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บทคัดย่อ 

 การวิจยันีนี้มี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ  1)ศกึษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือวางแผนหลงัเกษียณอายุ

ของวัยทํางานตอนปลาย2)ศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการแสวงหา

สารสนเทศเพ่ือวางแผนหลงัเกษียณอายขุองวยัทํางานตอนปลาย 3)ศกึษาอิทธิพลของบรรทดัฐานของกลุ่มอ้างอิง

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือวางแผนหลังเกษียณอายุของวัยทํางานตอนปลาย 4)ศึกษา

อิทธิพลของทศันคติท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือวางแผนหลงัเกษียณอายุของวยัทํางานตอน

ปลาย กลุ่มตวัอย่างเป็นวยัทํางานตอนปลายท่ีมีอายุระหว่าง 50 -59 ปี  อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร  จํานวน 

400 คน  โดยศกึษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ 3 ด้าน  ได้แก่ ด้านสขุภาพ ด้านการเงิน และด้านกิจกรรม

หลงัเกษียณ  ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบหลากหลายโดยใช้แบบสอบถาม  และนํามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  

ได้แก่  การแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ  คา่เฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ส่วนข้อมลูเชิงอนุมานใช้การวิเคราะห์

ถดถอยอย่างง่ายและการวิเคราะห์ 6ถดถอยพหุคณู 6 เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ของกลุม่ตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปร

ตามผลการวิจยัสรุปได้ ดงันี ้ ด้านสขุภาพ  แสวงหาสารสนเทศผ่านหนงัสือพิมพ์มากท่ีสดุ  เร่ืองท่ีสนใจมากท่ีสดุ

คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  ด้านการเงิน แสวงหาสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ตมากท่ีสดุเร่ืองท่ีสนใจ

มากท่ีสดุ คือการออมเงินด้านกิจกรรมหลงัเกษียณแสวงหาสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด  เร่ืองท่ีสนใจ

มากท่ีสดุ คือ งานอดิเรก  ลกัษณะทางประชากร  บรรทดัฐานของกลุม่อ้างอิง และทศันคติ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม

การแสวงหาสารสนเทศอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ABSTRACT 

The aim of this study is: 1) to study information seeking behavior for retired planning  among  

the late working-aged people 2) to study the influence of demographic characteristics for information 

seeking behavior for retired planning  among  the late working-aged people  3) to study influence of 

reference group for information seeking behavior for retired planning  among  the late working-aged 

people 4) to study the influence of attitude for information seeking behavior for retired planning  

among  the late working-aged people .The study is a quantitative research with the 400 late working-

aged people (50-59 years) in Bangkok especially in health finance and activities after retirement. 

Statistics used in this study are frequency, percentage, mean and standard deviation, simple regress 

analysis [SRA] and multiple regression analysis [MRA].  The result found that the most popular  

information seeking  for health is newspaper and the most interesting information is physiological 

changes, for finance -the most popular information seeking is internet and the most interesting 

information is saving money, for activities after retirement the most popular  information seeking is 

internet and the most interesting information is hobbies.The results of regression analysis found that 

demographic characteristics, subjective norm and attitude effect for information seeking behavior for 

retired planning among  the late working-aged people at the 0.05 statistical significance. 

 

Key Words : attitude,  demographic characteristics,  late working-aged,  subjective  norm 
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คาํนํา 

 การพัฒนาของเทคโนโลยีทางการแพทย์ในยุคปัจจุบันกระจายความก้าวหน้าทางการแพทย์และ

สาธารณสขุของประเทศท่ีพฒันาแล้วเข้าสู่กลุ่มประเทศท่ีกําลงัพัฒนาอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้อตัราการเสียชีวิต

ในช่วงวยัต่างๆ ลดลง  ประชากรมีอายุท่ียืนยาวมากขึน้  ภาวะการตายท่ีลดลงไม่เพียงแต่ช่วยเพ่ิมอายุขัยเฉลี่ย

เม่ือแรกเกิด  แตย่งัเพ่ิมจํานวนปีท่ีคาดวา่จะมีชีวิตอยู่ของผู้ ท่ีมีอายุ 60 ปีขึน้ไปเพ่ิมขึน้ตามไปด้วยสําหรับประเทศ

ไทยข้อมลูจากคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีอตัราการเพ่ิมขึน้

ของประชากรสงูขึน้ทุกปี  โครงสร้างของประชากรวยัเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 0-14 ปีมีแนวโน้มลดลง  ประชากรวยั

ทํางานท่ีมีอายุระหว่าง 15-59 ปี มีอตัราการเพ่ิมของประชากรท่ีลดลง แต่ประชากรท่ีมีอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปมี

แนวโน้มสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง ประเทศไทยถูกจัดอยู่อนัดบั 4 ของโลกในอีก 10 ปีข้างหน้า ท่ีคาดการณ์ว่าจะมี

ประชากรสงูอายุเพ่ิมขึน้ย่อมส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรของประเทศ  มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม 

และการบริหารประเทศการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู ่"สงัคมผู้สงูอาย"ุ กําลงัได้รับความสนใจจากนานาประเทศ 

การศึกษาวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ สูงอายุมีมากขึน้ รวมทัง้ประเทศไทยท่ีได้กําหนดนโยบาย

ระดบัชาติ และมีพระราชบญัญัติผู้สงูอายุท่ีใช้คุ้มครองประชากรกลุ่มนีโ้ดยตรงควบคู่ไปกบัยุทธศาสตร์ด้านการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือการเป็นผู้สงูอายุท่ีมีคณุภาพในอนาคตการเป็นผู้สงูอายุท่ีมีคณุภาพท่ีดีต้องมีคณุสมบติั 3 

ข้อนี ้1)มีสุขภาพดี  2)ต้องทํางานมีส่วนร่วมกับคนอ่ืนในสงัคม  โดยไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้ อ่ืนและสิ่งแวดล้อม  

mailto:gypziimc49@gmail.com
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และ 3)ต้องมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม รวมถึงครอบครัวด้วย  ดงันัน้ทุกอย่างต้อง

เตรียมตวัตัง้แต่หนุ่มสาว (บรรล ุ ศิริพานิช, 2550)พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการ

เตรียมการในการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต  เพราะการแสวงหาสารสนเทศจะเกิดขึน้ก็ต่อเม่ือ

มนุษย์มีความต้องการท่ีจะแก้ปัญหาบางอย่างให้กบัตนเอง  หรือเพ่ือการเตรียมการรับมือกบัปัญหาท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึน้ในอนาคต  เป็นเสมือนการตัง้เป้าหมายให้กบัตนเองในการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือสนองความต้องการใน

ทกัษะด้านความรู้(Wilson, 2000) ความเข้าใจท่ีถกูต้องและวิธีปฏิบติัตนให้พร้อมรับมือกบัปัญหาท่ีจะเกิดขึน้เม่ือ

ถงึวยัสงูอายดุ้วยตนเอง 

ด้วยเหตุนี ้จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือวางแผนหลงั

เกษียณอายขุองวยัทํางานตอนปลายในกรุงเทพมหานคร  โดยศกึษาใน 3 ด้าน  ได้แก่ ด้านสขุภาพ  ด้านการเงิน

และด้านกิจกรรมหลงัเกษียณ  เพ่ือให้ทราบวา่กลุ่มประชากรวยัทํางานตอนปลายแสวงหาข้อมลูต่างๆ ท่ีนํามาใช้

ในการวางแผนหลงัเกษียณอายุอย่างไร  และเพ่ือนําข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัไปประยุกต์ใช้วางแผนในการเตรียม

ความพร้อมสูก่ารเป็นผู้สงูอายท่ีุมีคณุภาพตอ่ไปในอนาคต 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  กลุ่มตวัอย่าง คือ วยัทํางานตอนปลายอายุระหว่าง 50-59 ปี  อาศยั

อยู่ในกรุงเทพมหานครจํานวน จํานวน 400 คนใช้การสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random)โดย

ทําการสุม่ตวัอย่างแบบง่ายโดยนําช่ือของเขตตา่งๆ ในกรุงเทพมหานคร มาจบัฉลากจํานวน 10 เขต  จากทัง้หมด  

50  เขต  จากนัน้ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างโดยการกําหนดโควต้า(Quota Sampling)เข้าไปเก็บข้อมลูเขตละ 40 คน  โดย

ถามอายกุ่อนแจกแบบสอบถาม  เพ่ือให้แน่ใจวา่เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในช่วงอายุ 50 -59 ปี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

รวบรวมข้อมลู คือ  แบบสอบถามท่ีเป็นคําถามปลายปิด  ตวัแปรท่ีใช้ในงานวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย ลกัษณะทาง

ประชากร  พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ บรรทดัฐานของกลุม่อ้างอิง และทศันคติ  ตอ่พฤติกรรมการแสวงหา

สารสนเทศ โดยมีการให้คะแนนเป็นแบบสอบถามแบบ  Five Point Likert Scaleเกณฑ์การให้คะแนนตัง้แต่ 1- 5

เม่ือทําการเก็บข้อมูลแล้ว คํานวณหาค่าความเช่ือมัน่โดยใช้สมัประสิทธ์ิแอลฟา  (Coefficient Alpha) ของ 

Cronbach  ใช้การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) แจกแจงความถ่ี (Frequency)  

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และการวิเคราะห์

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) ผู้ วิจยัใช้การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression 

Analysis) ใช้วิเคราะห์อิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพ  ด้านการเงิน  

และด้านกิจกรรมหลงัเกษียณ  ส่วนการวิเคราะห์ 6ถดถอยพหุคณู 6 (Multiple Regression Analysis) ซึง่ตวัแปรท่ี

นํามาวิเคราะห์ถอถอยพหุคณู  ได้แก่  ลกัษณะทางประชากร คือ  เพศ  อาชีพ  รายได้ต่อเดือน  และสถานภาพ

สมรส  บรรทดัฐานของกลุม่อ้างอิง  คือ  เพ่ือนและครอบครัว  เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ของกลุ่มตวัแปรอิสระท่ีมี

ต่อตวัแปรตาม โดยจะเป็นการวิเคราะห์ในระดบัพหุตวัแปร (Multivariate Analysis) โดยกําหนดนยัสําคญัทาง

สถิติท่ี 0.05   
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1.  พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อวางแผนหลังเกษียณอายุของวัยทาํงานตอนปลาย   

ผลการวิจยัเก่ียวกบัความถ่ีในการแสวงหาสารสนเทศด้านสขุภาพพบวา่ คา่เฉลี่ยรวเท่ากบั 2.70  อยู่ใน

ระดบัปานกลาง  มีคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.74  แสวงหาสารสนเทศผ่านหนงัสือพิมพ์มากท่ีสดุ  

เท่ากบั  3.14  อยู่ในระดบัปานกลาง  มีคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.35 รองลงมาคืออินเทอร์เน็ต เท่ากบั  

2.59  อยู่ในระดบัน้อย  มีคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.70   และอนัดบัสามคือ  นิตยสาร / วารสาร / จลุ

สาร   เท่ากบั 2.56 อยู่ในระดบัน้อย  มีคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.50 สนใจเร่ืองการเปลี่ยนแปลงทาง

ร่างกายมากท่ีสดุ จํานวน 136 คน  คิดเป็นร้อยละ 34  สว่นด้านการเงินพบวา่ คา่เฉลี่ยรวมเท่ากบั 1.64  อยู่ใน

ระดบัน้อยท่ีสดุ  มีคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.32  แสวงหาสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ตมากท่ีสดุ  เท่ากบั 

2.18 อยู่ในระดบัน้อย มีคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.30 รองลงมาคือหนงัสือพิมพ์ เท่ากบั 2.07 อยู่ใน

ระดบัน้อย มีคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.24 และอนัดบัสามคือโทรทศัน์เท่ากบั 2.00 อยู่ในระดบัน้อย  มี

คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.14  สนใจเร่ืองการออมเงินมากท่ีสดุ จํานวน  242 คน  คิดเป็นร้อยละ 60.50   

ด้านกิจกรรมหลงัเกษียณ  พบวา่  คา่เฉลี่ยรวมเท่ากบั 2.05 อยู่ในระดบัน้อย  มีคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.23 แสวงหาสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ตมากท่ีสดุ  เท่ากบั  3.02  อยู่ในระดบัปานกลาง  มีคา่สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั  1.22  รองลงมาได้แก่ นิตยสาร / วารสาร / จลุสาร มากท่ีสดุ  เท่ากบั  2.61  อยู่ในระดบัปาน

กลาง  มีคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.33 อนัดบัสามคือการแสวงหาสารสนเทศจากหนงัสือพิมพ์ เท่ากบั  

2.52  อยู่ในระดบัน้อย  มีคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.06  สนใจเร่ืองงานอดิเรกมากท่ีสดุ  จํานวน 184 

คน คิดเป็นร้อยละ 46 กลา่วได้วา่  โดยผลการวิจยัพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือวางแผนหลงัเกษียณอายุ

ทัง้ 3 ด้าน สอดคล้องกบังานวิจยัของ Huston,  Jackowski, and  Kirking (2009)  ท่ีพบวา่  สื่อ 3 อนัดบัแรกท่ี

คนนิยมแสวงหาสารสนเทศ  ได้แก่  โทรทศัน์  สิ่งพิมพ์  และอินเตอร์เน็ต ในอนาคตมีแนวโน้มวา่การแสวงหา

สารสนเทศจะมาจากสื่ออินเตอร์เน็ตมากท่ีสดุในทกุด้านเพราะการพฒันาเทคโนโลยีในปัจจบุนัสามารถทําให้

เข้าถงึอินเตอร์เน็ตได้ทกุท่ีทกุเวลา  ทําให้สามารถเข้าถงึข้อมลูท่ีสนใจได้อย่างรวดเร็ว 

 

ตารางที่ 1  สรุปพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในด้านสขุภาพ  ด้านการเงินและด้านกิจกรรมหลงัเกษียณ 

 

พฤตกิรรมการแสวงหา

สารสนเทศ 

ส่ือที่เลือกเปิดรับมากที่สุด 3 

ลําดับแรก 

เนือ้หาที่กลุ่มตัวอย่างสนใจมาก

ที่สุด 3 อันดับแรก 

1.  ด้านสุขภาพ 1.  หนงัสือพิมพ์ 

2.  อินเทอร์เน็ต 

3. นิตยสาร / วารสาร / จลุสาร 

1.  การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 

2.  โภชนาการในผู้สงูอาย ุ

3.  การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ 

พฤตกิรรมการแสวงหา

สารสนเทศ 

ส่ือที่เลือกเปิดรับมากที่สุด 3 

ลําดับแรก 

เนือ้หาที่กลุ่มตัวอย่างสนใจมาก

ที่สุด 3 อันดับแรก 

2.  ด้านการเงนิ 1.  อินเทอร์เน็ต 

2.  หนงัสือพิมพ์ 

3.  โทรทศัน์ 

1.  การออมเงิน 

2.  การลงทนุหลงัเกษียณ 

3.  การทําประกนัชีวิต 
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3.  ด้านกจิกรรมหลังเกษียณ 1.  อินเทอร์เน็ต 

2.  นิตยสาร / วารสาร / จลุสาร 

3.  หนงัสือพิมพ์ 

1.  ทํางานอดิเรก 

2.  การออกกําลงักาย 

3.  อาชีพเสริม 

 

2.  ลักษณะทางประชากรต่อพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อวางแผนหลังเกษียณอายุของวัย

ทาํงานตอนปลาย 

ผลการศกึษาจากกลุม่ตวัอย่างวยัทํางานตอนปลาย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ53.25

จํานวน 213คนส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน  คิดเป็นร้อยละ  35.50  จํานวน  142  คน รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนของกลุ่มอยู่ท่ี 30,001-50,000บาท จํานวน 167  คน คิดเป็นร้อยละ 41.75   และส่วนใหญ่มีสถานภาพ

สมรสคิดเป็นร้อยละ  64.75  จํานวน  259 คน 

 

3.  บรรทดัฐานของกลุ่มอ้างองิต่อพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อวางแผนหลังเกษียณอายุของ

วัยทาํงานตอนปลาย 

ผลการวิจยับรรทดัฐานของกลุม่อ้างอิง ได้แก่  เพ่ือนและครอบครัว พบว่า  ด้านสขุภาพ  เพ่ือนมีค่าเฉลี่ย 

เท่ากบั 3.27 อยู่ในระดบัปานกลาง  มีคา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.09 ครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  3.22  

อยู่ในระดบัปานกลาง  มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.12  ด้านการเงิน  พบว่า  เพ่ือนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

2.49 อยู่ในระดบัน้อย  มีคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.22  ครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  2.46  อยู่ในระดบั

น้อย  มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.13  และด้านกิจกรรมหลงัเกษียณ  พบว่า เพ่ือนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

3.78 อยู่ในระดบัมาก  มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.10  ส่วนครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  3.77  อยู่ใน

ระดบัมาก  มีคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.10 

 

4.  ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อวางแผนหลังเกษียณอายุของวัยทาํงานตอนปลาย 

ผลการวิจยัพบวา่  ด้านสขุภาพ  ทศันคติตอ่พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศมีคา่เฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.99  

อยู่ในระดบัมาก  มีคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.09  ด้านการเงิน  พบวา่  ทศันคติตอ่พฤติกรรมการ

แสวงหาสารสนเทศมีคา่เฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.70 อยู่ในระดบัมาก มีคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.08  และ

ด้านกิจกรรมหลงัเกษียณ  พบวา่ ทศันคติตอ่พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศมีคา่เฉลี่ยรวมเท่ากบั3.90  อยู่ใน

ระดบัมาก  มีคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.09   

 

5.  อิทธิพลของลักษณะทางประชากรต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่ อวางแผนหลัง

เกษียณอายุของวัยทาํงานตอนปลาย 

ผลการวิจัยอิทธิพลของลกัษณะทางประชากร  ดงัแสดงในตารางท่ี 2  พบว่า ด้านสขุภาพ  อธิบายการ

แปรผนัของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศได้ร้อยละ 18.2 เม่ือควบคมุอิทธิพลของตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ให้คงท่ี  มี

ตวัแปรอิสระเพียง 2 ตวั  คือเพศและอาชีพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ด้านการเงิน อธิบายการแปรผนัของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศได้ร้อยละ 

33  เม่ือควบคุมอิทธิพลของตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ให้คงท่ี มีตวัแปรอิสระเพียง 3 ตวั  คือ เพศ  อาชีพและสถานภาพ
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สมรส มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านการเงินอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ด้าน

กิจกรรมหลังเกษียณ  อธิบายการแปรผันของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศได้ร้อยละ 5.7  เม่ือควบคุม

อิทธิพลของตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ให้คงท่ี มีตวัแปรอิสระเพียง 2 ตวั  คือ เพศและอาชีพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

แสวงหาสารสนเทศด้านกิจกรรมหลงัเกษียณอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  อธิบายได้ว่าด้านสขุภาพ 

เพศชายแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพมากกว่าเพศหญิง  ในปัจจุบันผู้ ชายสนใจสุขภาพมากขึน้เน่ืองจากมี

พฤติกรรมท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดโรคตา่งๆมากกว่าผู้หญิง เช่น  ความดนัโลหิตสงู  เบาหวาน  ไขมนัในเลือดสงู 

เป็นต้น อาชีพข้าราชการสนใจแสวงหาสารสนเทศมากกวา่อาชีพอ่ืน  เพราะในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมารัฐบาลมีนโยบาย

และโครงการตา่งๆ  เพ่ือสง่เสริมพฤติกรรมด้านสขุภาพให้แก่ข้าราชการเพ่ือให้เป็นตวัอย่างแก่ประชาชนให้หนัมา

ใสใ่จสขุภาพจงึมีผลทําให้อาชีพข้าราชการแสวงหาสารสนเทศด้านสขุภาพมากกว่าอาชีพอ่ืน  ด้านการเงิน พบว่า 

เพศหญิงมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านการเงินมากกว่าเพศชายสอดคล้องกับผลการสํารวจของ

รอยเตอร์ ซินโนเวต (2009) พบว่า ผู้หญิงมีความรับผิดชอบทางการเงินมากกว่าผู้ ชายและเช่ือว่าผู้หญิงจดัการ

เร่ืองเงินๆ ทองๆ ได้ดีกว่า  ส่วนอาชีพข้าราชการมีการแสวงหาสารสนเทศด้านการเงินมากกว่าอาชีพอ่ืน  เพราะ

รัฐบาลมีกองทุนในการจดัการเร่ืองเงินสําหรับข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ  ดงันัน้เม่ือใกล้เกษียณอายุราชการ

ข้าราชการสว่นใหญ่จงึสนใจและหาข้อมลูด้านการเงินท่ีตนจะได้รับหลงัเกษียณ และผู้ ท่ีมีสถานภาพโสดและม่าย 

/ หย่า / แยก  มีการแสวงหาสารสนเทศด้านการเงินมากกวา่ผู้ ท่ีมีสถานภาพสมรส เพราะผู้ ท่ีมีสถานภาพดงักล่าว

ต้องตดัสินใจด้านการเงินด้วยตวัเอง จึงแสวงหาข้อมูลด้านการเงินมากกว่าผู้ ท่ีมีสถานภาพสมรส  ด้านกิจกรรม

หลงัเกษียณ พบว่าเพศชายแสวงหาสารสนเทศด้านกิจกรรมหลงัเกษียณมากกว่าเพศหญิง เพราะลกัษณะนิสยั

ของผู้ ชายชอบการออกไปข้างนอกทํากิจกรรมกับเพ่ือนรวมกลุ่มเข้าสังคมจึงทําให้มีพฤติกรรมการแสวงหา

สารสนเทศด้านกิจกรรมหลงัเกษียณมากกวา่ผู้หญิง และข้าราชการแสวงหาสารสนเทศด้านกิจกรรมหลงัเกษียณ

มากกว่าอาชีพอ่ืน  เพราะรัฐบาลมีนโยบายและสวัสดิการต่างๆ  เพ่ือรองรับการเกษียณอายุราชการให้แก่

ข้าราชการทุกหน่วยงาน  ซึ่งทําให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีความมั่นคงหลังเกษียณจึงสามารถนําเวลาว่างไป

แสวงหาสารสนเทศด้านกิจกรรมหลงัเกษียณท่ีตนสนใจได้โดยไม่ต้องกงัวลเร่ืองอ่ืน  ความแตกต่างทางด้าน  เพศ  

อาชีพ  และสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกันส่งผลให้มีการแสวงหาสารสนเทศแตกต่างกัน (ยุบล  เบญจรงค์กิจ, 

2534)   

 

 

ตารางที่ 2   ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูเพ่ือแสดงอิทธิพลของลกัษณะทางประชากรท่ีมีตอ่พฤติกรรมการ 

                   แสวงหาสารสนเทศด้านสขุภาพ   ด้านการเงินและด้านกิจกรรมหลงัเกษียณ 

ด้านสุขภาพ                 (n = 400) 

ลกัษณะทางประชากร                           b           t         beta       Sig.     ผลการทดสอบ 

เพศ (ชาย =1, หญิง = 0)                     .224      7.348       .338       .000**                  √ 

อาชีพ (ข้าราชการ =1 , อาชีพอ่ืนๆ = 0)        .056      5.371       .245       .000**                  √ 

รายได้ตอ่เดือน                                 1.014E – 6      1.560        .072       .120                    X 

สถานภาพสมรส (สมรส=1 ,อ่ืนๆ=0)           -.004      -.159       -.007       .874                    X  

R2 = 0.190  Adjusted R2 = 0.182  F = 23.218  Sig. F = .000**   
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ด้านการเงนิ           

ลกัษณะทางประชากร                           b     t    beta       Sig.     ผลการทดสอบ 

เพศ (ชาย =1, หญิง = 0)                           -.412     -12.279    -.512       .000**      √ 

อาชีพ (ข้าราชการ =1 , อาชีพอ่ืนๆ = 0)    .079        6.836       .282       .000**     √  

รายได้ตอ่เดือน                                 1.285E – 6        1.795        .075       .073                  X 

สถานภาพสมรส  (สมรส=1 ,อ่ืนๆ=0)          -.064       -2.276      -.095       .023*                 √ 

R2 = 0.337  Adjusted R2 = 0.330  F = 50.151  Sig. F = .000**   

ด้านกจิกรรมหลังเกษียณ                                   

ลกัษณะทางประชากร                             b     t    beta       Sig.     ผลการทดสอบ 

เพศ (ชาย =1, หญิง = 0)                           .085         2.657       .131       .008**                 √    

อาชีพ (ข้าราชการ =1 , อาชีพอ่ืนๆ = 0)      .044         4.026       .197       .000**      √  

รายได้ตอ่เดือน                               -3.574E – 7         -.524       -.026       .601                   X 

สถานภาพสมรส   (สมรส=1 ,อ่ืนๆ=0)       -.022          -.835       -.041      .404                    X   

R2 = 0.066  Adjusted R2 = 0.057  F = 7.008  Sig. F = .000**   

หมายเหต ุ: **  หมายถงึ  มีนยัยะสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 / * หมายถงึ  มีนยัยะสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

6.  อิทธิพลของบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อวางแผนหลัง

เกษียณอายุของวัยทาํงานตอนปลาย 

ผลการวิจยับรรทดัฐานของกลุ่มอ้างอิง  ดงัแสดงในตารางท่ี 3  ด้านสขุภาพ  พบว่า ครอบครัวมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 อธิบายการแปรผนัของพฤติกรรม

การแสวงหาสารสนเทศได้ร้อยละ 10.1 มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.295  ด้านการเงิน  ทัง้

เพ่ือนและครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

อธิบายการแปรผนัของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศได้ร้อยละ 10.6  มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน

ของเพ่ือน เท่ากับ 0.098  และค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานของครอบครัว เท่ากับ 0.087  และด้าน

กิจกรรมหลงัเกษียณ  เพ่ือนและครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05  อธิบายการแปรผนัของบรรทดัฐานของกลุม่อ้างอิงตอ่พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศได้ร้อย

ละ 6.5  มีคา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานของเพ่ือนเท่ากบั 0.173  และคา่สมัประสิทธ์ิถอถอยมาตรฐานของ

ครอบครัวเท่ากับ 0.271กล่าวคือด้านสุขภาพกลุ่มตวัอย่างจะแสวงหาสารสนเทศตามคําแนะนําของครอบครัว

เพียงอย่างเดียว  ส่วนในด้านการเงินและด้านกิจกรรมหลงัเกษียณนัน้  กลุ่มตวัอย่างจะแสวงหาสารสนเทศตาม

คําแนะนําของเพ่ือนและครอบครัวในระดบัท่ีใกล้เคียงกนั  ซึง่อธิบายได้วา่เพราะครอบครัวเป็นหน่วยสงัคมแรกท่ีมี

อิทธิพลต่อบุคคล (อดลุย์ และ ดลยา, 2550) มีความใกล้ชิดกนัมาก จึงถือว่าครอบครัวมีอิทธิพลต่อการกําหนด

คา่นิยมพืน้ฐานทศันคติ โลกทศัน์และพฤติกรรมอนัเป็นนิสยัของบุคคล นอกจากนัน้ยงัเป็นเร่ืองของความใกล้ชิด

โดยกลุม่ตวัอย่างเป็นวยัทํางานตอนปลาย  ในวยัดงักล่าวจะมีสงัคมท่ีใกล้ชิดและให้ความไว้วางใจคือ ครอบครัว

และรองลงมาคือเพ่ือร่วมงาน (Fisher  et.  al., 2005) ส่วนในด้านการเงินนัน้เพ่ิมเติมในบทบาทของเพ่ือนและ

ครอบครัว  สอดคล้องกับงานวิจยัของ Eva Mueller (1955) พบว่า แหล่งข่าวสารต่างๆ ท่ีผู้ซือ้สินค้าหรือใช้จ่าย
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ด้านการเงินในกรณีท่ีเป็นสินค้าท่ีมีราคาแพงหรืออสงัหาริมทรัพย์จะทําการปรึกษาบ่อยท่ีสุดคือเพ่ือนและญาติ  

ชีใ้ห้เห็นว่าเพ่ือนและครอบครัวมีบทบาทต่อการตดัสินใจเก่ียวกบัการเงินทัง้นีป็้นเพราะกลุ่มเพ่ือนและครอบครัว  

เป็นกลุม่ท่ีใกล้ชิดท่ีสดุในการดําเนินชีวิตของช่วงวยัดงักลา่ว  ถ้าบรรทดัฐานของกลุม่อ้างอิงและทศันคติเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันจะมีแนวโน้มให้กลุ่มตวัอย่างเกิดพฤติกรรมในการแสวงหาสารสนเทศในด้านท่ีตนสนใจตาม

ทฤษฎีทฤษฎีการกระทําด้วยเหตผุล (Ajzen&Fishbein, 1980) 

 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูเพ่ือแสดงบรรทดัฐานของกลุม่อ้างอิงท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการ 

                 แสวงหาสารสนเทศด้านสขุภาพ  ด้านการเงินและด้านกิจกรรมหลงัเกษียณ 

 

ด้านสุขภาพ                                                         (n = 400) 

บรรทดัฐานของกลุม่อ้างอิง            b      t       beta        Sig.           ผลการทดสอบ 

เพ่ือน          .014     .547          .310        .585                     X   

ครอบครัว               .116         4.978         .295        .000**                   √ 

R2 = 0.114  Adjusted R2 = 0.101  F = 8.442  a = 2.126  Sig. F = .000**   

ด้านการเงนิ                                                         (n = 400)      

บรรทดัฐานของกลุม่อ้างอิง          b       t     beta        Sig.          ผลการทดสอบ 

เพ่ือน          .150    .539        .098        .009**                      √  

ครอบครัว               .035       1.194        .087        .033*                        √ 

R2 = 0.120  Adjusted R2 = 0.106  F = 8.917  a = 1.347  Sig. F = .000**   

 ด้านกจิกรรมหลังเกษียณ                             (n = 400)        

บรรทดัฐานของกลุม่อ้างอิง          b      t       beta        Sig.          ผลการทดสอบ 

เพ่ือน          .072    3.221        .173        .001**                      √ 

ครอบครัว   .119         4.924         .271       .000**                      √ 

R2 = 0.080  Adjusted R2 = 0.065  F = 5.660  a = 1.998  Sig. F = .000**   

หมายเหต:ุ **  หมายถงึ  มีนยัยะสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 // * หมายถงึ  มีนยัยะสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    

 

7. อทิธิพลของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อวางแผนหลังเกษียณอายุของวัยทาํงาน

ตอนปลาย   

ผลการวิจัยทัศนคติต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  ดงัแสดงในตารางท่ี 4  พบว่า  ด้านสุขภาพ  

ทศันคติมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศอย่างมีนยัยะสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ตวัแปรทัง้ 2 มี

อิทธิพลต่อกันในทิศทางบวกโดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากับ .255 อธิบายการแปรผันของ

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศได้ร้อยละ 6.8  กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการแสวงหา

สารสนเทศด้านสขุภาพในระดบัสงู จะส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านสขุภาพในระดบัสงูตามไป

ด้วย  ในทางกลบักนัถ้ากลุม่ตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีตอ่การแสวงหาสารสนเทศด้านสขุภาพในระดบัต่ําก็จะส่งผลให้

มีพฤติกรรมในการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพอยู่ในระดบัต่ําตามไปด้วย ในด้านการเงิน  ทัศนคติของกลุ่ม
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ตวัอย่างไมมี่อิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านการเงินกล่าวคือกลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีต่อการ

แสวงหาสารสนเทศด้านการเงิน แตไ่มมี่อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านการเงินแตอ่ย่างใด  และ

ด้านกิจกรรมหลงัเกษียณ  พบวา่  ทศันคติของกลุม่ตวัอย่างมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศอย่างมี

นยัยะสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  กลา่วได้ว่าตวัแปรทัง้ 2 มีอิทธิพลต่อกนัในทิศทางบวก  โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ

การถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.318  อธิบายการแปรผนัของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านกิจกรรมหลงั

เกษียณได้ร้อยละ 5 กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านกิจกรรมหลงั

เกษียณในระดบัสงู จะส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านกิจกรรมหลงัเกษียณในระดบัสงูตามไป

ด้วย  ในทางกลบักนัถ้ากลุม่ตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีตอ่การแสวงหาสารสนเทศด้านกิจกรรมหลงัเกษียณในระดบัต่ํา

ก็จะสง่ผลให้มีพฤติกรรมในการแสวงหาสารสนเทศด้านกิจกรรมหลงัเกษียณในระดบัต่ําตามไปด้วย ซึง่อธิบายได้

วา่  ทศันคติท่ีมีตอ่พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านสขุภาพ  ด้านการเงินและด้านกิจกรรมหลงัเกษียณ  เป็น

ปัจจยัหนึง่ของการแสวงหาสารสนเทศทัง้ 3 ด้าน โดยทศันคติทางเชิงบวก เป็นทศันคติท่ีชกันําให้บุคคลแสดงออก 

มีความรู้สึก หรือ อารมณ์ จากสภาพจิตใจโต้ตอบ ในด้านดีต่อบุคคลอ่ืน หรือ กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง (ชุติมา  

ชุณหกาญจน์, 2550)    ดังนัน้จึงอธิบายได้ว่าการท่ีกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการแสวงหา

สารสนเทศด้านสขุภาพและด้านกิจกรรมหลงัเกษียณ  จึงเกิดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านสขุภาพและ

ด้านกิจกรรมหลงัเกษียณแปรผนัตรงกบัระดบัของทศันคติ  ซึง่นอกจากอิทธิพลทางบวกของทศันคติแล้วยงัอาจ

รวมถึงอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง  ได้แก่  ครอบครัวและเพ่ือน (Ajzen and Fishbein, 1980)  ท่ีส่งผลให้บุคคลมี

พฤติกรรมใดๆ ก็ตาม เกิดพฤติกรรมนัน้ได้จากทศันคติท่ีบคุคลมีความเช่ือของตนเองเป็นพืน้ฐานร่วมกบัสิ่งอ้างอิง 

เกิดเป็นความตัง้ใจในการมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล  โดยมีส่วนให้เกิดพฤติกรรมในการแสวงหา

สารสนเทศด้านสุขภาพและด้านกิจกรรมหลงัเกษียณ ส่วนในด้านการเงิน  พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีต่อ

การแสวงหาสารสนเทศด้านการเงิน  ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านการเงิน  เพราะคน

สว่นใหญ่จะเร่ิมวางแผนทางการเงินเม่ืออายุ 31- 40 ปี  เพราะเป็นช่วงท่ีมีอาชีพท่ีมัน่คง  เร่ิมสร้างครอบครัว  จึง

เป็นช่วงท่ีเร่ิมต้นออมเงิน  ทําประกนัชีวิตและวางแผนทางการเงินเพ่ืออนาคต  ซึง่ช่วงอายุดงักล่าวน่าจะแสวงหา

สารสนเทศด้านการเงินมากกวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีมีอายรุะหวา่ง 51- 60 ปี 

ตารางที่ 4   ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายเพ่ือแสดงอิทธิพลของทศันคติของวยัทํางานตอนปลายตอ่ 

                   พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้ารสขุภาพ  ด้านการเงินและด้านกิจกรรมหลงัเกษียณ 

                     (n = 400) 

 ทศันคติ     b      t       beta        Sig.          ผลการทดสอบ 

   ด้านสขุภาพ                     .160  3.744      .255       .000**              √ 

R2 = 0.075  Adjusted  R2 = 0.068  F = 10.713  Sig. F = .000**   

 ทศันคติ     b      t       beta        Sig.          ผลการทดสอบ 

   ด้านการเงิน                    .083  1.461      .102        .145              X   

R2 = 0.022 Adjusted R2 = 0.014  F = 2.946  Sig. F = .033* 

 ทศันคติ     b      t       beta        Sig.          ผลการทดสอบ 

   ด้านกิจกรรมหลงัเกษียณ           .224  3.960      .318       .000**               √ 

R2 = 0.057  Adjusted R2 = 0.050  F = 8.038  Sig. F = .000**   
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หมายเหต:ุ **หมายถงึ  มีนยัยะสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 // * หมายถงึ  มีนยัยะสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    

 

สรุป 

1.  พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อวางแผนหลังเกษียณอายุของวัยทาํงานตอนปลาย   

จากผลการวิจัย  สรุปว่า  ด้านสุขภาพ สื่อ 3 อันดับแรกท่ีกลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากท่ีสุด  ได้แก่  

หนังสือพิมพ์  อินเทอร์เน็ต  และนิตยสาร / วารสาร / จุลสาร  เร่ืองท่ีสนใจมากท่ีสุด  คือ  การเปลี่ยนแปลงทาง

ร่างกาย  ด้านการเงินสื่อ 3 อนัดบัแรกท่ีกลุม่ตวัอย่างเปิดรับ  ได้แก่  อินเทอร์เน็ต  หนงัสือพิมพ์และโทรทศัน์  เร่ือง

ท่ีสนใจมากท่ีสดุ  คือ  การออมเงิน  ในด้านกิจกรรมหลงัเกษียณ  สื่อ 3 อนัดบัแรกท่ีกลุ่มตวัอย่างเปิดรับมากท่ีสดุ  

ได้แก่  อินเทอร์เน็ต  นิตยสาร / วารสาร / จลุสาร และหนงัสือพิมพ์  เร่ืองท่ีสนใจมากท่ีสดุ คือ งานอดิเรก  ดงัแสดง

ในตารางท่ี 1  

2.  อิทธิพลของลักษณะทางประชากรต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่ อวางแผนหลัง

เกษียณอายุของวัยทาํงานตอนปลาย  

ผลการวิจัยอิทธิพลของลกัษณะทางประชากร  ได้แก่  เพศ  อาชีพ  อายุ  และสถานภาพสมรสด้าน

สุขภาพ  เพศและอาชีพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (β =0.338  และ 0.245  ตามลําดบั)   

กลา่วคือเพศชายแสวงหาสารสนเทศด้านสขุภาพมากกวา่เพศหญิง  และอาชีพข้าราชการแสวงหาสารสนเทศด้าน

สขุภาพมากกวา่อาชีพอ่ืนด้านการเงิน พบวา่เพศ อาชีพและสถานภาพสมรส  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหา

สารสนเทศ  (β = -0.512 ,  0.282  และ  -0.095  ตามลําดบั)   กลา่วคือเพศหญิงแสวงหาสารสนเทศด้านการเงิน

มากกว่าเพศชาย  ส่วนอาชีพข้าราชการมีการแสวงหาสารสนเทศด้านการเงินมากกว่าอาชีพอ่ืน  และกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีสถานภาพโสดและม่าย / หย่า / แยก มีการแสวงหาสารสนเทศด้านการเงินมากกว่ากลุ่มท่ีมี

สถานภาพอ่ืน  ด้านกิจกรรมหลงัเกษียณ พบวา่ เพศและอาชีพ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (β 

=.131  และ .197  ตามลําดบั)  กล่าวคือเพศชายแสวงหาสารสนเทศด้านสขุภาพมากกว่าเพศหญิง  และอาชีพ

ข้าราชการแสวงหาสารสนเทศด้านสขุภาพมากกวา่อาชีพอ่ืน  ดงัแสดงในตารางท่ี 2   

3.  อิทธิพลของบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ เพื่อวางแผนหลัง

เกษียณอายุของวัยทาํงานตอนปลาย 

จากผลการวิจยั สรุปว่า  ด้านสขุภาพ  ครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  (β = 

0.295 )  ด้านการเงิน  ทัง้เพ่ือนและครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (β =.0.98  และ 

.0.087 ตามลําดบั)   และด้านกิจกรรมหลงัเกษียณ  เพ่ือนและครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหา

สารสนเทศ (β = 0.173  และ 0.271  ตามลําดบั)  ดงัแสดงในตารางท่ี 3    

4.  อิทธิพลของทัศนคติต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อวางแผนหลังเกษียณอายุของวัย

ทาํงานตอนปลาย 

จากผลการวิจยั สรุปว่า  ด้านสุขภาพ  ทัศนคติมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (β = 

0.255)   ด้านการเงิน  พบว่าทัศนคติของกลุ่มตวัอย่างไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้าน

การเงิน  และด้านกิจกรรมหลังเกษียณ  พบว่า  ทัศนคติของกลุ่มตวัอย่างมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหา

สารสนเทศ  (β = 0.102)  ดงัแสดงในตารางท่ี 4     
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