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บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนทองค าของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนทองค าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบ
เป็นสัดส่วน (proportional stratified random sampling) และสุ่มแบบอย่างง่าย (simple random 
sampling) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 39 ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 
30,001 – 50,000 บาท ในดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้น
ลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนทองค าของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ในขณะท่ีด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นขั้นตอนการให้บริการไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนทองค าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  

 

 

ค าส าคญั: กองทุนทองค า, ส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจ, บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
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THE INFLUENCE OF MARKETING MIX ON  

CONSUMER PURCHASING DECISION OF GOLD FUND IN BANGKOK 

Chatpimon Kwanthalay chatpimon.k@gmail.com 

ABSTRACT 

 This research had objective to study the influence of marketing mix on consumer 

purchasing decision of gold fund in Bangkok. Samples were 400 peoples derived from 

proportional stratified random sampling and simple random sampling technique. Employed 

statistics included mean, percentage, standard deviation and multiple regression analysis. 

 The results show that most participants were single female, aged between 30 – 39 years 

old, completed an undergraduate study, they were corporate employees with average monthly 

income between 30,001 – 50,000 baht. For analysis of marketing mix factor, product and physical 

are influence on consumer purchasing decision of gold fund in Bangkok at the statistically 

significant level of .05, while price, place, promotion, people and process did not influence on 

consumer decision of gold fund in Bangkok at the statistically significant level of .05 
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บทน ำ 

“ทองค า” นั้นอยูคู่่กบัสังคมไทยมาชา้นานทั้งในฐานะเคร่ืองวดัความมัง่คัง่ส่วนบุคคล และ

ดชันีช้ีวดัเศรษฐกิจโดยรวม ดว้ยคุณสมบติัพิเศษของทองค าท่ีต่างจากโลหะมีค่าชนิดอ่ืนในแง่ของ

ความงดงาม ความคงทน ความหายาก และการท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดน้บัคร้ังไม่ถว้น จึงไม่

เพียงท าใหท้องค าเป็นเคร่ืองประดบัท่ีไดรั้บความนิยมเท่านั้น แต่ยงัสามารถเกบ็ออมไวเ้พื่อความมัง่

คัง่ในระยะยาวไดอี้กดว้ย ท าให้ ในปัจจุบนัการลงทุนในทองค าไดรั้บความนิยมมากข้ึน คนเร่ิมหัน

มาสนใจซ้ือทองค าแท่งเก็บสะสมแทน เน่ืองจากซ้ือขายคล่องตวักว่าทองรูปพรรณและไม่มีค่า

ก าเหน็จ (นิภาพนัธ์ พนูเสถียรทรัพย,์ 2561) 

กองทุนรวมทองค า หรือ Gold Fund คือ การลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนใน

ทองค า  การเคล่ือนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามความเคล่ือนไหวของราคาทองค าใน

ตลาดโลก เปรียบเสมือนลงทุนในทองค าแท่งทางออ้มผ่านกองทุนหลกัในต่างประเทศ ซ่ึงจะน าเงิน

ไปลงทุนในทองค าแท่ง 99.99% หรือ 99.50% อีกทีหน่ึง มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจึงไม่ได้

ข้ึนลงตามราคาทองค าในประเทศ แต่จะอิงตามราคาทองค าโลก อยา่งไรกดี็ การท่ีกองทุนน าเงินไป

ลงทุนในต่างประเทศ ก่อใหเ้กิดความเส่ียงในเร่ืองของอตัราแลกเปล่ียนมาเก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงขอ้ดีของ

การลงทุนในกองทุนรวมทองค า คือ นกัลงทุนสามารถใชเ้งินลงทุนเร่ิมตน้ไม่มาก ส่วนใหญ่ก าหนดเงิน

ลงทุนไวต้  ่ากว่า 10,000 บาท และสามารถท าการซ้ือขายไดส้ะดวกโดยไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทางไป

ร้านทอง และยงัมีความปลอดภยั เน่ืองจากไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองการสูญหาย มีผูช่้วยมืออาชีพคอยดูแล

บริหารจดัการให ้และมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนจากส่วนต่างมูลค่าของหน่วยลงทุนเม่ือสั่งขายหรือ

ไดรั้บเงินปันผลจากกองทุน นอกจากน้ี หากตอ้งการขายเพื่อท าก าไร หรือทยอยสะสมซ้ือ กส็ามารถท า

ไดโ้ดยไม่ตอ้งซ้ือหรือขายทองค าแท่งทั้งกอ้น แต่ขอ้เสียคือจะมีค่าธรรมเนียมในการบริหารจดัการ จึง

เหมาะกบันกัลงทุนท่ีตอ้งการลงทุนในระยะยาว และไม่มีเวลาติดตามราคาทองค ามากนกั โดยส่ิงท่ี

นกัลงทุนจะน ามาพิจารณาในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมทองค า ไดแ้ก่ ผลตอบแทนยอ้นหลงั 

ค่าใชจ่้าย ค่าธรรมเนียมของกองทุน และนโยบายป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 



การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนทองค าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุน

อย่างต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลานาน ทั้ งน้ี เพื่อให้นักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการ

ตดัสินใจวางแผนการลงทุนในกองทุนทองค า อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์ต่อบริษทัหลกัทรัพยใ์หม่ท่ี

ตอ้งการจดัตั้งกองทุนรวมทองค า ในการก าหนดนโยบายทางการตลาดให้กบักองทุนทองค า และ

เพื่อใชเ้ป็นแหล่งความรู้ใหก้บัผูท่ี้เร่ิมสนใจลงทุนในกองทุนทองค า 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกลงทุนในกองทุนทองค าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนในกองทุนทองค าของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาการตดัสินใจลงทุนในกองทุนทองค า จ  าแนกตาม ลกัษณะประชากรศาสตร์

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อศึกษาผลกระทบของส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีต่อการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนทองค าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐำนของกำรวจิัย 
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัตาม เพศ 

อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกนั จะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือ

กองทุนทองค าท่ีแตกต่างกนั และ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการให้บริการ และ ลักษณะทาง

กายภาพ ส่งผลต่อความคิดท่ีจะเลือกซ้ือกองทุนทองค าท่ีแตกต่างกันของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 



ขอบเขตกำรวจิัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชาชนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 

ในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัใชห้ลกัการค านวณสูตรของ Yamane (กฤษดา ตั้งชยัศกัด์ิ, 
2559, หนา้ 184) ระยะเวลาท่ีศึกษาตั้งแต่ มีนาคม พ.ศ.2562 - มิถุนายน พ.ศ. 2562 

กรอบแนวคดิกำรวจิัย

 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
ค าถามปลายปิด (closed-ended question) สร้างข้ึนตามมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) ตามแบบของ Likert โดยมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบัตามความคิดเห็น จากมากท่ีสุด ถึงนอ้ย
ท่ีสุด เพื่อใหผู้ต้อบเลือกตอบจากค าตอบท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น ซ่ึงมี 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี  

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล แบบใหเ้ลือกตอบจ านวน 6 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของกองทุน

ทองค าโดยมีเน้ือหา จ านวน 35 ขอ้  
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามแนวโน้มด้านการตดัสินใจลงทุนในกองทุนทองค าของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ขอ้  

สถิติทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
1. ค่าร้อยละ (percentage) ใชว้ิเคราะห์ขนาดของขอ้มูล ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน  

ตวัแปรตำม 

การตดัสินใจลงทุน
ในกองทุนทองค า 

ตวัแปรต้น 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 



2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโนม้สู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) เพื่อวดัลกัษณะการกระจายขอ้มูลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนทองค าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร       

สรุปอภิปรำยและข้อเสนอแนะ 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 30 – 39 ปี สถานภาพโสดการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 
50,000 บาท  

2. กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของกองทุนทองค า 
เห็นดว้ยในระดบัมากทุกดา้น เม่ือพิจารณาตามรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการให้บริการ 
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ ดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 

3. กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อแนวโนม้ดา้นการตดัสินใจลงทุนในกองทุนทองค า เห็น
ดว้ยในระดบั มาก เม่ือพิจารณาตามรายขอ้ ไดแ้ก่ มีการเปรียบเทียบรายละเอียดขอ้มูลต่างๆ 
ของกองทุนทองค า ผลการด าเนินงานและนโยบายการลงทุนของแต่ละบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนก่อนการเลือกลงทุนในแต่ละคร้ัง มีการสอบถามบุคคลรอบขา้งก่อนตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนทองค า การแนะน าให้บุคคลรอบขา้งลงทุนในกองทุนทองค า ในอนาคต
อนัใกลน้ี้ มีความคิดท่ีจะลงทุนในกองทุนทองค า และ หากมีเงินลงทุนในระยะยาว มีความ
สนใจลงทุนในกองทุนรวมทองค า ตามล าดบั 

กำรอภิปรำยผล 

จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน สามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนกองทุนทองค าของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ มีดงัน้ี  

 อายขุองประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีการเลือกซ้ือกองทุนทองค าท่ีแตกต่างกนั จาก

การศึกษาพบวา่ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนการประเมินท่ีมีอายตุ่างกนั มีค่าเฉล่ียคะแนนการ



ประเมินแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั คอตเลอร์และเคลเลอร์ 

(Kotler; & Keller. 2009: หนา้ 197 - 200) ไดก้ว่าวถึง ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค (Personal factor influencing consumer behavior) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจาก

ลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นอายุ (Age) ไวว้่า บุคคลท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการในสินคา้

และบริการท่ีแตกต่างกนั โดยแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามอาย ุซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ 

ม่านศรีสุข (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองประดบัทองค ารูปพรรณ 96.5% ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองประดบัทองค ารูปพรรณ 96.5% ท่ีแตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายุท่ี

แตกต่างกนัจะมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองประดบัทองค ารูปพรรณ 96.5% 

ระดับการศึกษาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีการเลือกซ้ือกองทุนทองค าท่ี

แตกต่างกนั จากการศึกษา ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนการประเมินท่ีมีต่อการศึกษาต่างกนั 

พบวา่ มีค่าเฉล่ียคะแนนการประเมินแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบั คอตเลอร์และเคลเลอร์ (Kotler; & Keller. 2009: หนา้ 197 - 200) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Personal factor influencing consumer behavior) การตดัสินใจ

ของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นการศึกษา (Education) กล่าวคือ ผูมี้การศึกษา

สูงมีแนวโน้มท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพดีมากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาน้อยกว่า 

เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดไ้ดสู้งกว่าผูท่ี้มีการศึกษานอ้ยกว่า จึงมี

แนวโน้มท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพมากกว่าหรือมีทางเลือกมากกว่า ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ ประภสัสร วารีศรี และสุบรรณ เอ่ียมวจิารณ์ (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนรายย่อยในประเทศไทย พบว่า นักลงทุนรายย่อยท่ีมีระดบั

การศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมดา้น

วตัถุประสงคก์ารลงทุนแตกต่างกนั  

 อาชีพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีการเลือกซ้ือกองทุนทองค าท่ีแตกต่างกนั ผล

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนการประเมินท่ีมีอาชีพต่างกนั พบว่า มีค่าเฉล่ียคะแนนการประเมิน



แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง คอตเลอร์และเคลเลอร์ (Kotler; & Keller. 

2009: หน้า 197 - 200) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Personal 

factor influencing consumer behavior) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคล 

ดา้นอาชีพ ไวว้่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคลจะตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั 

ดงันั้น นักการตลาดจะตอ้งศึกษาว่าสินคา้และบริการของบริษทัท่ีเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มอาชีพ

ประเภทใด เพื่อจะจดัเตรียมสินคา้และบริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มบุคคลนั้นอยา่ง

เหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจนจิรา ล้ิมธนสาร (2554) ศึกษาเร่ือง กระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือทองค ารูปพรรณ 96.5% ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า 

ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพท่ีแตกต่าง

กนั มีกระบวนการตดัสินใจในการซ้ือทองค ารูปพรรณ 96.5% ในขั้นตอนการรับรู้ปัญหาแตกต่างกนั 

ทั้งน้ี เน่ืองจากฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ท าใหอ้าชีพเป็นตวัแปรส าคญัท่ีท าใหผู้บ้ริโภคมีโอกาส

ในการเลือกใช้สินคา้และบริการต่างกนัไป ท าให้มีทศันคติและความตอ้งการในการซ้ือสินคา้

แตกต่างกนั 

รายได้ต่อเดือนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีการเลือกซ้ือกองทุนทองค าท่ี

แตกต่างกนั ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนการประเมินท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกนั พบว่า มี

ค่าเฉล่ียคะแนนการประเมินแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ กนกวรรณ ม่านศรีสุข (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองประดบัทองค า

รูปพรรณ 96.5% ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัจะมีผล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองประดบัทองค ารูปพรรณ 96.5% ในเร่ืองของราคาเฉล่ียต่อน ้ าหนกับาท 

น ้ าหนกัเฉล่ียต่อการซ้ือ 1 คร้ัง และจ านวนคร้ังท่ีซ้ือต่อปีท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจาก ตวัแปรรายได้

จดัเป็นตวัแปรส าคญัท่ีก าหนดฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล ดงันั้น การศึกษาวิจยัท่ีใช้

แขนงทฤษฎีประชากรศาสตร์ จึงมกัมีตวัแปรรายไดข้องบุคคลรวมอยูด่ว้ยเสมอ เพื่อช่วยใหม้องเห็น

ความส าคญัของฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และพฤติกรรมของบุคคลชดัเจนยิง่ข้ึน 



2. ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนกองทุนทองค าของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ มีดงัน้ี  

 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด 

ในดา้นผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก และมีความสัมพนัธ์ในการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนทองค า 

หมายถึง การลงทุนในทองค าเป็นการลงทุนท่ีปลอดภยั เม่ือเทียบกบัการลงทุนในสินทรัพยอ่ื์นๆ 

ทองค ายงัเป็นสินทรัพยท่ี์ช่วยลดความเส่ียงจากการลงทุนประเภทอ่ืนๆ สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ 

วรรณรัตน์ ธัญญกิตติกุล (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวม

ทองค าผา่นทางบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ท่ีกล่าวไวว้่า นกัลงทุนบางกลุ่มยงัมองว่าทองค าถือ

เป็นสินทรัพยท่ี์มีความปลอดภยั และยงัมีความตอ้งการท่ีจะลงทุนในทองค าอยู ่เน่ืองจากเหตุการณ์

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบ ความไม่แน่นอนทางการเมืองในปัจจุบนั -วิกฤต

เศรษฐกิจทั้งในสหรัฐอเมริกา และในยโุรปท าใหค้วามน่าเช่ือถือในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือยโูร

เร่ิมสั่นคลอน ดงันั้นนักลงทุนจึงหันมาโยกยา้ยเม็ดเงินสู่ตลาดทองค าแทนการลงทุนประเภทอ่ืน 

นอกจากน้ี การถือทองค าก็เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ไดแ้ก่ เพื่อปกป้องเงินเฟ้อ เพื่อเป็นเงินส ารอง

ระหว่างประเทศ เป็นตน้ นอกจากน้ี ความผนัผวนของราคาทองค าสามารถอิงไดจ้ากราคาของสกุล

เงิน USD ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนัญญาณ์ มาตา (2554) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค าในประเทศไทย ไดก้ล่าวไวว้่า 

อตัราแลกเปล่ียนดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุน

รวมทองค ามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยา่ง ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  จ านวน 4 

กองทุน ยกเวน้กองทุนเปิดเอม็เอฟซี อินเตอร์เนชัน่แนล โกลดฟั์นด์ (LNI) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี

ร้อยละ 90 ซ่ึงมีผลต่อมูลค่าเฉล่ียหน่วยลงทุนโดยรวมร้อยละ 63 ทั้งน้ีปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดในด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกองทุนทองค าของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ใน

ด้านลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก และมีความสัมพนัธ์ในการตัดสินใจเลือกลงทุนใน



กองทุนทองค า หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมีภาพลักษณ์ท่ีดีและมีความมั่นคง 

น่าเช่ือถือ อ านวยความสะดวกในท าเล ท่ีตั้ง สามารถเขา้ถึงไดง่้าย รวดเร็ว มีเคร่ืองมือ และ อุปกรณ์

ท่ีให้บริการมีความทนัสมยัสอดคลอ้งกบั รังสรรค ์เลิศในสัตย ์(2549, หนา้ 99) ส่ิงแวดลอ้มท่ีไดมี้

การใหบ้ริการและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจบัตอ้งไดอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีอ านวยความสะดวกในการ

ปฏิบติัการและส่งมอบบริการ เช่น การตกแต่งสถานท่ีให้บริการ เคร่ืองแบบพนักงาน และการ

น าเสนอลกัษณะทางกายภาพจึงเป็นส่ิงท่ีส่ือให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงภาพลกัษณ์ของการบริการได้

อยา่งชดัเจน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนชัชา วฒันากลู (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสม

การตลาดท่ีมีผลต่อนกัลงทุนในการซ้ือขายทองค าแท่งในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวไวว้่า ปัจจยัดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ คือ มีการพฒันาเทคโนโลยีในการซ้ือขายทองค าแท่งท่ีสะดวก และทนัสมยั

อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือกองทุนทองค าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะ  

1. ในการท าวิจยัคร้ังต่อไป ท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการลงทุนในทองค า 
ควรมีการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ย เพื่อความหลากหลายของขอ้มูล 

2. ผูว้ิจยัท่ีจะท าการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการแยกกลุ่มตวัอย่างระหว่างกลุ่มท่ีเคยลงทุนใน
กองทุนทองค า และกลุ่มท่ีไม่เคยลงทุน เพื่อให้เห็นความแตกต่าง และเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนในการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจน 

3. ผูว้ิจัยท่ีจะท าการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนทองค า นอกเหนือจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เช่น ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยั
ดา้นเศรษฐกิจ หรือแรงจูงใจ เป็นตน้  

4. ผูว้จิยัท่ีจะท าการศึกษาคร้ังต่อไป ควรขยายขอบเขตของกลุ่มตวัอยา่งใหค้รอบคลุม และ
กระจายตวัมากข้ึน รวมถึงเพิ่มกลุ่มตวัอยา่งชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย เพื่อให้



ทราบถึงความแตกต่างของผลการวจิยัขา้งตน้ และเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของนกั
ลงทุนไดใ้นอนาคต 
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