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งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อกองทุนรวม SSF และ SSFX
ของประชากรในกรุ งเทพมหานครและเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกองทุน
รวม SSF และ SSFX ของประชากรในกรุ งเทพมหานครจาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน
และทัศนคติดา้ นการเงินส่ วนบุคคลจากผลกระทบของโรค COVID – 19 โดยมีตวั แปรตามที่ศึกษา คือ การ
ตัดสิ นใจซื้ อกองทุนรวม SSF และ SSFX ซึ่งประกอบปด้วย 4 ด้าน คือ รู ปแบบการลงทุน ผลตอบแทนจาก
การลงทุน การรับรู ้ความเสี่ ยงจากการลงทุน เป้าหมายการลงทุน และมีตวั แปรอิสระที่ศึกษา ประกอบไปด้วย
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และพฤติกรรมการลงทุนด้านการออมเฉลี่ยแต่ละ
เดื อน ช่ องทางการซื้ อหน่ วยลงทุน จานวนครั้ งในการซื้ อหน่ วยลงทุน จานวนเงิ นที่ ใช้ในการลงทุน และ
ทัศนคติดา้ นการเงินส่ วนบุคคลจากผลกระทบของโรค COVID – 19 โดยกลุ่มประชากรในการวิจยั ครั้ ง นี้
เป็ น ประชากรในกรุ งเทพมหานครในปี 2563 ช่วงเดือนพฤษภาคม การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างนั้นจะใช้
สู ตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ยอมรับความคลาดเคลื่ อนร้อยละ 5 ได้จานวนของ
ตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ทั้ง หมด 400 คนโดยใช้วิธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบบัง เอิ ญซึ่ งผูว้ ิ จัย ด าเนิ นการแจก
แบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่านช่องทาง Google from อย่างเดียว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อ
ไวรัสของโรค COVID -19 ซึ่งผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด คิดเป็ น
ร้อยละ 100 แล้วจะดาเนิ นการในขั้นต่อไป คือการนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์คานวณผลโดยการใช้โปรแกรม
สาเร็จรู ปทางสถิติ SPSS
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั เรื่ องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อกองทุนรวม SSF และ SSFX
ของประชากรในกรุ งเทพมหานครวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป เพื่อหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ
(1) หาสถิติเชิงบรรยาย คือ ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation S.D.) เพื่อศึกษา
การตัดสิ นใจซื้ อกองทุนรวม SSF และ SSFX พฤติกรรมการลงทุน ทัศนคติด้านการเงินส่ วนบุคคลจาก
ผลกระทบของโรค COVID – 19 และค่าร้อยละใช้เพื่อศึกษาลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล (2) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้อกองทุนรวม SSF และ SSFX ของประชากรในกรุ งเทพมหานครจาแนกตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน ทัศนคติดา้ นการเงิ นส่ วนบุคคลจากผลกระทบของโรค COVID – 19
โดยใช้สถิติทดสอบ t test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทาการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีของ LSD
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ประชากรในกรุ งเทพมหานครมีระดับการตัดสิ นใจซื้ อกองทุนรวม SSF และ SSFX อยูใ่ นระดับมาก
โดยให้ความสาคัญประเด็นด้านด้านเป้าหมายการลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการรับรู ้ความเสี่ ยงจาก
การลงทุ น ด้า นรู ป แบบการลงทุ น ด้า นผลตอบแทนจากการลงทุ น ตามล าดับ และพบว่าประชากรใน
กรุ งเทพมหานครที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พฤติกรรมการลงทุน
ด้านการออมเฉลี่ยแต่ละเดือน ช่องทางการซื้ อหน่วยลงทุน จานวนครั้งในการซื้ อหน่วยลงทุน จานวนเงินที่
ใช้ใ นการลงทุ น และทัศ นคติ ด้า นการเงิ นส่ วนบุคคลจากผลกระทบของโรค COVID – 19 ต่างกันมี ก าร
ตัดสิ นใจซื้อกองทุนรวม SSF และ SSFX โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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FACTOR AFFECTING PURCHASE DECISION ON MUTUAL FUND SSF AND SSFX IN
BANGKOK
WITSARUT KANANA witsarutkanana@gmail.com
ABSTRACT
The purpose of this research were to study factor affecting purchase decision on mutual fund SSF
and SSFX in Bangkok and factor affecting purchase decision on mutual fund SSF and SSFX in Bangkok
classified by personal factor, investment behavior and the personal finance attitude from the influence of
COVID-19. There were 4 dependent variables as purchase decision on mutual fund SSF and SSFX that
consisted of investment model, return on investment, recognition of investment risks and investment goal.
Independent variables consisted of gender, age, marital status, education level, career, monthly income,
average monthly investment saving behavior, channel for purchase investment units.the number of times to
purchase investment units, the amount of money used for investment, and the personal finance attitude from
the influence of COVID-19. The sample group consisted of 400 people in Bangkok during May 2020 by
accidental sampling that researcher used online questionnaire through google form due to COVID-19
situation. The sample size was calculated by Taro Yamane at the confidence level of 95 percent and the
prediction value was accepted at 5 percent. The data collection was 400 sample groups that were 100 percent
after that the data was analyzed by SPSS.
The data analysist of factor affecting purchase decision on mutual fund SSF and SSFX in Bangkok
by SPSS consisted of (1) Descriptive Statistics were Mean and Standard Deviation, in order to study
purchase decision on mutual fund SSF and SSFX, investment behavior and the personal finance attitude
from the influence of COVID-19, and percent to study personal factor, (2) in order to study factor affecting
purchase decision on mutual fund SSF and SSFX in Bangkok, and factor affecting purchase decision on
mutual fund SSF and SSFX in Bangkok classified by personal factor, investment behavior and the personal
finance attitude from the influence of COVID-19, researcher used t - test Statistic and One-way ANOVA if
there were different at the 0.05 level statistically significant, the result was compared by LSD.
As the result, respondents had the high level of purchase decision on mutual fund SSF and SSFX
in Bangkok that the first was the purpose of investment, the second was recognition of investment risks,
investment model,return on investment, respectively. In addition, respondents who were different gender,
age, marital status, education level, career, monthly income, average monthly investment saving behavior,
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channel for purchase investment units. the number of times to purchase investment units, the amount of
money used for investment, and the personal finance attitude from the influence of COVID-19, they had
generally different purchase decision on mutual fund SSF and SSFX in Bangkok at the 0.05 level
statistically significant.
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บทนา
การลงทุนเป็ นข้อกาหนดในการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั เพื่อหาผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ในอนาคต โดยผูล้ งทุนคาดหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์หรื อทรัพยากรในอนาคตที่มีมูลค่ามากกว่าที่ได้
จ่ายเงินลงทุนไป ส่วนเงินออมเป็ นปัจจัยที่จะทาให้เป้าหมายซึ่งบุคคลกาหนดไว้ในอนาคตบรรลุจุดประสงค์
เช่น กาหนดเป้ าหมายไว้ว่า จะต้องมีบา้ น เป็ นของตนเองในอนาคตให้ได้ เงินออมจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่
กาหนดเป้าหมายที่วางไว้เป็ นจริ งขึ้นมาได้ นอกจากนี้เงินออม ยังใช้สาหรับแก้ไขปั ญหา ความเดือดร้อนทาง
การเงิน ที่อาจเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงของบุคคลได้ดว้ ย ดังนั้นบุคคลจึง ควรมีการออม อย่างสม่าเสมอในชีวิต
และและในสถานการณ์ปัจจุบนั เกิดการแผ่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งผลกระทบในธุรกิจหลายประเภท
และส่ งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ทาให้รายได้ของประชาชนลดลงเนื่ องจากการถูกลดเงินเดือนหรื อถูก
หยุดงานชัว่ คราว ซึ่ งส่ งผลต่อเงินออมที่มีอยู่ของประชาชน เป็ นต้น เมื่อภาคธุ รกิจได้รับผลกระทบเป็ นวง
กว้าง ตลาดหลักทรัพย์ทวั่ โลกก็ได้รับผลกระทบ รวมถึงประเทศไทย ที่ทาให้ดชั นีตลาดหลักทรัพย์ไทยต้อง
หยุดทาการซื้อขายโดยอัตโนมัติเป็ นการชัว่ คราว(Circuit Breaker) ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องออกมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจและสร้างความมัน่ ใจ คือกองทุนรวม SSF และ SSFX ซึ่งเป็ นการลงทุนเพื่อการออมที่เข้ามาแทนที่
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF ที่ถูกยกเลิกไป ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจในอนาคต
นั่นคือการลงทุนในกองทุนรวม SSF และ SSFX ซึ่ งเป็ นการลงทุนเพื่อการออมที่ เข้ามาแทนที่กองทุนรวม
หุน้ ระยะยาว LTF ที่ถูกยกเลิกไป ซึ่งเหมาะสาหรับผูบ้ ริ โภคที่ชอบการลงทุนและได้รับผลประโยชน์ทางด้าน
ภาษี อีกทั้งยังได้รับอัตราผลตอบแทนในรู ปแบบของการเก็งกาไรหรื อเงินปั นผลในอนาคต ดังนั้นกองทุน
รวม SSF และ SSFX จึงเป็ นเครื่ องมือในการลงทุนที่มีความหลากหลาย และจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ผลู ้ งทุนต้องทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของกองทุนรวมให้ดีเสี ยก่อน ว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะและสไตล์
การลงทุนของตนเองมากน้อยเพียงใด กองทุนรวมสามารถแบ่งตามลักษณะในการจัดจาหน่ายและการไถ่
ถอนคืนหน่วยลงทุนได้เป็ น 2 ประเภทได้แก่ “กองทุนปิ ด” และ “กองทุนเปิ ด” คือ 1.กองทุนปิ ด(Close-End
Fund) เป็ นกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกาหนดโครงการ มีการกาหนดขนาดและ
อายุกองทุนที่แน่นอน โดยจะเปิ ดขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่ มโครงการ และจะรับไถ่ถอนคืนหน่วย
ลงทุนจากผูถ้ ือหุ ้นต่อเมื่อกองทุนหมดอายุเท่านั้น อย่างไรก็ตามกองทุนรวมประเภทนี้มกั นาหน่วยลงทุนเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้หน่ วยลงทุนมีสภาพคล่องสามารถซื้ อขายเปลี่ยนมือได้โดยราคาซื้ อ
ขายจะขึ้นกับราคาตลาด ซึ่ งอาจสู งหรื อต่ากว่ามูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุน2.กองทุนเปิ ด (Open - End
Fund) เป็ นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ไม่มีการกาหนดขนาดและอายุของกองทุนที่แน่ นอน
โดยจะมีการออกหน่วยลงทุนใหม่เพื่อขายตลอดเวลาที่มีผตู ้ อ้ งการซื้อ และจะรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ ือ
ที่ ต้องการขายคื นด้วย โดยราคาขายหน่ วยลงทุ น ออกใหม่ และราคารั บ ซื้ อ คื น หน่ วยลงทุ น จะใช้มู ล ค่ า
สิ นทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) ต่อหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ (เสริ มโชค ไชยเลิศ , 2556 , หน้า199)
กองทุนรวมเพื่อการออม หรื อ SSF (Super Saving Fund) กองทุนเพื่อการออมที่ให้สิทธิ ประโยชน์
ในการลดหย่อนภาษีที่ออกมาใหม่ เพื่อทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรื อ LTF ที่สิ้นสุ ดลงในปี 2562 ที่
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ผ่านมา มีเงื่อนไขและสิ ทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน ดังนี้ ลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท ไม่จากัด
แค่หุ้นไทย แต่จะลงทุนใน ตราสารหนี้ กองทุนผสม กองทุนหุ ้นต่างประเทศ มีนโยบายกว้างได้หมด ถือ
หน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี เต็ม นับจากวันที่ลงทุน (นับวันชนวัน) ยาวกว่า LTF แต่ยิ่งยาวยิ่งดี ไม่มีข้ นั ต่า
ในการซื้ อ ไม่ตอ้ งซื้ อต่อเนื่ องทุกปี คือ ซื้ อปี ไหนลดหย่อนปี นั้น เหมือน LTF หักลดหย่อนได้ในปี 2563–
2567 โดยลงทุนสู งสุ ดไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อรวม RMF + SSF +
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ + กบข. + กอช. + ประกันบานาญ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท (เทียบชัดๆ! 'SSF'
'SSF Extra' และ 'RMF' ต่างกันอย่างไร, 2563 )
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกองทุนรวม SSF และ SSFX ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกองทุนรวม SSF และ SSFX ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และทัศนคติดา้ นการเงินส่ วนบุคคลจาก
ผลกระทบของโรค COVID – 19
สมมุติฐานงานวิจัย
𝐻1 : ปัจจัยส่ วนบุคคลต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อกองทุนรวม SSF และ SSFX แตกต่างกัน
𝐻1.1 : เพศต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อกองทุนรวม SSF และ SSFX แตกต่างกัน
𝐻1.2 : อายุต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อกองทุนรวม SSF และ SSFX แตกต่างกัน
𝐻1.3 : สถานภาพต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อกองทุนรวม SSF และ SSFX แตกต่างกัน
𝐻1.4 : ระดับการศึกษาต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อกองทุนรวม SSF และ SSFX แตกต่างกัน
𝐻1.5 : อาชีพต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกองทุนรวม SSF และ SSFX แตกต่างกัน
𝐻1.6 : รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อกองทุนรวม SSF และ SSFX แตกต่างกัน
𝐻2 : พฤติกรรมการลงทุนต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อกองทุนรวม SSF และ SSFX แตกต่างกัน
𝐻2.1 : การออมเฉลี่ยแต่ละเดือนต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อกองทุนรวม SSFและ SSFX แตกต่าง
กัน
𝐻2.2 : ช่องทางการซื้ อหน่วยลงทุนต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อกองทุนรวม SSFและ SSFX
แตกต่างกัน
𝐻2.3 : จานวนครั้งในการซื้อหน่วยลงทุนต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกองทุนรวม SSFและ SSFX
แตกต่างกัน
𝐻2.4 : จานวนเงินที่ใช้ในการลงทุนต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อกองทุนรวม SSFและ SSFX
แตกต่างกัน
𝐻3 : ทัศนคติดา้ นการเงินส่วนบุคคลจากผลกระทบของโรค COVID – 19 ต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อกองทุนรวม SSF และ SSFX แตกต่างกัน
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ขอบเขตงานวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้ อหา การศึ กษางานวิจยั ครั้ งนี้ มุ่งที่ จะศึ กษาว่าปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติ กรรมการ
ลงทุน ทัศนคติดา้ นการเงินส่วนบุคคลจากผลกระทบของโรค COVID - 19 ที่แตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อกองทุนรวม SSF และ SSFX ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันหรื อไม่
ตัวแปรอิสระ คือ (1) ปัจจัยส่ วนบุคคลของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ (2) พฤติกรรมการลงทุน ได้แก่ การออมเฉลี่ยแต่ละเดือน ช่อง
ทางการซื้ อหน่ วยลงทุน จานวนครั้งในการซื้ อหน่ วยลงทุน จานวนเงินที่ใช้ในการลงทุน (3) ทัศนคติดา้ น
การเงินส่วนบุคคลจากผลกระทบของโรค COVID - 19
ตัวแปรตามคือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อกองทุนรวม SSF และ SSFX ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร ได้แก่ (1) การตัดสิ นใจลงทุน (2) ผลตอบแทนจากการลงทุน (3) ความเสี่ ยงจากการลงทุน
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษางานวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากร
ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีจานวนที่ไม่แน่นอน ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยตารางการ
คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ระดับความคลาดเคลื่อน ±5%
ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
3. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการทาวิจยั คือ ตั้งแต่ เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2563 โดยเก็บข้อมูลในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
-

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน

การตัดสิ นใจซื้ อกองทุนรวม SSF และ
SSFX
1.รู ปแบบการลงทุน
2.ผลตอบแทนจากการลงทุน
3.การรับรู ้ความเสี่ ยงจากการลงทุน

พฤติกรรมการลงทุน
การออมเฉลี่ยแต่ละเดือน
- ช่องทางการซื้อหน่วยลงทุน
- จานวนครั้งในการซื้ อหน่วยลงทุน
- จานวนเงินที่ใช้ในการลงทุน
-

ทัศนคติดา้ นการเงินส่วนบุคคลจากผลกระทบของ
โรค COVID - 19

4.เป้าหมายการลงทุน
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม โดยยึดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจยั
เป็ นหลัก แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งประกอบไปด้วย (1)
เพศ (2) อายุ (3) สถานภาพ (4) ระดับการศึกษา (5) อาชีพ (6) รายได้ต่อเดือน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุนมี ของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วย
(1)การออมเฉลี่ยแต่ละเดือน (2) ช่องทางในการซื้ อหน่ วยลงทุน (3) จานวนครั้งในการซื้ อหน่ วยลงทุน (4)
จานวนเงินที่ใช้ในการลงทุน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติดา้ นการเงินส่วนบุคคลจากผลกระทบของโรค COVID – 19
ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกองทุนรวม SSF และ SSFX
ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วย (1)การตัดสิ นใจลงทุน (2)
ผลตอบแทนจากการลงทุน (3) ความเสี่ ยงจากการลงทุน
ตอนที่ 5 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั ครั้งนี้สามารถแบบออกได้ ดังนี้
การใช้สถิติเชิงบรรยาย
1. ใช้ค่าความถี่และร้อยละ บรรยายปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพและรายได้ต่อเดือน และบรรยายพฤติกรรมการลงทุน ได้แก่ การออมเฉลี่ยแต่ละเดือน ช่องทางในการ
ซื้อหน่วยลงทุน จานวนครั้งในการซื้อหน่วยลงทุน และจานวนเงินที่ใช้ในการลงทุน
2. ใช้ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน บรรยายทัศนคติดา้ นการเงินส่ วนบุคคลจากผลกระทบ
ของโรค COVID – 19 และบรรยายระดับการตัดสิ นใจซื้อกองทุนรวม SSF และ SSFX
3. เปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกองทุนรวม SSF และ SSFX ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครจาแนกตาม เพศ โดยใช้สถิติ t test
4. เปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกองทุนรวม SSF และ SSFX ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานครจาแนก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และพฤติกรรมการลงทุน
ได้แก่ การออมเฉลี่ ยแต่ละเดื อน ช่ องทางในการซื้ อหน่ วยลงทุน จานวนครั้ งในการซื้ อหน่ วยลงทุน และ
จานวนเงินที่ใช้ในการลงทุน โดยการใช้สถิติ One-way ANOVA หากพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จึงทาการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีของ LSD
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การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาบทความ บทวิเคราะห์ ข่าว เว็บไซต์ วิทยานิ พนธ์และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั เพื่อ
นามาใช้เป็ นแนวทางในการก าหนดค านิ ย ามศัพ ท์ตัวแปรในการวิจัย และเพื่ อเป็ นแนวทางในการสร้ าง
แบบสอบถาม
2. สังเคราะห์ขอ้ มูลและนามาสร้างข้อคาถามโดยให้สอดคล้องกับคานิยามศัพท์และให้ครอบคลุม
กับเนื้อหาในการวิจยั
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
1. สร้างแบบสอบถามในแต่ละตัวแปรตามนิ ยามศัพท์ปฏิบตั ิการที่ได้จากทฤษฎีและแนวคิดจากนั้น
นาแบบสอบถามให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ 1 ท่านคือ ดร.บุฏกา ปัณฑุรอัมพร ตรวจสอบโดยพิจารณาความถูกต้องด้าน
การใช้ ภ าษาความเหมาะสมของแบบสอบถามการวิ จัย มี เ นื้ อ หาสาระครอบคลุ ม เนื้ อ หาและตรงกับ
วัตถุประสงค์และอยูใ่ นขอบเขตของการวิจยั ที่กาหนดไว้
2. ผูว้ ิจยั ได้ทาแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้ง
นี้ จ านวน 30 คนเพื่ อ ท าการตรวจสอบค านวณหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยใช้ วิ ธี ก ารหาค่ า
สัมประสิ ทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างประชากรในกรุ งเทพมหานครซึ่ ง
ผูว้ ิจยั ดาเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองผ่านช่องทาง Google from อย่างเดียว เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สของโรค COVID -19 ซึ่ งผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 400 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100 แล้วจะดาเนิ นการในขั้นต่อไป คือการนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์คานวณ
ผลโดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ SPSS
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั ครั้งนี้สามารถแบบออกได้ดงั นี้
1.ใช้สถิติเชิงบรรยาย
1.1 ใช้ค่ า ความถี่ แ ละร้ อ ยละบรรยายปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลได้แก่ เ พศอายุส ถานภาพ ระดับ
การศึกษาอาชีพและรายได้ต่อเดือนและบรรยายพฤติกรรมการลงทุนได้แก่การออมเฉลี่ยแต่ละเดือนช่องทาง
ในการซื้อหน่วยลงทุนจานวนครั้งในการซื้อหน่วยลงทุนและจานวนเงินที่ใช้ในการลงทุน
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบรรยายทัศนคติด้านการเงิ นส่ วนบุคคลจาก
ผลกระทบของโรค COVID – 19 และบรรยายระดับการตัดสิ นใจซื้อกองทุนรวม SSF และ SSFX
2.ใช้สถิติเชิงอ้างอิง
2.1 เปรี ย บเที ย บปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อกองทุ นรวม SSF และ SSFX ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานครจาแนกตามเพศโดยใช้สถิติ t test

11
2.2 เปรี ย บเที ย บปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อกองทุ นรวม SSF และ SSFX ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานครจาแนกอายุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพรายได้ต่อเดือนและพฤติกรรม
การลงทุนได้แก่ การออมเฉลี่ยแต่ละเดือนช่องทางในการซื้ อหน่วยลงทุนจานวนครั้งในการซื้ อหน่วยลงทุน
และจานวนเงินที่ใช้ในการลงทุน โดยการใช้สถิติ One-way ANOVAหากพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทาการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีของ LSD
สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล
ผลการวิจยั พบว่าประชากรในกรุ งเทพมหานครมีการตัดสิ นใจเลือกซื้อกองทุนรวม SSF และ SSFX
เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน โดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ของแต่ละรายการ พบว่า ประชากรในกรุ งเทพมหานคร ที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยูใ่ นช่วงระหว่าง 21 - 30 ปี สถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้ต่อเดือนช่วงต่ากว่า 30,000 บาท
ผลการวิจยั พบว่าประชากรในกรุ งเทพมหานครมีการตัดสิ นใจเลือกซื้อกองทุนรวม SSF และ SSFX
เกี่ ยวกับผลการวิเคราะห์พฤติ กรรมการลงทุนด้านการออมเฉลี่ยแต่ละเดื อน ช่ องทางการซื้ อหน่ วยลงทุน
จานวนครั้งในการซื้ อหน่ วยลงทุน จานวนเงินที่ใช้ในการลงทุนโดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ของแต่ละ
รายการ พบว่าส่ วนใหญ่มีการออมเฉลี่ยแต่ละเดือน ตั้งแต่ 5,001 บาทขึ้นไป รองลงมามีการออมเฉลี่ยแต่ละ
เดื อน 1,000 - 2,000 บาท มี ช่ องทางการซื้ อ หน่ วยลงทุ นทางระบบอิ เลกทรอนิ ก ส์ (Mobile Application)
รองลงมามีช่องทางการซื้ อหน่ วยลงทุนทางบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน มีจานวนครั้งในการซื้ อหน่วย
ลงทุน 1-2 ครั้ง รองลงมามีจานวนครั้งในการซื้อหน่วยลงทุน3-4 ครั้ง มีจานวนเงินที่ใช้ในการลงทุน 10,000
- 20,000 บาท รองลงมามีจานวนเงินที่ใช้ในการลงทุนต่ากว่า 10,000 บาท
ผลการวิเคราะห์ทศั นคติดา้ นการเงินส่วนบุคคลจากผลกระทบของโรค COVID – 19 ของประชากร
ในกรุ งเทพมหานคร การวิจยั ครั้งนี้ ได้สอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติดา้ นการเงินส่ วน
บุคคลจากผลกระทบของโรค COVID – 19 ของประชากรในกรุ งเทพมหานครโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า ประชากรในกรุ งเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติดา้ นการเงิน
ส่วนบุคคลจากผลกระทบของโรค COVID – 19 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทัศ นคติ ด้า นการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลจากผลกระทบของโรค COVID – 19 ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นเห็นด้วยด้วยอย่างยิง่ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด เท่ากับ 4.61 และ
ระดับความคิดเห็นเห็นด้วยทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ การเกิดCOVID -19 ทาให้รายได้ลดลง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.41 การ
เกิดCOVID -19 ทาให้ตอ้ งหยุดการทางานชัว่ คราว มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.13 การเกิดCOVID -19 ทาให้พนักงาน
ต้องทางานที่บา้ นทาให้เกิดความเครี ยด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.08
ผลการวิเคราะห์การตัดสิ นใจซื้อกองทุนรวม SSF และ SSFX ของประชากรในกรุ งเทพมหานครการ
วิ จัย ครั้ งนี้ ไ ด้ส อบถามเกี่ ย วกับ ระดับความส าคัญของการตัดสิ นใจซื้ อกองทุนรวม SSF และ SSFX ของ
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ประชากรในกรุ ง เทพมหานครโดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานพบว่ า ประชากรใน
กรุ งเทพมหานครระดับความสาคัญของการตัดสิ นใจซื้อกองทุนรวม SSF และ SSFX
1. ด้านรู ปแบบการลงทุน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ระดับความสาคัญของการตัดสิ นใจซื้อกองทุนรวม SSF และ SSFX ด้านรู ปแบบการลงทุนอยูใ่ นระดับ
มากทั้ง 4 ข้อโดยมีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดถึงต่าสุ ด ได้แก่ ผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18
สัดส่ วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.08 และธนาคารหรื อบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02
2. ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่าระดับความสาคัญของการตัดสิ นใจซื้อกองทุนรวม SSF และ SSFX ด้านรู ปแบบการลงทุน
อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ข้อโดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดถึงต่าสุ ด ได้แก่ การได้รับการสนับสนุ นจากภาครั ฐเรื่ องการ
ลดหย่อนภาษีจากการซื้ อกองทุนรวมSSF และ SSFX มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เปอร์ เซนต์ของเงินปั นผลจาก
กาไรสะสมในแต่ละปี ของกองทุนรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 มูลค่าหน่วยลงทุน NAV ณ วันที่ซ้ือหน่วยลงทุน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และจานวนครั้งในการจ่ายเงินปันผลจากกาไรในแต่ละปี ของกองทุนรวม 3.93
3. ด้านการรับรู ้ความเสี่ ยงจากการลงทุน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าระดับความสาคัญของการตัดสิ นใจซื้ อกองทุนรวม SSF และ SSFX ด้านการรับรู ้
ความเสี่ ยงจากการลงทุนอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ข้อโดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดถึงต่าสุ ด ได้แก่ ความเสี่ ยงจากภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ความน่าเชื่อถือของธนาคารหรื อบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ระดับความเสี่ ยงของกองทุนรวมมี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.06 และความเสี่ ยงจากการไม่มี
นโยบายจ่ายเงินปันผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02
4. ด้านเป้าหมายการลงทุนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่าระดับความสาคัญของการตัดสิ นใจซื้ อกองทุนรวม SSF และ SSFX ด้านเป้าหมายการลงทุนอยู่ใน
ระดับมากทั้ง 4 ข้อโดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดถึงต่าสุ ด ได้แก่ เป็ นการออมเงินเพื่อยามวัยเกษียณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.29 เพื่อเป็ นความมัง่ คัง่ ของชี วิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ผลประโยชน์ทางด้านการลดหย่อนภาษีมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.20 และอัตราผลตอบแทนในรู ปแบบเงินปันผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20
ข้อเสนอแนะ
ผูว้ ิจยั ขอสรุ ปว่าประชากรในกรุ งเทพมหานครบางรายไม่มีเงินออม และยังขาดความรู ้และที่ปรึ กษา
สาหรับการตัดสิ นใจซื้ อกองทุนรวม SSF และ SSFX อีกทั้งยังไม่ทราบถึงผลตอบแทนและผลงานที่ผ่านมา
ของกองทุนรวม SSF และ SSFX ของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน และรวมถึงระยะเวลาในการลงทุนซื้ อ
กองทุนรวม SSF และ SSFXซึ่งต้องใช้เวลาในการลงทุนยาวนาน ถึง 10 ปี ซึ่ งทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็ น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้ อบแบบสอบถามในหัวข้องานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กองทุนรวม SSF และ SSFX ของประชากรในกรุ งเทพมหานครนัน่ เอง
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ดร.บุฏกา ปัณฑุรอัมพรที่ได้กรุ ณาให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาอิสระฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์
ยิง่ ขึ้น
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คณาจารย์ทุกท่านที่ประสาทวิชา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายหลักสู ตร
โครงการพิ เศษ มหาวิท ยาลัย รามค าแหงทุก ท่าน และขอขอบพระคุณท่านผูต้ อบแบบสอบถามทุก ท่าน
ตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่คอยให้กาลังใจและให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาที่ศึกษาด้วยดี อย่าง
สม่าเสมอ
ท้ายสุ ดขอขอบพระคุณเจ้าของบทความ บทวิเคราะห์ วิทยานิ พนธ์และงานวิจั ยที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้
ผูจ้ ดั ทาการศึกษาอิสระศึกษาคุณประโยชน์และมีส่วนทาให้การการศึกษาอิสระฉบับนี้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
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