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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX 
ของประชากรในกรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุน
รวม SSF และ SSFX ของประชากรในกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  พฤติกรรมการลงทุน 
และทศันคติดา้นการเงินส่วนบุคคลจากผลกระทบของโรค COVID – 19 โดยมีตวัแปรตามท่ีศึกษา คือ การ
ตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX ซ่ึงประกอบปดว้ย 4 ดา้น คือ รูปแบบการลงทุน ผลตอบแทนจาก
การลงทุน การรับรู้ความเส่ียงจากการลงทุน เป้าหมายการลงทุน และมีตวัแปรอิสระท่ีศึกษา ประกอบไปดว้ย  
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน และพฤติกรรมการลงทุนดา้นการออมเฉล่ียแต่ละ
เดือน ช่องทางการซ้ือหน่วยลงทุน จ านวนคร้ังในการซ้ือหน่วยลงทุน จ านวนเงินท่ีใช้ในการลงทุน และ
ทศันคติดา้นการเงินส่วนบุคคลจากผลกระทบของโรค COVID – 19 โดยกลุ่มประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี 
เป็น ประชากรในกรุงเทพมหานครในปี 2563 ช่วงเดือนพฤษภาคม  การหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างนั้นจะใช้
สูตรของ Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยอมรับความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ไดจ้ านวนของ
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยทั้งหมด 400 คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญซ่ึงผูว้ิจัยด าเนินการแจก
แบบสอบถามดว้ยตนเอง ผา่นช่องทาง Google from อยา่งเดียว เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสของโรค COVID -19 ซ่ึงผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100 แลว้จะด าเนินการในขั้นต่อไป คือการน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ค านวณผลโดยการใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX 
ของประชากรในกรุงเทพมหานครวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป  เพื่อหาค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ 
(1) หาสถิติเชิงบรรยาย คือ ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation S.D.) เพื่อศึกษา
การตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX  พฤติกรรมการลงทุน ทศันคติด้านการเงินส่วนบุคคลจาก
ผลกระทบของโรค COVID – 19 และค่าร้อยละใชเ้พื่อศึกษาลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล (2) การวิเคราะห์ขอ้มูล
เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX ของประชากรในกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน ทศันคติดา้นการเงินส่วนบุคคลจากผลกระทบของโรค COVID – 19
โดยใช้สถิติทดสอบ t test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ LSD 
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 ประชากรในกรุงเทพมหานครมีระดบัการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX อยูใ่นระดบัมาก 
โดยให้ความส าคญัประเด็นดา้นดา้นเป้าหมายการลงทุนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการรับรู้ความเส่ียงจาก
การลงทุน ด้านรูปแบบการลงทุน ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน ตามล าดับและพบว่าประชากรใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน พฤติกรรมการลงทุน
ดา้นการออมเฉล่ียแต่ละเดือน ช่องทางการซ้ือหน่วยลงทุน จ านวนคร้ังในการซ้ือหน่วยลงทุน จ านวนเงินท่ี
ใช้ในการลงทุน และทัศนคติด้านการเงินส่วนบุคคลจากผลกระทบของโรค COVID – 19 ต่างกันมีการ
ตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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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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บทน า 
 การลงทุนเป็นขอ้ก าหนดในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเพื่อหาผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ในอนาคต โดยผูล้งทุนคาดหวงัว่าจะได้รับผลประโยชน์หรือทรัพยากรในอนาคตท่ีมีมูลค่ามากกว่าท่ีได้
จ่ายเงินลงทุนไป ส่วนเงินออมเป็นปัจจยัท่ีจะท าให้เป้าหมายซ่ึงบุคคลก าหนดไวใ้นอนาคตบรรลุจุดประสงค ์
เช่น ก าหนดเป้าหมายไวว้่า จะตอ้งมีบา้น เป็นของตนเองในอนาคตให้ได้ เงินออมจะเป็นปัจจยัส าคัญท่ี
ก าหนดเป้าหมายท่ีวางไวเ้ป็นจริงขึ้นมาได ้นอกจากน้ีเงินออม ยงัใชส้ าหรับแกไ้ขปัญหา ความเดือดร้อนทาง
การเงิน ท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งคาดไม่ถึงของบุคคลไดด้ว้ย ดงันั้นบุคคลจึง ควรมีการออม อยา่งสม ่าเสมอในชีวิต 
และและในสถานการณ์ปัจจุบนัเกิดการแผ่ระบาดของโรค COVID-19 ซ่ึงผลกระทบในธุรกิจหลายประเภท 
และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ท าให้รายไดข้องประชาชนลดลงเน่ืองจากการถูกลดเงินเดือนหรือถูก
หยุดงานชัว่คราว ซ่ึงส่งผลต่อเงินออมท่ีมีอยู่ของประชาชน เป็นตน้ เม่ือภาคธุรกิจไดรั้บผลกระทบเป็นวง
กวา้ง ตลาดหลกัทรัพยท์ัว่โลกก็ไดรั้บผลกระทบ รวมถึงประเทศไทย ท่ีท าให้ดชันีตลาดหลกัทรัพยไ์ทยตอ้ง
หยดุท าการซ้ือขายโดยอตัโนมติัเป็นการชัว่คราว(Circuit Breaker) ดงันั้นรัฐบาลจึงตอ้งออกมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจและสร้างความมัน่ใจ คือกองทุนรวม SSF และ SSFX ซ่ึงเป็นการลงทุนเพื่อการออมท่ีเขา้มาแทนท่ี
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF ท่ีถูกยกเลิกไป ดงันั้นรัฐบาลจึงตอ้งออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในอนาคต 
นั่นคือการลงทุนในกองทุนรวม SSF และ SSFX ซ่ึงเป็นการลงทุนเพื่อการออมท่ีเขา้มาแทนท่ีกองทุนรวม
หุน้ระยะยาว LTF ท่ีถูกยกเลิกไป ซ่ึงเหมาะส าหรับผูบ้ริโภคท่ีชอบการลงทุนและไดรั้บผลประโยชน์ทางดา้น
ภาษี อีกทั้งยงัไดรั้บอตัราผลตอบแทนในรูปแบบของการเก็งก าไรหรือเงินปันผลในอนาคต ดงันั้นกองทุน
รวม SSF และ SSFX  จึงเป็นเคร่ืองมือในการลงทุนท่ีมีความหลากหลาย และจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูล้งทุนตอ้งท า
ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทของกองทุนรวมให้ดีเสียก่อน ว่าเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะและสไตล์
การลงทุนของตนเองมากน้อยเพียงใด กองทุนรวมสามารถแบ่งตามลกัษณะในการจดัจ าหน่ายและการไถ่
ถอนคืนหน่วยลงทุนไดเ้ป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ “กองทุนปิด” และ “กองทุนเปิด” คือ 1.กองทุนปิด(Close-End 
Fund) เป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดโครงการ มีการก าหนดขนาดและ
อายกุองทุนท่ีแน่นอน โดยจะเปิดขายหน่วยลงทุนเพียงคร้ังเดียวเม่ือเร่ิมโครงการ และจะรับไถ่ถอนคืนหน่วย
ลงทุนจากผูถื้อหุ้นต่อเม่ือกองทุนหมดอายุเท่านั้น  อยา่งไรก็ตามกองทุนรวมประเภทน้ีมกัน าหน่วยลงทุนเขา้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อให้หน่วยลงทุนมีสภาพคล่องสามารถซ้ือขายเปล่ียนมือไดโ้ดยราคาซ้ือ
ขายจะขึ้นกบัราคาตลาด ซ่ึงอาจสูงหรือต ่ากว่ามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน2.กองทุนเปิด (Open - End 
Fund) เป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีไม่มีการก าหนดขนาดและอายุของกองทุนท่ีแน่นอน 
โดยจะมีการออกหน่วยลงทุนใหม่เพื่อขายตลอดเวลาท่ีมีผูต้อ้งการซ้ือ และจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อ
ท่ีต้องการขายคืนด้วย โดยราคาขายหน่วยลงทุนออกใหม่และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ (Net Asset Value) ต่อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ ์(เสริมโชค ไชยเลิศ , 2556 , หนา้199) 

กองทุนรวมเพื่อการออม หรือ SSF (Super Saving Fund) กองทุนเพื่อการออมท่ีให้สิทธิประโยชน์
ในการลดหย่อนภาษีท่ีออกมาใหม่ เพื่อทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF ท่ีส้ินสุดลงในปี 2562 ท่ี
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ผา่นมา มีเง่ือนไขและสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการลงทุน ดงัน้ี ลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดทุ้กประเภท ไม่จ ากดั
แค่หุ้นไทย แต่จะลงทุนใน ตราสารหน้ี กองทุนผสม กองทุนหุ้นต่างประเทศ มีนโยบายกวา้งได้หมด ถือ
หน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่า 10 ปีเต็ม นบัจากวนัท่ีลงทุน (นบัวนัชนวนั) ยาวกว่า LTF แต่ยิ่งยาวยิ่งดี ไม่มีขั้นต ่า
ในการซ้ือ ไม่ตอ้งซ้ือต่อเน่ืองทุกปี คือ ซ้ือปีไหนลดหย่อนปีนั้น เหมือน LTF หักลดหย่อนไดใ้นปี 2563–
2567 โดยลงทุนสูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินไดพ้ึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท เม่ือรวม RMF + SSF + 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ + กบข. + กอช. + ประกนับ านาญ แลว้ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท (เทียบชดัๆ! 'SSF' 
'SSF Extra' และ 'RMF' ต่างกนัอยา่งไร, 2563 )   
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
            1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และทศันคติดา้นการเงินส่วนบุคคลจาก
ผลกระทบของโรค COVID – 19 
สมมุติฐานงานวิจัย   
𝐻1 : ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX แตกต่างกนั 
𝐻1.1 : เพศต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX แตกต่างกนั 
𝐻1.2 : อายตุ่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX แตกต่างกนั 
𝐻1.3 : สถานภาพต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX แตกต่างกนั 
𝐻1.4 : ระดบัการศึกษาต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX แตกต่างกนั 
𝐻1.5 : อาชีพต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX แตกต่างกนั 
𝐻1.6 : รายไดต่้อเดือนต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX แตกต่างกนั 
𝐻2:     พฤติกรรมการลงทุนต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX แตกต่างกนั 
𝐻2.1 :  การออมเฉล่ียแต่ละเดือนต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSFและ SSFX แตกต่าง
กนั 
𝐻2.2 :  ช่องทางการซ้ือหน่วยลงทุนต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSFและ SSFX 
แตกต่างกนั 
𝐻2.3 :  จ านวนคร้ังในการซ้ือหน่วยลงทุนต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSFและ SSFX 
แตกต่างกนั 
𝐻2.4 :  จ านวนเงินท่ีใชใ้นการลงทุนต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSFและ SSFX 
แตกต่างกนั 
𝐻3: ทศันคติดา้นการเงินส่วนบุคคลจากผลกระทบของโรค COVID – 19 ต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX แตกต่างกนั 
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ขอบเขตงานวิจัย 
 1. ขอบเขตของเน้ือหา การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาว่าปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการ
ลงทุน ทศันคติดา้นการเงินส่วนบุคคลจากผลกระทบของโรค COVID - 19 ท่ีแตกต่างกนั จะมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX ของประชากรในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัหรือไม่ 
      ตวัแปรอิสระ คือ (1) ปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน และ (2) พฤติกรรมการลงทุน ไดแ้ก่ การออมเฉล่ียแต่ละเดือน  ช่อง
ทางการซ้ือหน่วยลงทุน จ านวนคร้ังในการซ้ือหน่วยลงทุน จ านวนเงินท่ีใช้ในการลงทุน (3) ทศันคติดา้น
การเงินส่วนบุคคลจากผลกระทบของโรค COVID - 19 
ตวัแปรตามคือ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ (1) การตดัสินใจลงทุน (2) ผลตอบแทนจากการลงทุน (3) ความเส่ียงจากการลงทุน  

2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี  คือ  ประชากร
ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจ านวนท่ีไม่แน่นอน  ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม โดยตารางการ
ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro  Yamane  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่  95%  ระดบัความคลาดเคล่ือน ± 5%  
ซ่ึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน  400  คน 

3. ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท าวิจยั คือ ตั้งแต่ เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2563 โดยเก็บขอ้มูลในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตวัแปรตน้       ตวัแปรตาม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการลงทุน 

- การออมเฉล่ียแต่ละเดือน 

- ช่องทางการซ้ือหน่วยลงทุน 

- จ านวนคร้ังในการซ้ือหน่วยลงทุน 

- จ านวนเงินท่ีใชใ้นการลงทุน 

ทศันคติดา้นการเงินส่วนบุคคลจากผลกระทบของ

โรค COVID - 19 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดต้่อเดือน 
 

การตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ 

SSFX  

1.รูปแบบการลงทุน 

2.ผลตอบแทนจากการลงทุน 

3.การรับรู้ความเส่ียงจากการลงทุน 

4.เป้าหมายการลงทุน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม โดยยดึวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดในการวิจยั
เป็นหลกั แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 5 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ซ่ึงประกอบไปดว้ย (1) 
เพศ (2) อาย ุ(3) สถานภาพ (4) ระดบัการศึกษา (5) อาชีพ (6) รายไดต้่อเดือน  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการลงทุนมี ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
(1)การออมเฉล่ียแต่ละเดือน (2) ช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุน (3) จ านวนคร้ังในการซ้ือหน่วยลงทุน (4) 
จ านวนเงินท่ีใชใ้นการลงทุน 

ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติดา้นการเงินส่วนบุคคลจากผลกระทบของโรค COVID – 19 
ของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 4    แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปดว้ย (1)การตดัสินใจลงทุน (2) 
ผลตอบแทนจากการลงทุน (3) ความเส่ียงจากการลงทุน 

ตอนท่ี 5    ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ีสามารถแบบออกได ้ดงัน้ี 

การใชส้ถิติเชิงบรรยาย 
1. ใช้ค่าความถ่ีและร้อยละ บรรยายปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา

อาชีพและรายไดต้่อเดือน และบรรยายพฤติกรรมการลงทุน ไดแ้ก่ การออมเฉล่ียแต่ละเดือน ช่องทางในการ
ซ้ือหน่วยลงทุน จ านวนคร้ังในการซ้ือหน่วยลงทุน และจ านวนเงินท่ีใชใ้นการลงทุน  

2. ใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน บรรยายทศันคติดา้นการเงินส่วนบุคคลจากผลกระทบ
ของโรค COVID – 19 และบรรยายระดบัการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX  

3. เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครจ าแนกตาม เพศ โดยใชส้ถิติ t test 

4. เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครจ าแนก อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน และพฤติกรรมการลงทุน
ได้แก่ การออมเฉล่ียแต่ละเดือน ช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุน จ านวนคร้ังในการซ้ือหน่วยลงทุน และ
จ านวนเงินท่ีใชใ้นการลงทุน โดยการใชส้ถิติ One-way ANOVA  หากพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 จึงท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ LSD 
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การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดส้ร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาบทความ บทวิเคราะห์ ข่าว เว็บไซต์ วิทยานิพนธ์และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัเพื่อ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดค านิยามศัพท์ตัวแปรในการวิจัยและเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

2. สังเคราะห์ขอ้มูลและน ามาสร้างขอ้ค าถามโดยใหส้อดคลอ้งกบัค านิยามศพัทแ์ละใหค้รอบคลุม
กบัเน้ือหาในการวิจยั 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

1. สร้างแบบสอบถามในแต่ละตวัแปรตามนิยามศพัทป์ฏิบติัการท่ีไดจ้ากทฤษฎีและแนวคิดจากนั้น
น าแบบสอบถามใหผู้ท้รงคุณวุฒิ 1 ท่านคือ ดร.บุฏกา ปัณฑุรอมัพร ตรวจสอบโดยพิจารณาความถูกตอ้งดา้น
การใช้ภาษาความเหมาะสมของแบบสอบถามการวิจัยมีเน้ือหาสาระครอบคลุมเน้ือหาและตรงกับ
วตัถุประสงคแ์ละอยูใ่นขอบเขตของการวิจยัท่ีก าหนดไว ้
 2. ผูว้ิจยัไดท้ าแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง
น้ีจ านวน  30 คนเพื่อท าการตรวจสอบค านวณหาค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) โดยใช้วิ ธีการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
            เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างประชากรในกรุงเทพมหานครซ่ึง
ผูว้ิจยัด าเนินการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองผา่นช่องทาง Google from อยา่งเดียว เน่ืองจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสของโรค COVID -19 ซ่ึงผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 แลว้จะด าเนินการในขั้นต่อไป คือการน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ค านวณ
ผลโดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ีสามารถแบบออกไดด้งัน้ี 
 1.ใชส้ถิติเชิงบรรยาย 

 1.1 ใช้ค่าความถ่ีและร้อยละบรรยายปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศอายุสถานภาพ ระดับ
การศึกษาอาชีพและรายไดต่้อเดือนและบรรยายพฤติกรรมการลงทุนไดแ้ก่การออมเฉล่ียแต่ละเดือนช่องทาง
ในการซ้ือหน่วยลงทุนจ านวนคร้ังในการซ้ือหน่วยลงทุนและจ านวนเงินท่ีใชใ้นการลงทุน 

 1.2 ใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานบรรยายทศันคติด้านการเงินส่วนบุคคลจาก
ผลกระทบของโรค COVID – 19 และบรรยายระดบัการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX  
 2.ใชส้ถิติเชิงอา้งอิง 

 2.1 เปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครจ าแนกตามเพศโดยใชส้ถิติ t test 
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 2.2 เปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครจ าแนกอายุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพรายไดต้่อเดือนและพฤติกรรม
การลงทุนไดแ้ก่ การออมเฉล่ียแต่ละเดือนช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุนจ านวนคร้ังในการซ้ือหน่วยลงทุน
และจ านวนเงินท่ีใชใ้นการลงทุน โดยการใชส้ถิติ One-way ANOVAหากพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ LSD 
สรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล  
 ผลการวิจยัพบว่าประชากรในกรุงเทพมหานครมีการตดัสินใจเลือกซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX 
เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่ เพศ อายุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต้่อเดือน โดยแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ของแต่ละรายการ พบวา่ ประชากรในกรุงเทพมหานคร ท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูใ่นช่วงระหว่าง 21 - 30 ปี สถานภาพโสด ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต้่อเดือนช่วงต ่ากวา่ 30,000 บาท 
 ผลการวิจยัพบว่าประชากรในกรุงเทพมหานครมีการตดัสินใจเลือกซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX 
เก่ียวกับผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนด้านการออมเฉล่ียแต่ละเดือน ช่องทางการซ้ือหน่วยลงทุน 
จ านวนคร้ังในการซ้ือหน่วยลงทุน จ านวนเงินท่ีใช้ในการลงทุนโดยแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ของแต่ละ
รายการ พบว่าส่วนใหญ่มีการออมเฉล่ียแต่ละเดือน ตั้งแต่ 5,001 บาทขึ้นไป รองลงมามีการออมเฉล่ียแต่ละ
เดือน 1,000 - 2,000 บาท มีช่องทางการซ้ือหน่วยลงทุนทางระบบอิเลกทรอนิกส์ (Mobile Application) 
รองลงมามีช่องทางการซ้ือหน่วยลงทุนทางบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน มีจ านวนคร้ังในการซ้ือหน่วย
ลงทุน 1-2 คร้ัง รองลงมามีจ านวนคร้ังในการซ้ือหน่วยลงทุน3-4 คร้ัง มีจ านวนเงินท่ีใชใ้นการลงทุน 10,000 
- 20,000 บาท รองลงมามีจ านวนเงินท่ีใชใ้นการลงทุนต ่ากวา่ 10,000 บาท  
 ผลการวิเคราะห์ทศันคติดา้นการเงินส่วนบุคคลจากผลกระทบของโรค COVID – 19 ของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ีไดส้อบถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติดา้นการเงินส่วน
บุคคลจากผลกระทบของโรค COVID – 19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครโดยใช้ค่าเฉล่ีย และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติดา้นการเงิน
ส่วนบุคคลจากผลกระทบของโรค COVID – 19 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.31 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ทัศนคติด้านการเงินส่วนบุคคลจากผลกระทบของโรค  COVID – 19 ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร มีระดบัความคิดเห็นเห็นดว้ยดว้ยอยา่งยิง่ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 4.61 และ
ระดบัความคิดเห็นเห็นดว้ยทั้ง 3 ขอ้ ไดแ้ก่ การเกิดCOVID -19 ท าใหร้ายไดล้ดลง มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.41 การ
เกิดCOVID -19 ท าใหต้อ้งหยดุการท างานชัว่คราว มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.13 การเกิดCOVID -19 ท าใหพ้นกังาน
ตอ้งท างานท่ีบา้นท าใหเ้กิดความเครียด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.08 
 ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX ของประชากรในกรุงเทพมหานครการ
วิจัยคร้ังน้ีได้สอบถามเก่ียวกับระดับความส าคัญของการตัดสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX ของ
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ประชากรในกรุงเทพมหานครโดยใช้ค่า เฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่าประชากรใน
กรุงเทพมหานครระดบัความส าคญัของการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX  

1. ดา้นรูปแบบการลงทุน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ ระดบัความส าคญัของการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX ดา้นรูปแบบการลงทุนอยูใ่นระดบั
มากทั้ง 4 ขอ้โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดถึงต ่าสุด ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 
สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นท่ีลงทุนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.09 นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.08 และธนาคารหรือบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 

2. ดา้นผลตอบแทนจากการลงทุน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่าระดบัความส าคญัของการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX ดา้นรูปแบบการลงทุน
อยู่ในระดบัมากทั้ง 4 ขอ้โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดถึงต ่าสุด ไดแ้ก่ การไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐเร่ืองการ
ลดหย่อนภาษีจากการซ้ือกองทุนรวมSSF และ SSFX มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 เปอร์เซนต์ของเงินปันผลจาก
ก าไรสะสมในแต่ละปีของกองทุนรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 มูลค่าหน่วยลงทุน NAV ณ วนัท่ีซ้ือหน่วยลงทุน
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 และจ านวนคร้ังในการจ่ายเงินปันผลจากก าไรในแต่ละปีของกองทุนรวม 3.93 

3. ดา้นการรับรู้ความเส่ียงจากการลงทุน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าระดบัความส าคญัของการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX ดา้นการรับรู้
ความเส่ียงจากการลงทุนอยู่ในระดบัมากทั้ง 4 ขอ้โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดถึงต ่าสุด ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบนัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 ความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 ระดับความเส่ียงของกองทุนรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.06 และความเส่ียงจากการไม่มี
นโยบายจ่ายเงินปันผล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 

4. ดา้นเป้าหมายการลงทุนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่าระดบัความส าคญัของการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX ดา้นเป้าหมายการลงทุนอยู่ใน
ระดบัมากทั้ง 4 ขอ้โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดถึงต ่าสุด ไดแ้ก่ เป็นการออมเงินเพื่อยามวยัเกษียณ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.29 เพื่อเป็นความมัง่คัง่ของชีวิต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 ผลประโยชน์ทางดา้นการลดหย่อนภาษีมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.20 และอตัราผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 
ข้อเสนอแนะ 

ผูว้ิจยัขอสรุปว่าประชากรในกรุงเทพมหานครบางรายไม่มีเงินออม และยงัขาดความรู้และท่ีปรึกษา
ส าหรับการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม SSF และ SSFX อีกทั้งยงัไม่ทราบถึงผลตอบแทนและผลงานท่ีผ่านมา
ของกองทุนรวม SSF และ SSFX ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน และรวมถึงระยะเวลาในการลงทุนซ้ือ
กองทุนรวม SSF และ SSFXซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการลงทุนยาวนาน ถึง 10 ปี ซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็น
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้อบแบบสอบถามในหัวขอ้งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
กองทุนรวม SSF และ SSFX ของประชากรในกรุงเทพมหานครนัน่เอง 
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กติติกรรมประกาศ 
ก า ร ศึ ก ษ า อิ ส ร ะ ฉบับ น้ี ส า เ ร็ จ ลุ ล่ ว ง ด้ ว ย ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห์ อ ย่ า ง ยิ่ ง ข อ ง อ า จ า ร ย์   

ดร.บุฏกา ปัณฑุรอมัพรท่ีไดก้รุณาให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอิสระฉบบัน้ีใหมี้ความสมบูรณ์
ยิง่ขึ้น 

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คณาจารยท์ุกท่านท่ีประสาทวิชา ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีฝ่ายหลกัสูตร
โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามค าแหงทุกท่าน  และขอขอบพระคุณท่านผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน 
ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีคอยให้ก าลงัใจและให้ความช่วยเหลือขา้พเจา้ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาด้วยดีอย่าง
สม ่าเสมอ 
 ทา้ยสุดขอขอบพระคุณเจา้ของบทความ บทวิเคราะห์ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดใ้ห้
ผูจ้ดัท าการศึกษาอิสระศึกษาคุณประโยชน์และมีส่วนท าใหก้ารการศึกษาอิสระฉบบัน้ีสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 
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