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การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยทางประชากรของกลุ่มผูใ้ช้งานออนไลน์ในการแสวงหา
ข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพื่อวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ และความตั้ งใจซ้ือผลิตภัณฑ์
ทางการเงินเพ่ือการเกษียณของผูค้นในยุคดิจิทัล โดยการวิจัยน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ใช้กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้งานออนไลน์จ านวน 400 คน สรุปผลสมมติฐานการทดสอบพบว่า 1) ลกัษณะ
ประชากรจ าแนกตาม เพศ รายได้ อาชีพ การศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีการแสวงหาข้อมูลด้านการ
วางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณท่ีไม่ต่างกัน อายุท่ีแตกต่างกันมีการแสวงหาขอ้มูลท่ีแตกต่างกัน  
2) ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัมีการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลดา้นการวางแผนการเงินเพ่ือการ
เกษียณท่ีไม่แตกต่าง 3) ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเงิน
เพ่ือการเกษียณท่ีไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ปัจจยัดา้นอาชีพท่ีมีความแตกต่างกนั 4) การแสวงหาขอ้มูล
ข่าวสารด้านการวางแผนการเงินมีความสัมพนัธ์กับการใช้ประโยชน์ของขอ้มูลข่าวสารดา้นการ
วางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณ 5) การใชป้ระโยชน์ของขอ้มูลข่าวสารดา้นการวางแผนการเงินเพ่ือ
การเกษียณมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเงินเพื่อการเกษียณ 6) การแสวงหา
ขอ้มูลข่าวสารดา้นการวางแผนการเงินมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเงินเพื่อ
การเกษียณค าส าคญั: การแสวงหาข้อมูล การใช้ประโยชน์ ความตั้งใจซ้ือ การวางแผนการเงิน  
การวางแผนเกษียณ 
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The purpose of this research was to study demographic characteristics of a group of 

people who use Internet as a source of information in creating financial planning for post-

retirement and to study purchase intention towards retirement financial products among those in 

the digital age. This research employed quantitative methodology to collect data from 400 

samples who are Internet users. 

 The findings showed that 1) Information-seeking behavior for post-retirement financial 

planning did not differ among users with different genders, income levels, careers, and 

educational levels, while it differed among those with different ages. 2) The uses of financial 

information for post-retirement planning did not differ among users with different demographic 

characteristics. 3) Purchase intention towards retirement financial products did not differ among 

users with different demographic characteristics, but it differed among those with different 

careers. 4) There were correlations between information-seeking behavior for financial planning 

and the uses of financial information for post-retirement planning. 5) There were correlations 

between the uses of financial information for post-retirement planning and purchase intention 

towards retirement financial products. 6) There were also correlations between information-

seeking behavior for financial planning and purchase intention towards retirement financial 

products. 
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