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งานวิจัยฉบับนี้มุงเนนในการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับและทัศนคติที่มีตอสื่อและเนื้อหาการลงทุนใน
กองทุนรวมของนักลงทุนรายไดปานกลาง เพื่อเปนแนวทางการออกแบบสื่อ และเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมที่
นักลงทุนผูมีรายไดปานกลางสนใจ 

งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก กลุมประชากรท่ีทำการศึกษาคือกลุมผูท่ี
มีรายไดปานกลางที่เคยลงทุนในกองทุนรวมอยางนอย 1 ครั้ง รายได 30 ,000 บาท ถึง 100,000 บาท จำนวน 16 
คน และศึกษาแนวทางการวิเคราะหกลยุทธการสื่อสารและการออกแบบเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมของกลุม
ผูจัดทำ หรือผูดูแลเน้ือหาการลงทุนในกองทุนรวม จำนวน 4 คน 

ผลการศึกษาพบวานักลงทุนรายไดปานกลางสวนใหญมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อประเภทออนไลน โดย
ปจจัยดานความรูพ้ืนฐาน และประสบการณในการลงทุนของปจเจกบุคคลมีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับรูปแบบ และ
เน้ือหา ท้ังน้ี กลุมผูดูแล และจัดทำจึงตองมุงเนนการวิเคราะหกลุมเปาหมายอยางรอบดานตามหลักเกณฑ TGE เพ่ือ
นำมาใชเปนแนวทางในการออกแบบสื่อ และเน้ือหาการลงทุนในกองทุนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คำสำคัญ : กลยุทธการสื่อสารการตลาด, พฤติกรรมผูรับสาร
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Exposure and attitude of middle-income investors toward mutual fund 

investment media and content

Abstract

This research aims to study the exposure and attitudes of middle-income investors towards 

mutual fund investment media and contents to guide the design of mutual fund investment media 

and contents that effectively capture middle-income investors’ interest.

This qualitative research uses in-depth interviews. The subject studied were 1 6 middle-

income earners who have invested in mutual funds at least once, invest in mutual funds for at 

least once a year with income from 30 , 000 to 100 , 000 baht. This research studies the ways to 

analyse communication strategies of the design of mutual fund investment contents of four 

creators or directors of mutual fund investment media.

The research results reveals that most middle-income investors have mutual fund 

investment media perception behaviours that are consistent with their daily lifestyle, being 

regularly exposed to online media. Knowledge foundation of mutual fund investment and 

individual’s investment experience influence his choice of exposure to style and contents. Directors 

and creators need to focus on studying and holistically analysing the target audience using the TGE 

criteria as a guide for designing media and contents that effectively meet the target audience’s 

needs. 

Keywords: Communication strategy, Audience behavior
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บทนำ

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการ
ทบทวนเกณฑการแบงกลุ มตามระดับรายไดของ
ธนาคารโลกโดยเกณฑ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2560 ประเทศไทยอยูในฐานะกลุมประเทศท่ีมีรายได
ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) มาตั้งแตป 
พ.ศ. 2519 และยังคงอยู ในฐานะนี ้มากวา 40 ป 
สะทอนวาพัฒนาการทางเศรษฐกิจมีขอจำกัด ซ่ึงการ
จะเลื ่อนไปอยู ในกลุ มของประเทศรายไดส ูงน้ัน 
ประเทศไทยจะตองมีรายไดประชากรตอหัวสูงกวา 
12,235 ดอลลารสหรัฐ (แพรวไพลิน วงษสินธุวิเศษ 
และณัชพล จรูญพิพ ัฒน ก ุล , 2560) ในขณะท่ี
โครงสรางประชากรไทยมีแนวโนมเขาสู วัยสูงอายุ
เพ่ิมข้ึน โดยประเทศไทยมีการประมาณการวาอีก 30 

ปขางหนาจํานวนผูสูงอายุในไทยจะเพิ่มขึ้นเปนรอย
ละ 30 ของจํานวนประชากรทั้งหมด (ลงทุนแมน , 

2562) ดังนั้น ประเทศไทยจะตองเผชิญกับปญหา
ผลิตภาพจากวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุที่ไมมีการ
เก็บออมจะมีรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตตอง
พึ ่งพิงลูกหลานและภาครัฐ ซึ ่งจะเปนปญหาของ
สังคมและภาครัฐที่จะตองจัดสรรงบประมาณดูแล
ผูสูงอายุในอนาคต 

ประกอบกับผลสำรวจของไทยพีบีเอส 
(2561) เปดเผยผลสำรวจศูนยวิจัยประสบการณและ
ขอมูลลูกคาทีเอ็มบี หัวขอ "คนไทยมีเงินเหลือใชไมถึง 
6 เดือน เมื่อหยุดทำงาน" โดยการสำรวจออนไลนกับ
คนไทยทั่วประเทศ ที่มีอายุระหวาง 18-54 ป จาก
ฐานขอมูลผูประกอบอาชีพ 35 ลานคน พบวาคนไทย
รอยละ 80 ประมาณ 28 ลานคน มีเงินออมไมพอใช
ถึง 6 เดือน นอกจากนี้ วิน อุดมรัชตวนิชย (2563) 

ยังระบุวา แนวคิดการออมของ Generation Y กำลัง

มีปญหา ทั ้งที ่คนกลุ มนี ้สามารถเขาถึงขอมูลการ
ลงทุนผานทางชองทางตาง ๆ มากท่ีสุด อาทิ เว็บไซต 
เฟซบุก ยูทูป และสื่ออื่น ๆ  เปนตน แตดวยลักษณะ
ของกลุมน้ีมีความเปนอิสระสูง ใหความสำคัญกับการ

เติมเต็มประสบการณชีวิต รายไดที่ไดมาจึงทุมใหกับ
สวนอื่นกอนการออมการลงทุน ทำใหเงินออมที่ได
จากคนกลุมนี้จะไมมากเทากับรุนพอแม ในขณะท่ี 
Generation X ม ี เ ง ิ นออม เ ง ิ นล งท ุ นมากกว า 
เนื่องจากเปนชวงอายุที่เริ่มมีความมั่นคง มีรายไดสูง 
จึงมีความพรอมที่จะออม หรือลงทุนมากกวา แต
ความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยี หรือสื ่อการ
ลงทุนจะมีนอยกวา ซ่ึงปจจุบันการออมทำไดหลายวิธี 
ไดแก การออมรูปแบบเงินฝากธนาคาร ซึ่งการออม
ลักษณะนี้จะมีผลตอบแทนเปนดอกเบี้ยเงินฝาก มี
สภาพคลองสูง  และมีความเสี ่ยงต่ำ สวนการออม
ผานการลงทุนในสินทรัพยต างๆ เชน พันธบัตร
รัฐบาล ตราสารหนี้ กองทุนรวม หลักทรัพย เปนตน 
คือการนำเงินที ่สะสมไว ไปลงทุนผานสินทร ัพย
ด ังกล าว เพื ่อให ได ผลตอบแทน โดยการลงทุน
ลักษณะนี้มีความเสี่ยงมากกวาเงินฝาก และมีโอกาส
ไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาเงินฝากหลายเทา หรือมี
โอกาสขาดทุนก็เปนได ดังนั ้นผูลงทุนจำเปนตอง
ศึกษาขอมูลใหถ่ีถวนกอนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง 

ดวยเหตุน้ี รัฐบาลจึงมีนโยบายสงเสริมและ
สนับสนุนใหคนในประเทศรูจักการออมเงินและการ
ลงทุนผานสินทรัพยหลากหลายประเภทมากข้ึน 
เพราะนอกจากจะชวยใหสังคมในระดับครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตความเปนอยูดีข้ึน ยังเปนปจจัยสำคัญตอ
การขยายต ัวทางเศรษฐก ิจ เห ็นได จากการท่ี
หนวยงานทั ้งภาครัฐ และภาคเอกชนที ่เกี ่ยวของ
พยายามผลักดันนโยบายสงเสริมการออมเพื่อรองรับ
การเกษียณ อาทิ การจัดตั ้งกองทุนสำรองเลี ้ยง 
(Provident Fund) นอกจากนี้ กลุมเปาหมายหลกัท่ี
ภาครัฐ และหลายหนวยงานใหความสำคัญและ
ตองการโนมนาวกลุมนี้หันมาลงทุน ตลอดจนมีการ
สงเสริมการใหความรูดานการวางแผนการเงินมากข้ึน 
คือกลุมผู ที ่มีรายไดระดับปานกลาง เนื ่องจากเปน
กลุมที่มีจำนวนมากในประเทศและมีศักยภาพที่จะ
ลงทุนอยางตอเนื่อง เห็นไดจากการใหสิทธิลดหยอน
ภาษีเง ินไดสำหรับผู ท ี ่ลงทุนในกองทุนรวมบาง
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ประเภท เชน กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) กองทุน
รวมเพื่อการเกษียณ (RMF) กองทุนเพื่อสงเสริมการ
ออมระยะยาว (SSF) กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ 
(SSFX)  เปนตน (กรุงเทพธุรกิจ, 2562) ซึ่งจากการ
กระตุนดังกลาวทำใหอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทย
เติบโตตอเนื่องในรอบ 11 ป มูลคาทรัพยสินภายใต
การบริหาร หรือจำนวนนักลงทุนท่ีลงทุนผานกองทุน
รวมมีมากขึ้น รวมถึงมีผลิตภัณฑกองทุนเพิ่มขึ้นและ
หลากหลายสินทรัพย (โพสตทูเดย, 2561)

นอกจากนี้ ขอมูลจาก BLT Bangkok  (บี
แอลที แบงคอก, 2560) ไดเปดเผยผลการวิจัยเชิง
สำรวจของสถาบ ันว ิ จ ั ยและบร ิ การว ิ ชาการ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เรื่องการออมและ
การลงทุนของคนกรุงเทพ พบวารูปแบบการออมและ
การลงทุนในปจจุบัน รอยละ 78.25 ออมผานการ
ฝากธนาคาร และรอยละ 21.75 เลือกที ่จะนำไป
ลงทุน เชน ซ้ือพันธบัตร หุน กองทุนรวม ทั้งยังพบวา 
คนกรุงเทพมีความตองการในการบริหารจัดการเงิน
ลงทุนจัดการดวยตนเอง รวมถึงการศึกษาสภาวะการ
ออมของประชาชนเพื ่อเตรียมความพรอมกอนวัย
ผู ส ูงอายุของญภัทรา ภูรภัทเกียรติกุล (2562) ยัง
พบวาภาพรวมระดับสภาพการจัดการการออมดาน
การตระหนักถึงความสำคัญของการออมอยูในระดับ
มาก โดยมีจุดมุ งหมายในการออมเพื ่อการลงทุน 
รองลงมาเปนเร ื ่องการมีความรับผิดชอบในการ
ประหยัดและการเก็บออม สะทอนใหเห็นถึงการให
ความสนใจในเรื่องการลงทุนของประชาชนมีเพิ่มข้ึน 
ประกอบกับในยุคดิจิทัลที่ทุกคนสามารถหาขอมูล 
หร ือทำธุรกรรมตาง ๆ และแสวงหาขอม ูลและ
ตองการบริหารจัดการดวยตนเอง สงผลใหเกิดการ
สื่อสารเก่ียวกับการลงทุนในรูปแบบสื่อออนไลน หรือ
รูปแบบใหมเพ่ิมมากข้ึน ดังน้ันการสื่อสารในเรื่องของ
การลงทุนใหประชาชน หรือนักลงทุนรับรู และเขาใจ
ความสำคัญของการลงทุน หร ือใหขอมูลที ่ เปน
ประโยชนเกี่ยวกับการลงทุนจึงเปนสิ่งสำคัญที่ชวย
สรางแรงจูงใจ หรือกระตุนใหเกิดการลงทุนเพิ่มข้ึน 

ซ่ึงปจจุบันสถาบันการเงินการลงทุน หรือบลจ. ตางๆ 
เริ่มมีการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของการลงทุน
ผานสื ่อออนไลนและออฟไลนมากขึ ้น เพื ่อจูงใจ
กลุมเปาหมายใหเกิดการติดตาม และสนใจลงทุนใน
อนาคต

จากบทบาทและความสำค ัญของการ
สื่อสารเก่ียวกับการลงทุนในกองทุนรวม จึงควรศึกษา
วาสื ่อและรูปแบบเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวม
แบบใดจะสามารถสรางการรับรู และตระหนักถึงการ
วางแผนการลงท ุนผ านกองท ุนรวมได อย างมี
ประสิทธิภาพ ซึ ่งงานวิจัยที่ผานมาไดมีการศึกษา
ปจจัยการลงทุนและสวนประสมทางการตลาดที่
สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะ
ยาวของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครของ
พรรษกร จิรภิญโญ (2559) และการศึกษาขอเท็จจริง
ของพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว
ของนักลงทุนในประเทศไทยของสยาม ปญจนาพงศ
ช ั ย  (2564) ซ ึ ่ ง งานว ิจ ั ยท ั ้ งสองเร ื ่ องน ี ้ ศ ึ กษา
เฉพาะเจาะจงไปที่กองทุนรวมหุนระยะยาว และยัง
ไมมีการศึกษาแนวทางการสื่อสาร หรือการออกแบบ
สื่อ เนื้อหา และเลือกใชสื่อดานการลงทุนในกองทุน
รวมที่นักลงทุนสนใจ โดยเฉพาะกลุมนักลงทุนรายได
ปานกลางซ่ึงเปนกลุมท่ีมีศักยภาพในการลงทุน และมี
จำนวนประชากรมากท่ีสุดในประเทศไทย

ดวยเหตุน ี ้  จ ึงเป นที ่มาของการศึกษา
พฤติกรรมการเปดรับและทัศนคติที ่มีตอสื ่อและ
เนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายได
ปานกลาง เพื ่อเปนแนวทางการออกแบบสื่อ และ
เนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมที่นักลงทุนผูมีรายได
ปานกลางสนใจ นําไปสู การวิเคราะหและใชเปน
ขอมูลประกอบการวางแผนการสื ่อสารการตลาด
อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ิมข้ึนตอไป
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วัตถุประสงค

1. เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื ่อและ
เนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายได
ปานกลาง

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีมีตอส่ือและเน้ือหาการ
ลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายไดปานกลาง

3. เพื ่อวิเคราะหแนวทางการออกแบบสื่อ 
เนื้อหา และการเลือกใชสื่อที่เกี่ยวของกับการลงทุน
ในกองทุนรวมท่ีนักลงทุนรายไดปานกลางสนใจ

การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและกรอบ

แนวคิดการวิจัย

1.แนวคิดเก่ียวกับการออมและการลงทุน   
มันน่ีคลาส (2564) ไดอธิบายความแตกตาง

ระหวางการออมและการลงทุน โดยสรุปไววา
การออม คือ การเก็บสะสมเงินใหพอกพูน

ขึ้นในรูปแบบของเงินฝากกับธนาคาร หรือบริษัท
เงินทุน โดยไดรับดอกเบี้ยเปนผลตอบแทน มีความ
เสี่ยงต่ำ เน่ืองจากรัฐบาลค้ำประกันเงินฝากท้ังเงินตน
และดอกเบ้ียตามจำนวนท่ีกำหนด

จิณณรัตน วราบุญนาคภิรมย (2558) สรุป
แนวคิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการออมไวดังน้ี 

การรับรู (Perception) คือ การตีความวา
สิ่งที่รู สึกน้ันคืออะไร การรับรูเปนกระบวนการทาง
ความคิด (Cognitive Process) ท่ีซับซอน มนุษยตอง
ตัดสินใจกอนที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ ในการ
ตัดสินใจมนุษยตองอาศัยขอมูลที่ตนไดรับจากแหลง
ตาง ๆ และอาศัยกระบวนการรูสึก (Sensation) เก็บ
ข อม ูลด ิบของส ิ ่ งเร าส งไปยังสมอง และเขาสู
กระบวนการรับรู  

การลงทุน คือ การนำเงินที่เก็บสะสมไป
สรางผลตอบแทน ผานการลงทุนในสินทรัพยตางๆ 
เชนพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ กองทุนรวม หรือ

หลักทรัพยตางๆ ซ่ึงมีความเสี่ยงท่ีสูง มีโอกาสขาดทุน 
และมีโอกาสไดรับผลตอบแทนในระยะยาวสูงกวา
การออมท่ัวไป ท้ังน้ี ลงทุนศาสตร (2560) สรุปปจจัย
ที ่ช วยในการตัดส ินใจลงทุน โดยนักลงทุนควร
พิจารณาถึงอัตราผลตอบแทน คาธรรมเนียมตางๆ 
ส ิทธ ิประโยชนทางภาษี และความคุ มค าด าน
ผลประโยชนอ่ืนๆ ตอการลงทุน

กองทุนรวม คือ เครื ่องมือในการลงทุน
สําหรับผูลงทุน ท่ีชวยลดขอจํากัดดานทุนทรัพย เวลา
ในการติดตามการลงทุน ขอมูลในการลงทุน และ
ประสบการณหรือความชํานาญในการลงทุน โดยการ
ระดมเงินลงทุนเปนกอนใหญ แลวใหผูบริหารกอง 
ทุนที่มีความเปนมืออาชีพในการบริหารจัดการการ
ลงทุนอยางเปนระบบ เพ่ือใหไดรับผลตอบแทนดท่ีีสดุ
ภายใตกรอบความเสี่ยงท่ีกําหนดไว (ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย , 2560) ในประเทศไทย บริษัท
จัดการกองทุนรวมแหงแรกจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2518 
โดยความรวมมือกันระหวางรัฐบาลไทยและบรรษัท
การเงินระหวางประเทศ ( International Finance 

Corporation:  IFC) ซ ึ ่ งเป นหน วยงานหนึ ่ งของ
ธนาคารโลก และในป พ.ศ. 2538 สำน ักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
เป ดให ย ื ่นคำขอร ับใบอนุญาตประกอบธ ุรกิจ
หลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวมเพิ่ม (ไทย
มิวชัวฟนส, 2562) ซึ ่งกองทุนรวมนั้นนอกจากจะ
เปนแหลงเงินออม และสามารถใชสิทธิประโยชนทาง
ภาษีใหแกนักลงทุนรายยอยแลว จากการศึกษาการ
เจริญเติบโตและบทบาทของกองทุนรวมตอเศรษฐกิจ
ของประเทศในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
บัญชา ส ีหะวงษ (2561)  พบวาการเติบโตของ
อ ุ ตส าหกรรมกองท ุนรวม ในประ เทศ ไทยมี
ความสัมพันธตอการเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
ลงทุนของประเทศในระยะยาว

2. แนวคิดพฤติกรรมการเปดรับสื่อ 
พฤติกรรมการเปดรับสื่อเปนกระบวนการ

เลือกสรรชองทาง หรือขาวสาร ในการรับรูของผูรับ
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สาร ซึ่งมีความแตกตางกันไปตามแตละบุคคลขึ้นอยู
ก ับความเชื ่อ ทัศนคติ ประสบการณ และความ
ตองการในขณะนั้น ซึ่งปจจุบันชองทางการสื่อสารมี
หลากหลายทั้งสื่อรูปแบบดั้งเดิม เชน โทรทัศน วิทยุ 
พนังสือพิมพ และสื่อออนไลน อาทิ เฟซบุก ยูทูป 
อินสตาแกรม ทวิตเตอร เปนตน ซ่ึงโรดริเกซ และ โร
ซ ิ โ อ  (2015)  กล  าวว  า  ส ื ่ อส ั งคมออนไลน  ได
เปลี่ยนแปลงวิธีที่องคกรตางๆ ใหมีสวนรวมในธุรกิจ
ออนไลนในชวงไมก่ีปที่ผานมา ทำใหการตลาดบนสื่อ
สังคมออนไลนเปนที่นิยมในการสรางชองทางสื่อสาร
ในโลกธุรกิจ นอกจากนี้ การศึกษาของ เสมอ นิ่มเงิน 
(2561) สร ุป Generation กับพฤติกรรมการรับ
ขาวสารผานส่ือตาง ๆ ไว ดังน้ี

1) Generation X หรือผูที่เกิด
ในป พ.ศ. 2508-2523 คนกลุมนี้มีพฤติกรรมการใช
เทคโนโลยีของกลุมน้ีเนนใชเพ่ือการทำงาน เน่ืองจาก
การเขาถึงเทคโนโลยียังไมแพรหลายเหมือนปจจุบัน 
แตคนกลุ มนี ้ม ีพฤติกรรมกลัวตกขาว (Fear of 

Missing Out: FOMO) จ ึงร ับขาวสารผานทางสื่อ
ออนไลนในสำนักขาวที่เปนทางการ หรือรับขาวสาร
ผานคนใกลชิด แตใหความเชื่อถือสื่อดั้งเดิมมากกวา
สื่อออนไลน 

2) Generation Y หรือผูที่เกิด
ในป พ.ศ. 2524-2543 คนกลุมนี้มีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี ทั้งดานการทำงาน หรือการสื่อสาร 
พฤติกรรมการรับขาวสารสวนใหญเนนใชสื่อใหม แต
ไวใจสื่อดั้งเดิม โดยรับขาวสารผานสื่อออนไลนมาก
ท ี ่ ส ุ ด  รองลงมาค ื อ โทรท ัศน   เ ว ็ บ ไซต   หรื อ
แอปพลิเคช่ันขาว หนังสือพิมพ และวิทยุ ตามลำดับ

3. แนวคิดการตลาดเชิงเน้ือหา
GrowthBee (โ ก ร ท บี , 2558) ไ ด  ใ ห

ความหมายของการตลาดเชิงเน ื ้อหา (Content 

Marketing) วาคือการทำการตลาด ผานการสราง
เนื ้อหาและนำเสนอขอมูลที ่ดึงดูดความสนใจของ
กลุ มเปาหมาย ทำใหกลุ มเปาหมายพึงพอใจและ
จดจำสินคา หรือบร ิการได  เพื ่อกระตุ นใหเกิด
พฤติกรรมตามวัตถุประสงคของผูสงสาร โดย “คอน

เทนตที ่ดี” อยู ในทุกชวงของ Customer Journey 

ได แบบถูกคน – ถ ูกจ ังหวะ – ถ ูกเวลา ต ั ้ งแต
กระบวนการสรางการรับรู   – จดจำ นำไปสู  ข้ัน
พิจารณา ขั ้นตัดสินใจซื ้อ และกลับมาซื้อซ้ำ เพ่ือ
ร ักษา Customer Loyalty และตอยอดสู   Brand 

Love ในที่สุด (มารเก็ตติ้งอุบ, 2562)

ซึ่งศุภเชษฐ เศรษฐโชติ (2560) ไดสรุปการ
จำแนกรูปแบบการทำการตลาดเชิงเนื ้อหาไว 2 

รูปแบบ ไดแก 1) รูปแบบสื่อที่นำเสนอ (Form) เชน 
ขอความ รูปภาพ กราฟฟค บทความสั้น วีดีโอ เปน
ตน และ 2) กลวิธีนำเสนอ (Execution) เชน  การ
สาธิต การแนะนำ สาระ ขอเท็จจริง บุคคลผูใชจริง 
หรือพรีเซ็นเตอร กิจกรรม การเปรียบเทียบ แนะ
แนวทางแกไข เปนตน นอกจากนี้เว็บไซตเผยแพร
วีดีโอชื ่อดังอยาง YouTube and Google (2014) 
ไดคิดคนกลยุทธการทำเนื้อหาผานสื่อวีดีโอเพื่อให
ผูสรางวีดีโอมีกลยุทธสำหรับสรางเน้ือหาวีดีโอท่ีดึงดดู
จำนวนผูชมไดดียิ่งข้ึน โดยมีลักษณะดังน้ี 

1)  Hero Content คือการสรางเนื้อหาที่
สามารถดึงดูดกลุมผูชมเปนจำนวนมาก แปลกใหมจน
เปนที่พูดถึงในสังคมออนไลน มักใชเพื่อสรางการรับรู 
(Brand Awareness) และจดจำ 

2)  Hub Content คือการสร างเนื ้อหา
ทั่วไป เพ่ือนำเสนอสินคา หรือบริการแกผูรับชม เพ่ือ
เพิ ่มการร ับร ู  สร างความนาเชื ่อถ ือ และร ักษา
ความสัมพันธกับผูติดตามอยางสม่ำเสมอ

3)  Hygiene Content คือการสรางเน้ือหา
ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ตรงกับความสนใจ และ
ความตองการของกลุ มเปาหมาย โดยเนนความ
รวดเร็ว และความถี่ในการนำเสนอ เพื่อใหเขาถึง 
และดึงดูดกลุมเปาหมายอยางตอเน่ือง

จากการศ ึ กษาค นคว  า และทบทวน
วรรณกรรม ผู ว ิจัยจึงสรุปเปนกรอบแนวคิวที ่ใช
สำหรับงานวิจัยพฤติกรรมการเปดรับและทัศนคติท่ีมี
ตอสื ่อและเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมของนัก
ลงทุนรายไดปานกลางไวดังน้ี
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ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งน้ีเปนการเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการเก็บขอมูล 2 วิธี ไดแก 1) การเก็บ
ขอมูลเปนการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) จากกลุมตัวอยางผูท่ีมีรายไดปานกลางท่ีเคยลงทุนในกองทุน
รวมอยางนอย 1 ครั ้ง และยังคงมีการลงทุนในกองทุนรวมภายใน 1 ป อยางนอย 1 ครั ้ง อาศัยอยู ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายไดตั้งแต 30,000 บาท ถึง 100,000 บาท จำนวน 16 คน แบงจำนวนตามชวง
อายุและรายได ดังนี้ ชวงอายุระหวาง 21 - 39 ป (Generation Y) รายไดระหวาง 30,000 – 50,000 บาท จำนวน 
4 คน รายไดระหวาง 50,000 – 100,000 บาท จำนวน 4 คน ชวงอายุระหวาง 40 - 50 ป (Generation X) รายได
ระหวาง 30,000 – 50,000 บาท จำนวน 4 คน รายไดระหวาง 50,000 – 100,000 บาท จำนวน 4 คน และกลุม
ผูจัดทำ หรือผูดูแลเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมในสื่อตาง ๆ  เพื่อวิเคราะหกลยุทธการสื่อสารและการออกแบบ
เนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมจำนวน 4 คน รวมทั้งสิ ้น 20 คน รวมถึง 2) การวิเคราะหขอมูล ( Document 

Analysis) จากสื่อการลงทุนในกองทุนรวมแบบออนไลนที่ไดรับความนิยมจากนักลงทุน เพื ่อนำขอมูลมาใชใน
ประกอบผลการวิจัย

ผลการวิจัย

ผูวิจัยไดศึกษาดำเนินการคนควาและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของจากสื่อออนไลนและออฟไลน รวมถึง
สัมภาษณพฤติกรรมและทัศนคติของนักลงทุนรายไดปานกลางที่มีตอสื ่อและเนื้อหาก ารลงทุนในกองทุนรวม 
ประกอบกับการสัมภาษณผูดูแล หรือผูดูแลเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมในส่ือตาง ๆ เพื่อใชประกอบผลการวิจัย 
ซ่ึงผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลตามประเด็นหลักของการวิจัย ดังตอไปน้ี 

1. พฤติกรรมการเปดรับสื่อของนักลงทุนรายไดปานกลาง
จากผลการศึกษาพบวานักลงทุนรายไดปานกลางใหขอมูลไปในทิศทางที่สอดคลองกัน โดยทุกคนมี

พฤติกรรมการเปดรับสื่อออนไลนเปนหลักในชีวิตประจำวัน นำไปสูการเปดรับสื่อการลงทุนในกองทุนรวมประเภท
สื่อออนไลน อาทิ เว็บไซต เฟซบุก ยูทูป เปนตน เนื่องจากเปนสื่อที่ใชเปนประจำทุกวัน จึงมีความชำนาญในการใช
งาน ทำใหสามารถเขาถึงขอมูลที่ตองการไดสะดวก และรวดเร็วกวาสื่อประเภทอ่ืน ผูวิจัยพบวาประเภทสื่อการลงทุน
ในกองทุนรวมที่กลุ มตัวอยางทั้งหมดเปดรับคือ เฟซบุก เพราะสามารถติดตามขาวสารที่นาสนใจ และความ
เคลื่อนไหวของเพื่อน หรือคนในครอบครัวไดในส่ือเดียว รวมถึงใชงานงายไมซับซอน โดยกลุมตัวอยางมักจะเขาไปดู
ขอมูลกองทุนรวมที่สนใจจากการเห็นผานฟดขาวในเฟซบุกเพจท่ีติดตาม นอกจากนี้ สื่อที่นักลงทุนรายไดปานกลาง
ทั้งหมดไมเปดรับขอมูลการลงทุนในกองทุนรวมคือ สื่อสิ่งพิมพ อาทิ หนังสือพิมพ นิตยสาร ในขณะที่กลุมตัวอยาง
บางทานเลือกที่จะเปดรับหนังสือพิมพออนไลนแทน โดยใหขอมูลวาหนังสือพิมพออนไลนมีขอมูลทั้งการลงทุนใน
กองทุนรวม เศรษฐกิจ การตลาด และอุตสาหกรรม ซ่ึงถือเปนขอมูลที่ชวยสำหรับการลงทุนในกองทุนรวม
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2. พฤติกรรมการเปดรับรูปแบบ และเนื้อหา
การลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายไดปาน
กลาง

ประเด็นนี้นักลงทุนรายไดปานกลางสวน
ใหญใหขอมูลวาจะเปดรับเนื ้อหาการลงทุนที ่เปน
ประโยชน หรือสอดคลองกับรูปแบบการลงทุนของ
ตนเอง โดยสวนใหญเปดรับเนื ้อหาการลงทุนตาม
วัตถุประสงค หรือความตองการทางการเงิน เชน 
เพ ื ่อการลดหยอนภาษี เพ ื ่อการออมเง ิน เ พ่ือ
ผลตอบแทนที่คุมคา เปนตน ขณะที่บางคนเปดรับ
เน้ือหาตามความสนใจของตนเองในขณะน้ัน เพ่ือเปน
ขอมูลในการใชเปนแนวทางในการตัดสินใจสำหรับ
การลงทุนใน ผลการศึกษายังพบวากลุมนักลงทุน
รายได ปานกลางที ่ ไม ม ีความร ู   หร ือเปนผ ู ท ี ่มี
ประสบการณดานการลงทุนนอยจะเปดเนื้อหาที่สั้น 
กระชับ สวนรูปแบบที่เปดรับมักเปนบทความสั้น 
การตูน หรืออินโฟกราฟฟค ที่มีลักษณะภาษที่เขาใจ
งาย โดยคนกลุมนี ้จะมีความโนมเอียงตอขอมูลท่ี
นำเสนอ หากขอมูลดังกลาวตรงกับความตองการ 
และความเชื ่อ ในขณะที่กลุ มนักลงทุนรายไดปาน
กลางท่ีมีความรู หรือประสบการณดานการลงทุน จะ
เปดรับเนื้อหาหลากหลายและไมจำกัดรูปแบบ สวน
ใหญจะใหความสำคัญกับหัวข อ และเนื ้อหาท่ี
นำเสนอท่ีตรงกับกับวัตถุประสงค ความตองการ หรือ
ความสนใจในขณะน้ัน 

3. ทัศนคติของนักลงทุนรายไดปานกลางที่มี
ตอสื่อ และเน้ือหาการลงทุนในกองทุนรวม

ความนาเช ื ่อถ ือของส ื ่อการลงทุนใน
กองทุนรวมนักลงทุนรายไดปานกลางมองวาสื่อ
ออนไลนมีความนาเชื่อถือคอนขางนอย เน่ืองจากไมมี
หนวยงานที่สามารถตรวจสอบ หรือคัดกรองกอน
เผยแพรไปสูผูรับสาร ดังนั้น ขอมูลที่ออกไปอาจไม
ไดมาจากขอเท็จจริง หรือมีการบิดเบือนขอมูลได 
ผูรับสารจึงจำเปนตองประเมินความนาเชื่อถือจาก 
ประวัติผูเขียน ผูจัดทำ หรือองคกร จำนวนผูติดตาม 
จำนวนผูอานของสื่อนั ้นๆ ความชอบ และทัศนคติ

ของตนเอง ประกอบกับการคนหาขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือ
หาความเหมือน หรือสอดคลองกันของขอมูลจาก
แหลงอื่น รวมถึง ชื่อเสียง ประสบการณของผูเขียน 
หรือจัดทำ ความคิดเห็นของผูติดตาม หรือผูอาน ก็
เปนปจจัยในการพิจารณาความนาเชื ่อถือของสื่อ 
และเน้ือหาน้ันๆ  ในขณะท่ีนักลงทุนรายไดปานกลาง
ยังมองวาสื ่อยุคเกามีความนาเชื ่อถือมากกวาสื่อ
ออนไลน เพราะมีบริษัท หร ือผู ดำเนินงานเปน
ผูรับผิดชอบ รวมถึงมีหนวยงานหลายหนวยงานคอย
ควบคุมดูแลกอนเผยแพรอยางเปนทางการ ถึงแมวา
สื่อยุคเกาจะมีความนาเชื่อมากกวาสื่อออนไลน แต
นักลงทุนรายไดปานกลางกลับเลือกที่จะไมเปดรับสื่อ
ยุคเกา โดยสวนใหญใหความเห็นวาเน้ือหาการลงทุน
ในกองทุนรวมเปนเนื้อหาที่ตองอานซ้ำ หรือใชเวลา
ในการทำความเขาใจ และตองเปนสื ่อที ่สามารถ
คนหาขอมูลตามท่ีตองการไดอยางทันทวงที ซ่ึงสื่อยุค
เกาไมสามารถตอบสนองสวนนี ้ได ผลการศึกษา
พบวา นักลงทุนรายไดปานกลางมองวาสื่อบุคคล 
ไดแก นักวิเคราะห กูรู ผูเชี่ยวชาญ หรือ Influencer 

ในเรื่องการลงทุน มีความนาเช่ือถือมากกวาสื่อบุคคล
ที่มีชื่อเสียง เชน ดารา นักแสดง โดยนักลงทุนรายได
ปานกลางมีความเห็นวาสื ่อบุคคลที ่ม ีชื ่อเสียงมี
วัตถุประสงคอื่นแอบแฝงนอกเหนือจากการใหขอมูล 
หรือความรูดานการลงทุนในกองทุนรวม

ความนาเชื ่อถือของเนื้อหาการลงทุนใน
กองทุนรวม นักลงทุนรายไดปานกลางสวนใหญเลือก
ที่จะไมเชื่อขอมูลจากแหลงใดแหลงหนึ่งเพียงแหลง
เดียว จะหาขอมูลจากแหลงอื่นรวมดวยเสมอ โดย
สวนใหญจะประเมินความนาเชื่อถือของเนื้อหาจาก
ความนาเช ื ่อถ ือของส ื ่อที ่นำเสนอ ประวัต ิและ
ประสบการณของผูเขียน หรือผูจัดทำเนื้อหา ความ
เหมือน หรือสอดคลองกันของเนื้อหาจากแหลงอ่ืน
ประกอบกัน โดยน ักลงท ุนรายได ปานกลางมี
ความเห็นวาเน้ือหาการลงทุนในกองทุนรวมเปนเพียง
แนวทางหนึ่ง หรือเปนเพียงการอธิบายสิ่งที ่ผูอาน
สงสัยใหเขาใจมากขึ้น ซึ่งไมมีผิด หรือถูก ขึ้นอยูกับ
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ความเช่ือ ทัศนคติ และแนวทางการลงทุนของแตละ
บุคคล 

ความพึงพอใจที ่ม ีต อส ื ่อการลงท ุนใน
กองทุนรวม นักลงทุนรายไดปานกลางมีความพึง
พอใจตอสื ่อการลงทุนในกองทุนรวมประเภทสื่อ
ออนไลนมากกวาสื่อยุคเกา เนื่องจากเปนสื่อที่เขาถึง
งาย สะดวก รวดเร็ว สามารถคนหาขอมูลไดตาม
ความตองการทุกที่ทุกเวลา จึงชวยประหยัดเวลาใน
การคนหาขอมูล และสามารถคนหาขอมูลไดตรงกับ
ความตองการในขณะนั้นไดอยางรวดเร็ว นอกจากน้ี 
ยังมีความพึงพอใจตอสื่อบุคคล อาทิ นักวิเคราะห กูรู 
ผ ู  เชี ่ยวชาญ หรือ Influencer ในเรื ่องการลงทุน 
เพราะเปนสื ่อที ่สามารถนำเสนอขอมูลไดนาอยาง
สนใจ มีการสรุปประเด็น และมีคำอธิบายในแตละ
ประเด็นใหเขาใจไดงาย จากผลการศึกษาสรุปไดวา 
นักลงทุนรายไดปานกลางใหความสำคัญกับการ
เขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก และทันตอความตองการ
ของนักลงทุนในชวงเวลาน้ัน ซ่ึงกลุมผูดูแล และจัดทำ
สื่อควรแบงหมวดหมูของเนื ้อหาใหชัดเจน หรือมี
ระบบที ่ช วยใหนักลงทุนสามารถคนหาขอมูล ท่ี
ตองการไดอยางรวดเร็ว ในประเด็นนี้ความพึงพอใจ
ตอสื่อจะเกิดขึ้นเมื่อความตองการของนักลงทุนไดรับ
การตอบสนองอยางรวดเร ็ว และตรงกับความ
คาดหวังที่นักลงทุนวางไว หากสื่อใดสื่อหนึ่งสามารถ
ตอบสนองความตองการ และความคาดหวังของนัก
ลงทุนได จะทำใหนักลงทุนติดตามสื่อ ๆ นั้นตอไปใน
อนาคต

ความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบ และเนื้อหา
การลงทุนในกองทุนรวม นักลงทุนรายไดปานกลางมี
ความเห็นวารูปแบบ และเนื้อหาการลงทุนในกองทุน
รวมที่นำเสนอในปจจุบันมีความหลากหลาย รูปแบบ
มีความนาสนใจ สามารถตอบสนองความตองการได
อยางครอบคลุม ในขณะที ่ความพึงพอใจของนัก
ลงทุนที่มีตอรูปแบบ และเนื้อหามีความแตกตางกัน
ตามปจจัยดังนี้ วัตถุประสงค ความตองการทางการ
เงิน ความรูพื้นฐาน หรือประสบการณดานการลงทุน 

และการนำไปใชประโยชน โดยกลุ มนักลงทุนที่มี
ความรู  หรือประสบการณดานการลงทุนในระดับ
นอย ถึงปานกลาง จะพึงพอใจในเน้ือหาท่ีสั้น กระชับ 
มีล ักษณะภาษาที ่เข าใจงาย นำเสนอในรูปแบบ
บทความสั้น การตูน รูปภาพ หรืออินโฟกราฟฟค 
ขณะที่กลุมนักลงทุนที่มีความรู หรือประสบการณ
ดานการลงทุนในระดับมาก จะช่ืนชอบเนื้อหาที ่มี
ความละเอียด ใหขอมูลไดอยางครอบคลุมครบถวน 
ไมมีรูปแบบที่ชื่นชอบอยางชัดเจน ใหความสำคญักับ
เนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสนใจ หรือเนื้อหาที่ตอบ
โจทยวัตถุประสงคที่วางไว เชน นโยบายการลงทุน 
ผลประกอบการ ขาวเศรษฐกิจและการลงทุน แต
ยังคงชื ่นชอบลักษณะการใชภาษาที ่เขาใจงายไม
ทางการจนเกินไป 

4. แนวทางการออกแบบสื่อ และเนื้อหาการ
ลงทุนในกองทุนรวม

กลุ มผู ด ูแล และจัดทำสื ่อสวนใหญให
ความสำคัญกับการวิเคราะหกลุมเปาหมายเปนอันดบั
แรก จากนั้นจึงนำขอมูลที่ไดมากำหนดแนวทางการ
ออกแบบสื่อ และเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวม 
โดยกลุมผูดูแล และจัดทำทุกทานมีความเห็นตรงกัน
วาการออกแบบเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมตอง
เขาใจพฤติกรรมและความตองการของผูร ับสาร 
รวมถึงตองออกแบบเนื ้อหาใหเหมาะสมกับพื้น
ฐานความรู หรือประสบการณทางดานการเงินและ
การลงทุนของผูรับสาร โดยหากผูรับสารมีความรู 
หร ือประสบการณแตกตางกัน จะส งผลตอการ
ออกแบบลักษณะเนื้อหา หรือลักษณะการใชภาษาท่ี
แตกตางกัน 

5. แนวทางการเลือกใชสื ่อ หรือชองทางท่ี
เก่ียวของกับการลงทุนในกองทุนรวม

กล ุ  มผ ู ด ู แล  และจ ัดทำให ความเห็น
สอดคลองกันวาชองทางการสื่อสารในปจจุบันมักให
ความสำคัญกับสื ่อออนไลน รวมถึงสื ่อบุคคลที ่มี
ชื่อเสียง (Celebrity) หรือบุคคลที่เปนที่นิยมในสื่อ
สังคมออนไลน (Influencer) เนื ่องจากสื่อดังกลาว
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สามารถเขาถึงกลุ มผู ร ับสารเปาหมายไดสะดวก
รวด เ ร ็ ว  ม ี ป ระส ิ ทธ ิ ภาพ  ในงบประมาณที่
สมเหตุสมผล อยางไรก็ตามสื่อดั ้งเดิมยังคงตองให
ความสนใจ เนื่องจากเปนสื่อที่สามารถเขาถึงไดงาย 
และสรางการรับรู จากกลุมผู รับสารในวงกวางได
มากกวาสื่อออนไลน นอกจากน้ีแนวทางการเลือกสื่อ
มีความแตกตางกันขึ้นอยูกับหลายปจจัย อาทิ กลุม
ผู ร ับสารเปาหมาย วัตถุประสงคในการนำเสนอ 
รูปแบบและเนื้อหาที่นำเสนอ จุดเดนของสื่อแตละ
ประเภท และงบประมาณ อีกหน่ึงปจจัยที่กลุมผูดูแล 
และจัดทำใหความสำคัญคือแพลตฟอรมของสื่อ 
เนื่องจากสื่อแตละประเภทมีประโยชนที่แตกตางกัน 
เชน อินสตาแกรมใชภาพเลาเรื่อง เว็บไซตสามารถใส
คียเวิรดใหผูใชอินเทอรเน็ตคนหาเจอ เฟซบุกสามารถ
เผยแพรไดรวดเร็ว และสรางปฏิสัมพันธกับผูรับสาร
ได เปนตน ประกอบกับพฤติกรรมของผูใชสื่อแตละ
ประเภทก็แตกตางกันไปดวย เชน ผูใชเฟซบุกมีเวลา
เฉลี่ยในการดูคลิปกอนตัดสินใจประมาณ 3 วินาที 
ในขณะที่ผูใชยูทูปจะใชเวลาดูคลิปกอนตัดสินใจนาน
กวา เปนตน ผูดูแล และจัดทำจึงนำขอมูลเหลานี้มา
พิจารณาเพื่อเลือกสื่อและแนวทางการนำเสนอท่ี
เหมาะสม

อภิปรายผล

นักลงทุนรายไดปานกลางสวนใหญเปดรับ
สื่อการลงทุนในกองทุนรวมผานสื่อออนไลนประเภท 
เฟซบุก เพราะสามารถเขาไปติดตามความเคลื่อนไหว
ของเหตุการณตางๆ รวมถึงสนทนา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแชรเร ื ่องราวตางๆ กับเพื ่อน และ
ครอบครัว ไดอยางสะดวก นอกจากนี้สื ่อประเภท
เว็บไซต และยูทูป นักลงทุนรายไดปานกลางจะ
เปดรับเปนบางชวง เชน มีขอมูลที่ตนสนใจ หรือ
ตองการคำอธิบายในเรื่องที่สนใจเพ่ิมเติม รวมถึงเพ่ือ
ความบันเทิง แตหากตองการขอมูลที่เฉพาะเจาะจง 
มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน มักจะคนหาขอมูลที่ตองการ
จากเว็บไซตที ่เกี่ยวของ หรือ Google.com ซึ่งผล
การศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องการเปดรับส่ือ 

ความรู ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมตอโครงการ
บานประชารัฐของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ของภพธร วุฒิหาร (2561) พบวาประชาชนสวนใหญ
เป ดร ับสื ่อประเภทออนไลน เน ื ่องจากสามารถ
ตอบสนองความอยากรู ความตองการ และความ
สนใจของตนได และสะดวกในการเขาถึง นอกจากน้ี 
ปจจัยดานประชากรศาสตร อาทิ เพศ อายุ ศาสนา 
การศึกษา และรายได ไมไดเปนตัวกำหนดความ
แตกตางในการเปดรับสื ่อการลงทุนในกองทุนรวม
ของนักลงทุนรายไดปานกลาง ซึ ่งขัดแยงกับแนว
ทางการวิเคราะหผูรับสารในยุคดิจิทัลของศุภเชษฐ 
เศรษฐโชติ (2560) ที่พบวาผูรับสารที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตรแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมความ
สนใจ และการเปดรับขาวสารที่แตกตางกัน 

พฤติกรรมการเปดรับรูปแบบ และเนื้อหา
ของนักลงทุนรายไดปานกลางมีความแตกตางกันตาม
ว ัตถ ุประสงค   ความต องการทางการเง ิน พ้ืน
ฐานความรูและประสบการณดานการลงทุน และการ
นำไปใชประโยชน ของปจเจกบุคคล ซึ่งไมสอดคลอง
กับ Generation กับพฤติกรรมการรับขาวสารผาน
สื่อตาง ๆ ของเสมอ นิ่มเงิน (2561) ที ่ระบุวาชวง 
Generation แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารผานสื่อตาง ๆ แตตางกัน โดยผลการศึกษา
สอดคลองกับการศึกษาปจจัยความสำเร็จของวิดีโอ
ความรูภาษาอังกฤษทางยูทูบของนำบุญ นามเปนบุญ 
(2561) ที ่พบวาปจจัยภายในที ่ม ีผลตอการเลือก
ร ับชมว ิด ี โ อความร ู   ภาษาอ ั งกฤษทางย ู ทูบ 
ประกอบดวย ความตองการ (Need) ทัศนคติและ
คานิยม (Attitude and Values) เปาหมาย (Goal) 

ความสามารถ (Capability) การใช ประโยชน
(Utility) ล ี ลา ในการส ื ่ อสาร  (Communication 

Style) สภาวะ (Context) ประสบการณและนิสัย
(Experience and Habit) 

ความนาเช่ือถือของสื่อการลงทุนในกองทุน
รวมนักลงทุนรายไดปานกลางมองวาสื่อออนไลนมี
ความนาเชื ่อถือนอย เนื ่องจากไมม ีหนวยงานท่ี
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สามารถตรวจสอบกอนเผยแพร ขอมูลที่ออกไปอาจ
ไมไดมาจากขอเท็จจริง หรือมีการบิดเบือนขอมูลได 
ผูรับสารจึงจำเปนตองประเมินความนาเชื่อถือจาก 
ประวัติผูเขียน ผูจัดทำ หรือองคกร จำนวนผูติดตาม 
จำนวนผูอาน ความชอบ และทัศนคติของตนเอง โดย
ผลการศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกับกับงานวิจัย
ของอภิญญา ตั้งประสิทธิ ์ศิลป (2562) เรื่องความ
นาเชื่อถือของแหลงขอมูลขาวสารบนเฟซบุกที่มีผล
ตอพฤติกรรมการสงตอขอมูลขาวสารของผูใชสื่อ
สังคมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยที่สงผลตอ
ความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลขาวสารบนเฟซบุก
ดานความนาไววางใจคือ ผู ใหขอมูลขาวสารเปนท่ี
ยอมรับของคนบนสื่อสังคม และมีผูติดตามจำนวน
ผูติดตามมาก อันดับสองคือ ชื่อของแฟนเพจ หรือ
สำนักนักขาวมีชื่อเสียงที่มีความเชื่อถือได อันดับสาม
คือมีการระบุอางอิงถึงแหลงที่มา นอกจากน้ียังพบวา
สื ่อบุคคล เชน นักวิเคราะห ผูเชี ่ยวชาญดานการ
ลงทุน มีความนาเช่ือถือมากกวาส่ือบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 
เชน ดารา นักแสดง โดยใหความเห็นวาส่ือบุคคลที่มี
ช่ือเสียงมีวัตถุประสงคอ่ืนแอบแฝงนอกเหนือจากการ
ใหขอมูล ซ่ึงขัดแยงกับงานวิจัยของปริญญา สาททอง 
(2563) หัวขอประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด
ผานสื่อออนไลนโดยใชบุคคลที่มีชื ่อเสียงสงผลตอ
ความตั้งใจซื ้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร พบวา กลุม
ตัวอยางประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีความ
ตั ้งใจซื ้อผลิตภัณฑเสริมอาหารโดยใชบุคคลที ่มี
ชื ่อเสียงผานสื ่อทางการตลาดออนไลนมากที ่สุด
เพราะชื ่นชอบในบุคลิกภาพ และเปนการการันตี
คุณภาพของผลิตภัณฑไดดี อีกทั้ง นักลงทุนรายได
ปานกลางสวนใหญเลือกที่จะไมเชื่อขอมูลจากแหลง
ใดแหลงหนึ ่งเพียงแหลงเดียว จะหาความเหมือน 
หร ือความสอดคล องของเน ื ้อหาจากแหล ง อ่ืน
ประกอบกัน ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัย
ของวัฒณี ภูวทิศ (2560) หัวขอผูสื่อขาวกับการใช
ประโยชนและความนาเชื่อถือของขอมูลในสื่อสังคม
ออนไลนเพื่อรายงานขาวสาร พบวาผูรับสารจะทำ
การตรวจสอบขอมูลจากสื่อ หรือแหลงขอมูลอื่น ๆ 

ซ ้ำด วยตนเองกอน อยางนอยจะตรวจสอบกับ
แหลงขาวอื่นอยางนอยสองราย เพื่อหาความเหมือน 
หรือสอดคลองกันของขอมูล ซึ่งนำมาประกอบการ
พิจารณาความนาเชื่อถือของเนื้อหา นอกจากนี้ยัง
พบวาลักษณะการใชภาษา หรือรูปแบบการนำเสนอ
ไมมีผลตอความนาเชื ่อถือของเนื้อหา โดยมองวา
เนื ้อหาการลงทุนในกองทุนรวมเปนเพียงแนวทาง
หนึ่ง หรือเปนเพียงการอธิบายสิ่งที ่ผู อานสงสัยให
เขาใจมากขึ ้น ขึ ้นอยู กับความเชื ่อ ทัศนคติ และ
แนวทางการลงทุนของแตละบุคคล จากผลการศึกษา
แนวโนมไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของวีรวรรณ 
แซจาว (2557) เรื่องศึกษาอิทธิพลของทัศนคติและ
ความพ ึ งพอใจในการเป ดร ับข  าวสารจากสื่ อ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวผานสื่ออินเทอรเน็ตที่มี
ตอพฤติกรรมการตัดสินใจวางแผนการทองเท่ียว ระบุ
วาแหลงขอมูลขาวสารท่ีนาเชื่อถือมีอิทธิพลอยางมาก
ตอผูรับขอมูลขาวสารที่สงผลตอพฤติกรรมผูรับสาร
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกับสิ่งท่ีผูสงสารตั้งเปาไว

ดานความพึงพอใจที่มีตอสื่อการลงทุนใน
กองทุนรวมนักลงทุนรายไดปานกลางมีความพึงพอใจ
ตอสื่อออนไลนมากกวาส่ือยุคเกา เน่ืองจากเขาถึงงาย 
คนหาขอมูลไดตามความตองการทุกที่ทุกเวลา โดย
สอดคลองกับการศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมการ
ลงทุนที่สงผลตอความตองการขอรับบริการซื้อและ
ขายหล ักทร ัพย ด วยว ิ ธ ีการซ ื ้ อขายผ  านทาง
อินเทอรเน็ตของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอ
ไอของสุภัชญา ตรีทานนท (2559) สรุปไดวาการให
ขอมูลของบริษัทหลักทรัพยในการซื้อขายหลักทรัพย
ผานทางอินเทอรเน็ตที ่เขาถึงงาย มีรายละเอียด
ครบถ วนส งผลต อการต ัดส ินใจของผ ู บร ิ โภค 
นอกจากนี้ ยังมีความพึงพอใจตอสื่อบุคคล เพราะ
สามารถนำเสนอขอมูลไดนาสนใจ และเขาใจไดงาย 
อีกทั ้งยังมองวารูปแบบ และเนื ้อหาการลงทุนใน
กองทุนรวมที่นำเสนอมีความหลากหลาย รูปแบบ
นาสนใจ สามารถตอบสนองความตองการไดอยาง
ครอบคลุม ในขณะท่ีความพึงพอใจของนักลงทุนที่มี
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ตอร ูปแบบ และเนื ้อหามีความแตกตางกันตาม
วัตถุประสงค ความตองการทางการเงิน ความรู
พื้นฐาน หรือประสบการณดานการลงทุน และการ
นำไปใชประโยชน โดยผู ว ิจ ัยแบงกลุ มนักลงทุน
ออกเปน 2 กลุม ไดแก (1)นักลงทุนที่มีความรู หรือ
ประสบการณดานการลงทุนในระดับนอย ถึงปาน
กลาง จะช่ืนชอบเน้ือหาท่ีสั้น กระชับ มีลักษณะภาษา
ที่เขาใจงาย นำเสนอในรูปแบบ บทความสั้น การตูน 
รูปภาพ หรืออินโฟกราฟฟค และ (2)นักลงทุนที่มี
ความรู หรือประสบการณดานการลงทุนในระดับมาก 
จะชื่นชอบเนื้อหาที่มีความละเอียด ใหขอมูลไดอยาง
ครอบคล ุม ไม ม ีร ูปแบบท ี ่ช ื ่นชอบช ัดเจน ให
ความสำคัญกับเนื้อหาที่ตอบโจทยวัตถุประสงค แต
ยังคงชื ่นชอบลักษณะการใชภาษาที่เขาใจงาย ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วรัฏฐา หวังศิริเวช (2559) 
เรื่อง ทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอรานอาหารที่ทำการ
สื่อสารผานทางเครือขายสังคมออนไลน พบวาขอมูล
หากผูบริโภคสามารถรับรูถึงขาวสารและประโยชน
จะชวยกระตุนใหเกิดการตัดสินใจเพ่ิมมากข้ึน รวมถึง
ร ูปแบบการนำเสนอที ่สะดุดตา หรือใชร ูปภาพ
ประกอบจะชวยสรางความนาสนใจใหกับผูบริโภคได
เปนอยางดี

สำหร ับแนวทางการออกแบบสื ่อ และ
เนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวม ผูวิจัยสรุปไดวากลุม
ผู ด ูแล และจัดทำสื ่อควรใหความสำคัญกับการ
วิเคราะหกลุมเปาหมาย จึงนำขอมูลที่ไดมากำหนด
แนวทางการออกแบบสื่อ และเนื้อหาการลงทุนใน
กองทุนรวม โดยมุงเนนการวิเคราะหกลุมเปาหมาย
ใหครอบคลุมหัวขอหลัก ดังนี้ 1) พฤติกรรมของผูรับ
สาร หรือไลฟสไตลของผูรับสาร 2) วัตถุประสงค 
หรือความตองการของผูรับสาร 3) พื ้นฐานความรู 
หรือประสบการณทางดานการเงินและการลงทุนของ
ผูรับสาร ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาแนวทางการ
ออกแบบส ื ่อเพ ื ่อส ื ่อสารทางการตลาดสำหรับ
ผลิตภัณฑกระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตรของ
ฐานปทม ไชยชมพู (2558) พบวาการศึกษาวิเคราะห

พฤติกรรมการใชสื่อของผูบริโภคและสื่อที่ผูบริโภค
ตองการรับเปนปจจัยสำคัญที่จะชวยสรางการรับรู 
และสามารถสื ่อสารเข าถ ึงผ ู บร ิโภคได อย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยจากการศึกษาพบวานักลงทุน
รายไดปานกลางทุกคนเปดรับสื ่อออนไลน และมี
ทัศนคติที่เปนบวกตอสื่อออนไลนในดานการเขาถึง 
ความรวดเร็ว สอดคลองกับวิถีการดำเนินชีวิตใน
ปจจุบัน และสามารถคนหาขอมูลที่ตองการไดงาย 
เป นการสื ่อสาร 2 ทาง ทำใหน ักลงทุนสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือมุมมองกับกลุมผู ที่
สนใจเร ื ่องเด ียวกันได  นอกจากนี ้  ส ื ่อบ ุคคลที่
เชี่ยวชาญดานการเงินการลงทุน เปนสื่อที่นักลงทุน
รายไดปานกลางใหความสนใจ และติดตาม เน่ืองจาก
บุคคลเหลานี ้มีความรู  และประสบการณดานการ
ลงทุน สามารถนำไปใชประโยชนไดจร ิง ทั ้งยัง
นำเสนอในรูปแบบที่นาสนใจ และไมซับซอนทำให
ผ ู ร ับสารเขาใจไดง าย เปนไปในทิศทางเดียวกับ
การศึกษาอิทธิพลของทัศนคติและความพึงพอใจใน
การเปดร ับขาวสารจากสื ่อประชาสัมพันธ การ
ทองเที่ยวผานสื่ออินเทอรเน็ตที่มีตอพฤติกรรมการ
ตัดสินใจวางแผนการทองเที่ยว ของวีรวรรณ แซจาว 
(2557) สรุปวาระดับความพึงพอใจของการเปดรบัสือ่
โฆษณาประชาสัมพันธผานทางสื่อสังคมออนไลน
สอดคลองกับความนาสนใจ การเขาถึงขอมูล และ
ความถูกตองของเน้ือหาท่ีนำเสนอ โดยสารน้ันจะตอง
สามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวัง
ของผูรับสารได

ดวยเหตุนี ้ สื ่อออนไลน และสื่อบุคคลท่ี
เชี่ยวชาญดานการเงินการลงทุน จึงเปนสื่อที่เขาถึง
นักลงทุนรายไดปานกลางไดอยางมีประสิทธิภาพ
ที่สุด แตสิ ่งที ่เปนจุดออนของทั ้งสองสื ่อคือความ
นาเชื่อถือของสื่ออยูในระดับกลางถึงต่ำ ซึ่งนักลงทุน
จะประเมินความนาเชื่อถือจากขอมูลของสื่อในสวน
อื่น ๆ ของสื่อรวมดวย ดังนั้น กลุมผูดูแล และจัดทำ
จำเปนตองกำจัดขอจำกัดดานความนาเชื่อถือของสื่อ
ออกไป
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ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะเชิงประยุกต

1. จากการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมการเปดรับและทัศนคติท่ีมีตอสื่อและเน้ือหาการลงทุนในกองทุนรวมของ
นักลงทุนรายไดปานกลาง สามารถนำผลวิจัยมาประยุกตใชเปนแนวทางในการออกแบบและเลือกใชสื่อและเนื้อหา
การลงทุนในกองทุนรวม โดยผูวิจัยไดสรุปหลักการวิเคราะหกลุมเปาหมาอย างรอบดานตามหลักเกณฑ TGE เพ่ือ
นำมาใชเปนแนวทางในการออกแบบสื่อและเน้ือหาการลงทุนในกองทุนไวดังน้ี  

ภาพท่ี 5.1 ตัวอยางแบบจำลองหลักการวิเคราะหกลุมเปาหมายตามหลักเกณฑ TGE

T (Target) กำหนดกลุมเปาหมายตามชวงอายุ อาชีพ และลักษณะการดำเนินชีวิต ของกลุมเปาหมายท่ี
ตองการสื่อสารใหชัดเจน เพ่ือพิจารณาพฤติกรรมการเปดรับสือ่ และประเภทเน้ือหาท่ีตรงกับชวงอายุ หรืออาชีพของ
กลุมเปาหมาย โดยผลการศึกษาพบวากลุมนักลงทุนรายไดปานกลางเลือกเปดรับสื่อ และเนื้อหาที่สอดคลองกับ
พฤติกรรม หรือการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเอง ซึ่งผูวิจัยไดสรุปแนวทางออกแบบเนื้อหาใหสอดคลองกับชวง
อายุ ดังน้ี

ตารางแนวทางออกแบบเน้ือหาใหสอดคลองกับชวงอายุ

กลุมผูรับสาร ประเภทเนื้อหาท่ีสอดคลอง ลักษณะเนื้อหาท่ี
สนใจ

ตัวอยางเน้ือหาท่ีสนใจ

อายุระหวาง 21-39 
ป (Generation Y)

การออม หรือลงทุนเพื่อ
ผลตอบแทนท่ีคุมคา

การออม หรือลงทุนเพื่อ
ลดหยอนภาษี

ใหความสำคัญกับ
ผลตอบแทนท่ีนาสนใจ 
หรือประโยชนท่ีไดรับ

ออมเงินใหงอกเงย เพ่ิมโอกาส
รับผลตอบแทนมากกวาเงิน

ฝาก
ลงทุนในกองทุนรวม SSF ได

มากกวาลดหยอนภาษี

อายุระหวาง 40-50 
ป (Generation X)

การออม หรือลงทุนเพื่อ
ลดหยอนภาษี

การวางแผนออม หรือลงทุน
เพ่ือการเกษียณ

ไมชอบความเสี่ยง 
ความผันผวน เนน
ความมั่นคงทางการ
เงิน สามารถมีเงินใช

ในระยะยาว

ออมเงินแบบ Safe ๆ ไดท้ัง
ปนผล ไดท้ังลดหยอนภาษี

ลงทุนตอนน้ี เพ่ือชีวิตท่ีดีหลัง
เกษียณ



วารสารการส่ือสารและการจัดการ นิดา ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564) 14

G (Goal) พิจารณาวัตถุประสงค เปาหมาย หรือความตองการทางการเงินของกลุมเปาหมายที่ตองการ
สื่อสารใหชัดเจน ซ่ึงนักลงทุนรายไดปานกลางเลือกท่ีจะเปดรับเนื้อหาที่สามารถตอบวัตถุประสงค หรือความตองการ
ดานการเงินเปนอันดับแรก นอกจากน้ีวัตถุประสงค และความตองการทางการเงินของกลุมเปาหมายยังสอดคลองกับ
ความถี่และชวงเวลาในการรับเปดเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวม โดยหากผูรับสารมีความตองการลงทุนในกองทุน
รวมในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งจะมีความถี่ในการเปดรับสื่อเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย เชน หากเปนชวงที่เงินเดือนออก 
หรือชวงโบนัสออกจะมีผลตอความถี่ในการเปดรับเนื้อหาเพิ่มขึ้น ดังนั้น กลุมผูดูแล และจัดทำสื่อ และเนื้อหา อาจ
เพ่ิมความถ่ีในการนำเสนอใหเหมาะสมกับชวงความตองการของกลุมเปาหมาย 

E (Experience) วิเคราะหประสบการณ หรือความรูพื้นฐานดานการลงทุนของกลุมเปาหมายที่ตองการ
สื่อสาร เนื่องจากความรูพื้นฐาน และประสบการณดานการลงทุนเปนตัวกำหนดรูปแบบ และเนื้อหาสารที่ผูรับสาร
เปดรับ จากผลการศึกษาผูวิจัยจึงไดสรุปแนวทางการออกแบบสื่อ และเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมโดยจำแนก
ตามความรู และประสบการณดานการลงทุนของกลุมผูรับสาร ดังน้ี

ตารางแนวทางการออกแบบสื่อ และเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมโดยจำแนกตามความรู และประสบการณดาน
การลงทุนของกลุมผูรับสาร

กลุมผูรับสาร ประเภทเนื้อหาท่ีสนใจ รูปแบบเนื้อหาท่ี
นำเสนอ

ประเภทรูปแบบ
การนำเสนอ

ตัวอยางรูปแบบ กิจกรรม

ผูที่มีความรู หรือ
ประสบการณดานการ
ลงทุนระดับนอย ถึง

ปานกลาง

การวางแผนลงทนุ
กองทุนรวมแนะนำ

ผลประกอบการยอนหลัง

ส้ัน กระชับ
สรุปสาระสำคัญ
ภาษาไมทางการ

บทความส้ัน
การตนู
รูปภาพ

อินโฟกราฟฟค

สัมมนาออนไลน
ถายทอดสดตอบคำถามนกั

ลงทุน

ผูที่มีความรู หรือ
ประสบการณดานการ

ลงทุนระดับมาก

นโยบายการลงทุน ผลประกอบการ
ยอนหลัง

บทวิเคราะหกองทนุรวม
รายงานประจำป

เนื้อหาที่เกีย่วกับการลงทนุ เชน 
ขาวเศรษฐกิจ แนวโนมการลงทนุ

ของแตละประเทศ

ละเอยีดครบถวน
มีแหลงที่ชดัเจน 

เช่ือถอืได
ไมยึดติดกับลักษณะ

ภาษาที่ใช

ไมจำกัดรูปแบบ สัมมนาเชิงลึกเทคนิคการ

ลงทุน/กลยทุธการลงทุน

ดาวนโหลดเอกสารขอมูล
การลงทุน

ถายทอดสดสัมภาษณ

ผูจัดการกองทุน/
นักวเิคราะห

2. ผูดูแล และจัดทำส่ือและเน้ือหาควรใหความสำคัญกับการสรางความนาเช่ือของสื่อออนไลน และสื่อบุคคล 
ซึ่งเปนสื่อที่เขาถึงกลุมนักลงทุนรายไดปานกลางมากที่สุด ขณะที่สื่อยุคเกาเปนสื่อที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย
ใหมๆ นอกจากน้ียังพบวาส่ือบุคคลท่ีมีชื่อเสียงเหมาะกับการใชเปนชองทางในการสื่อสารเน้ือหาการลงทุนในกองทุน
รวมแกกลุมเปาหมายใหมๆ เชน ผูที่ไม เคยลงทุน หรือไมมีความรูดานการลงทุนใหหันมาสนใจดานการลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะชวยเปนเครื่องมือในการขยายกลุมผูรับสารใหกับองคกรได

3. รูปแบบการนำเสนอที่นาสนใจสามารถดึงดูดใหนักลงทุนรายไดปานกลางเปดรับสื่อนั้นๆ แตนักลงทุนจะ
เลือกอานเฉพาะหัวขอ และเนื้อหาท่ีตรงกับความตองการเทาน้ัน ดังน้ัน ควรนำเสนอรูปแบบท่ีนาสนใจ ควบคูกับการ
นำเสนอหัวขอท่ีชัดเจน และตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย เพ่ือใหกลุมเปาหมายเลือกเปดรับเน้ือหาในทันที
เชน การพาดหัวท่ีโดดเดน และตรงประเด็น การจัดวางเน้ือหาท่ีดูไมนาเบ่ือ หรือซับซอน เปนตน
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4. องคกร หนวยงาน หรือบุคคลที่จัดทำสื่อและเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวม ควรใหความสำคัญกับการ
สรางภาพลักษณของตราสินคา ชื่อ สัญลักษณ (Branding) เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ อยาง
สม่ำเสมอ เพื่อส่ือสารตัวตน จุดเดน หรือความแตกตางเหนือคูแขง ซึ่งจะชวยสรางการรับรูและการจดจำใหแกกลุม
ผูรับสาร อาจนำไปสูการติดตาม หรือเลือกใชบริการในอนาคต

5. ควรสรางปฏิสัมพันธกับผูอาน หรือผูรับสาร และติดตามการตอบสนองความเห็นและคำวิจารณของผูท่ีเขา
มาอานอยางตอเนื ่อง เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอผูอาน และนำไปสูการติดตามในระยะยาว ควบคูกับการบริหาร
ความสัมพ ันธ ของล ูกค า (Customer Relationship Management: CRM) ซ ึ ่ งถ ือเป นกลย ุทธ ท ี ่ช วยสร าง
ความสัมพันธท่ีดีใหกับลูกคาให

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรมีการศึกษาคนควากับประชากร หรือกลุมตัวอยางอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมวัยเกษียณ 

กลุมแมบาน กลุมนักลงทุนรายไดสูง และกลุมนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย เปนตน เพ่ือนำมาศึกษาท่ีความแตกตาง
จากงานวิจัยที่นำเสนอนี้หรือไม และสามารถนำผลที่ไดมาออกแบบการสื่อ และเนื้อหาไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมกลุมเปาหมายท่ีหลากหลาย

2) ควรศีกษาคนควาเพิ่มเติมถึงความสัมพันธของการเลือกเปดรับสื่อการลงทุนในกองทุนรวมในประเด็นดาน
ความเสี่ยงในการลงทุนของแตละชวงอายุ 
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