออนไลน์ข่าวสารการลงทุน 2.57 1.33 2.70 1.00 2.89 0.88 1.280 .28
ทางการเงิน
ประเภทของข่ าวสารทางการ 2.86 1.30 2.88 0.95 3.21 0.80 7.924 .00*
ลงทุนทางการเงิน
วัต ถุป ระสงค์เปิ ดรั บ ข่ า วสาร 2.82 1.24 3.14 1.02 3.53 0.82 6.563 .00*
การลงทุนทางการเงิน
รวม
2.75 1.24 2.90 0.88 3.20 0.72 4.967 .00*
การแสวงหาข่ าวสาร

หมายเหตุ: *p < .05
การเปรี ยบเทียบระดับการศึกษาสูงสุ ดกับระดับ การแสวงหาข่ าวสารข่ าวสารการลงทุ น
ทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน
มีระดับการแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับ การแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศ
การสื่อสาร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาทั้งการแสวงหาข่าวสารทั้ง 3 ด้านพบว่า
สื่ อออนไลน์ ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ผูล้ งทุน ประเภทบุค คลที่มีระดับการศึกษาที่
ต่างกัน มีระดับการแสวงหาข่าวสารเกี่ ยวกับ การแสวงหาข่ าวสารการลงทุ นทางการเงิ น ในยุค
สารสนเทศการสื่อสาร ด้านสื่อออนไลน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ไม่แตกต่างกัน
ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน ผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีระดับการศึกษาที่
ต่างกัน มีระดับการแสวงหาข่าวสารเกี่ ยวกับ การแสวงหาข่ าวสารการลงทุ นทางการเงิ น ในยุค
สารสนเทศการสื่ อสาร ด้านประเภทของข่าวสารทางการลงทุ นทางการเงิน แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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วัต ถุประสงค์เปิ ดรั บข่ าวสารการลงทุ น ทางการเงิ น ผูล้ งทุ น ประเภทบุ ค คลที่ มีระดับ
การศึกษาที่ต่างกัน มีระดับการแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
ในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร ด้านวัตถุประสงค์เปิ ดรับข่าวสารการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การเปรี ยบเที ยบอายุก ับระดับ การแสวงหาข่ าวสารข่ าวสารการลงทุ นทางการเงิน ในยุ ค
สารสนเทศการสื่อสาร โดยรวม พบว่าผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีระดับ
การแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารในภาพรวมแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ
ตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับ การแสวงหา
ข่าวสารการลงทุ น ทางการเงิ นในยุค สารสนเทศการสื่ อสารโดยรวม จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

̅

ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

2.75
2.90
3.20

ตา่ กว่าปริญญาตรี

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท
.002*

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.20 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาโทและสูงกว่ามี
ระดับการแสวงหาข่าวสารข่ าวสารการลงทุนทางการเงิ นในยุค สารสนเทศการสื่ อสาร โดยรวม
แตกต่างจากผูล้ งทุ นประเภทบุ คคลที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี โดยลงทุน ประเภทบุค คล ที่ มี
การศึกษาระดับปริ ญญาโทและสูงกว่ามีระดับการแสวงหาข่าวสารมากกว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล
ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
การเปรี ยบเที ยบระดับการศึก ษากับระดับ การแสวงหาข่ าวสารข่าวสารการลงทุ นทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร ตามประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน พบว่าผู้
ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีระดับการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุน
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ทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และได้
ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ
ตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับ การแสวงหา
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ตามประเภทของข่าวสาร
ทางการลงทุนทางการเงิน จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

̅

ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

2.86
2.88
3.21

ตา่ กว่าปริญญาตรี

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท
.002*

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.21 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาโทและสูงกว่ามี
ระดับการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร ประเภทของ
ข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน แตกต่างจากผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
โดยลงทุนประเภทบุคคล ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทและสูงกว่า มีระดับการแสวงหาข่าวสาร
มากกว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
การเปรี ยบเที ยบระดับการศึก ษากับระดับ การแสวงหาข่ าวสารข่ าวสารการลงทุ น ทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร ตามวัตถุประสงค์เปิ ดรับข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิ น
พบว่าผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีระดับการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการ
ลงทุน ทางการเงิ นในยุค สารสนเทศการสื่ อสาร ตามวัตถุประสงค์เปิ ดรั บข่าวสารทางการลงทุ น
ทางการเงินแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
รายคู่ (Post Hoc) ต่อ
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ตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับ การแสวงหา
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ตามวัตถุประสงค์เปิ ดรับ
ข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

̅

ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

2.82
3.14
3.53

ตา่ กว่าปริญญาตรี

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท
.000*

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.22 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาโทและสูงกว่ามี
ระดับ การแสวงหาข่ า วสารข่ า วสารการลงทุ น ทางการเงิ น ในยุค สารสนเทศการสื่ อ สาร ที่ มี
วัตถุประสงค์เปิ ดรับข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน แตกต่างจากผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี โดยลงทุนประเภทบุคคล ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทและสูงกว่ามีระดับ
การแสวงหาข่าวสารมากกว่า ผูล้ งทุนประเภทบุค คล ที่มีก ารศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี และ
ปริ ญญาตรี
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4) สมมติฐานที่ 1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีการแสวงหาข่าวสารการลงทุน
ในยุคสารสนเทศการสื่อสารที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.23 การเปรี ยบเทียบรายได้เฉลี่ยต่ อเดือนกับระดับ การแสวงหาข่ าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร

การแสวงหา
ข่ าวสาร

รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน (บาท)
ตา่ กว่า
15,001 –
30,001 –
45,001
15,000
30,000
45,000
ขึน้ ไป
̅ SD ̅ SD ̅ SD ̅ SD
2.56 0.54 2.62 1.08 2.77 0.91 2.98 0.96

สื่อออนไลน์
ข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงิน
ประเภทของ
2.47 0.75 2.75 0.97 3.05 0.83 3.43 0.82
ข่าวสารทางการ
ลงทุนทางการเงิน
วัตถุประสงค์
2.80 0.86 3.03 1.04 3.28 0.91 3.76 0.80
เปิ ดรับข่าวสาร
การลงทุนทาง
การเงิน
รวม
2.61 0.59 2.80 0.92 3.03 0.80 3.39 0.73

F

Sig

3.16

.025*

17.24

.00*

16.25

.00*

13.86

.00*

หมายเหตุ: *p < .05
การเปรี ยบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุน ทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน
มีระดับการแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับ การแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศ
การสื่อสาร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาทั้งการแสวงหาข่าวสารทั้ง 3 ด้านพบว่า
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สื่อออนไลน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
ต่างกัน มีระดับการแสวงหาข่าวสารเกี่ ยวกับ การแสวงหาข่ าวสารการลงทุ นทางการเงิ น ในยุค
สารสนเทศการสื่อสาร ด้านสื่อออนไลน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ไม่แตกต่างกัน
ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน ผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนที่ต่างกัน มีระดับการแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค
สารสนเทศการสื่ อสาร ด้านประเภทของข่าวสารทางการลงทุ นทางการเงิน แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วัตถุประสงค์เปิ ดรับข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนที่ต่างกัน มีระดับการแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค
สารสนเทศการสื่อสาร ด้านวัตถุประสงค์เปิ ดรับข่าวสารการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับ การแสวงหา
ข่าวสารการลงทุ น ทางการเงิ นในยุค สารสนเทศการสื่ อสารโดยรวม จ าแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน (บาท)

̅

ต่ากว่า 15,000
15,001 – 30,000
30,001 – 45,000
45,001 ขึ้นไป

2.61
2.80
3.03
3.39

ตา่ กว่า
15,000

.046*

รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน (บาท)
15,001 –
30,001 –
30,000
45,000

45,001 ขึน้ ไป
.000*
.000*
.000*

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.24 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,000 บาท
ขึ้นไป มีร ะดับ การแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุน ทางการเงิน ในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร
โดยรวม แตกต่ างจากผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท รายได้
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15,001 – 30,000 บาท และรายได้ 30,000 – 45,000 บาท รวมถึงผูท้ ี่มีรายได้ตอเดือน 30,001 –
45,000 บาท มีระดับการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
โดยรวม แตกต่างจากผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท โดยผูล้ งทุน
ประเภทบุคคล ที่มีร ายได้เฉลี่ยต่ อเดือน 30,001 – 45,000 บาท และ 45,001 ขึ้นไป มีระดับการ
แสวงหาข่าวสาร ในภาพรวม มากกว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000
บาท ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท และ 45,001 ขึ้นไป มี
ระดับการแสวงหาข่าวสาร ในภาพรวมมากกว่าผูล้ งทุน ประเภทบุค คล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่ อเดือน
15,001 – 30,000 บาท
การเปรี ยบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับ การแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ตามสื่ อออนไลน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน พบว่าผูล้ งทุน
ประเภทบุคคลที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่างกัน มีระดับการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่ อสารในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ
ตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับ การแสวงหา
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารตามสื่ อออนไลน์ข่าวสาร
การลงทุนทางการเงิน จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน (บาท)

̅

ต่ากว่า 15,000
15,001 – 30,000
30,001 – 45,000
45,001 ขึ้นไป

2.56
2.62
2.77
2.98

หมายเหตุ: *p < .05

ตา่ กว่า
15,000

รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน (บาท)
15,001 –
30,001 –
30,000
45,000

45,001 ขึน้ ไป
.023*
.041*

.046*
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จากตารางที่ 4.25 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,000 บาท
ขึ้นไป มีระดับการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร ตาม
สื่อออนไลน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน แตกต่างจากผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ากว่า 15,000 บาท และรายได้ 15,001-30,000 บาท โดยผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาท ขึ้นไป มีระดับการแสวงหาข่าวสาร ด้านการแสวงหาข่าวสารการลงทุน
ทางการเงิน มากกว่าผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่ อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท ผูล้ งทุ น
ประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาท ขึ้นไป มีระดับการแสวงหาข่าวสาร ด้านการ
แสวงหาข่ าวสารการลงทุน ทางการเงิ น มากกว่าผูล้ งทุน ประเภทบุ ค คลที่มีรายได้เฉลี่ยต่ อเดื อน
30,001-45,000 บาท
การเปรี ยบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับ การแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ตามสื่ อออนไลน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน พบว่าผูล้ งทุน
ประเภทบุคคลที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่างกัน มีระดับการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารตามประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ
ตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับ การแสวงหา
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารตามประเภทของข่าวสาร
ทางการลงทุนทางการเงิน จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน (บาท)

̅

ต่ากว่า 15,000
15,001 – 30,000
30,001 – 45,000
45,001 ขึ้นไป

2.47
2.75
3.05
3.43

หมายเหตุ: *p < .05

ตา่ กว่า
15,000

รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน (บาท)
15,001 –
30,001 –
30,000
45,000
.004*

45,001 ขึน้ ไป
.000*
.000*
.007*
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จากตารางที่ 4.26 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,000 บาท
ขึ้นไป มีระดับการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ตาม
ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน แตกต่างจากผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท รายได้ 15,001 – 30,000 บาท และรายได้ 30,001 – 45,000 บาท และ
ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท มีระดับการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารตามประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน แตกต่างจาก
ผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท โดยผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 45,000 บาทและ 45,001 ขึ้นไป มีระดับการแสวงหาข่าวสาร ด้าน
ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน มากกว่าผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ากว่า 15,000 บาท และ 15,001 – 30,000 บาท และผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 45,001 ขึ้นไปมีระดับการแสวงหาข่าวสาร ด้านประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการ
เงิน มากกว่าผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท
การเปรี ยบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับ การแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ตามวัตถุประสงค์เปิ ดรับข่าวสารการลงทุนทางการเงิน พบว่าผู้
ลงทุนประเภทบุคคลที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่างกัน มีระดับการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการ
ลงทุน ทางการเงิ นในยุค สารสนเทศการสื่ อสาร ตามวัตถุประสงค์เปิ ดรั บข่าวสารการลงทุ นทาง
การเงิน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่
(Post Hoc) ต่อ
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ตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับ การแสวงหา
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่ อสารตามวัตถุประสงค์เปิ ดรับ
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน (บาท)

̅

ต่ากว่า 15,000
15,001 – 30,000
30,001 – 45,000
45,001 ขึ้นไป

2.47
2.75
3.05
3.43

ตา่ กว่า
15,000

รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน (บาท)
15,001 –
30,001 –
30,000
45,000

45,001 ขึน้ ไป
.000*
.000*
.001*

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.27 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,000 บาท
ขึ้นไป มีระดับการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ตาม
ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน แตกต่างจากผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท รายได้ 15,001 – 30,000 บาท และรายได้ 30,001 – 45,000 บาท โดยผู้
ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 45,000 บาท มีระดับการแสวงหาข่าวสาร
ด้านวัตถุประสงค์เปิ ดรับข่าวสารด้านการการลงทุนทางการเงิน มากกว่าผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท และ 15,001 – 30,000 บาท และผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 ขึ้นไป มีระดับการแสวงหาข่าวสาร ด้านวัตถุประสงค์เปิ ดรับข่าวสาร
ด้านการการลงทุนทางการเงิน มากกว่าผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –
45,000 บาท
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5) สมมติ ฐ านที่ 1.5 อาชี พ ที่ ต่ า งกัน มี ก ารแสวงหาข่ า วสารการลงทุ น ในยุ ค
สารสนเทศการสื่อสารที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.28 การเปรี ยบเทียบอาชีพกับระดับ การแสวงหาข่ าวสารการลงทุ นทางการเงิ นในยุค
สารสนเทศการสื่อสาร

การแสวงหาข่ าวสาร

สื่อออนไลน์ข่าวสาร
การลงทุนทางการเงิน
ประเภทของข่าวสาร
ทางการลงทุนทางการ
เงิน
วัตถุประสงค์เปิ ดรับ
ข่าวสารการลงทุนทาง
การเงิน
รวม

อาชีพ
ข้ าราชการ/
F Sig.
พนักงาน
รัฐวิสาหกิ
ธุรกิจ
อืน่ ๆ
บริษัทเอกชน
จ
ส่ วนตัว
SD
SD
SD
SD
2.77 0.92 2.81 0.79 2.79 1.07 2.52 2.77 0.576 0.631
2.97 0.88 2.98 0.92 3.13 0.98 3.05 0.88 0.830 0.478

3.31 0.96 3.27 1.05 3.22 1.02 3.69 1.03 1.399 0.243

3.02 0.81 3.02 0.82 3.05 0.91 3.08 0.83 0.067 0.977

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.28 การเปรี ยบเทียบอาชีพกับระดับพฤติ กรรมการแสวงหาข่าวสารพบว่า
ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีอาชีพที่ต่างกัน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาทั้งการแสวงหา
ข่าวสารทั้ง 3 ด้านพบว่า
สื่ อออนไลน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ผูล้ งทุน ประเภทบุคคลที่ มีอาชีพที่ต่างกัน มี
ระดับการแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการ
สื่อสาร ด้านสื่อออนไลน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ไม่แตกต่างกัน
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ประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน ผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีอาชีพที่ต่างกัน มี
ระดับการแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการ
สื่อสาร ด้านประเภทของข่าวสารทางการลงทุนทางการเงิน ไม่แตกต่างกัน
วัต ถุประสงค์เปิ ดรั บข่ าวสารการลงทุ นทางการเงิน ผูล้ งทุ น ประเภทบุ ค คลที่ มีอาชี พที่
ต่างกัน มีระดับการแสวงหาข่าวสารเกี่ ยวกับ การแสวงหาข่ าวสารการลงทุ นทางการเงิ น ในยุค
สารสนเทศการสื่อสาร ด้านวัตถุประสงค์เปิ ดรับข่าวสารการลงทุนทางการเงินไม่แตกต่างกัน
4.5.2 สมมติฐานที่ 2 ปั จจัย ลัก ษณะทางประชากรที่ต่างกัน ส่ ง ผลต่ อ การใช้ ป ระโยชน์
ข่ าวสารการลงทุ นทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่ อสารในยุคสารสนเทศการ
สื่อสารแตกต่างกัน
จากสมมติฐานที่ 2 สามารถแยกเป็ นสมมติฐานย่อย ได้ดงั นี้
1) สมมติฐานที่ 2.1 เพศที่ต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
ในยุคสารสนเทศการสื่อสารในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.29 การเปรี ยบเทียบเพศกับระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค
สารสนเทศการสื่อสาร
เพศ
ชาย
หญิง

n
123
277

̅
3.01
3.16

SD
0.83
0.85

t
.64

Sig.
0.42

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.29 การเปรี ยบเทียบเพศกับระดับ การใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีเพศต่างกัน มีระดับการใช้ประโยชน์
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ไม่แตกต่างกัน
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2) สมมติฐานที่ 2.2 อายุที่ต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ การเปรี ยบเทียบเพศกับระดับ
การใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.30 การเปรี ยบเทียบอายุกบั ระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค
สารสนเทศการสื่อสาร
อายุ
21-25 ปี
26-30 ปี

̅
2.99
2.82

SD
0.83
0.81

31-35 ปี

3.26

0.86

36 ปี ขึ้นไป

3.28

0.78

F
8.030

Sig.
.000*

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.30 การเปรี ยบเทียบอายุกบั ระดับ การใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุที่ต่างกัน มีระดับการใช้
ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ
ตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบรายคู่ (Post Hoc) ของค่ าเฉลี่ยของระดับ การใช้
ประโยชน์ ข่ า วสารการลงทุ น ทางการเงิ น ในยุค สารสนเทศการสื่ อ สารโดยรวม
จาแนกตามช่วงอายุ
อายุ
21 -25
26 – 30
31 – 35
36 ปี ขึ้นไป
หมายเหตุ: *p < .05

̅
2.99
2.82
3.26
3.27

21 – 25

26 – 30

31 – 35

36 ปี ขึน้ ไป

.00*

.006*
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จากตารางที่ 4.31 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุ 31 – 35 ปี และ อายุ 36ปี ขึ้นไป มีระดับ
การใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร โดยรวม แตกต่างจากผู้
ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุ 26 – 30 ปี โดยผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุ 31 – 35 ปี และ 36 ปี ขึ้น
ไปมีระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินมากกว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุ
26 – 30 ปี
3) สมมติฐานที่ 2.3 ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุน
ทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.32 การเปรี ยบเทียบการศึกษาสูงสุ ด กับระดับ การใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
̅

SD

F

Sig.

ต่ากว่าปริ ญญาตรี

2.81

1.23

10.724

.000*

ปริ ญญาตรี

2.95

0.89

สูงกว่าปริ ญญาตรี

3.33

0.71

ระดับการศึกษา

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.32 การเปรี ยบเทียบระดับการศึกษาสูงสุด กับระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสาร
การลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีระดับการศึกษา
สูงสุดที่ต่างกัน มีระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร
ข่าวสาร ภาพรวม แตกต่ างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และได้ทาการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ
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ตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบรายคู่ (Post Hoc) ของค่ าเฉลี่ยของระดับ การใช้
ประโยชน์ข่ าวสารการลงทุ นทางการเงิ น ในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร โดยรวม
จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี

̅
2.81
2.95
3.33

ตา่ กว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโทและสู งกว่า
.00*
.00*

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.33 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทและสูง
กว่าปริ ญญาโทและสูงกว่ามีระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศ
การสื่อสาร โดยรวม แตกต่างจากผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี และ
ปริ ญญาตรี โดยผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทและสูงกว่าปริ ญญาโทและสูง
กว่ามีระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่ อสารมากกว่า ผู้
ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญา และปริ ญญาตรี
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4) สมมติฐานที่ 2.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มี การใช้ประโยชน์ข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.34 การเปรี ยบเทียบรายได้ต่ อเดื อนกับระดับ การใช้ประโยชน์ข่ าวสารการลงทุน ทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
รายได้ ต่อเดือน
ต่ากว่า 15,000
15,001 – 30,000
30,001 – 45,000
45,001 ขึ้นไป

̅

SD

F

Sig.

37
110
141
112

0.73
0.90
0.81
0.70

17.359

.000*

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.34 การเปรี ยบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับ การใช้ประโยชน์ข่าวสาร
การลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนที่ต่างกัน มีระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร
ในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
รายคู่ (Post Hoc) ต่อ
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ตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบรายคู่ (Post Hoc) ของค่ าเฉลี่ยของระดับ การใช้
ประโยชน์ ข่าวสารการลงทุ นทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่ อสารในภาพรวม
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน

̅

ต่ากว่า 15,000

2.44

15,001 – 30,000

2.96

30,001 – 45,000

3.18

45,001 ขึ้นไป

3.57

ตา่ กว่า
15,000

รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน (บาท)
15,001 –
30,001 –
30,000
45,000
.014*
.000*

45,001 ขึน้ ไป
.000*
.000*

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.35 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000
บาท 45,000 บาทขึ้นไป มีระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศ
การสื่อสารในภาพรวม แตกต่างจากผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000
บาท ผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท และ 45,001 ขึ้นไป มี
ระดับการใช้ประโยชน์ ข่ าวสารการลงทุน ทางการเงิ นในยุคสารสนเทศการสื่ อสารในภาพรวม
แตกต่างจากผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 15,001 – 30,000 บาท โดยผูล้ งทุ น
ประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท และ 45,001 ขึ้นไป มีระดับการใช้
ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในภาพรวม มากกว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท
และ 45,001 ขึ้นไป มีระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ในภาพรวมมากกว่าผู้
ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท
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5) สมมติฐานที่ 2.5 อาชีพที่ต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
ในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.36 การเปรี ยบเทียบอาชีพหลักกับระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
ในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
อาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ

̅

SD

F

Sig.

3.08

0.82

.474

.700

3.14

0.94

3.13
22

3.13
3.29

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.36 การเปรี ยบเทียบอาชีพกับระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีอาชีพที่ต่างกัน มีระดับการใช้
ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
4.5.3 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยลักษณะทางประชากรที่ต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจข่ าวสาร
การลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารแตกต่างกัน
จากสมมติฐานที่ 3 สามารถแยกเป็ นสมมติฐานย่อย ได้ดงั นี้
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1) สมมติฐานที่ 3.1 เพศที่ต่างกัน มีความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินใน
ยุคสารสนเทศการสื่อสาร ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.37 การเปรี ยบเทียบเพศกับระดับ ความพึงพอใจข่ าวสารการลงทุน ทางการเงิ นในยุค
สารสนเทศการสื่อสาร
n
123
277

เพศ
ชาย
หญิง

̅
3.03
3.27

SD
.87
.81

t
-2.72

Sig.
0.53

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.37 พบว่ า ผูล้ งทุ น ประเภทบุ ค คลที่ มี เพศต่ า งกัน มีระดับ ความพึ งพอใจ
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ไม่แตกต่างกัน
2) สมมติฐานที่ 3.2 อายุที่ต่างกัน มีความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินใน
ยุคสารสนเทศการสื่อสาร ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.38 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการเปรี ยบเทียบอายุกบั ระดับความพึงพอใจ
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร จาแนกตามช่วงอายุ
อายุ
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36 ปี ขึ้นไป
หมายเหตุ: *p < .05

̅

SD

F

Sig.

3.11
2.87
3.35
3.40

0.90
0.79
0.84
0.73

10.550

.000*
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จากตาราง 4.38 การเปรี ยบเทียบอายุกบั ระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
ในยุคสารสนเทศการสื่อสาร พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุที่ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4.39 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับ ความพึงพอใจ
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารโดยรวม จาแนกตามอายุ
อายุ (ปี )
21 -25
26 – 30
31 – 35
36 ขึ้นไป

̅
3.11
2.87
3.35
3.40

อายุ (ปี )
21 – 25

26 – 30

31 – 35
.00*

36 ขึน้ ไป
.00*

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.39 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุ 31 – 35 ปี และ36 ปี ขึ้นไป มีระดับ
ความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร โดยรวม แตกต่างจากผู้
ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุ 26 – 30 ปี โดยผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุ 31 – 35 ปี และ 36 ขึ้น
ไปมีระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินมากกว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุ 26 –
30 ปี
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3) สมมติฐานที่ 3.3 ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.40 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการเปรี ยบเทียบระดับการศึกษาสูงสุ ดกับ
ระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี

SD

̅
2.91
3.02
3.43

0.77
0.86
0.75

F
13.264

Sig.
.000*

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.40 การเปรี ยบเทียบระดับการศึกษาสูงสุ ด กับระดับ ความพึงพอใจข่าวสาร
การลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีระดับการศึกษา
สูงสุดที่ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจการลงทุนทางการเงิน ข่าวสาร ภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อ
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ตารางที่ 4.41 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับ ความพึงพอใจ
ข่าวสารการลงทุนทางการเงิ นในยุค สารสนเทศการสื่ อสาร โดยรวม จาแนกตาม
ระดับการศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษาสูงสุ ด
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโทและสูงกว่า

̅
2.91
3.02
3.44

ระดับการศึกษาสูงสุ ด
ตา่ กว่า
ปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาตรี
และสู งกว่า
.00*

หมายเหตุ: *p < .05
เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบ เชฟเฟ่
(Scheffe) พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทและสูงกว่าปริ ญญาโทและสูง
กว่า มีระดับความพึงพอใจข่ าวสารการลงทุ นทางการเงินในยุค สารสนเทศการสื่ อสาร โดยรวม
แตกต่างจากผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มี
การศึกษาระดับปริ ญญาโทและสูงกว่า มีระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค
สารสนเทศการสื่อสาร ข่าวสารมากกว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
4) สมมติฐานที่ 3.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีความพึงพอใจข่าวสารการลงทุน
ทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.42 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ ต่อเดือน
ต่ากว่า 15,000
15,001 – 30,000
30,001 – 45,000
45,001ขึ้นไป

̅

SD

F

Sig.

2.50
3.00
3.23
3.57

0.70
0.83
0.81
0.72

20.396

.000*

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.42 การเปรี ยบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับความพึงพอใจข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนที่ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร ใน
ภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 และได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบราย
คู่ (Post Hoc) ต่อ

92
ตารางที่ 4.43 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของระดับ ความพึงพอใจ
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่ อสารในภาพรวม จาแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน
ต่ากว่า 15,000
15,001 – 30,000
30,001 – 45,000
45,001
ขึ้นไป

̅
2.50
3.00
3.23
3.57

ตา่ กว่า
15,000

รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน (บาท)
15,001 –
30,001 –
30,000
45,000
.013*
.000*

45,001 ขึน้ ไป
.000*
.000*
.010*

หมายเหตุ: *p < .05
เมื่อทาการทดสอบความแตกต่ างระหว่างค่ าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้ว ยวิธีก ารทดสอบ เชฟเฟ่
(Scheffe) พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท 30,001 –
45,000 บาท และ 45,001 บาทขึ้ นไป มีระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค
สารสนเทศการสื่อสารในภาพรวม แตกต่างจากผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่า
กว่า 15,000 บาท ผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท และ45,001
บาทขึ้น ไป มีระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุน ทางการเงิ นในยุค สารสนเทศการสื่ อสารใน
ภาพรวมแตกต่างจากผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท และผู้
ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารใน ภาพรวม แตกต่างจากผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท โดยผูล้ งทุน ประเภทบุคคลที่มีรายได้เฉลี่ยต่ อเดือน
15,001 – 30,000 บาท 30,001 – 45,000 บาท และ 45,001 ขึ้นไปไป มีระดับความพึงพอใจข่าวสาร
การลงทุนทางการเงินในภาพรวม มากกว่าผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า

93
15,000 บาท ผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท และ 45,001 ขึ้น
ไป มีระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในภาพรวมมากกว่าผูล้ งทุนประเภทบุคคล
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท และผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
45,001 ขึ้นไปมีระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ใน ภาพรวม มากกว่าผูล้ งทุน
ประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000
5) สมมติฐานที่ 3.5 อาชีพที่ต่างกัน มีความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
ในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.44 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการเปรี ยบเทียบอาชีพกับ ระดับการความ
พึงพอใจข่ าวสารการลงทุนทางการเงิ นในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร จ าแนกตาม
อาชีพ
อาชีพ

̅

SD

F

Sig.

พนักงานบริ ษทั เอกชน
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ

3.12

0.80

.474

.700

3.19

0.93

3.28
3.52

0.87
0.57

หมายเหตุ: *p < .05
จากตารางที่ 4.44 การเปรี ยบเทียบอาชีพกับระดับ ความพึงพอใจข่ าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีอาชีพที่ต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
4.5.4 สมมติฐานที่ 4 การแสวงหาข่ าวสาร มีความสัมพันธ์ กบั การใช้ ประโยชน์ ข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสารกับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสารกับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารดังแสดงในตารางที่ 4.45
ตารางที่ 4.45 ผลการวิเคราะห์ค วามสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข่ าวสารกับการใช้ประโยชน์
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
การใช้ ประโยชน์ ข่ าวสารการลงทุ น ทางการเงินในยุคสารสนเทศการ
สื่อสาร
การแสวงหาข่ าวสาร
ค่าสหสัมพันธ์
ค่า p
0.838
0.00*
จากตารางที่ 4.45 ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสารกับการใช้ประโยชน์ข่าวสาร
การลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารพบว่า การแสวงหาข่าวสารของผูล้ งทุนประเภท
บุค คลมีค วามสัมพันธ์ก ับการใช้ประโยชน์ ข่าวสารการลงทุ น ทางการเงิน ในยุค สารสนเทศการ
สื่ อสาร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึง ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ และ
เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็ นบวก แสดงว่าเมื่อมีการแสวงหาข่าวสารในสื่อออนไลน์
มากน่าจะทาให้มีการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินสูงตามด้วย
4.5.5 สมมติฐานที่ 5 การแสวงหาข่ าวสาร มีความสั มพันธ์ กับความพึงพอใจข่ าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการ
การวิเคราะห์ค วามสัมพัน ธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสารกับความพึงพอใจข่ าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสารกับความพึงพอใจข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารดังแสดงใน 4.46
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ตารางที่ 4.46 ผลการวิ เคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่า งการแสวงหาข่ า วสารกับ ความพึง พอใจ
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร

การแสวงหาข่ าวสาร

ความพึง พอใจข่ าวสารการลงทุ น ทางการเงิน ในยุค สารสนเทศการ
สื่อสาร
ค่าสหสัมพันธ์
ค่า p
0.764
0.00*

จากตารางที่ 4.46 ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสารกับการใช้ประโยชน์ข่าวสาร
การลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารพบว่า การแสวงหาข่าวสารของผูล้ งทุนประเภท
บุค คลมีความสัมพันธ์ก ับความพึงพอใจในข่าวสารการลงทุ นทางการเงิน ในยุคสารสนเทศการ
สื่ อสาร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึง ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ และ
เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็ นบวก แสดงว่าเมื่อมีการแสวงหาข่าวสารในสื่อออนไลน์
มากน่าจะทาให้มีความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินสูงตามไปด้วย
ตารางที่ 4.47 การสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรต่างกัน ส่งผลต่อ
การแสวงหาข่าวสารในภาพรวมแตกต่างกัน
1.1 เพศต่างกันส่งผลต่อการแสวงหาข่าวสาร ใน
ยอมรับสมมติฐาน
ภาพรวมแตกต่างกัน
1.2 อายุต่างกันส่งผลต่อการแสวงหาข่าวสาร ใน
ยอมรับสมมติฐาน
ภาพรวมแตกต่างกัน
1.3 ระดับการศึกษาต่างกันส่งผลต่อการแสวงหา
ยอมรับสมมติฐาน
ข่าวสาร ในภาพรวมแตกต่างกัน
1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันส่งผลต่อการ
ยอมรับสมมติฐาน
แสวงหาข่าวสาร ในภาพรวมแตกต่างกัน
1.5 อาชีพต่างกันส่งผลต่อการแสวงหาข่าวสาร
ปฎิเสธสมมติฐาน
ในภาพรวมแตกต่างกัน

สถิตทิ ี่ใช้

t-test
One-Way
ANOVA
One-Way
ANOVA
One-Way
ANOVA
One-Way
ANOVA
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ตารางที่ 4.47 (ต่อ)
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรต่างกัน ส่งผลต่อ
การใช้ประโยชน์ ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
แตกต่างกัน
2.1 เพศต่างกันส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ ข่าวสาร
ปฎิเสธสมมติฐาน
การลงทุนทางการเงิน ในภาพรวมแตกต่างกัน
2.2 อายุต่างกันส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ ข่าวสาร
ยอมรับสมมติฐาน
การลงทุนทางการเงิน ในภาพรวมแตกต่างกัน
2.3 ระดับการศึกษาต่างกันส่งผลต่อการใช้
ยอมรับสมมติฐาน
ประโยชน์ ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ในภาพรวม
แตกต่างกัน
2.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันส่งผลต่อการใช้
ยอมรับสมมติฐาน
ประโยชน์ ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ในภาพรวม
แตกต่างกัน
2.5 อาชีพต่างกันส่งผลต่อการใช้ประโยชน์
ปฎิเสธสมมติฐาน
ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในภาพรวมแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากรต่างกัน
ส่งผลต่อความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนการเงิน
แตกต่างกัน
3.1 เพศต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจข่าวสาร
ยอมรับสมมติฐาน
การลงทุนทางการเงิน ในภาพรวมแตกต่างกัน
3.2 อายุต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจข่าวสาร
ยอมรับสมมติฐาน
การลงทุนทางการเงิน ในภาพรวมแตกต่างกัน
3.3 ระดับการศึกษาต่างกันส่งผลต่อความพึง
ยอมรับสมมติฐาน
พอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ในภาพรวม
แตกต่างกัน

สถิตทิ ี่ใช้

t-test
One-Way
ANOVA
One-Way
ANOVA
One-Way
ANOVA
One-Way
ANOVA

t-test
One-Way
ANOVA
One-Way
ANOVA
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ตารางที่ 4.47 (ต่อ)
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
3.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันส่งผลต่อความพึง
ยอมรับสมมติฐาน
พอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ในภาพรวม
แตกต่างกัน
3.5 อาชีพต่างกันส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ และ
ปฎิเสธสมมติฐาน
ความพึงพอใจในข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ใน
ภาพรวมแตกต่างกัน
สมมติฐานที่4 การแสวงหาข่าวสารในยุค
ยอมรับสมมติฐาน
สารสนเทศการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กบั การใช้
ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
สมมติฐานที่5 การแสวงหาข่าวสารในยุค
ยอมรับสมมติฐาน
สารสนเทศการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน

สถิตทิ ี่ใช้
One-Way
ANOVA
One-Way
ANOVA
Pearson’s
correlation
Pearson’s
correlation

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะงานวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะทางประชากร ที่ส่งผลต่อการแสวง
หารข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน และความพึงพอใจ
ข่ า วสารการลงทุ น ทางการเงิ น เพื่ อ ศึก ษาการแสวงหาข่ า วสารในยุค สารสนเทศ ที่ ส่ งผลต่ อ
ประโยชน์ ข่าวสารการลงทุน ทางการเงิ น และความพึงพอใจในข่ าวสารการลงทุ นทางการเงิ น
การศึกษาครั้งนี้กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่แจกแบบสอบถาม จานวนทั้งสิ้ น 400 คน ทั้งนี้ ผวู้ ิจยั สามารถ
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะงานวิจยั ได้ดงั นี้

5.1 สรุปผลงานวิจยั
ปัจจัยลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น
ร้อยละ 69.30 อายุ ส่วนใหญ่มีอายุ 31-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 48.80 การศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อย
ละ 53.80 รายได้ 30,0001-45,000 บาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 35.30 และอาชี พ หลัก คื อ พนัก งาน
บริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 50.20 การแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
ปัจจัยการแสวงหาข่าวสารของสื่อใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ใช้อินเตอร์ เน็ต 1-2 วันต่อสัปดาห์
คิดเป็ นร้อยละ 35.50 มีความถี่ในการแสวงหาข่าวสารผ่านสื่ อออนไลน์ มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์
คิดเป็ นร้อยละ 39.50 และใช้อินเตอร์เน็ตในเวลา 10.01-14.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 31.80
จาแนกตามสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงิน พบว่า ส่วนใหญ่
มีการแสวงหาข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลัก ทรัพย์ (www.set.or.th) โดยประเภทของ
ข่าวสารทางการลงทุนทางการเงินที่เลือกแสวงหา เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ทางการ
เงิน และมีวตั ถุประสงค์เปิ ดรับข่าวสารด้านการการลงทุนทางการเงินที่เผยแพร่ ผ่านออนไลน์ ที่มี
ความสดใหม่ทนั เหตุการณ์ และการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงิน พบว่า ค่าเฉลี่ยอันดับ
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สุ ด ท้า ย คื อ การแสวงหาข่ า วสารในสื่ อ ออนไลน์ ผ่า นทางเว็บ บอร์ ด ด้า นการลงทุ น (เช่ น
www.pantip.com/สิ นธร) โดยแสวงหาข้อมูลเกี่ ยวกับ ผลประกอบการงบการเงินของบริ ษทั และ
เปิ ดรับข่าวสารข้อมูลทางออนไลน์เป็ นทางเลือกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารที่สะดวกมากช่องทาง
หนึ่ง
การใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนการเงินของผูล้ งทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการ
สื่อสารโดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ใน 3
พบว่า อันดับแรก อยูใ่ นระดับมาก คือ สามารถใช้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการลงทุน ลาดับ
ถัดไป มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ อันดับรองลงมาคือ สามารถมีความรู้เพิ่มขึ้นจากข้อมูล
ข่าวสารที่ได้จากข้อมูลด้านการลงทุนทางการเงิน อันดับสาม คือ สามารถนาข้อมูลข่าวสารไปใช้ใน
การตัดสินใจลงทุน และมีค่าเฉลี่ยในอันดับสุดท้าย คือ สามารถลดความวิตกกังวลในการตัดสิ นใจ
ลงทุนจากข่าวสารที่ได้รับ
ความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ของผูล้ งทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศ
การสื่อสาร โดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
ใน 3 อันดับแรก พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็ นอันดับแรก อยูใ่ นระดับมาก คือ ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
มีค วามทัน สมัย ทัน เหตุ ก ารณ์ มีในลาดับถัด ไป มีค่ าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ อัน ดับ
รองลงมาคือ ข้อมูลข่าวสารตรงกับความต้องการ มี อันดับสาม คือ ข้อมูลข่าวสารที่นาเสนอผ่านสื่ อ
ออนไลน์มีความน่าเชื่อถือ และอันดับสุดท้าย คือ ข้อมูลข่าวสารที่ นาเสนอผ่านสื่ อออนไลน์มีความ
ครบถ้วนในการตัดสินใจลงทุน สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
5.1.1 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่ต่างกัน มีการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร แตกต่างกัน
ลักษณะทางประชากร จาแนกตาม อาชีพ ต่างกันส่งผลต่อการแสวงหาข่าวสาร ไม่แตกต่าง
กัน ในส่วนของลักษณะทางประชากร จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ต่างกันส่งผลต่อการแสวงหาข่าวสาร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.1.2 สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่ต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุน
ทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารแตกต่างกัน
ลัก ษณะทางประชากร จ าแนกตามเพศ และอาชี พ ต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การใช้ป ระโยชน์
ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ไม่แตกต่างกัน ในส่ วนของลักษณะทางประชากร จาแนกตาม อายุ
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ ข่าวสารการลงทุนทาง
การเงิน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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5.1.3 สมมติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากรที่ต่างกัน มีความพึงพอใจข่าวสารการลงทุน
ทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารแตกต่างกัน
ลักษณะทางประชากร จาแนกตามอาชีพ ต่างกันส่งผลต่อ ความพึงพอใจข่าวสารการลงทุน
ทางการเงิน ไม่แตกต่างกัน ในส่วนของลักษณะทางประชากร จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.1.4 สมมติฐานที่ 4 การแสวงหาข่าวสาร มีความสัมพันธ์กบั การใช้ประโยชน์ข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการ
การแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศ จาแนกตามจานวนครั้งที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหา
ข่ า วสาร ความถี่ใ นการการแสวงหาข่ า วสารผ่า นสื่ อ ออนไลน์ ต่ อ วัน และช่ ว งเวลาที่ ท่ า นใช้
อินเตอร์ เน็ตเพื่อแสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์ กับการใช้ประโยชน์ ในข่าวสารการลงทุ นทาง
การเงิน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.838
5.1.5 สมมติฐานที่ 5 การแสวงหาข่าวสาร มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการ
การแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศ จาแนกตามจานวนครั้งที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหา
ข่ า วสาร ความถี่ใ นการการแสวงหาข่ า วสารผ่า นสื่ อ ออนไลน์ ต่ อ วัน และช่ ว งเวลาที่ ท่ า นใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาข่าวสาร มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.764

5.2 อภิปรายผลงานวิจยั
เมื่อเทียบผลการศึกษาในแต่ละสมมติฐาน
5.2.1 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่ต่างกัน มีการแสวงหาข่ าวสารการลงทุนทาง
การเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร แตกต่างกัน
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากร จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ส่ งผลต่อการแสวงหาข่าวสารทางการเงินแตกต่างกัน
จาแนกตาม อาชีพ ต่างกันส่งผลต่อการแสวงหาข่าวสาร ไม่แตกต่างกัน
เพศต่ างกัน ส่ งผลต่ อการแสวงหาข่ าวสารทางการเงิ น แตกต่ างกัน โดยเพศหญิ งมีก าร
แสวงหาข่าวสารมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2540) เพศจะเป็ น

101
ตัวกาหนดบทบาท หน้าที่ของบุคคลตลอดจนพัฒนาการต่างๆ ผูห้ ญิงมีความแตกต่างกันอย่างมาก
ในเรื่ องความคิด ค่านิยม ทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมกาหนดบทบาทและกิจกรรมของ
ทั้งสองเพศไว้ต่างกัน นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เจนิสตาร์ รักษ์สิริโสภา (2553) พบว่า
เพศต่างกันมีความต้องการรับข่าวสารต่างกัน โดยเพศชายมีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารต่าง
จากเพศหญิง จึงเป็ นเหตุผลที่ว่าเพศที่ต่างกันทาให้ทศั นคติ แนวคิด รวมถึงเหตุผลในการรับข่าวสาร
แตกต่างกัน ด้วยเหตุน้ ีทาให้ได้ขอ้ ค้นพบว่า เพศต่างกันมีการแสวงหาข่าวสารทางการเงิน โดยรวม
ต่างกัน โดยเพศหญิ งมี ก ารแสวงหาข่าวสารการลงทุ น ทางการเงิน ในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร
มากกว่าเพศชาย
อายุที่ต่างกัน ส่งผลต่อการแสวงหาข่าวสารทางการเงินแตกต่างกัน พบว่า ผูล้ งทุนประเภท
บุคคล ที่มีอายุ 31 – 35 ปี และ อายุ 36 ปี ขึ้นไป มีระดับพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารโดยรวม
แตกต่างจากผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุ 26 – 30 ปี ซึ่งสอดคล่องกับแนวคิด Myer (1999 อ้างถึง
ใน สุ ชา จัน ทร์ เอม, 2544) ที่ อธิ บายว่า กระบวนการคิ ด และตัด สิ น ใจที่ ผ่านการกลัน่ กรองจาก
ประสบการณ์ของช่วงวัยจะส่งผลต่อกระบวนการคิดและการควบคุมทางอารมณ์ของแต่ ละช่วงอายุ
ของบุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารต่างจากบุคคลที่มีอายุน้อย
ด้วยเหตุน้ ีทาให้ได้ขอ้ ค้นพบว่า อายุต่างกันมีการแสวงหาข่าวสารทางการเงินโดยรวมต่างกัน โดยผู้
ที่อายุ 31 – 35 ปี และอายุ 36 ปี ขึ้นไป มีการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศ
การสื่อสารมากกว่าผูท้ ี่มีอายุ 26 – 30 ปี
การศึกษาที่ต่างกัน ส่งผลต่อการแสวงหาข่าวสารทางการเงินแตกต่างกัน ผูล้ งทุนประเภท
บุคคล ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดที่ต่างกัน มีระดับการแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสาร
การลงทุ นทางการเงิ นในยุค สารสนเทศการสื่ อสาร แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สุ ปัญนี ปลัง่ กมล (2552) ศึก ษาการเปิ ดรั บข่ าวสาร ความรู้ ทัศนคติ พฤติ ก รรมการออม ของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ลักษณะการศึกษาที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการออม
และการเปิ ดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน โดยผูม้ ีการศึกษาสูงมีการเปิ ดรับข่าวสารมากกว่าผูม้ ีการศึกษา
ต่ากว่า ด้วยเหตุน้ ีทาให้ได้ขอ้ ค้นพบว่า การศึกษาต่างกันมีการแสวงหาข่าวสารทางการเงิน โดยรวม
ต่างกัน โดยผูท้ ี่มีการศึกษาปริ ญญาโท มีการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศ
การสื่อสารมากกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาปริ ญญาตรี
รายได้ที่ต่างกัน ส่ งผลต่อการแสวงหาข่าวสารทางการเงิน แตกต่างกัน ผูล้ งทุนประเภท
บุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารในภาพรวม การเงิ น
แตกต่ างกัน สอดคล้องงานวิจ ัยของ วิมลพรรณ อาภาเภท และคณะ (2554) ศึก ษาพฤติ ก รรม
การสื่อสารในเฟชบุ๊ค (Facebook) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า

102
รายได้ของครอบครัวต่างกัน มีการใช้เฟชบุ๊ค (Facebook) แตกต่างกัน ด้วยเหตุน้ ี ทาให้ได้ขอ้ ค้น
พบว่า รายได้ต่างกันมีการแสวงหาข่าวสารทางการเงินโดยรวมต่างกัน โดยผูท้ ี่รายได้ 45,001 บาท
ขึ้นไป มีการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารมากกว่าผูท้ ี่มีรายได้
15,000 บาท รายได้ 15,001 – 30,000 บาท และรายได้ 30,000 – 45,000 บาท รวมถึงผูท้ ี่มีรายได้ตอ
เดือน 30,001 – 45,000 บาท มีร ะดับการแสวงหาข่าวสารข่าวสารการลงทุ นทางการเงิ นในยุค
สารสนเทศการสื่อสารโดยรวม แตกต่างจากผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า
15,000 บาท
ผลจากการศึก ษา ปั จ จัยการแสวงหาข่ าวสารของสื่ อออนไลน์ พบว่า ส่ ว นใหญ่ ผูล้ งทุ น
ประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่ อสารใช้อินเตอร์ เน็ต 1 – 2 วันต่อสัปดาห์ มีความถี่ในการ
แสวงหาข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ ใช้อินเตอร์ เน็ตในเวลา 10.01 – 14.00
น. โดยแสวงหาข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับ
ธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ทาง การเงิน โดยวัตถุประสงค์เปิ ดรับข่าวสารเผยแพร่ ผ่านออนไลน์ที่มีความ
สดใหม่ทนั เหตุการณ์ ทั้งนี้จากการศึกษาปัจจัยการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ในอันดับ
สุ ด ท้า ย คื อ การแสวงหาข่ า วสารในสื่ อ ออนไลน์ ผ่ า นทางเว็บ บอร์ ด ด้า นการลงทุ น (เช่ น
www.pantip.com/สิ นธร) โดยแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ ผลประกอบการงบการเงินของบริ ษทั และ
เปิ ดรับข่าวสารข้อมูลทางออนไลน์เป็ นทางเลือกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารที่สะดวกมากช่องทาง
หนึ่ง แสดงให้เห็นว่าผูล้ งทุนประเภทบุคคลแสวงหาข่าวสารผ่านทางเว็บบอร์ ด ด้านลงทุนน้อยที่สุด
ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจมองว่าเว็บบอร์ดด้านลงทุนนี้จะแตกต่างจากความต้องการของตนเอง หรื ออาจมี
ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินการลงทุนที่ไม่มากพอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เฉลิมขวัญ ครุ ฑบุญ
ยงค์ (2557) อธิบายว่า การลงทุนของผูล้ งทุนแตกต่างกันไป ผูล้ งทุนส่ วนมากลงทุนเพื่อหวังรายได้
หรื อหวัง ผลก าไร ซึ่ งได้จ ากการขายหลัก ทรั พ ย์ หรื อ ต้อ งการได้ท้ ัง สองอย่า ง ผูล้ งทุ น ต่ า งมี
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการลงทุ น ตามความต้อ งการ และภาวะแวดล้อ มของผูล้ งทุ น นอกจากนี้ ยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปลีลา มูลลิสาร (2552) ศึกษาการเปิ ดรับสื่ อ การรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อ
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF ของนักลงทุนในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
การเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับกองทุน จะมุ่งเน้นเฉพาะสื่ อเฉพาะกิจ ด้วยเหตุน้ ี ทาให้ได้ขอ้ ค้นพบว่า
การแสวงหาข่าวสารทางการเงินเป็ นการเลือกสื่ อเฉพาะที่สนใจและสอดคล้องกับเป้ าหมายในการ
เลือกลงทุ น ซึ่ งการเลือกสื่ อทางออนไลน์สะดวกในการสื บค้นข้อมูลค่อนข้างมาก ซึ่ง ประเด็น นี้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พสนันท์ ปัญญาพร (2555) อธิบายว่า เว็บไซต์ หรื อ Web เป็ นส่ วนหนึ่ ง
บนอิน เตอร์ เน็ต ซึ่งกลายเป็ นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ ถูกสร้างขึ้น เพื่อใช้อ่าน และตอบโต้ขอ้ มูล
ต่างๆ ผ่านสื่ อประเภท เว็บเพจ (Webpage) จึงเป็ นที่นิยมสูงในปั จจุบนั ทาให้สถาบันการเงินส่ วน

103
ใหญ่ เลือกใช้สื่อเว็บไซด์เผยแพร่ ข ้อมูลตัว อัก ษร ข้อมูลภาพ ข้อมูลเสี ยงและภาพเคลื่อนไหวมี
ลูกเล่นและเทคนิ คการนาเสนอที่หลากหลาย โดยสามารถทาได้รวดเร็ ว และเผยแพร่ ได้ทวั่ โลก
รวมถึงการติดต่อเฉพาะบุคคลผ่านทาง E-Mail หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ที่สามารถส่ งข้อความ
หรื อข่าวสารไปยังนักลงทุนได้โดยตรง นอกจากนั้นยังสามารถนา E-Mail มาใช้เพื่อการโฆษณา
หรื อประชาสัมพันธ์สินค้า และบริ การอีกด้วย ดังนั้นการแสวงหาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น
เช่น เพื่อให้มีความรู้ และสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ ตลอดจนเพื่อสนองความ
สนใจส่วนบุคคล ทาให้ผลู้ งทุนประเภทบุคคลสามารถตัดสินใจแสวงหาข่าวสาร โดยให้ความสนใจ
ต่อข่าวสารการลงทุนเฉพาะที่สนใจ แล้วนามาประเมินเปรี ยบเทียบผลตอบแทนที่จะได้รับจากการ
รับรู้ข่าวสารนั้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
5.2.2 สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่ต่างกัน มีการใช้ ประโยชน์ ข่าวสารการลงทุน
ทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารในยุคสารสนเทศการสื่อสารแตกต่างกันกัน
จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนการเงินของผูล้ งทุนประเภทบุคคลในยุค
สารสนเทศการสื่อสารโดยรวม ผูว้ ิจยั ยังพบว่า มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ ใน 3 พบว่า อันดับแรก อยู่ในระดับมาก คือ สามารถใช้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อการ
วางแผนการลงทุน ลาดับถัดไป มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ อันดับรองลงมาคือ สามารถมี
ความรู้เพิ่มขึ้นจากข้อมูลข่าวสารที่ได้จากข้อมูลด้านการลงทุนทางการเงิน อันดับสาม คือ สามารถ
นาข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการตัดสิ นใจลงทุน ซึ่งสอดคล้อง Atkin (1978)โดยที่บุคคลจะเลือกรับ
ข่าวสารใดจากสื่ อมวลชนนั้น ขึ้นอยู่กบั การคาดคะเนเปรี ยบเทียบระหว่างผลตอบแทน (Reward
Value) การลงทุนลงแรง (Expenditures) และพันธะผูกพัน (Liabilities) ที่จะตามมา ถ้าผลตอบแทน
หรื อผลประโยชน์ที่จะได้รับ ดังนั้นการเผยแพร่ ข่าวสารการลงทุนการเงินจึงควรพัฒนาข้อมูลที่ใช้
ในการเผยแพร่ เพื่อให้ระดับการใช้ข่าวสารการลงทุนของผูล้ งทุนส่ วนบุคคลสามารถใช้ประโยชน์
จากข่าวสารผ่านสื่อใหม่ในระดับที่มากขึ้น ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ตามแนวคิดของ ศูนย์ส่งเสริ มการ
พัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2557) แนวคิดของ McQuail et al. (1972)
โดยการศึกษาความต้องการในศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านสื่อใหม่ของผูล้ งทุนส่ วนบุคคล เพื่อสามารถ
เลือกรายการข่าวสารการลงทุนที่หลากหลายครอบคลุมตรงตามความต้องการของนักลงทุนส่ วน
บุคคล ทาให้ทราบถึงเหตุก ารณ์ที่เกี่ยวข้องกับผูล้ งทุ นส่ วนบุค คล สามารถเปิ ดรั บ หรื อแสวงหา
ข้อมูลได้ตรงกับที่นักลงทุนส่ วนบุคคลให้ความสนใจ สามารถนาไปใช้ในการวางแผนการลงทุน
ซึ่งบริ ษทั ที่ขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ สามารถติดตามประเมินผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ
เกี่ ยวกับลูกค้า เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการเผยแพร่ ข ้อมูลให้กบั ผูต้ อ้ งการวางแผนการลงทุน และ
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สามารถคล้อ ยตามข้อมูล ข่ าวสารที่ ไ ด้จ ากการแสวงหาข่ า วสารนั้น เพื่ อ น าไปใช้เ ป็ นข้อ มูล
ประกอบการวางแผนการลงทุน
ทั้งนี้จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนการเงินของผูล้ งทุนประเภทบุคคลใน
ยุคสารสนเทศการสื่อสาร จากการวิจยั อันดับสุดท้ายนี้เห็นว่า ข่าวสารการลงทุนนี้ สามารถลดความ
วิตกกังวลในการตัด สิ นใจลงทุนจากข่าวสารที่ได้รับ แสดงให้เห็นว่าผูล้ งทุน ประเภทบุคคลยังมี
ความวิตกกังวลจากการแสวงหาข่าวสารข้อมูล แสดงว่าผูล้ งทุนตระหนักถึงข้อมูลที่อาจจะไม่มาก
พอ ทาให้เกิดความเสี่ ยงในการพิจารณาลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Wenner (1985) ศูนย์
ส่ งเสริ มการพัฒนาความรู้ต ลาดทุ น ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (2557) และแนวคิ ดของ
เฉลิมขวัญ ครุ ธบุ ญยงค์ (2557) อธิ บายว่า ส่ วนใหญ่ จะขอคาแนะน าการเล่น หุ ้น แบบเน้น ความ
ปลอดภัยของเงิ นทุ น เป็ นสาคัญ ฉะนั้น การพิจารณาเลือกลงทุน ในหลัก ทรั พย์ต่างๆ จึ งเป็ นการ
เปรี ยบเทียบระหว่างความเสี่ ยงภัยในการผิดนัดชาระหนี้ ของหลักทรั พย์กบั ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน โดยสามารถติดตามข่าวสาร การได้มาซึ่ งข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ แสดงให้เห็นว่า
ข้อมูลข่าวสารที่ผลู้ งทุนเลือกใช้ขอ้ มูลผ่านอินเทอร์ เน็ตยังมีไม่มากพอ ทาให้ผลู้ งทุนตัดสิ นใจเลือก
ลงทุนช้าลง ดังนั้นควรพัฒนาข้อมูลโดยประยุกต์ใช้ตามแนวคิดของ ศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาความรู้
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (2557) การเลือกข้อมูลที่นามาใช้ในการเผยแพร่ ควร
เป็ นข้อมูลที่ มาจากแหล่งที่ เชื่ อถือได้ หลายๆ แหล่ง เนื่ องจากผูล้ งทุน จะน าข้อมูลที่ ได้รับไปใช้
พิจารณาเพื่อวิเคราะห์ตดั สินใจลงทุนได้เร็ วขึ้น ทั้งนี้ควรจัดทาเป็ นการถามตอบหรื อการคาแนะนา
ผ่า นช่ องทางออนไลน์ เ พื่อ ให้บริ การกับ นัก ลงทุ น ได้ทัน ที ต ามช่ ว งเวลาถามตอบที่ ก าหนดที่
เหมาะสม เช่น การกาหนดช่วงเวลาถามตอบในช่วงที่ผลู้ งทุนใช้อินเตอร์ เน็ตในช่วงเวลา 10.01 –
14.00 น. ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ผลู้ งทุนส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ บริ ษทั นายหน้าค้าหลักทรัพย์ จะ
สามารถเพิม่ อานาจในการตัดสินใจลงทุนของผูล้ งทุนประเภทบุคคลได้เร็ วขึ้น มีความคล่องตัวกว่า
ยืดหยุน่ สูง มีอิสระในการตัดสินใจ จึงทันต่อเวลามากกว่าผูล้ งทุนสถาบัน การพิจารณาเลือกลงทุน
ในหลัก ทรั พ ย์ต่ า งๆ ซึ่ ง ผูล้ งทุ น สามารถเปรี ย บเที ย บระหว่า งความคล่ องตัว ในการซื้ อขายกับ
ผลตอบแทนที่จะได้จากหลักทรัพย์น้ นั เพื่อเสริ มสร้างสภาพคล่องให้แก่หลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่ง
เป็ นสิ่งจูงใจสาคัญที่ทาให้ผมู้ ีเงินออมสนใจจะเข้ามาลงทุนในหลักทรัพย์มากขึ้น และในมุมมองของ
ผูล้ งทุน ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับข้อมูลข่ าวสารที่ตรงกับความต้องการในการแสวงหา และมี
ข้อมูลที่มากพอจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งจะทาให้เงินลงทุนเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
จากการศึกษาผลการทดสอบสมมติฐาน ลักษณะทางประชากร จาแนกตามเพศ และอาชีพ
ต่างกัน ส่ งผลต่อ การใช้ประโยชน์ ข่ าวสารการลงทุ นทางการเงิ น ไม่แตกต่ างกัน ในส่ ว นของ

105
ลักษณะทางประชากร จาแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันส่ งผลต่อ
การใช้ประโยชน์ ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกัน ซึ่งอภิปรายผลได้ดงั นี้
ลักษณะทางประชากร จาแนกตามอายุต่างกันส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ ข่าวสารการลงทุน
ทางการเงิน แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Myer (1999 อ้างถึงใน สุ ชา จันทร์ เอม, 2544)
อธิบายว่า อายุของผูร้ ับสารเป็ นคุณลักษณะทางประชากรอีกลักษณะหนึ่ งที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่หรื อตามวัยของบุคคล อายุจึงเป็ นเครื่ องบ่ งชี้ถึงความสนใจ หรื อ
อารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปในกลุ่มคนที่มีวยั ต่างกันอันเนื่ องจากกระบวนการคิดและตัดสิ นใจที่
ผ่านการกลัน่ กรองจากประสบการณ์ของช่วงวัย ทั้งนี้กลุ่มของผูล้ งทุนที่มีอายุมากกว่า เช่น ผูท้ ี่อยูใ่ น
วัยผูใ้ หญ่จะมีเป้ าหมายเพื่อประโยชน์ในการใช้งานมากกว่าผูท้ ี่อยูใ่ นวัยรุ่ น ซึ่งจากการศึกษาวิจยั ครั้ง
นี้ ผวู้ ิจ ัย สามารถอภิ ปรายผลได้ว่า เป็ นเหตุผลที่ ต รงกับแนวคิ ด ที่เกี่ ยวข้อง เนื่ องจากข้อค้นพบนี้
พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุ 31 – 35 ปี และ 36 ปี ขึ้นไป มีระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสาร
การลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารโดยรวม แตกต่างจากผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มี
อายุ 26 – 30 ปี
ลัก ษณะทางประชากร จ าแนกตามระดับการศึก ษา ต่ างกัน ส่ งผลต่ อการใช้ประโยชน์
ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2540)
อธิบายว่า ระดับการศึกษาจะทาให้คนมีความรู้ ความคิด ตลอดจนความเข้าใจในสิ่งต่างๆ กว้างขวาง
ลึก ซึ้งแตกต่ างกัน ออกไป เช่ นผูม้ ีก ารศึก ษาที่สูงกว่าอาจเข้าถึงสื่ อใหม่ และรู้เท่าทัน สื่ อมากกว่ า
ดังนั้นคนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่างกัน จึงมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการที่
แตกต่างกันไปอีกด้วย ซึ่งจากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ผวู้ ิจยั สามารถอภิปรายผลได้ว่า เป็ นเหตุผลที่ ตรง
กับแนวคิ ด ที่เกี่ย วข้อง เนื่ องจากข้อค้นพบนี้ พบว่า ผูล้ งทุ นประเภทบุค คล ที่มีระดับการศึก ษา
ปริ ญญาโทและสูงกว่า มีระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการ
สื่อสารโดยรวมแตกต่างจากผูล้ งทุนประเภทบุคคล โดยรวมสูงกว่าผูท้ ี่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
ลักษณะทางประชากร จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันส่ งผลต่อการใช้ประโยชน์
ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542)
อธิ บายว่า ผูท้ ี่ มี ร ายได้สูงสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ในการเข้าถึงสื่ อในความถี่ที่บ่อยครั้ งกว่ า
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Mcnelly et al. (1968) อธิบายว่า ผูท้ ี่มีรายได้สูงมักถูก
ผลักดันให้ตอ้ งเรี ยนรู้ หาข้อมูลข่าวสารให้ทนั กับเหตุการณ์อยู่เสมอ ซึ่งจากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
ผูว้ ิจยั สามารถอภิปรายผลได้ว่า เป็ นเหตุผลที่ตรงกับแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากข้อค้นพบนี้ พบว่า
ผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีรายได้ 45,001 บาทขึ้นไป มีระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทาง
การเงิ น ในยุค สารสนเทศการสื่ อสารโดยรวมแตกต่ างจากผูล้ งทุ น ประเภทบุ ค คล โดยมี ก ารใช้
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ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่ อสารสูงกว่า ผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,000 บาท รายได้ 15,001 – 30,000 บาท รายได้ 30,001 – 45,000 บาท และผูล้ งทุนประเภท
บุคคล ที่มีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท รายได้ 30,001 – 45,000 บาท และ45,001 บาทขึ้นไป มี
ระดับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร โดยรวมแตกต่าง
จากผูล้ งทุนประเภทบุคคล โดยมีการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศ
การสื่อสารสูงกว่า ผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 บาท
5.2.3 สมมติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากรที่ต่างกัน มีความพึงพอใจข่ าวสารการลงทุน
ทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารแตกต่างกัน
ความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ของผูล้ งทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศ
การสื่อสาร โดยรวม พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
ใน 3 อันดับแรก พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็ นอันดับแรก อยูใ่ นระดับมาก คือ ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ McCombs and Becker (1979) อธิบายการใช้สื่อตามความ
พอใจเพื่อต้องการรู้ทนั เหตุการณ์ เพื่อความทันสมัย และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ กาญจนา แก้ว
เทพ และนิ คม ชัยขุน พล (2555) แรงจูงใจของผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ์ออนไลน์ ก็คือ ความพอใจกับ
ศักยภาพของความเป็ นสื่อใหม่ เช่น สามารถเลือกเปิ ดรับสารได้ตลอด 24 ชัว่ โมง สามารถใช้บริ การ
สืบค้นเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ และลักษณะเนื้ อหาที่มีความสดใหม่ตลอดเวลานั่นเอง ใน
ลาดับถัดไป มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ อันดับรองลงมาคือ ข้อมูลข่าวสารตรงกับความ
ต้องการ
ในประเด็นนี้มีผลการวิจยั สอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน ได้แก่ Katz et al.
(1974) อธิบาย่า ความพอใจที่ได้รับจากการใช้สื่อ ตามความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น ต้องการ
เป็ นคนรอบรู้ทนั สมัย เพื่อเป็ นที่ยอมรับของบุคคลอื่น และมีความคาดหวังจากสื่ อมวลชนว่า การ
บริ โภคข่าวสารจากสื่ อมวลชนจะช่วยสนองความต้องการได้ จึงมีการเลือกเปิ ดรับ รายการต่างๆ
เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจตามที่ตอ้ งการได้ คือ เป็ นคนที่มีความรอบรู้ทนั สมัย เช่น ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ แนวคิดของ McQuail et al. (1972) อธิบายว่า ความต้องการสารสนเทศ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง Katz, Bluumber, and Gurevitch (1973) กล่าวว่า ผูร้ ับสารจึง
ต้องการข่ าวสารที่ สอดคล้องกับความเชื่ อ ทัศนคติ ค่ านิ ยมของตน ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ ยงของ
สินทรัพย์ในการพิจารณาเครื่ องมือเพื่อใช้วิเคราะห์ผลตอบแทน และความเสี่ ยงเพื่อพิจารณาอย่าง
ถูกต้อง จากการศึกษาข้อค้นพบจากงานวิจยั นี้ ยังพบว่า อันดับสาม คือ ข้อมูลข่าวสารที่นาเสนอ
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ผ่านสื่อออนไลน์มีความน่าเชื่อถือ และอันดับสุดท้าย คือ ข้อมูลข่าวสารที่นาเสนอผ่านสื่ อออนไลน์
มีความครบถ้วนในการตัดสินใจลงทุน
ดังนั้นการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารผ่านสื่ อใหม่ควรคานึ งถึงแหล่งข้อมูลที่มีความน่ าเชื่อถือ
โดยการเลือกนาเสนอจากแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็ นจริ ง สามารถตรวจสอบที่มาของข่าวสารได้ ซึ่ง
ตรงกับแนวคิดของ Katz, Bluumber, and Gurevitch (1973) และแนวคิดของ เฉลิมขวัญ ครุ ธบุญยงค์
(2557) อธิบายว่า หลักการพื้นฐานที่สาคัญของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างพอเพียง จะช่วย
ให้ผูล้ งทุ น ทราบถึ งสถานการณ์ ต่ างๆ ก่ อนตัด สิ น ใจลงทุ น เพื่อให้ผลู้ งทุ น พึงพอใจที่ ได้มีพ้ื น
ฐานความรู้จากการติดตามข่าวผ่านสื่อออนไลน์ สามารถใช้ในการวิเคราะห์และตัดสิ นใจลงทุนใน
หลักทรัพย์ได้อย่างมีเหตุผล เหมาะสมกับสถานการณ์ และศักยภาพในการหาข้อมูลของผูล้ งทุน
จากการศึก ษาผลการทดสอบสมมติ ฐาน ลัก ษณะทางประชากร จ าแนกตามเพศ อาชี พ
ต่างกันส่งผลต่อ ความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ไม่แตกต่างกัน ในส่ วนของลักษณะ
ทางประชากร จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันส่งผลต่อความ
พึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงิน แตกต่างกันซึ่งอภิปรายผลได้ดงั นี้
ลักษณะทางประชากร จาแนกตามอายุ ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจข่าวสารการลงทุน
ทางการเงิน ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Myer (1999 อ้างถึงใน สุ ชา จันทร์ เอม, 2544) อธิบายว่า
อายุเป็ นเครื่ องบ่งชี้ถึงความสนใจในประเด็นต่างๆ แตกต่างกันออกไปในกลุ่มคนที่มีวยั ต่างกันอัน
เนื่องจากกระบวนการคิดและตัดสินใจที่ผา่ นการกลัน่ กรองจากประสบการณ์ของช่วงวัยที่จะส่ งผล
ต่อกระบวนการคิดและการควบคุมทางอารมณ์ของแต่ ละช่วงอายุ ซึ่งจากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผวู้ ิจยั
สามารถอภิปรายผลได้ว่า เป็ นเหตุผลที่ ตรงกับแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เนื่ องจากข้อค้นพบนี้ พบว่า ผู้
ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีอายุ 31 – 35 ปี และ 36 ปี ขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุน
ทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร โดยรวมมากกว่า และมีความแตกต่างจากผูล้ งทุนประเภท
บุคคล ที่มีอายุ 26 – 30 ปี
ลักษณะทางประชากร จาแนกตามระดับการศึกษา ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจข่าวสาร
การลงทุ นทางการเงิน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ด ของ ปรมะ สตะเวทิน (2540) อธิบายว่า ระดับ
การศึกษาจะทาให้คนมีความรู้ ความคิด ตลอดจนความเข้าใจในสิ่ งต่างๆ กว้างขวางลึกซึ้งแตกต่าง
กันออกไป ดังนั้นคนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่างกัน ยุคสมัยที่ต่างกัน ระบบการศึกษาแตกต่าง
กัน ซึ่ งจากการศึก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย สามารถอภิ ปรายผลได้ว่า เป็ นเหตุ ผลที่ ต รงกับแนวคิ ด ที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากข้อค้นพบนี้ พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทและสูง
กว่าปริ ญญาโท มีระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่ อสาร
โดยรวม แตกต่างจากผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยผูล้ งทุนประเภท
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บุคคล ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโท มีระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุค
สารสนเทศการสื่อสาร ข่าวสารมากกว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ลัก ษณะทางประชากร จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจ
ข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) อธิบายว่า
รายได้เป็ นตัวแปรนาใช้อธิบายพฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลได้ดี เช่น ผูท้ ี่มีรายได้สูงสามารถใช้
เทคโนโลยีใหม่ในการเข้าถึงสื่อในความถี่ที่บ่อยครั้งกว่า ผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ย นอกจากนั้นยังสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Mcnelly et al. (1968) อธิบายว่า ผูท้ ี่มีรายได้สูงมักถูกผลักดันให้ตอ้ งเรี ยนรู้ หา
ข้อมูลข่าวสารให้ทนั กับเหตุการณ์อยูเ่ สมอ ซึ่งจากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผวู้ ิจยั สามารถอภิปรายผลได้
ว่า เป็ นเหตุผลที่ตรงกับแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เนื่ องจากข้อค้นพบนี้ พบว่า ผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท 30,001 – 45,000 บาท และ 45,001 บาทขึ้นไป มีระดับ
ความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสารในภาพรวม แตกต่างจากผู้
ลงทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท ผูล้ งทุนประเภทบุคคลที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท และ 45,001 บาทขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่ อสารในภาพรวมแตกต่างจากผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท และผูล้ งทุนประเภทบุค คล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
45,001 บาทขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
ใน ภาพรวม แตกต่างจากผูล้ งทุนประเภทบุคคล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท
5.2.4 สมมติฐานที่ 4 การแสวงหาข่ าวสาร มีความสัมพันธ์ กบั การใช้ ประโยชน์ ข่าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการ
การแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศ จาแนกตามจานวนครั้งที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหา
ข่ า วสาร ความถี่ใ นการการแสวงหาข่ า วสารผ่า นสื่ อ ออนไลน์ ต่ อ วัน และช่ ว งเวลาที่ ท่ า นใช้
อินเตอร์ เน็ตเพื่อแสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์ กับการใช้ประโยชน์ ในข่าวสารการลงทุ นทาง
การเงิน
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศ มีความสัมพันธ์
กับการใช้ประโยชน์ ในข่าวสารการลงทุนทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั หลายเล่ม ได้แก่
งานวิจยั ของ ภัทธิรา เจริ ญชาศรี (2553) ศึกษาประสิ ทธิผลของการประชาสัมพันธ์กองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) พบว่า ความถี่ในการเปิ ดรับข่าวสารในการ
ประชาสัมพัน ธ์กองทุน มีความสัมพันธ์กบั ความรู้เกี่ยวกับกองทุน และสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
กองทุน งานวิจยั ของ วิมลพรรณ อาภาเภท และคณะ (2554) ศึกษาพฤติกรรมการสื่ อสารในเฟชบุ๊ค
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(Facebook) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า ความคาดหวังการใช้
และ ความพึงพอใจต่อเฟชบุ๊ค (Facebook) มีความสัมพันธ์ก ับพฤติ กรรมการสื่ อสารในเฟชบุ๊ค
(Facebook) นอกจากนี้ยงั พบว่า การใช้เฟชบุ๊คทุกวัน ส่งผลต่อความคาดหวัง การใช้ประโยชน์อยูใ่ น
ระดับมาก และงานวิจยั ของ สุ ปัญนี ปลัง่ กมล (2552) ศึกษาการเปิ ดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ
พฤติกรรมการออม ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า การเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน
สื่ อบุค คล สื่ อเฉพาะกิ จ และสื่ อใหม่ มีค วามสัมพัน ธ์ก ับพฤติก รรมการออมของประชาชน โดย
ทัศนคติ ที่แตกต่ างกัน มีค วามสัมพัน ธ์ก ับพฤติ ก รรมการคออมของประชาชน โดยการใช้สื่อ ที่
แตกต่างกันแต่ละประเภท ส่งผลให้พฤติกรรมการออมที่แตกต่ างกัน นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ
แนวคิ ด เห็ นของ สถาบัน วิจยั และให้คาปรึ ก ษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557) ยังเห็น ว่า
ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ถือเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวัน ซึ่งผูล้ งทุนสามารถรับข้อมูลข่าวสารด้าน
การลงทุนผ่านเว็บไซต์ สื่อและสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มผูม้ ีศกั ยภาพการลงทุน ทั้งนี้
การรับข้อมูลข่าวสาร เช่น ข่าวสารการวางแผนการเงินนั้น จะมุ่งเน้นความสาคัญของปั จจัยส่ ว น
บุคคลของผูร้ ับสาร โดยจะให้ขอ้ มูลการวางแผนการเงินให้ตรงกับกลุ่มที่เป็ นประชากรกลุ่มตัวอย่าง
จึงเห็นว่า การรับข้อมูลข่าวสารของผูล้ งทุนส่วนบุคคล จะเลือกสื่ อที่มีขอ้ มูลตรงกับความต้องการ
ของตนเอง โดยจาเป็ นต้องแสวงหาข้อมูลที่หลากหลายตามความสะดวก เพื่อใช้พิจารณาวิเคราะห์
ตัดสิ นใจ ทั้งนี้ ขอ้ มูลข่าวสารทางอินเตอร์ เน็ต มีข่าวสารที่สดใหม่ข องข่าวแต่ละวัน หรื อมีขอ้ มูล
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงเห็นว่า การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารการลงทุนทาง
อินเตอร์เน็ต เป็ นสื่อออนไลน์ซ่ ึงผูล้ งทุนส่วนบุคคลใช้เป็ นแนวทางในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่
ง่าย สะดวกในการเลือกอ่านข่าวอื่นๆ รวมทั้งข่าวสารมีความชัดเจน จึงมุ่งเน้นการเผยแพร่ ขอ้ มูลที่
หลากหลาย ชัดเจน ตรงประเด็น เพื่อเพิ่มสามารถเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารได้ตรงตามความสนใจใน
การแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับฐานทางการเงินของลูกค้า นโยบายการลงทุน หรื อการเลือกตราสารใน
ตลาดเงิ น เพื่ อ จัด ท านโยบายการลงทุ น ทั้ง นี้ ข้อ มู ล ทั้ง หมดผู้ล งทุ น ส่ ว นบุ ค คลสามารถใช้
ประกอบการตัดสินใจกาหนดสัดส่วนในการลงทุนได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้น
5.2.5 สมมติฐานที่ 5 การแสวงหาข่ าวสาร มีความสั มพันธ์ กับความพึงพอใจข่ าวสารการ
ลงทุนทางการเงินในยุคสารสนเทศการ
การแสวงหาข่าวสารในยุคสารสนเทศ จาแนกตามจานวนครั้งที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหา
ข่ า วสาร ความถี่ใ นการการแสวงหาข่ า วสารผ่า นสื่ อ ออนไลน์ ต่ อ วัน และช่ ว งเวลาที่ ท่ า นใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาข่าวสาร มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในข่าวสารการลงทุนทางการเงิน
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wixom and Todd (2005) ศึกษาเรื่ องการพัฒนาโมเดลรวมกันในความ
เชื่อที่พิเศษ และทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างระบบโดยการใช้ TAM และความพึงพอใจของผูใ้ ช้ พบว่า
คุณภาพของข้อมูลส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของข้อมูล ซึ่งจากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผวู้ ิจยั สามารถ
อภิปรายผลได้ว่า เป็ นเหตุผลที่ตรงกับแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เนื่ องจากข้อค้นพบนี้ พบว่า การแสวงหา
ข่าวสารในสื่ อออนไลน์ ยิ่งมากเท่าใด ยิ่งจะทาให้ผลู้ งทุนประเภทบุคคลมีความพึงพอใจข่ าวสาร
การลงทุนทางการเงิ นสูงตามไปด้วย ซึ่งข้อค้นพบนี้ ยงั สอดคล้องกับแนวคิดของ McCombs and
Becker (1979) อธิบายถึง ความต้องการใช้สื่อเพื่อต้องการรู้ทันเหตุ การณ์ รู้ข่ าวคราวที่มีความ
ทันสมัย แนวคิดของ Krikelas (1983) การแสวงหาข่าวสาร เพื่อต้องการความรู้ จึงแสวงหาความรู้
เพื่อใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็น และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Atkin (1978) อธิบาย
ว่าการแสวงหาข่าวสารเพื่อตอบสนองความต้องการรู้ในเหตุการณ์ ต้องการคาแนะนาในการปฏิบตั ิ
ให้ถกู ต้อง เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงให้กบั ตัวเอง
จากข้อค้นพบดังกล่าวสามารถพัฒนาแนวทางการเผยแพร่ ข ้อมูลข่ าวสารให้ก ับผูล้ งทุ น
ประเภทบุ ค คล ได้ใ ช้ประโยชน์ ข่ าวสารการลงทุ น การเงิ น ของผูล้ งทุ น ประเภทบุ ค คลในยุค
สารสนเทศการสื่อสาร ได้มากที่สุด โดยประยุกต์ใช้ตามงานวิจยั ของ Nielsen Mckinsey Company
(2011) และแนวคิดของ เฉลิมขวัญ ครุ ธบุญยงค์ (2557) โดยการมุ่งเน้นเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยว
กบรายละเอียดของการลงทุ น ในบริ ษ ัทตลาดหลัก ทรั พย์แต่ ละแห่ ง โดยมุ่งเน้น เผยแพร่ ข ้อมูล
ข่าวสารเพื่อให้ผลู้ งทุน มีพ้นื ฐานความรู้ที่จาเป็ นในการวิเคราะห์และตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์
ได้อย่างมีเหตุผล เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และศักยภาพของตนเอง เพื่อให้ผลู้ งทุนลดภาระความ
เสี่ยงจากการที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนครบตามจานวนที่คาดหวังจากการลงทุนนั้นด้วย สิ่ งที่นัก
ลงทุ นน ามาพิจารณาประกอบการตัดสิ นใจลงทุ น จึงไม่ได้มีเฉพาะผลตอบแทนที่ พึงได้รับหรื อ
คาดหวัง หากยังต้องคานึ งถึงสถานะความเสี่ ยงที่อยู่หรื ออาจเกิดขึ้นได้ในการลงทุนนั้นด้วย ทั้งนี้
อาจเพิ่มช่องทางการเสนอข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผลู้ งทุนประเภทบุคคล สามารถใช้ประโยชน์ของ
การติดต่อสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่สามารถติดต่อกันได้รวดเร็ วทาให้ผใู้ ช้บริ การเกิด
ความพึงพอใจ

5.3 ข้ อเสนอแนะงานวิจยั
จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผวู้ ิจยั สามารถสรุ ปและข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ตาม
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
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5.3.1 การเผยแพร่ ขอ้ มูลในสื่อใหม่ ควรมุ่งเน้นข่าวสารที่เป็ นความรู้เพื่อสร้างความสนใจ
ในการแสวงหาข่าวสารให้กบั ผูล้ งทุนได้นามาประเมินเปรี ยบเทียบผลตอบแทนที่จะได้รับจากการ
รับรู้ข่าวสารนั้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
5.3.2 ควรศึกษาความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารการลงทุนที่ผลู้ งทุนประเภทบุคคลมีความ
ต้องการหรื อสนใจ และมีข ้อมูลหลายด้าน Link เชื่ อมโยงกัน เพื่อให้ผลู้ งทุ น สามารถประเมิน
กลัน่ กรองข้อมูลได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจลงทุน ก่อนการลงข้อมูลในเว็บบอร์ ด
ด้านการลงทุน
5.3.3 การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารการลงทุนทางอินเตอร์เน็ต ควรมุ่งเน้นการเผยแพร่ ขอ้ มูลที่
หลากหลาย ชัดเจน ตรงประเด็น เพื่อเพิ่มสามารถเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารได้ตรงตามความสนใจใน
การแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับฐานทางการเงินของลูกค้า นโยบายการลงทุน หรื อการเลือกตราสารใน
ตลาดเงิ น เพื่ อ จัด ท านโยบายการลงทุ น ทั้ง นี้ ข้อ มู ล ทั้ง หมดผู้ล งทุ น ส่ ว นบุ ค คลสามารถใช้
ประกอบการตัดสินใจกาหนดสัดส่วนในการลงทุนได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้น
5.3.4 ควรจัดทาเป็ นการถามตอบหรื อการคาแนะนา ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้บริ การ
กับนักลงทุนได้ทนั ทีตามช่วงเวลาถามตอบที่กาหนดที่เหมาะสม เช่น การกาหนดช่วงเวลาถามตอบ
ส่ งข้อมูลในช่วงที่ผลู้ งทุนใช้อินเตอร์ เน็ตในช่วงเวลา 10.01 – 14.00 น. ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ผลู้ งทุน
ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ต
5.3.5 การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารผ่านสื่ อใหม่ควรคานึ งถึงแหล่งข้อมูลที่มีความน่ าเชื่อถือ
โดยการเลือกนาเสนอจากแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็ นจริ ง สามารถตรวจสอบที่มาของข่าวสารได้ เพื่อ
ช่วยให้ผลู้ งทุนทราบถึงสถานการณ์ ต่างๆ ก่อนตัดสิ นใจลงทุน เพื่อให้ผลู้ งทุ นพึงพอใจที่ได้มีพ้ืน
ฐานความรู้จากการติดตามข่าวผ่านสื่อออนไลน์ สามารถใช้ในการวิเคราะห์และตัดสิ นใจลงทุนใน
หลักทรัพย์ได้อย่างมีเหตุผล เหมาะสมกับสถานการณ์ และศักยภาพในการหาข้อมูลของผูล้ งทุน
5.3.6 ควรมุ่งเน้น เผยแพร่ ข ้อมูลข่ าวสารที่ เพิ่มเติมความรู้ ที่จ าเป็ นในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างมีเหตุผล เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และศักยภาพของตนเอง
เพื่อให้ผลู้ งทุนลดภาระความเสี่ยงจากการที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนครบตามจานวนที่คาดหวังจาก
การลงทุนนั้นด้วย สิ่งที่นกั ลงทุนนามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน
5.3.7 ควรพัฒนาการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่ าวสารที่มุ่งเน้นเพื่อให้สอดรับกับกลุ่มเป้ าหมายซึ่ ง
เป็ นผูม้ ีรายได้ปานกลาง-สูง ที่มีลกั ษณะการเลือกข้อมูลตามหลักเหตุและผล การกาหนดช่ วงเวลา
ถามตอบในช่วงที่ผลู้ งทุนใช้อินเตอร์ เน็ตในช่วงเวลา 10.01 – 14.00 น. ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ผลู้ งทุน
ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มอานาจในการตัดสินใจลงทุนของผูล้ งทุนประเภทบุคคลได้เร็ วขึ้น
มีความคล่องตัวกว่า ยืดหยุน่ สูง
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5.4 ข้ อเสนอแนะการวิจยั ครั้งต่อไป
5.4.1 ควรศึกษาพัฒนางานวิจยั ในการพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้ตรงกับความต้องการของผู้
ลงทุนประเภทบุคคล เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาเมนูขอ้ มูลข่าวสารให้ครบถ้วน โดยเสนอให้ศึกษา
ความคาดหวังข้อมูลข่าวสารการลงทุน ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน ของนักลงทุนประเภทบุคคล
5.4.2 ควรเลือกศึกษาวิจยั เรื่ อง “ความต้องการ ข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนทางการเงิน
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนประเภทบุคคล” โดยการวิจยั เชิง
สารวจ (Survey Research) ใช้วิธีวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เลือกวิธีการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ พร้อมกัน (Concurrent Procedures) โดยจัดทาเครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ความต้องการข้อมูลข้อมูลข่าวสาร
ด้า นการลงทุ น ทางการเงิ น ของ และท าการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถาม ซึ่งการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคล
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
เรื่อง การใช้ ประโยชน์ และความพึงพอใจ จากข่ าวสารการลงทุนทางการเงินของผู้ลงทุนประเภท
บุคคล ในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
***********************************************
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ ผูต้ อบแบบสอบถามคือ นักลงทุนประเภทบุคคล ผูเ้ ปิ ดบัญชีซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ แบบสอบถามฉบับนี้มี 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ปัจจัยลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และอาชีพ
ตอนที่ 2 ปัจจัยเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสารการลงทุนทางการเงินจากสื่อออนไลน์ ของ
ผูล้ งทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
ตอนที่ 3ปัจจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ข่าวสารการลงทุนทางการเงินจากสื่อออนไลน์
ของผูล้ งทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
ตอนที่ 4 ปัจจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจข่าวสารการลงทุนทางการเงินจากสื่อออนไลน์
ของผูล้ งทุนประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
ตอนที่ 1 ข้ อมูลปัจจัยลักษณะทางประชากร
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมากที่สุดเพียง 1 ข้อ
1.เพศ
 1. ชาย
2. หญิง
2. อายุ
 1. 21- 25 ปี
2. 26-30ปี
 3. 31-35 ปี
4. 36-40 ปี
 5. 41-55 ปี
6. 56-60 ปี
 7. 61ปี ขึ้นไป
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3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
 3. ปริ ญญาโท
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 1. ต่ากว่า 15,000 บาท
 3. 30,001 – 45,000 บาท
 5. 60,001 – 75,000 บาท
5. อาชีพหลัก
 1.
 3.
 5.
 7.

2. ปริ ญญาตรี
4.สูงกว่าปริ ญญาโท

2. 15,001 – 30,000 บาท
4. 45,001 – 60,000 บาท
6. 75,000 บาทขึ้นไป

พนักงานบริ ษทั เอกชน
2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
4. รับจ้าง
นักลงทุน
6. เกษียณอายุ
อื่น ๆ (โปรดระบุ).........................

ตอนที่ 2ปัจจัยเกีย่ วกับการแสวงหาข่ าวสารการลงทุนทางการเงินจากสื่อออนไลน์ ของผู้ลงทุน
ประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่ องว่างที่ตรงกับความเป็ นจริงของท่ านมากที่สุดเพียง 1 ข้ อ
2.1ท่ านใช้ อนิ เตอร์ เน็ตเพือ่ แสวงหาข่ าวสารบ่อยครั้งเพียงใด
 ต่ากว่า 1วัน/สัปดาห์
 1-2 วัน/สัปดาห์
 3-4 วัน/สัปดาห์
 5-6 วัน/สัปดาห์
 ทุกวัน/สัปดาห์
2.2 ความถี่ในการการแสวงหาข่ าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ต่อวัน
 1 ครั้งต่อวัน
 2-3 ครั้งต่อวัน
 4-5 ครั้งต่อวัน
 6-7 ครั้งต่อวัน
 มากกว่า 7 ครั้งต่อวัน
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2.3 ช่ วงเวลาที่ท่านใช้ อนิ เตอร์ เน็ตเพือ่ แสวงหาข่ าวสารบ่อยที่สุดคือช่ วงเวลาใด
 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)ปัจจัยเกีย่ วกับการแสวงหาข่ าวสารการลงทุนทางการเงินจากสื่อออนไลน์ ของผู้ลงทุน
ประเภทบุคคลในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย√ลงในช่องคาตอบที่ตรงความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพียงข้อเดียว
ระดับความคิดเห็น
2.การแสวงหาข่ าวสาร ด้ านการลงทุนทางการเงิน

น้ อย
น้ อย
ที่สุด
1
2

ปาน
กลาง
3

2.4ท่ านแสวงหาข่ าวสารการลงทุนทางการเงินจากสื่อออนไลน์ต่อไปนีใ้ นระดับใด
- เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
(www.set.or.th)
- เว็บไซต์ในเครื อตลาดหลักทรัพย์ (เช่น
www.settrade.com,www.setsmart.com)
- เว็บไซต์ของธนาคาร(เช่น
www.kasikornbank.com,www.ktb.com)
- เว็บไซต์ของบริ ษทั หลักทรัพย์ (เช่น
www.bualuang.co.th , www.maybank-ke.co.th)
- เว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลการลงทุนในหลักทรัพย์ (เช่น
www.Stock2morrow, www.trade2win.com)

มาก
4

มาก
ที่สุด
5
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- เว็บบอร์ดด้านการลงทุน(เช่น www.pantip.com/สิน
ธร)
- เฟสบุ๊คแฟนเพจของตลาดหลักทรัพย์(SET ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
(https://www.facebook.com/set.or.th)
- เฟสบุ๊คแฟนเพจของธนาคารและบริ การทางการเงิน
เช่น เฟสบุ๊คแฟนเพจธนาคารกสิกรไทย
(https://www.facebook.com/KBankLive)
- เฟสบุ๊คบุคคลสาธารณะ ผูเ้ ชี่ยวชาญการลงทุนทาง
การเงิน เช่น ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
https://www.facebook.com//dr.niwetfanpage
- เฟสบุ๊คที่เกี่ยวข้องการวางแผนการเงิน เช่น
Aommoneyออมมันนี่, Maibatข้อคิดทางการเงิน
- เฟสบุ๊คของโบรกเกอร์ ที่แนะนาการลงทุนใน
หลักทรัพย์ เช่นหุน้ ปั่น
(https://www.facebook.com/Hoonpunn)
- ยูทูป(youtube) เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารการลงทุน
ทางการเงิน
- ช่อง Channel ใน ยูทูป(youtube) ของตลาด
หลักทรัพย์และบริ ษทั ในเครื อ
(https://www.youtube.com/user/setthailand)
- ช่อง Channel ในยูทูป(youtube) ของบริ ษทั
หลักทรัพย์และสถาบันการเงิน เช่น
Bualuangichannel
- ช่อง Channel ใน ยูทูป(youtube) ข่าวสารการลงทุน
ทางการเงิน เช่น moneychannel ,efinancethai
- อื่นๆ(โปรดระบุ).........................................
2.5 ประเภทของข่ าวสารทางการลงทุนทางการเงินที่ท่านเลือกแสวงหาข่ าวสารเป็ นประเภทใด
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- ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
- ผลประกอบการ งบการเงินของบริ ษทั
- ข้อมูลด้านการลงทุนทางการเงิน
- สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนทางการเงิน
- รายงานการซื้อขายหุน้
- ข่าวเศรษฐกิจข้อมูลประมาณการทางเศรษฐกิจ ข่าวเงิน
เฟ้ อ ข่าวรายงานความเชื่อมัน่ ผูบ้ ริ โภค
- อัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนผลตอบแทน
- ข่าว/บทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญทาง
การเงิน
- อื่นๆ(โปรดระบุ)....................................
2.6 ท่ านมีวตั ถุประสงค์เปิ ดรับข่ าวสารด้ านการการลงทุนทางการเงินต่อไปนีอ้ ย่างไร
- ข่าวสารการวางแผนการเงินที่เผยแพร่ ผา่ นออนไลน์มี
รายละเอียดสอดคล้องตรงกับความต้องการ
- ข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์เป็ นทางเลือกในการค้นหา
ข้อมูลข่าวสารที่สะดวกมากช่องทางหนึ่ง
- ข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์เป็ นการเผยแพร่ ข่าวสารที่มี
ความสดใหม่ทนั เหตุการณ์
- อื่นๆ (โปรดระบุ).........................................
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ตอนที่3ปัจจัยเกีย่ วกับการใช้ ประโยชน์ ด้านข่ าวสารการลงทุนทางการเงินของผู้ลงทุนประเภทบุคคล
ในยุคสารสนเทศการสื่อสาร
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย√ลงในช่องคาตอบที่ตรงความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพียงข้อเดียว
ระดับความคิดเห็น
น้ อย
ปาน
มาก
การใช้ ประโยชน์ ข่าวสารการลงทุนทาง
น้ อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
การเงินจากสื่อออนไลน์
1
2
3
4
5
1) ท่านสามารถใช้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อการวาง
แผนการลงทุน
2) ท่านสามารถค้นหาข้อมูลและสืบค้น
ข้อมูลย้อนหลังได้สะดวก
3) ท่านสามารถมีความรู้เพิ่มขึ้นจากข้อมูล
ข่าวสารที่ได้จากข้อมูลด้านการลงทุนทาง
การเงิน
4) ท่านสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสาร
บทความ การวิเคราะห์ เพื่อทราบความ
เคลื่อนไหวด้านการลงทุนได้รวดเร็ว สะดวก
5) ท่านสามารถนาข้อมูลประมาณการ
ผลตอบแทนจากการลงทุน
6) ท่านสามารถลดความวิตกกังวลในการ
ตัดสินใจลงทุนจากข่าวสารที่ได้รับ
7) ท่านสามารถนาข้อมูลข่าวสารไปใช้ใน
การตัดสินใจลงทุน
8) ข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้รับ ลดความเสี่ยง
จากกการตัดสินใจลงทุน
9) ท่านสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผูล้ งทุนด้วยกัน
10)ท่านสามารถนาข้อมูลข่าวสารไปเป็ น
แหล่งอ้างอิง
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11)ท่านใช้สื่อออนไลน์เป็ นช่องทางการ
ติดต่อกับสถาบันการเงิน
12)การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ทาให้ท่าน
สามารถ ถาม – ตอบ เกี่ยวกับข่าวสาร การ
ลงทุนได้ทนั ที
13)สื่อออนไลน์เป็ นช่องทางให้ท่านเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
14)สื่อออนไลน์เป็ นช่องทางที่ทาให้ท่านได้มี
ส่วนร่ วมในการพิจารณาตัดสินใจเลือกลงทุน
15)ท่านสามารถ นาความรู้จากสื่อออนไลน์
เสริ มการตัดสินใจ สร้างความเชื่อมัน่ ในการ
ลงทุน
16)ท่านมีฐานข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ใช้
สาหรับการพิจารณาลงทุนได้มากเพียงพอ
17) ข่าวสารจากสื่อออนไลน์ทาให้ท่าน
สามารถคาดหวังผลตอบแทนการ หรื อลด
ความเสี่ยงจากลงทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
มากยิง่ ขึ้น
18) ข่าว/บทวิเคราะห์ จากผูแ้ นะนาการ
ลงทุนการลงทุน สร้างความเชื่อมัน่ ในการ
ลงทุนทางการเงินของท่าน
19) อื่นๆ(โปรด
ระบุ)..........................................
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ตอนที่4 ความพึงพอใจด้ านข่ าวสารการลงทุนทางการเงินของผู้ลงทุนประเภทบุคคลในยุค
สารสนเทศการสื่อสาร
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย√ลงในช่ องคาตอบที่ตรงความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด
เพียงข้ อเดียว

4.ความพึงพอใจข่ าวสารการลงทุนทางการเงินจากสื่อ
ออนไลน์

น้ อย
ที่สุด
1

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
กลาง
ที่สุด
2
3
4
5

1) ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์
2) ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความหลากหลายน่าสนใจ
3) ข้อมูลข่าวสารที่นาเสนอผ่านสื่อออนไลน์มีความ
น่าเชื่อถือ
4) ข้อมูลข่าวสารที่นาเสนอผ่านสื่อออนไลน์มีความ
ครบถ้วนในการตัดสินใจลงทุน
5) ข้อมูลข่าวสารตรงกับความต้องการ
6) ข้อมูลข่าวสารการมีความรวดเร็ว สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว

***ขอขอบพระคุณที่ท่านเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม***

ประวัติผ้เู ขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นางสาวธนพร กุมภิรักษ์

ประวัตกิ ารศึกษา

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด)
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา พ.ศ. 2549

ประสบการณ์ทางาน

พ.ศ. 2555-ปัจจุบนั
เจ้าของกิจการร้านอาหารสองดวงโภชนา
จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2552-2555
เจ้าหน้าที่พฒั นาธุรกิจ
ธนาคารหลวงไทย จากัด (มหาชน)

