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บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้ครังนีมีวตัถุประสงค ์( ) เพือสาํรวจลกัษณะปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และปัจจยัใน

การลงทุน ในกองทุนรวมของพนกังาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ( ) 

เพือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนกังาน 

บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ( ) เพือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัในการลงทุน

ทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนกังาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัในเครือ  

กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือ พนกังาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัในเครือ จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาํไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ 

LSD และใชส้ถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ พนกังาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ในเครือ ทีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

และประสบการณ์ในการลงทุน ต่างกนั เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนักงาน 

บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือไม่ต่างกนั นอกจากนี ปัจจยัในการลงทุน 
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ประกอบด้วย ด้านวตัถุประสงค์การลงทุน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมือง และด้านส่วนประสมทาง

การตลาด เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนกังาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 

คําสําคัญ : พนกังาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ; กองทุนรวม 

ABSTRACT 

The objectives of this study were (1) to explore demographic characteristics and investment factors in 

the mutual fund of employees of Major Development Public Company Limited and affiliates (2) to study the 

influence of demographic factors affecting the investment decisions in mutual funds of employees of Major 

Development Public Company Limited and affiliates (3) to study the influence of investment factors affecting 

the investment decisions in mutual funds of employees of Major Development Public Company Limited and 

affiliates  

The sample group used in this research was 400 of employees of Major Development Public Company 

Limited and affiliates.  The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected were 

analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by 

Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA (F-test) in case of its had statistical significant different testing 

a pair of variables by Least Square Difference methods (LSD) and Multiple Regression Analysis. 

The hypothesis testing was found that of employees of Major Development Public Company Limited 

and affiliates was the demographic factors include a gender, age, status, education level, average income per 

month and investment experience was different, is a factor affecting the investment decisions in mutual funds 

of employees of Major Development Public Company Limited and affiliates was no differented. And investment 

factors include investment objectives, economic, social and political aspects and marketing mix is a factor 

affecting the investment decisions in mutual funds of employees of Major Development Public Company 

Limited and affiliates 

Keywords: The Employees of Major Development Public Company Limited and affiliates; mutual funds 

บทนํา 

ทิศทางการลงทุนในกองทุนรวม ยุค New Normal ช่วงวิกฤต COVID-19 ธุรกิจกองทุนรวมได้รับ

ผลกระทบเหมือนกบัธุรกิจอืนๆ โดยสินไตรมาส 1 ปี 2563 กองทุนรวมในไทยมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 4.6 ล้าน

ลา้นบาท ลดลง 15.30% จากสินปี 2562 ในช่วงสภาวะปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบนั ภาวะการแข่งขนัของธุรกิจจดัการ

กองทุนรวมมีมากขึน บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม จึงตอ้งมีการสร้างกลยทุธ์ทางดา้นนโยบายการลงทุน
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ของกองทุนรวมแต่ละประเภทของบริษทั เพือสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั แต่เนืองจากนกัลงทุนรายย่อย

มีความแตกต่างกนั 

ดงันนั ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาถึงปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนกังานบริษทั 

ซึงจะช่วยให้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนสามารถทีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตอบรับกบัความตอ้งการทีมีมาก

ขึนในอนาคตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างการแข่งขนัไดอ้ย่างยงัยืนมงัคงั โดยการศึกษาครังนีจะ

ศึกษาพนกังาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ทงันีเพือจะนาํผลการศึกษา

ศึกษาทีไดม้าเป็นขอ้มูลในการสร้างสวสัดิการและกาํหนดนโยบายให้แก่พนกังานของบริษทัต่อไป 

วตัถุประสงค์การศึกษาค้นคว้าอสิระ 

1. เพือสํารวจลักษณะปัจจยัด้านประชากรศาสตร์และปัจจยัในการลงทุน ในกองทุนรวมของพนักงาน 

บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 

2. เพือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ

พนกังาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 

3. เพือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัในการลงทุนทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนักงาน 

บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าอสิระ 

การศึกษาครังนี ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ พนกังาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัในเครือ มีประชากรทงัหมด 793 คน (ทีมา : สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์ แบบ 56-1 ประจาํปี 2562) ใช้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีจะใช้ในการศึกษา โดยกาํหนดค่า

ความคลาดเคลือนทียอมรับไดท้ี 0.05 หรือ คิดเป็นค่าความคลาดเคลือนที 5% โดยค่าความเชือมนั จะอยูท่ีระดบั 

95% ไดจ้าํนวน 266 คน ทงันี ผูศึ้กษาใชข้นาดกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครังนี จาํนวน 400 คน สุ่มกลุ่มตวัอยา่ง

แบบชนัภูมิ (Stratified random sampling) โดยการสุ่มทุกชนัแบบกาํหนดสัดส่วน 

ตัวแปรทีใช้ในการศึกษา 

ตวัแปรอิสระ (Independent variables) ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร ดงันี 

(1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือน 

และประสบการณ์ในการลงทุน 

(2) ปัจจยัในการลงทุน ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุน ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและการเมือง 

และดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ตวัแปรตาม (Dependent variables) คือ การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนกังาน บริษทั เมเจอร์ ดี

เวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 
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ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

. สามารถนาํผลการศึกษาทีได้ไปวิเคราะห์ถึงการเลือกลงทุนในกองทุนรวมของพนักงาน บริษทั 

เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 

2. สามารถนําผลการศึกษาทีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุงนโยบายการลงทุนให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิกกองทุนรวม กาํหนดสวสัดิการของพนกังาน สร้างคุณภาพชีวติทีดีให้ตรง

ตามความพึงพอใจ สร้างความมนัคง และสร้างความน่าเชือถือของการเป็นพนกังานบริษทัได ้

3. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมสามารถนาํผลการศึกษาคน้ควา้ทีไดไ้ปใช้ในการปรับปรุงกล

ยุทธ์และแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนได ้

สมมติฐานการศึกษา 

สมมติฐานที 1 พนกังาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ทีมี เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือน และประสบการณ์ในการลงทุนต่างกนั เป็นปัจจยัทีส่งผล

ต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมต่างกนั 

สมมติฐานที 2 ปัจจยัในการลงทุน ดา้นวตัถุประสงค์การลงทุน ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและการเมือง 

และดา้นส่วนประสมทางการตลาด เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนกังาน บริษทั 

เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบักองทุนรวม กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ การระดมเงินลงทุนจากคน

จาํนวนมากและนาํไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพือตงัเป็นกองทุนขึนมา โดยเงินทีได้รับนนัจะมี 

“ผูจ้ดัการกองทุน” ทีเป็นมืออาชีพ นาํเงินไปลงทุนในสินทรัพยต์่าง ๆ ตามนโยบายของแต่ละกองทุน ให้ไดรั้บ

ผลตอบแทนทีงอกเงย แลว้นาํมาเฉลียคืนใหก้บัผูล้งทุนแต่ละรายตามสัดส่วนทีลงทุน (ทีมา : ห้องเรียนนกัลงทุน)  

ความหมายของกองทุนรวม คือโครงการลงทุนทีนาํเงินของผูซื้อหน่วยลงทุนหลายๆ รายมารวมกนั

และ มีการบริหารจดัการกองทุนโดยมืออาชีพ เพือสร้างผลตอบแทนให้กบักองทุน จากนนัจึงนาํผลตอบแทนที

ไดม้าเฉลียกลบัคืนให้กบัผูซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมนนั ในอีกแง่หนึงกองทุนรวมก็

คือ เครืองมือในการลงทุนสําหรับผูล้งทุน ช่วยลดขอ้จาํกดัด้านทุนทรัพย ์เวลาในการติดตามการลงทุน ขอ้มูล 

ประสบการณ์หรือความชาํนาญในการลงทุน โดยระดมเงินลงทุนเป็นกอ้นใหญ่ แลว้ให้ผูบ้ริหารกองทุนทีมีความ

เป็นมืออาชีพในการบริหารจดัการ นาํไปจดัการลงทุนอยา่งเป็นระบบ เพือให้ไดรั้บผลตอบแทนดีทีสุด ภายใต้

กรอบความเสียงทีกาํหนดไว ้(ทีมา : สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทนุ (TSI) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัประชากรศาสตร์ กานตา มูหะหมดั ( ) ไดศ้ึกษาการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร นกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ทีมีเพศต่างกนั ทาํให้
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การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมต่างกัน ซึงผูว้ิจ ัยมี

ความเห็นวา่ เพศต่างกนัทาํให้แนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั

จาํหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาดต่างกัน โดยเพศหญิงมีแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม 

มากกวา่เพศชายโดยอาจเป็นเพราะจาํนวนประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายอยูแ่ลว้ มีอายุต่างกนั 

ทาํใหก้ารตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซึงผูว้ิจยัมี

ความเห็นวา่ นกัลงทุนทีอยูใ่นช่วง -  ส่วนใหญ่มีแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม ไม่ต่างกนัมาก

นกั มีระดบัการศึกษาต่างกนั ทาํใหก้ารตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมไม่ต่างกนั โดยผูว้จิยัมีความเห็นวา่ การศึกษาเป็นปัจจยัสําคญัอยา่งหนึงต่อการตดัสินใจลงทุน ทงัตอ้งมี

การคิดวิเคราะห์ การรับรู้ปัญหา มีอาชีพต่างกนั ทาํให้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกนั แต่จะต่างกนัในดา้นของช่องทางการจดัจาํหน่ายเพียงอยา่งเดียว โดย

ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า อาชีพแต่ล่ะอาชีพก็ความมีความต้องการทีจะลงทุนเพือการเก็บออมเงินเพือไวใ้ช้ในยาม

อนาคตและปัจจุบนั มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนต่างกนั ทาํให้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกนั โดยผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ รายไดมี้ความสําคญักบัการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นจานวนเงินลงทุน 

วธีิดําเนินงาน 

การศึกษาในครังนี เป็นการวิจยัที แบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวจิยัทีมีการศึกษา

ตามสภาพทีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทําหรือควบคุมตัวแปรใด เป็นการรวบรวมข้อมูล

ภาคสนามแบบตดัขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึงเพียงครัง

เดียว โดยใชเ้ครืองมือศึกษาเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการสถิติ โดย

ไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนหลกั ดงันี 

ส่วนที 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม แบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงขอ้เดียว ซึงขอ้

คาํถามเกียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อ

เดือน และประสบการณ์ในการลงทุน จาํนวน 6 ขอ้ กาํหนดให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงคาํตอบ

เดียว 

ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัในการลงทุน ซึงจะประกอบไปด้วยขอ้คาํถามทงัหมด 4 ด้าน 

ประกอบด้วย ด้านวตัถุประสงค์การลงทุน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมือง และด้านส่วนประสมทาง

การตลาด จาํนวน 40 ขอ้ เป็นคาํถามแบบประเมินค่าความสําคญั โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั  

สวนที 3 แบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนกังาน บริษทั 

เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ จาํนวน 1 ขอ้  



6 

 

ส่วนที 4 ขอ้คาํถามเสนอแนะ เพือให้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นเกียวกบั ปัจจยัทีส่งผล

ต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนกังานบริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัใน

เครือ จาํนวน 1 ขอ้ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงสถิติเชิงเชิงพรรณนา ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี (Frequency) 

กบัตวัแปรทีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

รายไดเ้ฉลียต่อเดือน และประสบการณ์ในการลงทุน ใชค้่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) กบัตวัแปรทีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจยัในการลงทุนและปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมของพนกังานบริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 

การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ทดสอบความแตกต่างระหว่างประชากรที

มากกวา่ 2 กลุ่มขึนไป โดยใชส้ถิติ t-test จาํแนกตามเพศ และทดสอบความแตกต่าง จาํแนกตามอายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือน และประสบการณ์ในการลงทุน โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างระหวา่งตวัแปร จะนาํไปสู่การเปรียบเทียบเป็น

รายคู่โดยใชว้ธีิ LSD และการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการค้นคว้าอสิระ 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนกังาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลล

อปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด  

ผลการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ

พนกังาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือน และประสบการณ์ในการลงทุน ทีมีเพศต่างกัน อายุต่างกนั สถานภาพ

ต่างกนั ระดบัการศึกษาต่างกนั และรายไดเ้ฉลียต่อเดือนต่างกนั และประสบการณ์ในการลงทุนต่างกนั มีผลต่อ

ปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนกังานไม่ต่างกนั 

ผลการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัในการลงทุนทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนกังาน 

บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ปัจจยัในการลงทุนทงั 4 ดา้น ประกอบดว้ย 

ดา้นวตัถุประสงค์การลงทุน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมือง และดา้นส่วนประสมทางการตลาด เป็น

ปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนกังาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัในเครือ 
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อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนกังาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลล

อปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด  

ผลการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ

พนักงาน บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ทีมีเพศต่างกัน อายุต่างกัน 

สถานภาพต่างกนั ระดบัการศึกษาต่างกนั รายไดเ้ฉลียต่อเดือนต่างกนั และประสบการณ์ในการลงทุนต่างกนั มี

ผลต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนกังานไม่ต่างกนั 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เพศ พนกังาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัใน

เครือ มีเพศต่างกนั มีผลต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนกังานไม่ต่างกนั ซึงพบวา่ 

เพศหญิง เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมมากกวา่เพศชาย สอดคลอ้งกบั ประภสัสร วารี

ศรี ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย ผล

การศึกษา พบวา่ นกัลงทุนรายย่อยทีมีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน

ในกองทุนรวมโดยรวมและเป็นรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นแรงจูงใจ ดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุน และดา้นการรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารไม่แตกต่างกนั 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ อาย ุพนกังาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัใน

เครือ มีอายุต่างกนั มีผลต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนกังานไม่ต่างกนั ซึงพบวา่ 

ช่วงอายุ นอ้ยกวา่ 25 ปี เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมมากกวา่ช่วงอายอืุน สอดคลอ้งกบั 

ชนัญญา ทองสุข ศึกษาเรือง คุณภาพชีวิตในการทาํงานทีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร

สํานักงานสรรพากรพืนทีกรุงเทพมหานคร 3 ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรสํานักงานสรรพากรพืนที

กรุงเทพมหานคร 3 ทีมีอายุต่างกนั ทาํให้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมไม่ต่างกนั ซึงผลการวิจยัพบวา่ 

อายุในช่วงมากว่า 50 ปี มีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานมากกว่าช่วงอายุอืน ๆ ทงัในด้านคุณภาพงาน และ

ปริมาณงาน  

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ สถานภาพ พนักงาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัในเครือ มีสถานภาพต่างกนั มีผลต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนกังานไม่

ต่างกนั ซึงพบว่า สถานภาพสมรส เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมมากกว่าสถานภาพ

โสดและหมา้ย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ สอดคล้องกบั ประภสัสร วารีศรี ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนรายยอ่ยในประเทศไทย ผลการศึกษา พบวา่ นกัลงทุนรายย่อยทีมีสถานภาพ

แตกต่างกนั มีความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมโดยรวมและเป็นรายด้าน

ไดแ้ก่ ดา้นแรงจูงใจ ดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุน และดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไม่แตกต่างกนั 
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ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ระดบัการศึกษา พนกังาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัในเครือ มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีผลต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ

พนักงานไม่ต่างกนั ซึงพบว่า ระดบัการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมมากทีสุด สอดคล้องกบั กานตา มูหะหมดั ศึกษาเรืองการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกั

ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา่ นกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 

ทาํใหก้ารตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกนั โดยผูว้ิจยั

มีความเห็นว่า การศึกษาเป็นปัจจยัสําคญัอย่างหนึงต่อการตดัสินใจลงทุน ทงัตอ้งมีการคิดวิเคราะห์ การรับรู้

ปัญหา 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ รายได้เฉลียต่อเดือน พนักงาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทัในเครือ มีรายได้เฉลียต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมของพนกังานไม่ต่างกนั ซึงพบว่า รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ระหว่าง 18,000 – 23,000 บาท เป็นปัจจยัที

ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมมากทีสุด สอดคลอ้งกบั กานตา มูหะหมดั ศึกษาเรืองการตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา  พบว่า  นักลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร ทีมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนต่างกนั ทาํให้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกนั โดยผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ รายไดมี้ความสําคญักบัการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นจาํนวนเงินลงทุน  

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประสบการณ์ในการลงทุน พนกังาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัในเครือ มีประสบการณ์ในการลงทุนต่างกนั มีผลต่อปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมของพนกังานไม่ต่างกนั ซึงพบวา่ ประสบการณ์ในการลงทุน ทงัระหวา่ง 6-10 ปี และ มากกวา่ 10 ปี 

ลว้นเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมมากทีสุด ไม่สอดคลอ้งกบั กาญจนา สกุลรวย ศึกษา

เรืองปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคาํของนกัลงทุนทวัไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษา พบวา่ ประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมทองคาํมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุน

รวมทองคาํของนกัลงทุนทวัไปในเขตกรุงเทพมหานครเรืองวตัถุประสงคท์ีลงทุนในกองทุนรวมทองคาํ, บริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทีเปิดซือขายหน่วยลงทุน, จาํนวนเงินทีลงทุนเฉลียต่อครัง, สัดส่วนเงินทีลงทุนเทียบ

กบัทรัพยสิ์นทงัหมด, ระยะเวลาทีถือครองหน่วยลงทุนเฉลียต่อครัง ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้เนืองจาก

ผูท้ีมีประสบการณ์ทางดา้นการลงทุนมากกวา่ยอ่มมีการวเิคราะห์และตดัสินใจเพิมขึนตามประสบการณ์ทีมี 

ผลการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัในการลงทุนทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนกังาน 

บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ปัจจยัในการลงทุนทงั  ดา้น ประกอบด้วย 

ดา้นวตัถุประสงค์การลงทุน ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและการเมือง และด้านส่วนประสมทางการตลาด เป็น
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ปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนกังาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัในเครือ 

ปัจจยัในการลงทุน ดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุน เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม

ของพนักงาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ซึงผูศึ้กษามีความเห็นว่า 

พนักงาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัในเครือ ให้ความสําคัญกบัปัจจยัด้าน

วตัถุประสงค์การลงทุน ในเรืองอตัราผลตอบแทนทีจะไดรั้บ อตัราเงินปันผลทีจะไดรั้บ ราคาต่อหน่วยลงทุน

สูงขึนในอนาคต สิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษี และเพือกระจายความเสียงในการลงทุน เนืองจากมีปัจจยัหลาย

อย่างทีมีผลต่อการตดัสินใจและแนวโน้มการลงทุนในปัจจุบนัและอนาคต ซึงมีผลต่อการขึนลงของราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหุ้น ซึงส่งผลต่อกองทุนรวมดว้ย สอดคลอ้งกบั อมัรา พูลสวสัดิ ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนในเขตจงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยั

ด้านวตัถุประสงค์การลงทุน นักลงทุนทีให้ความสําคญักบัผลตอบแทนมากกว่าเงินฝาก และสิทธิประโยชน์

ทางดา้นภาษี มีความเป็นไปได้ลดลงทีจะเลือกล งทุน LTF ผ่านธนาคารกรุงเทพ จากดั (มหาชน) โดยคาดว่า

น่าจะเป็นผลบางส่วนมาจากนโยบายการลงทุนทีเน้นการลงทุนระยะยาวเพือให้ไดผ้ลตอบแทนทีดี นกัลงทุนที

ตอ้งการเห็นผลตอบแทนเร็วจากการลงทุนทีเงือนไขแต่ละตวัแทนไม่แตกต่างกนัจะเลือกลงทุนกบัตัวแทน

จาํหน่ายอืน เพือเห็นผลตอบแทนทีเร็วกวา่ 

ปัจจยัในการลงทุน ดา้นเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนกังาน 

บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ซึงผูศึ้กษามีความเห็นว่า พนักงาน บริษทั 

เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ในเรืองภาวะ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ภาวะเศรษฐกิจโลก และอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึงมีผลต่อการขึนลง

ของราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหุ้น ซึงส่งผลต่อกองทุนรวมดว้ย สอดคลอ้งกบั ธนพล จนัทร์แกว้เดช ศึกษาเรือง

พฤติกรรมการลงทุนตราสารหุ้นของนักลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยั

แวดล้อมในการลงทุน เศรษฐกิจ มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนตราสารหุ้นของนักลงทุนรายย่อยใน

กรุงเทพมหานคร ซึงผูศึ้กษามีความเห็นว่านกัลงทุนรายย่อยในกรุงเทพมหานครให้ความสําคญักบัปัจจยัด้าน

เศรษฐกิจในเรืองภาวะเงินเฟ้อภาวะเงินฝืดอตัราดอกเบีย ภาวะเศรษฐกิจของประเทศอตัราแลกเปลียนซึง มีผลต่อ

การขึน ลงของราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหุน้ 

ปัจจยัในการลงทุน ดา้นสังคมและการเมือง เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ

พนกังาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ซึงผูศึ้กษามีความเห็นวา่ พนกังาน 

บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ใหค้วามสําคญักบั นโยบายของภาครัฐ ความ

มนัคงความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ ซึงมีผลต่อการขึนลงของราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหุ้นทีนกัลงทุนอาจะ
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เลือกลงทุน ซึงส่งผลต่อกองทุนรวมดว้ย สอดคลอ้งกบั ธนพล จนัทร์แกว้เดช ศึกษาเรืองพฤติกรรมการลงทุนตรา

สารหุ้นของนกัลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน ดา้น

สังคมและการเมือง มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนตราสารหุ้นของนกัลงทุนรายยอ่ยในกรุงเทพมหานคร ซึงผูว้ิจยั

มีความเห็นว่านกัลงทุนรายย่อยในกรุงเทพมหานคร ให้ความสาคญัต่อปัจจยัดา้นสังคมและการเมือง ในเรือง 

เสถียรภาพของรัฐบาล นโยบายของภาครัฐ ทีส่งผลต่อเศรษฐกิจ ในเรืองต่าง ๆ 

ปัจจยัในการลงทุน ดา้นส่วนประสมทางการตลาด เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน

รวมของพนกังาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ซึงผูศึ้กษามีความเห็นว่า 

พนักงาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ให้ความสําคญักบั ปัจจยัด้าน

กระบวนการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้น

การส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ สอดคลอ้งกบั สุรัสวดี มนตรีภกัดิ ศึกษาเรืองปัจจยัทีส่งผลต่อ

การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ (RMF) ของนกัลงทุน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ( Ps) ทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมเพือการเลียงชีพ (RMF) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และพนกังานทางการตลาด ปัจจยัดา้นราคา และ

ปัจจยัด้านกระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ (RMF) ปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการตลาดส่งผลลบต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ (RMF) 

ข้อเสนอแนะ 

ปัจจยัส่วนบุคคลจากการศึกษาศึกษาในครังนีแสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือน และประสบการณ์ในการลงทุน เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อ

การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนกังาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัใน

เครือไม่ต่างกนั จึงควรให้ความสําคญัในทุกๆดา้น เพือให้บริษทัใชพ้ิจารณาเลือกกองทุนรวม สําหรับสวสัดิการ

ของพนกังานไดอ้ยา่งตรงตามความตอ้งการทีจะลงทุนของพนกังาน และเป็นการสร้างแรงจูงในการเลือกทาํงาน

ทีบริษทันี 

ปัจจยัในการลงทุน ประกอบไปดว้ย ดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุน ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและการเมือง 

และดา้นส่วนประสมทางการตลาด เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนกังาน บริษทั 

เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ดงันนัจึงควรใหค้วามสาํคญักบั อตัราผลตอบแทนที

จะไดรั้บ อตัราเงินปันผลทีจะไดรั้บ ซึงอาจจะเป็นการแนะนาํการลงทุน โดยการเชิญบริษทัหลกัทรัพบ?มาให้

ขอ้มูล มีการอพัเดทขอ้มูลกองทุนรวมตลอดเวลา และให้ความรู้กบัพนกังานสามารถเลือกลงทุนในรูปแบบอืน 

ให้ได้ผลตอบแทนในรูปของ ดอกเบีย หรือเงินปันผลแล้วแต่ประเภทหลกัทรัพยท์ีลงทุน มีกการแนะนาการ

ลงทุน เรืองแนวโน้มการลงทุน ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด อตัราดอกเบีย ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อตัรา
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แลกเปลียน การขึนลงของราคาทองคาํในตลาด ราคานาํมนั รวมไปถึงการเมืองและโรคระบาด ซึงส่งผลโดยตรง

ต่อดชันีราคาในตลาดหลกัทรัพยท์งัในประเทษและโดยรวม 

ข้อเสนอแนะเพือการศึกษาในครังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตวัแปรปัจจยัดา้นอืนๆ เพิมทีเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม

ของพนกังาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ เช่น ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ปัจจยั

ด้านกระบวนตดัสินใจ เพือจะได้นาํมาแก้ไขและปรับปรุง สามารถสร้างทศัคติทีดีต่อการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมของพนกังาน  

2. พนกังานทีศึกษาครังนี เป็นเพียงกลุ่มพนกังาน บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัในเครือ เท่านนั ซึงถา้ตอ้งการขอ้มูลทีมีความหลากหลายมากขึน ควรจะเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษา

ครังต่อไปทีแตกต่างจากเดิม หรือเพิมกลุ่มขนาดประชากร จากของเดิมเป็นเพียงพนกังานของบริษทั เมเจอร์ ดี

เวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ อาจจะตอ้งเพิมประชากรเป็นระดบัภาคหรือระดบัประเทศ 

เพือให้ไดรั้บขอ้มูลทีมีความหลากหลาย 

3. การเลือกใช้เทคนิคการศึกษานนั อาจจะนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ ดว้ยวิธีการอืน เพือให้ไดผ้ล

การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติทีมีความหลากหลายและเลือกใชว้ธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงมากยิงขึน  
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