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การศึกษาค้นคว้าครังนีมีวตั ถุประสงค์ ( ) เพือสํารวจลักษณะปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยใน
การลงทุน ในกองทุนรวมของพนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ ( )
เพือศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของพนักงาน
บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ ( ) เพือศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยในการลงทุน
ทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของพนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ในเครื อ
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ พนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ในเครื อ จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ความถี
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี ย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติ ฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิ ติความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนําไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีของ
LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression)
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า พนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ในเครื อ ทีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี ยต่อเดือน
และประสบการณ์ในการลงทุน ต่างกัน เป็ นปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุ นในกองทุ นรวมของพนัก งาน
บริ ษทั เมเจอร์ ดี เวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อไม่ต่างกัน นอกจากนี ปั จจัยในการลงทุ น
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ประกอบด้วย ด้านวัต ถุ ประสงค์ก ารลงทุ น ด้านเศรษฐกิ จ ด้านสังคมและการเมือง และด้านส่ วนประสมทาง
การตลาด เป็ นปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของพนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ
คําสํ าคัญ : พนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ; 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
ทิ ศ ทางการลงทุ น ในกองทุ น รวม ยุค New Normal ช่ ว งวิ ก ฤต COVID-19 ธุ ร กิ จ กองทุ น รวมได้รั บ
ผลกระทบเหมือนกับธุ รกิ จอืนๆ โดยสิ นไตรมาส 1 ปี 2563 กองทุนรวมในไทยมีมูลค่าทรั พย์สินสุ ทธิ 4.6 ล้าน
ล้านบาท ลดลง 15.30% จากสิ นปี 2562 ในช่วงสภาวะปั ญหาเศรษฐกิจปั จจุบนั ภาวะการแข่งขันของธุรกิจจัดการ
กองทุนรวมมีมากขึน บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม จึงต้องมีการสร้างกลยุทธ์ทางด้านนโยบายการลงทุน
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ของกองทุนรวมแต่ละประเภทของบริ ษทั เพือสร้างความได้เปรี ยบเชิ งการแข่งขัน แต่เนืองจากนักลงทุนรายย่อย
มีความแตกต่างกัน
ดังนัน ผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาถึงปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของพนักงานบริ ษทั
ซึ งจะช่วยให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนสามารถทีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบรับกับความต้องการทีมี มาก
ขึนในอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถสร้างการแข่งขันได้อย่างยังยืนมังคัง โดยการศึกษาครังนีจะ
ศึกษาพนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ ทังนีเพือจะนําผลการศึ กษา
ศึกษาทีได้มาเป็ นข้อมูลในการสร้างสวัสดิการและกําหนดนโยบายให้แก่พนักงานของบริ ษทั ต่อไป
วัตถุประสงค์ การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
1. เพือสํารวจลักษณะปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และปั จจัยในการลงทุน ในกองทุนรวมของพนักงาน
บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ
2. เพือศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุ นในกองทุ น รวมของ
พนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ
3. เพือศึกษาอิ ทธิ พลของปั จจัยในการลงทุนทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุ นในกองทุ นรวมของพนักงาน
บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ
ขอบเขตของการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
การศึกษาครังนี ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี คื อ พนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดี เวลลอปเม้นท์ จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ มีประชากรทังหมด 793 คน (ทีมา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แบบ 56-1 ประจําปี 2562) ใช้ข นาดของกลุ่ ม ตัว อย่างที จะใช้ใ นการศึ ก ษา โดยกํา หนดค่ า
ความคลาดเคลือนทียอมรับได้ที 0.05 หรื อ คิดเป็ นค่าความคลาดเคลือนที 5% โดยค่าความเชื อมัน จะอยูท่ ีระดับ
95% ได้จาํ นวน 266 คน ทังนี ผูศ้ ึกษาใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนี จํานวน 400 คน สุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
แบบชันภูมิ (Stratified random sampling) โดยการสุ่ มทุกชันแบบกําหนดสัดส่ วน
ตัวแปรทีใช้ ในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ดังนี
(1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี ยต่อเดื อน
และประสบการณ์ในการลงทุน
(2) ปั จจัยในการลงทุน ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมื อง
และด้านส่ วนประสมทางการตลาด
ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือ การตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของพนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ
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ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้รับ
. สามารถนําผลการศึก ษาที ได้ไปวิเคราะห์ ถึงการเลื อกลงทุน ในกองทุนรวมของพนักงาน บริ ษทั
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ
2. สามารถนําผลการศึ ก ษาที ได้ไ ปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒ นา ปรั บ ปรุ ง นโยบายการลงทุ น ให้
สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกกองทุนรวม กําหนดสวัสดิการของพนักงาน สร้างคุณภาพชีวติ ที ดีให้ตรง
ตามความพึงพอใจ สร้างความมันคง และสร้างความน่าเชื อถือของการเป็ นพนักงานบริ ษทั ได้
3. บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมสามารถนําผลการศึกษาค้นคว้าทีได้ไปใช้ในการปรับปรุ งกล
ยุทธ์และแผนการตลาดให้สอดคล้องกับการตัดสิ นใจลงทุนของนักลงทุนได้
สมมติฐานการศึกษา
สมมติฐานที 1 พนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ ทีมี เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลียต่อเดื อน และประสบการณ์ในการลงทุนต่างกัน เป็ นปั จจัยทีส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมต่างกัน
สมมติฐานที 2 ปัจจัยในการลงทุน ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมือง
และด้านส่ วนประสมทางการตลาด เป็ นปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของพนักงาน บริ ษทั
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎี เกี ยวกับกองทุนรวม กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ การระดมเงิ นลงทุ นจากคน
จํานวนมากและนําไปจดทะเบี ยนให้มีฐานะเป็ นนิ ติบุค คล เพือตังเป็ นกองทุ น ขึนมา โดยเงิ นที ได้รับ นันจะมี
“ผูจ้ ดั การกองทุน” ทีเป็ นมืออาชีพ นําเงินไปลงทุนในสิ นทรัพย์ต่าง ๆ ตามนโยบายของแต่ละกองทุน ให้ได้รับ
ผลตอบแทนทีงอกเงย แล้วนํามาเฉลียคืนให้กบั ผูล้ งทุนแต่ละรายตามสัดส่ วนทีลงทุน (ทีมา : ห้องเรี ยนนักลงทุน)
ความหมายของกองทุนรวม คือโครงการลงทุ นทีนําเงิ นของผูซ้ ื อหน่ วยลงทุ นหลายๆ รายมารวมกัน
และ มีการบริ หารจัดการกองทุนโดยมืออาชี พ เพือสร้างผลตอบแทนให้กบั กองทุน จากนันจึงนําผลตอบแทนที
ได้มาเฉลียกลับคืนให้กบั ผูซ้ ื อหน่วยลงทุนตามสัดส่ วนการลงทุนในกองทุนรวมนัน ในอีกแง่หนึงกองทุนรวมก็
คือ เครื องมื อในการลงทุนสําหรับผูล้ งทุน ช่ วยลดข้อจํากัดด้านทุนทรัพย์ เวลาในการติดตามการลงทุ น ข้อมูล
ประสบการณ์หรื อความชํานาญในการลงทุน โดยระดมเงินลงทุนเป็ นก้อนใหญ่ แล้วให้ผบู ้ ริ หารกองทุนทีมีความ
เป็ นมืออาชี พในการบริ หารจัดการ นําไปจัดการลงทุนอย่างเป็ นระบบ เพือให้ได้รับผลตอบแทนดีทีสุ ด ภายใต้
กรอบความเสี ยงทีกําหนดไว้ (ทีมา : สถาบันพัฒนาความรู ้ตลาดทนุ (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย)
แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับประชากรศาสตร์ กานตา มูหะหมัด ( ) ได้ศึกษาการตัดสิ นใจลงทุนใน
กองทุนรวมของนักลงทุนในเขตกรุ งเทพมหานคร นักลงทุนในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ที มีเพศต่างกัน ทําให้

5
การตัด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมของนัก ลงทุ น ในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยภาพรวมต่ า งกัน ซึ งผูว้ ิจ ัย มี
ความเห็ นว่า เพศต่างกันทําให้แนวโน้มการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม ทางการตลาดต่างกัน โดยเพศหญิงมี แ นวโน้ม การตัด สิ นใจลงทุ นในกองทุ น รวม
มากกว่าเพศชายโดยอาจเป็ นเพราะจํานวนประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชายอยูแ่ ล้ว มีอายุต่างกัน
ทําให้การตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ งผูว้ ิจยั มี
ความเห็ นว่า นักลงทุนทีอยูใ่ นช่วง - ส่ วนใหญ่มีแนวโน้มการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวม ไม่ต่างกันมาก
นัก มีระดับการศึกษาต่างกัน ทําให้การตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
ภาพรวมไม่ต่างกัน โดยผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า การศึกษาเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนึ งต่อการตัดสิ นใจลงทุน ทังต้องมี
การคิดวิเคราะห์ การรั บรู ้ ปัญหา มีอาชี พต่างกัน ทําให้การตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกัน แต่จะต่างกันในด้านของช่องทางการจัดจําหน่ายเพียงอย่างเดียว โดย
ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า อาชี พแต่ล่ะอาชีพก็ความมีความต้องการทีจะลงทุ นเพือการเก็บออมเงิ นเพือไว้ใช้ใ นยาม
อนาคตและปั จจุบนั มีรายได้เฉลียต่อเดือนต่างกัน ทําให้การตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกัน โดยผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า รายได้มีความสําคัญกับการตัดสิ นใจลงทุนใน
กองทุนรวมในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านจานวนเงินลงทุน
วิธีดําเนินงาน
การศึกษาในครังนี เป็ นการวิจยั ที แบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็ นการวิจยั ทีมีการศึกษา
ตามสภาพที เป็ นไปตามธรรมชาติ โดยไม่ มี ก ารจัด กระทํา หรื อ ควบคุ ม ตัว แปรใด เป็ นการรวบรวมข้อ มู ล
ภาคสนามแบบตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็ นการเก็บข้อมูลในช่ วงระยะเวลาใดเวลาหนึ งเพียงครัง
เดียว โดยใช้เครื องมือศึกษาเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการสถิติ โดย
ได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วนหลัก ดังนี
ส่ วนที 1 ข้อมู ลส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม แบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงข้อเดี ยว ซึ งข้อ
คําถามเกี ยวกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา รายได้เฉลี ยต่อ
เดื อน และประสบการณ์ ในการลงทุ น จํานวน 6 ข้อ กําหนดให้ผูต้ อบแบบสอบถามเลื อกตอบได้เพียงคําตอบ
เดียว
ส่ วนที 2 แบบสอบถามเกี ยวกับปั จจัยในการลงทุ น ซึ งจะประกอบไปด้วยข้อ คําถามทังหมด 4 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านวัต ถุ ประสงค์ก ารลงทุน ด้านเศรษฐกิ จ ด้านสังคมและการเมื อง และด้านส่ วนประสมทาง
การตลาด จํานวน 40 ข้อ เป็ นคําถามแบบประเมินค่าความสําคัญ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ
สวนที 3 แบบสอบถามเกียวกับปั จจัยทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของพนักงาน บริ ษทั
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ จํานวน 1 ข้อ
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ส่ วนที 4 ข้อคําถามเสนอแนะ เพือให้ผตู ้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็ นเกียวกับ ปั จจัยทีส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของพนักงานบริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ใน
เครื อ จํานวน 1 ข้อ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ดว้ ยสถิ ติเชิ งสถิ ติเชิ งเชิ งพรรณนา ใช้ค่าร้ อยละ (Percentage) และค่าความถี (Frequency)
กับ ตัวแปรที มีระดับ การวัดเชิ งกลุ่ ม ได้แก่ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา
รายได้เฉลียต่อเดือน และประสบการณ์ในการลงทุน ใช้ค่าเฉลีย (Mean) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) กับตัวแปรทีมี ระดับการวัดเชิ งปริ มาณ ได้แก่ ปั จจัยในการลงทุนและปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ลงทุนในกองทุนรวมของพนักงานบริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ
การวิเคราะห์ ด้วยสถิ ติเ ชิ งอนุ ม าน (Inference Statistics) ทดสอบความแตกต่ างระหว่า งประชากรที
มากกว่า 2 กลุ่มขึนไป โดยใช้สถิติ t-test จําแนกตามเพศ และทดสอบความแตกต่าง จําแนกตามอายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือน และประสบการณ์ในการลงทุน โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิ ติความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างระหว่างตัวแปร จะนําไปสู่ การเปรี ยบเทียบเป็ น
รายคู่โดยใช้วธิ ี LSD และการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการค้ นคว้ าอิสระ
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของพนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลล
อปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
ผลการศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของ
พนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึ กษา รายได้เฉลี ยต่อเดือน และประสบการณ์ ในการลงทุ น ที มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน สถานภาพ
ต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน และรายได้เฉลียต่อเดือนต่างกัน และประสบการณ์ ในการลงทุนต่างกัน มีผลต่อ
ปัจจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของพนักงานไม่ต่างกัน
ผลการศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยในการลงทุนทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของพนักงาน
บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ ปั จจัยในการลงทุนทัง 4 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านวัตถุ ประสงค์การลงทุน ด้านเศรษฐกิ จ ด้านสังคมและการเมือง และด้านส่ วนประสมทางการตลาด เป็ น
ปัจจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของพนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ในเครื อ
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อภิปรายผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของพนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลล
อปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
ผลการศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของ
พนัก งาน บริ ษ ัท เมเจอร์ ดี เ วลลอปเม้น ท์ จํา กัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ในเครื อ ที มี เ พศต่ า งกัน อายุ ต่ า งกัน
สถานภาพต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน รายได้เฉลียต่อเดือนต่างกัน และประสบการณ์ในการลงทุนต่างกัน มี
ผลต่อปั จจัยทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของพนักงานไม่ต่างกัน
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ พนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ใน
เครื อ มีเพศต่างกัน มีผลต่อปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของพนักงานไม่ต่างกัน ซึ งพบว่า
เพศหญิง เป็ นปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมมากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับ ประภัสสร วารี
ศรี ศึ ก ษาเรื องปั จจัย ที มี ผลต่อการตัด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมของนัก ลงทุ น รายย่อยในประเทศไทย ผล
การศึกษา พบว่า นักลงทุนรายย่อยทีมีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกียวกับปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุน
ในกองทุนรวมโดยรวมและเป็ นรายด้านได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน และด้านการรับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารไม่แตกต่างกัน
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ อายุ พนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ใน
เครื อ มีอายุต่างกัน มีผลต่อปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของพนักงานไม่ต่างกัน ซึ งพบว่า
ช่วงอายุ น้อยกว่า 25 ปี เป็ นปัจจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมมากกว่าช่วงอายุอืน สอดคล้องกับ
ชนัญญา ทองสุ ข ศึกษาเรื อง คุณภาพชี วิตในการทํางานทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากร
สํ า นั ก งานสรรพากรพื นที กรุ ง เทพมหานคร 3 ผลการศึ ก ษา พบว่ า บุ ค ลากรสํ า นั ก งานสรรพากรพื นที
กรุ งเทพมหานคร 3 ทีมีอายุต่างกัน ทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานโดยรวมไม่ต่างกัน ซึ งผลการวิจยั พบว่า
อายุในช่ วงมากว่า 50 ปี มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานมากกว่าช่วงอายุอืน ๆ ทังในด้านคุ ณภาพงาน และ
ปริ มาณงาน
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ สถานภาพ พนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดี เวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ในเครื อ มีสถานภาพต่างกัน มีผลต่อปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของพนักงานไม่
ต่างกัน ซึ งพบว่า สถานภาพสมรส เป็ นปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมมากกว่าสถานภาพ
โสดและหม้าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่ สอดคล้องกับ ประภัสสร วารี ศ รี ศึ ก ษาเรื องปั จจัยที มีผลต่ อการตัดสิ นใจ
ลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า นักลงทุนรายย่อยทีมีสถานภาพ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็ นเกียวกับปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุ นรวมโดยรวมและเป็ นรายด้าน
ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน และด้านการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารไม่แตกต่างกัน
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ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ระดับการศึกษา พนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ในเครื อ มี ระดับ การศึ กษาต่างกัน มีผลต่อปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัด สิ นใจลงทุน ในกองทุนรวมของ
พนักงานไม่ต่างกัน ซึ งพบว่า ระดับการศึ กษา สู งกว่าปริ ญญาตรี เป็ นปั จจัยที ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนใน
กองทุ นรวมมากทีสุ ด สอดคล้องกับ กานตา มู หะหมัด ศึก ษาเรื องการตัดสิ นใจลงทุ นในกองทุ นรวมของนัก
ลงทุนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า นักลงทุนในเขตกรุ งเทพมหานคร ทีมีระดับการศึกษาต่างกัน
ทําให้การตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกัน โดยผูว้ ิจยั
มี ความเห็ นว่า การศึกษาเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนึ งต่อการตัดสิ นใจลงทุ น ทังต้องมีการคิ ดวิเคราะห์ การรั บรู ้
ปั ญหา
ปั จ จัย ด้านประชากรศาสตร์ รายได้เฉลี ยต่อ เดื อ น พนัก งาน บริ ษทั เมเจอร์ ดี เวลลอปเม้น ท์ จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ มี รายได้เฉลี ยต่อเดื อนต่างกัน มีผลต่อปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุ น ใน
กองทุนรวมของพนักงานไม่ต่างกัน ซึ งพบว่า รายได้เฉลี ยต่อเดื อน ระหว่าง 18,000 – 23,000 บาท เป็ นปั จจัยที
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมมากทีสุ ด สอดคล้องกับ กานตา มูหะหมัด ศึ กษาเรื องการตัดสิ นใจ
ลงทุ น ในกองทุ น รวมของนั ก ลงทุ น ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ ก ษา พบว่ า นั ก ลงทุ น ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ทีมีรายได้เฉลียต่อเดื อนต่างกัน ทําให้การตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกัน โดยผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า รายได้มีความสําคัญกับการตัดสิ นใจลงทุนใน
กองทุนรวมในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านจํานวนเงินลงทุน
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประสบการณ์ในการลงทุน พนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ มีประสบการณ์ในการลงทุนต่างกัน มีผลต่อปั จจัยทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนใน
กองทุนรวมของพนักงานไม่ต่างกัน ซึ งพบว่า ประสบการณ์ในการลงทุน ทังระหว่าง 6-10 ปี และ มากกว่า 10 ปี
ล้วนเป็ นปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมมากทีสุ ด ไม่สอดคล้องกับ กาญจนา สกุลรวย ศึกษา
เรื องปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุนทัวไปในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษา พบว่า ประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมทองคํามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุน
รวมทองคําของนักลงทุนทัวไปในเขตกรุ งเทพมหานครเรื องวัตถุประสงค์ทีลงทุนในกองทุนรวมทองคํา, บริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนทีเปิ ดซื อขายหน่ วยลงทุน, จํานวนเงินทีลงทุนเฉลียต่อครัง, สัดส่ วนเงินทีลงทุนเทียบ
กับทรัพย์สินทังหมด, ระยะเวลาทีถือครองหน่วยลงทุนเฉลียต่อครัง ซึงสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ เนืองจาก
ผูท้ ีมีประสบการณ์ทางด้านการลงทุนมากกว่าย่อมมีการวิเคราะห์และตัดสิ นใจเพิมขึนตามประสบการณ์ทีมี
ผลการศึกษาอิทธิ พลของปัจจัยในการลงทุนทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของพนักงาน
บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ ปั จจัยในการลงทุนทัง ด้าน ประกอบด้วย
ด้านวัตถุ ประสงค์การลงทุ น ด้านเศรษฐกิ จ ด้านสังคมและการเมือง และด้านส่ วนประสมทางการตลาด เป็ น
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ปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของพนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ในเครื อ
ปัจจัยในการลงทุน ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน เป็ นปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวม
ของพนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดี เวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ ซึ งผูศ้ ึ ก ษามีค วามเห็ น ว่า
พนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดี เวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ ให้ความสําคัญกับ ปั จจัย ด้าน
วัตถุประสงค์การลงทุน ในเรื องอัตราผลตอบแทนทีจะได้รับ อัตราเงิ นปั นผลทีจะได้รับ ราคาต่อหน่ วยลงทุ น
สู งขึนในอนาคต สิ ทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษี และเพือกระจายความเสี ยงในการลงทุน เนื องจากมีปัจจัย หลาย
อย่างทีมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจและแนวโน้ม การลงทุ น ในปั จจุ บ นั และอนาคต ซึ งมี ผลต่ อการขึ นลงของราคา
หลักทรั พย์ในตลาดหุ ้น ซึ งส่ งผลต่อกองทุนรวมด้วย สอดคล้องกับ อัมรา พูลสวัสดิ ศึ กษาเรื องปั จจัยทีมีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวของนักลงทุนในเขตจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัย
ด้านวัตถุ ป ระสงค์การลงทุ น นักลงทุ น ที ให้ความสําคัญกับผลตอบแทนมากกว่าเงิ น ฝาก และสิ ท ธิ ประโยชน์
ทางด้านภาษี มี ความเป็ นไปได้ลดลงที จะเลื อกล งทุน LTF ผ่านธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) โดยคาดว่า
น่าจะเป็ นผลบางส่ วนมาจากนโยบายการลงทุนทีเน้นการลงทุนระยะยาวเพือให้ได้ผลตอบแทนทีดี นักลงทุนที
ต้องการเห็ นผลตอบแทนเร็ วจากการลงทุน ทีเงื อนไขแต่ละตัวแทนไม่ แตกต่างกัน จะเลื อกลงทุนกับ ตัว แทน
จําหน่ายอืน เพือเห็นผลตอบแทนทีเร็ วกว่า
ปั จจัยในการลงทุน ด้านเศรษฐกิจ เป็ นปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของพนักงาน
บริ ษทั เมเจอร์ ดี เวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ ซึ งผูศ้ ึ กษามีความเห็ นว่า พนักงาน บริ ษทั
เมเจอร์ ดี เวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ในเรื องภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ภาวะเศรษฐกิจโลก และอัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ งมีผลต่อการขึนลง
ของราคาหลักทรั พย์ในตลาดหุ ้น ซึ งส่ งผลต่อกองทุนรวมด้วย สอดคล้องกับ ธนพล จันทร์ แก้วเดช ศึกษาเรื อง
พฤติ ก รรมการลงทุ น ตราสารหุ ้น ของนัก ลงทุ นรายย่อย ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ กษา พบว่า ปั จจัย
แวดล้ อ มในการลงทุ น เศรษฐกิ จ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการลงทุ น ตราสารหุ ้ น ของนั ก ลงทุ น รายย่ อ ยใน
กรุ งเทพมหานคร ซึ งผูศ้ ึกษามีความเห็ นว่านักลงทุนรายย่อยในกรุ งเทพมหานครให้ความสําคัญกับปั จจัย ด้าน
เศรษฐกิจในเรื องภาวะเงินเฟ้ อภาวะเงินฝื ดอัตราดอกเบีย ภาวะเศรษฐกิจของประเทศอัตราแลกเปลี ยนซึ ง มีผลต่อ
การขึน ลงของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหุ น้
ปัจจัยในการลงทุน ด้านสังคมและการเมือง เป็ นปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของ
พนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ ซึ งผูศ้ ึกษามีความเห็ นว่า พนักงาน
บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ ให้ความสําคัญกับ นโยบายของภาครัฐ ความ
มันคงความสงบเรี ยบร้อย ภายในประเทศ ซึ งมีผลต่อการขึนลงของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหุ ้นทีนักลงทุนอาจะ
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เลือกลงทุน ซึ งส่ งผลต่อกองทุนรวมด้วย สอดคล้องกับ ธนพล จันทร์แก้วเดช ศึกษาเรื องพฤติกรรมการลงทุนตรา
สารหุ ้นของนักลงทุนรายย่อย ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัย แวดล้อมในการลงทุ น ด้าน
สังคมและการเมือง มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนตราสารหุ ้นของนักลงทุนรายย่อยในกรุ งเทพมหานคร ซึ งผูว้ ิจยั
มี ความเห็ นว่านักลงทุนรายย่อยในกรุ งเทพมหานคร ให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านสังคมและการเมื อง ในเรื อง
เสถียรภาพของรัฐบาล นโยบายของภาครัฐ ทีส่งผลต่อเศรษฐกิจ ในเรื องต่าง ๆ
ปั จจัยในการลงทุน ด้านส่ วนประสมทางการตลาด เป็ นปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุ น
รวมของพนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ ซึ งผูศ้ ึกษามีความเห็นว่า
พนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดี เวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ ให้ความสําคัญกับ ปั จจัยด้า น
กระบวนการ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปั จจัยด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด และปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ สอดคล้องกับ สุ รัสวดี มนตรี ภกั ดิ ศึ กษาเรื องปั จจัยทีส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ (RMF) ของนักลงทุน Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ ม ณฑล ผลการศึ กษา พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ( Ps) ที ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุ นใน
กองทุนรวมเพือการเลียงชีพ (RMF) ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และพนักงานทางการตลาด ปั จจัยด้านราคา และ
ปั จ จัย ด้า นกระบวนการ ส่ ง ผลต่ อการตัด สิ น ใจลงทุน ในกองทุน รวมเพื อการเลี ยงชี พ (RMF) ปั จจัยด้า นการ
ส่ งเสริ มการตลาดส่ งผลลบต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ (RMF)
ข้อเสนอแนะ
ปั จจัยส่ วนบุคคลจากการศึกษาศึกษาในครังนีแสดงให้เห็ นว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ โดยแบ่งเป็ น
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือน และประสบการณ์ในการลงทุน เป็ นปั จจัยทีส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของพนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ใน
เครื อไม่ต่างกัน จึงควรให้ความสําคัญในทุกๆด้าน เพือให้บริ ษทั ใช้พิจารณาเลือกกองทุนรวม สําหรับสวัสดิการ
ของพนักงานได้อย่างตรงตามความต้องการทีจะลงทุนของพนักงาน และเป็ นการสร้างแรงจูงในการเลือกทํางาน
ทีบริ ษทั นี
ปัจจัยในการลงทุน ประกอบไปด้วย ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมือง
และด้านส่ วนประสมทางการตลาด เป็ นปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมของพนักงาน บริ ษทั
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ ดังนันจึงควรให้ความสําคัญกับ อัตราผลตอบแทนที
จะได้รับ อัตราเงิ นปั นผลทีจะได้รับ ซึ งอาจจะเป็ นการแนะนําการลงทุน โดยการเชิ ญบริ ษทั หลักทรัพบ?มาให้
ข้อมูล มีการอัพเดทข้อมูลกองทุนรวมตลอดเวลา และให้ความรู ้กบั พนักงานสามารถเลือกลงทุนในรู ปแบบอืน
ให้ได้ผลตอบแทนในรู ปของ ดอกเบี ย หรื อเงิ นปั นผลแล้วแต่ป ระเภทหลักทรั พย์ทีลงทุน มี กการแนะนาการ
ลงทุน เรื องแนวโน้มการลงทุ น ภาวะเงิ นเฟ้ อ ภาวะเงิ นฝื ด อัตราดอกเบี ย ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อัตรา
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แลกเปลียน การขึนลงของราคาทองคําในตลาด ราคานํามัน รวมไปถึงการเมืองและโรคระบาด ซึ งส่ งผลโดยตรง
ต่อดัชนีราคาในตลาดหลักทรัพย์ทงในประเทษและโดยรวม
ั
ข้อเสนอแนะเพือการศึกษาในครังต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปั จจัยด้านอืนๆ เพิมทีเป็ นปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุ นรวม
ของพนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ เช่น ปั จจัยด้านแรงจูงใจ ปั จจัย
ด้านกระบวนตัดสิ น ใจ เพือจะได้นาํ มาแก้ไขและปรั บ ปรุ ง สามารถสร้ างทัศคติทีดี ต่อการตัด สิ น ใจลงทุ นใน
กองทุนรวมของพนักงาน
2. พนักงานทีศึกษาครังนี เป็ นเพียงกลุ่มพนักงาน บริ ษทั เมเจอร์ ดี เวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ในเครื อ เท่านัน ซึ งถ้าต้องการข้อมูลทีมีความหลากหลายมากขึน ควรจะเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษา
ครังต่อไปทีแตกต่างจากเดิม หรื อเพิมกลุ่มขนาดประชากร จากของเดิมเป็ นเพียงพนักงานของบริ ษทั เมเจอร์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ อาจจะต้องเพิมประชากรเป็ นระดับภาคหรื อระดับประเทศ
เพือให้ได้รับข้อมูลทีมีความหลากหลาย
3. การเลือกใช้เทคนิ คการศึกษานัน อาจจะนําข้อมูลมาวิเคราะห์ ทางสถิติ ด้วยวิธีการอืน เพือให้ได้ผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติทีมีความหลากหลายและเลือกใช้วธิ ีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงมากยิงขึน
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