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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อวางแผนหลังเกษี ยณอายุ
ของวัยทํ างานตอนปลาย2)ศึกษาอิทธิ พลของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศเพื่อวางแผนหลังเกษี ยณอายุของวัยทํางานตอนปลาย 3)ศึกษาอิทธิพลของบรรทัดฐานของกลุ่มอ้ างอิง
ที่ มีผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่ อวางแผนหลัง เกษี ยณอายุของวัยทํ างานตอนปลาย 4)ศึกษา
อิทธิพลของทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อวางแผนหลังเกษี ยณอายุของวัยทํางานตอน
ปลาย กลุ่มตัวอย่างเป็ นวัยทํางานตอนปลายที่มีอายุระหว่าง 50 -59 ปี อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร จํานวน
400 คน โดยศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านสุขภาพ ด้ านการเงิน และด้ านกิจกรรม
หลังเกษี ยณ ใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบหลากหลายโดยใช้ แบบสอบถาม และนํามาวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้ อมูลเชิงอนุมานใช้ การวิเคราะห์
ู เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ของกลุม่ ตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปร
ถดถอยอย่างง่ายและการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคณ
ตามผลการวิจยั สรุ ปได้ ดังนี ้ ด้ านสุขภาพ แสวงหาสารสนเทศผ่านหนังสือพิมพ์มากที่สดุ เรื่ องที่สนใจมากที่สดุ
คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้ านร่ างกาย ด้ านการเงิน แสวงหาสารสนเทศผ่านอินเทอร์ เน็ตมากที่สดุ เรื่ องที่สนใจ
มากที่สดุ คือการออมเงินด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณแสวงหาสารสนเทศผ่านอินเทอร์ เน็ตมากที่สุด เรื่ องที่สนใจ
มากที่สดุ คือ งานอดิเรก ลักษณะทางประชากร บรรทัดฐานของกลุม่ อ้ างอิง และทัศนคติ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 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 workingaged 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
e-mail address : gypziimc49@gmail.com

คํานํา
การพัฒ นาของเทคโนโลยี ท างการแพทย์ ใ นยุค ปั จ จุ บัน กระจายความก้ าวหน้ า ทางการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขของประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วเข้ าสู่กลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนาอย่างรวดเร็ ว ส่งผลให้ อตั ราการเสียชีวิต
ในช่วงวัยต่างๆ ลดลง ประชากรมีอายุที่ยืนยาวมากขึ ้น ภาวะการตายที่ลดลงไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มอายุขัยเฉลี่ย
เมื่อแรกเกิด แต่ยงั เพิ่มจํานวนปี ที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ของผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไปเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วยสําหรับประเทศ
ไทยข้ อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแสดงให้ เห็นว่าประเทศไทยมีอตั ราการเพิ่มขึน้
ของประชากรสูงขึน้ ทุกปี โครงสร้ างของประชากรวัยเด็กที่มีอายุระหว่าง 0-14 ปี มีแนวโน้ มลดลง ประชากรวัย
ทํางานที่มีอายุระหว่าง 15-59 ปี มีอตั ราการเพิ่มของประชากรที่ลดลง แต่ประชากรที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึน้ ไปมี
แนวโน้ มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่ อง ประเทศไทยถูกจัดอยู่อนั ดับ 4 ของโลกในอีก 10 ปี ข้ างหน้ า ที่คาดการณ์ ว่าจะมี
ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ ้นย่อมส่งผลกระทบต่อโครงสร้ างประชากรของประเทศ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม
และการบริ หารประเทศการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อเข้ าสู่ "สังคมผู้สงู อายุ" กําลังได้ รับความสนใจจากนานาประเทศ
การศึก ษาวิ จัย และเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ผู้สูง อายุมีม ากขึน้ รวมทัง้ ประเทศไทยที่ ไ ด้ กํ าหนดนโยบาย
ระดับชาติ และมีพระราชบัญญัติผ้ ูสงู อายุที่ใช้ ค้ มุ ครองประชากรกลุ่มนี ้โดยตรงควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์ ด้านการ
เตรี ยมความพร้ อมเพื่อการเป็ นผู้สงู อายุที่มีคณ
ุ ภาพในอนาคตการเป็ นผู้สงู อายุที่มีคณ
ุ ภาพที่ดีต้องมีคณ
ุ สมบัติ 3
ข้ อนี ้ 1)มีสุขภาพดี 2)ต้ องทํางานมีส่วนร่ วมกับคนอื่นในสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้ อม
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และ 3)ต้ องมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงครอบครัวด้ วย ดังนันทุ
้ กอย่างต้ อง
เตรี ยมตัวตังแต่
้ หนุ่มสาว (บรรลุ ศิริพานิช, 2550)พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศจึงเป็ นสิ่งจําเป็ นสําหรับการ
เตรี ยมการในการเป็ นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต เพราะการแสวงหาสารสนเทศจะเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่อ
มนุษย์มีความต้ องการที่จะแก้ ปัญหาบางอย่างให้ กบั ตนเอง หรื อเพื่อการเตรี ยมการรับมือกับปั ญหาที่คาดว่าจะ
เกิดขึ ้นในอนาคต เป็ นเสมือนการตังเป
้ ้ าหมายให้ กบั ตนเองในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อสนองความต้ องการใน
ทักษะด้ านความรู้ (Wilson, 2000) ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องและวิธีปฏิบตั ิตนให้ พร้ อมรับมือกับปั ญหาที่จะเกิดขึ ้นเมื่อ
ถึงวัยสูงอายุด้วยตนเอง
ด้ วยเหตุนี ้ จึงเป็ นสาเหตุให้ ผ้ ูวิจัยสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อวางแผนหลัง
เกษี ยณอายุของวัยทํางานตอนปลายในกรุ งเทพมหานคร โดยศึกษาใน 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านสุขภาพ ด้ านการเงิน
และด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณ เพื่อให้ ทราบว่ากลุ่มประชากรวัยทํางานตอนปลายแสวงหาข้ อมูลต่างๆ ที่นํามาใช้
ในการวางแผนหลังเกษี ยณอายุอย่างไร และเพื่อนําข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ วางแผนในการเตรี ยม
ความพร้ อมสูก่ ารเป็ นผู้สงู อายุที่มีคณ
ุ ภาพต่อไปในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ

การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ วัยทํางานตอนปลายอายุระหว่าง 50-59 ปี อาศัย
อยู่ในกรุ งเทพมหานครจํานวน จํานวน 400 คนใช้ การสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
(Multi-Stage Random)โดย
ทําการสุม่ ตัวอย่างแบบง่ายโดยนําชื่อของเขตต่างๆ ในกรุ งเทพมหานคร มาจับฉลากจํานวน 10 เขต จากทังหมด
้
50 เขต จากนันใช้
้ วิธีส่มุ ตัวอย่างโดยการกําหนดโควต้ า(Quota Sampling)เข้ าไปเก็บข้ อมูลเขตละ 40 คน โดย
ถามอายุก่อนแจกแบบสอบถาม เพื่อให้ แน่ใจว่าเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วงอายุ 50 -59 ปี เครื่ องมือที่ใช้ ในการ
รวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถามที่เป็ นคําถามปลายปิ ด ตัวแปรที่ใช้ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วย ลักษณะทาง
ประชากร พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ บรรทัดฐานของกลุม่ อ้ างอิง และทัศนคติ ต่อพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศ โดยมีการให้ คะแนนเป็ นแบบสอบถามแบบ Five Point Likert Scaleเกณฑ์การให้ คะแนนตังแต่
้ 1- 5
เมื่อทํ าการเก็บข้ อมูลแล้ ว คํานวณหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้ สมั ประสิทธิ์ แอลฟา (Coefficient Alpha) ของ
Cronbach ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) แจกแจงความถี่ (Frequency)
ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) ผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression
Analysis) ใช้ วิเคราะห์ อิทธิ พลของทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้ านสุขภาพ ด้ านการเงิน
และด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณ ส่วนการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ซึง่ ตัวแปรที่
นํามาวิเคราะห์ ถอถอยพหุคณ
ู ได้ แก่ ลักษณะทางประชากร คือ เพศ อาชีพ รายได้ ต่อเดือน และสถานภาพ
สมรส บรรทัดฐานของกลุม่ อ้ างอิง คือ เพื่อนและครอบครัว เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ของกลุ่มตัวแปรอิสระที่มี
ต่อตัวแปรตาม โดยจะเป็ นการวิเคราะห์ในระดับพหุตวั แปร (Multivariate Analysis) โดยกําหนดนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05
6
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ผลการทดลองและวิจารณ์
1. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อวางแผนหลังเกษียณอายุของวัยทํางานตอนปลาย
ผลการวิจยั เกี่ยวกับความถี่ในการแสวงหาสารสนเทศด้ านสุขภาพพบว่า ค่าเฉลี่ยรวเท่ากับ 2.70 อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 แสวงหาสารสนเทศผ่านหนังสือพิมพ์มากที่สดุ
เท่ากับ 3.14 อยู่ในระดับปานกลาง มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.35 รองลงมาคืออินเทอร์ เน็ต เท่ากับ
2.59 อยู่ในระดับน้ อย มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.70 และอันดับสามคือ นิตยสาร / วารสาร / จุล
สาร เท่ากับ 2.56 อยู่ในระดับน้ อย มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.50 สนใจเรื่ องการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่ างกายมากที่สดุ จํานวน 136 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34 ส่วนด้ านการเงินพบว่า ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 1.64 อยู่ใน
ระดับน้ อยที่สดุ มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 แสวงหาสารสนเทศผ่านอินเทอร์ เน็ตมากที่สดุ เท่ากับ
2.18 อยู่ในระดับน้ อย มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.30 รองลงมาคือหนังสือพิมพ์ เท่ากับ 2.07 อยู่ใน
ระดับน้ อย มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.24 และอันดับสามคือโทรทัศน์เท่ากับ 2.00 อยู่ในระดับน้ อย มี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.14 สนใจเรื่ องการออมเงินมากที่สดุ จํานวน 242 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.50
ด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.05 อยู่ในระดับน้ อย มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.23 แสวงหาสารสนเทศผ่านอินเทอร์ เน็ตมากที่สดุ เท่ากับ 3.02 อยู่ในระดับปานกลาง มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.22 รองลงมาได้ แก่ นิตยสาร / วารสาร / จุลสาร มากที่สดุ เท่ากับ 2.61 อยู่ในระดับปาน
กลาง มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.33 อันดับสามคือการแสวงหาสารสนเทศจากหนังสือพิมพ์ เท่ากับ
2.52 อยู่ในระดับน้ อย มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.06 สนใจเรื่ องงานอดิเรกมากที่สดุ จํานวน 184
คน คิดเป็ นร้ อยละ 46 กล่าวได้ วา่ โดยผลการวิจยั พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อวางแผนหลังเกษี ยณอายุ
ทัง้ 3 ด้ าน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Huston, Jackowski, and Kirking (2009) ที่พบว่า สื่อ 3 อันดับแรกที่
คนนิยมแสวงหาสารสนเทศ ได้ แก่ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และอินเตอร์ เน็ต ในอนาคตมีแนวโน้ มว่าการแสวงหา
สารสนเทศจะมาจากสื่ออินเตอร์ เน็ตมากที่สดุ ในทุกด้ านเพราะการพัฒนาเทคโนโลยีในปั จจุบนั สามารถทําให้
เข้ าถึงอินเตอร์ เน็ตได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา ทําให้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลที่สนใจได้ อย่างรวดเร็ ว
ตารางที่ 1 สรุ ปพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในด้ านสุขภาพ ด้ านการเงินและด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณ
พฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศ
1. ด้ านสุขภาพ

พฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศ
2. ด้ านการเงิน

สื่อที่เลือกเปิ ดรั บมากที่สุด 3
ลําดับแรก
1. หนังสือพิมพ์
2. อินเทอร์ เน็ต
3. นิตยสาร / วารสาร / จุลสาร
สื่อที่เลือกเปิ ดรั บมากที่สุด 3
ลําดับแรก
1. อินเทอร์ เน็ต
2. หนังสือพิมพ์
3. โทรทัศน์
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เนือ้ หาที่กลุ่มตัวอย่ างสนใจมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก
1. การเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย
2. โภชนาการในผู้สงู อายุ
3. การเปลี่ยนแปลงด้ านจิตใจ
เนือ้ หาที่กลุ่มตัวอย่ างสนใจมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก
1. การออมเงิน
2. การลงทุนหลังเกษี ยณ
3. การทําประกันชีวิต
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3. ด้ านกิจกรรมหลังเกษียณ 1. อินเทอร์ เน็ต
2. นิตยสาร / วารสาร / จุลสาร
3. หนังสือพิมพ์

1. ทํางานอดิเรก
2. การออกกําลังกาย
3. อาชีพเสริ ม

2. ลักษณะทางประชากรต่ อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อวางแผนหลังเกษียณอายุของวัย
ทํางานตอนปลาย
ผลการศึกษาจากกลุม่ ตัวอย่างวัยทํางานตอนปลาย พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ53.25
จํานวน 213คนส่วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน คิดเป็ นร้ อยละ 35.50 จํานวน 142 คน รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนของกลุ่มอยู่ที่ 30,001-50,000บาท จํานวน 167 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.75 และส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรสคิดเป็ นร้ อยละ 64.75 จํานวน 259 คน
3. บรรทัดฐานของกลุ่มอ้ างอิงต่ อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อวางแผนหลังเกษียณอายุของ
วัยทํางานตอนปลาย
ผลการวิจยั บรรทัดฐานของกลุม่ อ้ างอิง ได้ แก่ เพื่อนและครอบครัว พบว่า ด้ านสุขภาพ เพื่อนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.27 อยู่ในระดับปานกลาง มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.09 ครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.12 ด้ านการเงิน พบว่า เพื่อนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
2.49 อยู่ในระดับน้ อย มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.22 ครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 อยู่ในระดับ
น้ อย มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.13 และด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณ พบว่า เพื่อนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.78 อยู่ในระดับมาก มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.10 ส่วนครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 อยู่ใน
ระดับมาก มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.10
4. ทัศนคติต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อวางแผนหลังเกษียณอายุของวัยทํางานตอนปลาย
ผลการวิจยั พบว่า ด้ านสุขภาพ ทัศนคติตอ่ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศมีคา่ เฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.99
อยู่ในระดับมาก มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09 ด้ านการเงิน พบว่า ทัศนคติตอ่ พฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศมีคา่ เฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.70 อยู่ในระดับมาก มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08 และ
ด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณ พบว่า ทัศนคติตอ่ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศมีคา่ เฉลี่ยรวมเท่ากับ3.90 อยู่ใน
ระดับมาก มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09
5. อิ ท ธิ พ ลของลั ก ษณะทางประชากรต่ อ พฤติ ก รรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่ อ วางแผนหลั ง
เกษียณอายุของวัยทํางานตอนปลาย
ผลการวิจัยอิทธิพลของลักษณะทางประชากร ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า ด้ านสุขภาพ อธิบายการ
แปรผันของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศได้ ร้อยละ 18.2 เมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระอื่นๆ ให้ คงที่ มี
ตัวแปรอิสระเพียง 2 ตัว คือเพศและอาชีพมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้ านสุขภาพอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้ านการเงิน อธิบายการแปรผันของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศได้ ร้อยละ
33 เมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระอื่นๆ ให้ คงที่ มีตวั แปรอิสระเพียง 3 ตัว คือ เพศ อาชีพและสถานภาพ
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สมรส มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้ านการเงินอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้ าน
กิ จกรรมหลัง เกษี ยณ อธิ บายการแปรผันของพฤติก รรมการแสวงหาสารสนเทศได้ ร้ อยละ 5.7 เมื่อควบคุม
อิทธิพลของตัวแปรอิสระอื่นๆ ให้ คงที่ มีตวั แปรอิสระเพียง 2 ตัว คือ เพศและอาชีพมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อธิ บายได้ ว่าด้ านสุขภาพ
เพศชายแสวงหาสารสนเทศด้ านสุขภาพมากกว่าเพศหญิ ง ในปั จจุบันผู้ชายสนใจสุขภาพมากขึน้ เนื่องจากมี
พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆมากกว่าผู้หญิง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง
เป็ นต้ น อาชีพข้ าราชการสนใจแสวงหาสารสนเทศมากกว่าอาชีพอื่น เพราะในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบาย
และโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมด้ านสุขภาพให้ แก่ข้าราชการเพื่อให้ เป็ นตัวอย่างแก่ประชาชนให้ หนั มา
ใส่ใจสุขภาพจึงมีผลทําให้ อาชีพข้ าราชการแสวงหาสารสนเทศด้ านสุขภาพมากกว่าอาชีพอื่น ด้ านการเงิน พบว่า
เพศหญิ ง มีพ ฤติก รรมการแสวงหาสารสนเทศด้ านการเงิ น มากกว่าเพศชายสอดคล้ องกับ ผลการสํารวจของ
รอยเตอร์ ซินโนเวต (2009) พบว่า ผู้หญิงมีความรับผิดชอบทางการเงินมากกว่าผู้ชายและเชื่อว่าผู้หญิงจัดการ
เรื่ องเงินๆ ทองๆ ได้ ดีกว่า ส่วนอาชีพข้ าราชการมีการแสวงหาสารสนเทศด้ านการเงินมากกว่าอาชีพอื่น เพราะ
รัฐบาลมีกองทุนในการจัดการเรื่ องเงินสําหรับข้ าราชการในหน่วยงานต่างๆ ดังนันเมื
้ ่อใกล้ เกษี ยณอายุราชการ
ข้ าราชการส่วนใหญ่จงึ สนใจและหาข้ อมูลด้ านการเงินที่ตนจะได้ รับหลังเกษี ยณ และผู้ที่มีสถานภาพโสดและม่าย
/ หย่า / แยก มีการแสวงหาสารสนเทศด้ านการเงินมากกว่าผู้ที่มีสถานภาพสมรส เพราะผู้ที่มีสถานภาพดังกล่าว
ต้ องตัดสินใจด้ านการเงินด้ วยตัวเอง จึงแสวงหาข้ อมูลด้ านการเงินมากกว่าผู้ที่มีสถานภาพสมรส ด้ านกิจกรรม
หลังเกษี ยณ พบว่าเพศชายแสวงหาสารสนเทศด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณมากกว่าเพศหญิง เพราะลักษณะนิสยั
ของผู้ชายชอบการออกไปข้ างนอกทํ ากิ จกรรมกับ เพื่ อนรวมกลุ่ม เข้ าสัง คมจึง ทํ าให้ มีพ ฤติก รรมการแสวงหา
สารสนเทศด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณมากกว่าผู้หญิง และข้ าราชการแสวงหาสารสนเทศด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณ
มากกว่าอาชี พ อื่ น เพราะรั ฐ บาลมี น โยบายและสวัส ดิก ารต่างๆ เพื่ อรองรั บ การเกษี ย ณอายุร าชการให้ แ ก่
ข้ าราชการทุกหน่ วยงาน ซึ่งทํ าให้ เกิ ด ความมั่นใจว่าจะมีความมั่นคงหลัง เกษี ย ณจึงสามารถนํ าเวลาว่างไป
แสวงหาสารสนเทศด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณที่ตนสนใจได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่ องอื่น ความแตกต่างทางด้ าน เพศ
อาชีพ และสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันส่งผลให้ มีการแสวงหาสารสนเทศแตกต่างกัน (ยุบล เบญจรงค์กิจ,
2534)

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู เพื่อแสดงอิทธิพลของลักษณะทางประชากรที่มีตอ่ พฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศด้ านสุขภาพ ด้ านการเงินและด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณ
ด้ านสุขภาพ
(n = 400)
ลักษณะทางประชากร
b
t
beta
Sig. ผลการทดสอบ
เพศ (ชาย =1, หญิง = 0)
.224 7.348 .338 .000**
√
อาชีพ (ข้ าราชการ =1 , อาชีพอื่นๆ = 0) .056 5.371 .245 .000**
√
รายได้ ตอ่ เดือน
1.014E – 6 1.560 .072 .120
X
สถานภาพสมรส (สมรส=1 ,อื่นๆ=0)
-.004 -.159 -.007 .874
X
2
2
**
R = 0.190 Adjusted R = 0.182 F = 23.218 Sig. F = .000
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ด้ านการเงิน
ลักษณะทางประชากร
b
t
beta
เพศ (ชาย =1, หญิง = 0)
-.412 -12.279 -.512
อาชีพ (ข้ าราชการ =1 , อาชีพอื่นๆ = 0) .079 6.836 .282
รายได้ ตอ่ เดือน
1.285E – 6 1.795 .075
สถานภาพสมรส (สมรส=1 ,อื่นๆ=0)
-.064 -2.276 -.095
2
2
R = 0.337 Adjusted R = 0.330 F = 50.151 Sig. F = .000**
ด้ านกิจกรรมหลังเกษียณ
ลักษณะทางประชากร
b
t
beta
เพศ (ชาย =1, หญิง = 0)
.085
2.657 .131
อาชีพ (ข้ าราชการ =1 , อาชีพอื่นๆ = 0) .044
4.026 .197
รายได้ ตอ่ เดือน
-3.574E – 7
-.524 -.026
สถานภาพสมรส (สมรส=1 ,อื่นๆ=0) -.022
-.835 -.041
2
2
R = 0.066 Adjusted R = 0.057 F = 7.008 Sig. F = .000**
หมายเหตุ : ** หมายถึง มีนยั ยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 / * หมายถึง

Sig. ผลการทดสอบ
√
.000**
.000**
√
.073
X
.023*
√

Sig. ผลการทดสอบ
.008**
√
.000**
√
.601
X
.404
X
มีนยั ยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. อิทธิพลของบรรทัดฐานของกลุ่ มอ้ างอิงต่ อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่ อวางแผนหลั ง
เกษียณอายุของวัยทํางานตอนปลาย
ผลการวิจยั บรรทัดฐานของกลุ่มอ้ างอิง ดังแสดงในตารางที่ 3 ด้ านสุขภาพ พบว่า ครอบครัวมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อธิบายการแปรผันของพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศได้ ร้อยละ 10.1 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.295 ด้ านการเงิน ทัง้
เพื่ อ นและครอบครั วมี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05
อธิบายการแปรผันของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศได้ ร้อยละ 10.6 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน
ของเพื่ อน เท่ากับ 0.098 และค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยมาตรฐานของครอบครั ว เท่ากับ 0.087 และด้ าน
กิจกรรมหลังเกษี ยณ เพื่อนและครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายการแปรผันของบรรทัดฐานของกลุม่ อ้ างอิงต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศได้ ร้อย
ละ 6.5 มีคา่ สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของเพื่อนเท่ากับ 0.173 และค่าสัมประสิทธิ์ถอถอยมาตรฐานของ
ครอบครั วเท่ากับ 0.271กล่าวคือด้ านสุขภาพกลุ่มตัวอย่างจะแสวงหาสารสนเทศตามคําแนะนําของครอบครั ว
เพียงอย่างเดียว ส่วนในด้ านการเงินและด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณนัน้ กลุ่มตัวอย่างจะแสวงหาสารสนเทศตาม
คําแนะนําของเพื่อนและครอบครัวในระดับที่ใกล้ เคียงกัน ซึง่ อธิบายได้ วา่ เพราะครอบครัวเป็ นหน่วยสังคมแรกที่มี
อิทธิพลต่อบุคคล (อดุลย์ และ ดลยา, 2550) มีความใกล้ ชิดกันมาก จึงถือว่าครอบครัวมีอิทธิพลต่อการกําหนด
ค่านิยมพื ้นฐานทัศนคติ โลกทัศน์และพฤติกรรมอันเป็ นนิสยั ของบุคคล นอกจากนันยั
้ งเป็ นเรื่ องของความใกล้ ชิด
โดยกลุม่ ตัวอย่างเป็ นวัยทํางานตอนปลาย ในวัยดังกล่าวจะมีสงั คมที่ใกล้ ชิดและให้ ความไว้ วางใจคือ ครอบครัว
และรองลงมาคือเพื่อร่ วมงาน (Fisher et. al., 2005) ส่วนในด้ านการเงินนันเพิ
้ ่มเติมในบทบาทของเพื่อนและ
ครอบครั ว สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Eva Mueller (1955) พบว่า แหล่งข่าวสารต่างๆ ที่ผ้ ูซื ้อสินค้ าหรื อใช้ จ่าย
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ด้ านการเงินในกรณีที่เป็ นสินค้ าที่มีราคาแพงหรื ออสังหาริ มทรั พย์ จะทําการปรึ กษาบ่อยที่สุดคือเพื่อนและญาติ
ชี ้ให้ เห็นว่าเพื่อนและครอบครัวมีบทบาทต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินทังนี
้ ้ป็ นเพราะกลุ่มเพื่อนและครอบครัว
เป็ นกลุม่ ที่ใกล้ ชิดที่สดุ ในการดําเนินชีวิตของช่วงวัยดังกล่าว ถ้ าบรรทัดฐานของกลุม่ อ้ างอิงและทัศนคติเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันจะมีแนวโน้ มให้ กลุ่มตัวอย่างเกิดพฤติกรรมในการแสวงหาสารสนเทศในด้ านที่ ตนสนใจตาม
ทฤษฎีทฤษฎีการกระทําด้ วยเหตุผล (Ajzen&Fishbein, 1980)
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู เพื่อแสดงบรรทัดฐานของกลุม่ อ้ างอิงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศด้ านสุขภาพ ด้ านการเงินและด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณ
ด้ านสุขภาพ
(n = 400)
บรรทัดฐานของกลุม่ อ้ างอิง
b
t
beta
Sig.
ผลการทดสอบ
เพื่อน
.014
.547
.310 .585
X
ครอบครัว
.116
4.978
.295 .000**
√
2
2
**
R = 0.114 Adjusted R = 0.101 F = 8.442 a = 2.126 Sig. F = .000
ด้ านการเงิน
(n = 400)
บรรทัดฐานของกลุม่ อ้ างอิง
b
t
beta
Sig.
ผลการทดสอบ
เพื่อน
.150
.539 .098 .009**
√
ครอบครัว
.035 1.194 .087 .033*
√
2
2
**
R = 0.120 Adjusted R = 0.106 F = 8.917 a = 1.347 Sig. F = .000
ด้ านกิจกรรมหลังเกษียณ
(n = 400)
บรรทัดฐานของกลุม่ อ้ างอิง
b
t
beta
Sig.
ผลการทดสอบ
เพื่อน
.072
3.221 .173 .001**
√
ครอบครัว
.119
4.924
.271 .000**
√
2
2
**
R = 0.080 Adjusted R = 0.065 F = 5.660 a = 1.998 Sig. F = .000
หมายเหตุ: ** หมายถึง มีนยั ยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 // * หมายถึง มีนยั ยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. อิทธิพลของทัศนคติต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อวางแผนหลังเกษียณอายุของวัยทํางาน
ตอนปลาย
ผลการวิจัยทัศนคติต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ดังแสดงในตารางที่ 4 พบว่า ด้ านสุขภาพ
ทัศนคติมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศอย่างมีนยั ยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตัวแปรทัง้ 2 มี
อิทธิ พลต่อกันในทิศทางบวกโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ .255 อธิ บายการแปรผันของ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศได้ ร้อยละ 6.8 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีทศั นคติที่ดีต่อพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศด้ านสุขภาพในระดับสูง จะส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้ านสุขภาพในระดับสูงตามไป
ด้ วย ในทางกลับกันถ้ ากลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติที่ดีตอ่ การแสวงหาสารสนเทศด้ านสุขภาพในระดับตํ่าก็จะส่งผลให้
มีพฤติกรรมในการแสวงหาสารสนเทศด้ านสุขภาพอยู่ในระดับตํ่าตามไปด้ วย ในด้ านการเงิน ทัศนคติของกลุ่ม
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ตัวอย่างไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้ านการเงินกล่าวคือกลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติที่ดีต่อการ
แสวงหาสารสนเทศด้ านการเงิน แต่ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้ านการเงินแต่อย่างใด และ
ด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณ พบว่า ทัศนคติของกลุม่ ตัวอย่างมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศอย่างมี
นัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวได้ ว่าตัวแปรทัง้ 2 มีอิทธิพลต่อกันในทิศทางบวก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.318 อธิบายการแปรผันของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้ านกิจกรรมหลัง
เกษี ยณได้ ร้อยละ 5 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติที่ดีต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้ านกิจกรรมหลัง
เกษี ยณในระดับสูง จะส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณในระดับสูงตามไป
ด้ วย ในทางกลับกันถ้ ากลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติที่ดีตอ่ การแสวงหาสารสนเทศด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณในระดับตํ่า
ก็จะส่งผลให้ มีพฤติกรรมในการแสวงหาสารสนเทศด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณในระดับตํ่าตามไปด้ วย ซึง่ อธิบายได้
ว่า ทัศนคติที่มีตอ่ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้ านสุขภาพ ด้ านการเงินและด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณ เป็ น
ปั จจัยหนึง่ ของการแสวงหาสารสนเทศทัง้ 3 ด้ าน โดยทัศนคติทางเชิงบวก เป็ นทัศนคติที่ชกั นําให้ บุคคลแสดงออก
มีความรู้ สึก หรื อ อารมณ์ จากสภาพจิตใจโต้ ตอบ ในด้ านดีต่อบุคคลอื่น หรื อ กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง (ชุติมา
ชุณ หกาญจน์ , 2550) ดัง นัน้ จึ ง อธิ บ ายได้ ว่ า การที่ ก ลุ่ม ตัว อย่ างมี ทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ พฤติ ก รรมการแสวงหา
สารสนเทศด้ านสุขภาพและด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณ จึงเกิดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้ านสุขภาพและ
ด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณแปรผันตรงกับระดับของทัศนคติ ซึง่ นอกจากอิทธิ พลทางบวกของทัศนคติแล้ วยังอาจ
รวมถึงอิทธิพลของกลุ่มอ้ างอิง ได้ แก่ ครอบครั วและเพื่อน (Ajzen and Fishbein, 1980) ที่ส่งผลให้ บุคคลมี
พฤติกรรมใดๆ ก็ตาม เกิดพฤติกรรมนันได้
้ จากทัศนคติที่บคุ คลมีความเชื่อของตนเองเป็ นพื ้นฐานร่ วมกับสิ่งอ้ างอิง
เกิดเป็ นความตังใจในการมี
้
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล โดยมีส่วนให้ เกิดพฤติกรรมในการแสวงหา
สารสนเทศด้ านสุขภาพและด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณ ส่วนในด้ านการเงิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติที่ดีต่อ
การแสวงหาสารสนเทศด้ านการเงิน ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้ านการเงิน เพราะคน
ส่วนใหญ่จะเริ่ มวางแผนทางการเงินเมื่ออายุ 31- 40 ปี เพราะเป็ นช่วงที่มีอาชีพที่มนั่ คง เริ่ มสร้ างครอบครัว จึง
เป็ นช่วงที่เริ่ มต้ นออมเงิน ทําประกันชีวิตและวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคต ซึง่ ช่วงอายุดงั กล่าวน่าจะแสวงหา
สารสนเทศด้ านการเงินมากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 51- 60 ปี
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายเพื่อแสดงอิทธิพลของทัศนคติของวัยทํางานตอนปลายต่อ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้ ารสุขภาพ ด้ านการเงินและด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณ
(n = 400)
ทัศนคติ
b
t
beta
Sig.
ผลการทดสอบ
√
ด้ านสุขภาพ
.160
3.744 .255 .000**
R2 = 0.075 Adjusted R2 = 0.068 F = 10.713 Sig. F = .000**
ทัศนคติ
b
t
beta
Sig.
ผลการทดสอบ
ด้ านการเงิน
.083
1.461 .102 .145
X
R2 = 0.022 Adjusted R2 = 0.014 F = 2.946 Sig. F = .033*
ทัศนคติ
b
t
beta
Sig.
ผลการทดสอบ
ด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณ
.224 3.960 .318 .000**
√
R2 = 0.057 Adjusted R2 = 0.050 F = 8.038 Sig. F = .000**
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หมายเหตุ: **หมายถึง มีนยั ยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 // * หมายถึง มีนยั ยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุ ป

1. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อวางแผนหลังเกษียณอายุของวัยทํางานตอนปลาย
จากผลการวิ จั ย สรุ ป ว่ า ด้ า นสุข ภาพ สื่ อ 3 อัน ดับ แรกที่ ก ลุ่ม ตัว อย่ า งเปิ ดรั บ มากที่ สุ ด ได้ แ ก่
หนังสือพิมพ์ อินเทอร์ เน็ต และนิตยสาร / วารสาร / จุลสาร เรื่ องที่สนใจมากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงทาง
ร่ างกาย ด้ านการเงินสื่อ 3 อันดับแรกที่กลุม่ ตัวอย่างเปิ ดรับ ได้ แก่ อินเทอร์ เน็ต หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ เรื่ อง
ที่สนใจมากที่สดุ คือ การออมเงิน ในด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณ สื่อ 3 อันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับมากที่สดุ
ได้ แก่ อินเทอร์ เน็ต นิตยสาร / วารสาร / จุลสาร และหนังสือพิมพ์ เรื่ องที่สนใจมากที่สดุ คือ งานอดิเรก ดังแสดง
ในตารางที่ 1
2. อิ ท ธิ พ ลของลั ก ษณะทางประชากรต่ อพฤติ ก รรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่ อ วางแผนหลั ง
เกษียณอายุของวัยทํางานตอนปลาย
ผลการวิจัยอิทธิ พลของลักษณะทางประชากร ได้ แก่ เพศ อาชีพ อายุ และสถานภาพสมรสด้ าน
สุขภาพ เพศและอาชีพ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (β =0.338 และ 0.245 ตามลําดับ)
กล่าวคือเพศชายแสวงหาสารสนเทศด้ านสุขภาพมากกว่าเพศหญิง และอาชีพข้ าราชการแสวงหาสารสนเทศด้ าน
สุขภาพมากกว่าอาชีพอื่นด้ านการเงิน พบว่าเพศ อาชีพและสถานภาพสมรส มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศ (β = -0.512 , 0.282 และ -0.095 ตามลําดับ) กล่าวคือเพศหญิงแสวงหาสารสนเทศด้ านการเงิน
มากกว่าเพศชาย ส่วนอาชี พข้ าราชการมี ก ารแสวงหาสารสนเทศด้ านการเงิ น มากกว่าอาชี พ อื่น และกลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ มี ส ถานภาพโสดและม่ าย / หย่ า / แยก มี ก ารแสวงหาสารสนเทศด้ านการเงิ น มากกว่า กลุ่ม ที่ มี
สถานภาพอื่น ด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณ พบว่า เพศและอาชีพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (β
=.131 และ .197 ตามลําดับ) กล่าวคือเพศชายแสวงหาสารสนเทศด้ านสุขภาพมากกว่าเพศหญิง และอาชีพ
ข้ าราชการแสวงหาสารสนเทศด้ านสุขภาพมากกว่าอาชีพอื่น ดังแสดงในตารางที่ 2
3. อิ ท ธิ พ ลของบรรทั ด ฐานกลุ่ ม อ้ า งอิ ง ต่ อ พฤติ ก รรมการแสวงหาสารสนเทศ เพื่ อ วางแผนหลั ง
เกษียณอายุของวัยทํางานตอนปลาย
จากผลการวิจยั สรุ ปว่า ด้ านสุขภาพ ครอบครั วมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (β =
0.295 ) ด้ านการเงิน ทัง้ เพื่อนและครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (β =.0.98 และ
.0.087 ตามลําดับ) และด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณ เพื่อนและครอบครั วมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศ (β = 0.173 และ 0.271 ตามลําดับ) ดังแสดงในตารางที่ 3
4. อิทธิ พลของทัศนคติต่อพฤติก รรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อวางแผนหลั ง เกษี ย ณอายุ ของวั ย
ทํางานตอนปลาย
จากผลการวิจยั สรุ ปว่า ด้ านสุขภาพ ทัศนคติมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (β =
0.255) ด้ านการเงิน พบว่าทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างไม่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้ าน
การเงิน และด้ านกิจกรรมหลังเกษี ยณ พบว่า ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศ (β = 0.102) ดังแสดงในตารางที่ 4
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