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บทที ่1  
 

บทน ำ 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ตลาดท่ีมีปริมาณการซ้ือขายท่ีใหญ่ท่ีสุดในอาเซียน คือ ตลาดทองค าของไทย ซ่ึงในปัจจุบนั 
ประเทศไทยไดมี้การน าเขา้ทองค าปริมาณสูงเป็นอนัดบัท่ี 3 ของภูมิภาคเอเชีย รองจากประเทศจีน 
และประเทศอินเดีย อีกทั้งยงัเป็นประเทศผูน้ าเขา้ทองค าสูงสุดล าดบัท่ี 6 ของโลกอีกด้วย ส่วนใน
เร่ืองคุณภาพของทองค าไทยยงัจัดได้ว่ามีการได้รับการยอมรับในอาเซียนว่าเป็นทองค าท่ีมี
คุณภาพสูงสุด ก็เน่ืองด้วยทองค าของไทยนั้นมีความบริสุทธ์ิของเน้ือทองค าถึง 96.5% หรือ 23 K 
มากกวา่ชาติอ่ืนในกลุ่มอาเซียนท่ีมีทองค าบริสุทธ์ิเพียง 92% หรือเท่ากบัทอง 21 K เท่านั้น ดงันั้นทั้ง
ในแง่ของปริมาณและคุณภาพ ประเทศไทยจึงถือวา่โดดเด่นท่ีสุดในอาเซียน ขณะเดียวกนัเม่ือมอง
ไปถึงศกัยภาพของผูค้า้ทองค าในไทย ยงัมีความพร้อมในการแข่งขนักนัมาก โดยปัจจุบนัพบวา่มีร้าน
ขายทองทัว่ประเทศมากกวา่ถึง 7,000 แห่ง และยงัมีการรวมตวัของบรรดาร้านคา้ทองค าเป็นสมาคม
คา้ทองค าเพื่อใช้สร้างเคร่ืองมือในการสร้างผูป้ระกอบการคา้ทองค าซ่ึงตอ้งมีการก าหนดมาตรฐาน
การค้าทองค า คุณภาพทองค า และการเป็นกระบอกเสียงในการเจรจากับทางภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั (ศูนยว์ิจยัทองค า มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, 
2556) 

ส าหรับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทองค าท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากจากการซ้ือทองค า
รูปพรรณเพื่อสวมใส่ มาเป็นการสะสมความมัง่คัง่จากทองค าแท่ง รวมทั้งเปล่ียนจากการสะสม
ทองค าเพื่อการออมมาเป็นการเก็งก าไร จากรายงานตวัเลขการส่งออกทองค าของไทยในปี 2559 
พบวา่ไทยส่งออกทองค าไดสู้งท่ีสุดในรอบ 5 ปี คิดเป็นปริมาณสูงถึง 90 ตนั โดยมีสวิตเซอร์แลนด์
เป็นตลาดหลกั ทั้งน้ีตวัเลขส่งออกทองค าไดสู้งท่ีสุดในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี ส่วนในไตรมาสท่ี 4 
สลบัมาเป็นการน าเขา้ทองค าแทน ทั้งน้ีกลุ่มประเทศ CLMV ก็หันมาซ้ือทองค าของไทยเพื่อเก็บไว้
ลงทุนมากข้ึน จึงนับเป็นสัญญาณท่ีดีของตลาดทองค าไทย นอกจากน้ีตลาดการซ้ือขาย
ภายในประเทศก็คึกคกัมาตั้งแต่ปลายปี 2559 แมจ้ะมีปัจจยัลบเร่ืองการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ Fed ก็ตาม (ศูนยข์อ้มูลอญัมณีและเคร่ืองประดบั, 2560) 
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ในภาพรวมมูลค่าการส่งออกอญัมณีและเคร่ืองประดับของไทยเติบโตได้ร้อยละ 29.60 
ขณะท่ีมูลค่าการน าเขา้ลดลงร้อยละ 12.90 โดยทองค าท่ียงัมิไดข้ึ้นรูปหรือทองค าก่ึงส าเร็จรูปยงัคง
เป็นสินค้าหลักทั้ งในด้านการส่งออกและน าเข้าแต่หากพิจารณามูลค่าการส่งออกอญัมณีและ
เคร่ืองประดบัไทยไม่รวมทองค าฯ จะพบว่าลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.03 อย่างไรก็ตาม มูลค่า
การส่งออกในปี 2560 มีแนวโน้มขยายตวัดีข้ึนจากปี 2559 จากปัจจยับวกเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ม
เติบโตเพิ่มข้ึนจากนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศมหาอ านาจขนาดใหญ่อยา่งสหรัฐฯ และจีน 
รวมถึงเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและญ่ีปุ่นท่ีปรับตวัในทิศทางดีข้ึนมาตั้งแต่ปลายปี 2559 อีกทั้งมี
มาตรการภาครัฐช่วยสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัแก่ผูป้ระกอบการขณะท่ีอาจ
ไดรั้บปัจจยัลบจากความไม่ชดัเจนในการด าเนินนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ ซ่ึงอาจ
สร้างความผนัผวนให้กบัเศรษฐกิจโลกและอตัราแลกเปล่ียน รวมถึงการเมืองและเศรษฐกิจใน
สหภาพยุโรป และภยัก่อการร้าย ซ่ึงจะฉุดความเช่ือมัน่การบริโภคสินคา้ฟุ่มเฟือยอยา่งอญัมณีและ
เคร่ืองประดบั 

มูลค่าการส่งออกอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยตามพิกดัอตัราศุลกากรตอนท่ี 71 ในปี 2559 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 29.60 จากเดิมในปี 2558 ท่ีมีมูลค่า10,993.35 ล้านเหรียญ-สหรัฐมาอยู่ท่ี 14,247.60 
ลา้นเหรียญสหรัฐ นบัเป็นสินคา้ส่งออกท่ีส าคญัในอนัดบัท่ี 3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.62 ของ
สินคา้ส่งออกโดยรวมของไทย อย่างไรก็ตาม หากน ามูลค่าการส่งออกดงักล่าวขา้งตน้หกัออกดว้ย
การส่งออกทองค าท่ียงัมิไดข้ึ้นรูปซ่ึงมีสัดส่วนราวร้อยละ 51 พบว่า การส่งออกสินคา้อญัมณีและ
เคร่ืองประดบัท่ีแทจ้ริงมีมูลค่า 6,968.54 ลา้นเหรียญสหรัฐ ปรับตวัลดลงจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 3.03
ส่วนการน าเขา้สินคา้อญัมณีและเคร่ืองประดบั มีมูลค่าลดลงร้อยละ 12.90 จากมูลค่า 9,912.26 ลา้น
เหรียญสหรัฐ มาอยู่ท่ี 8,633.19 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี หากพิจารณาดุลการคา้สินคา้อญัมณีและ
เคร่ืองประดบัพบว่าในปี 2559 ไทยไดดุ้ล 5,614.41 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงนบัเป็นการเกินดุลการคา้
เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั 
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ส าหรับปริมาณทองค าท่ีซ้ือขายกนัในตลาดจะมาจาก 4 กลุ่มหลกัของอุตสาหกรรมทองค า  

ไดแ้ก่ ผลิตผลท่ีเกิดจากการท าเหมืองแร่ ธนาคารกลางของประเทศ เศษทองค าเก่าท่ียงัหมุนเวียนอยู่
ในระบบการซ้ือขาย และการขายจากหน่วยงานของภาครัฐ และในตลาดการขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนั
ความเส่ียงของบรรดาผูผ้ลิตทองค า 

1) ผลิตผลจากการท าเหมืองแร่ (Mine Production) ปัจจุบนัพบว่าผลิตผลทองค าจากเหมือง
แร่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีบทบาทต่ออุปทานของทองค าในตลาดมากท่ีสุดถึงร้อยละ 60 ของปริมาณ
ทองค าท่ีมีในตลาดในแต่ละปี อีกทั้งประเทศแอฟริกาใตซ่ึ้งเป็นประเทศท่ีมีการผลิตทองค าออกสู่
ตลาดโลกมากท่ีสุด ร้อยละ 14 ของปริมาณการผลิตทองค าจากทัว่โลก และรองลงมาคือ ประเทศ
สหรัฐฯ ประเทศออสเตรเลีย รวมถึงกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา ประเทศจีน ประเทศรัสเซีย ประเทศ
เปรู ฯลฯ ตามล าดบั ซ่ึงตั้งแต่ปี 1990  พบว่า มีเหมืองทองทัว่โลกท่ีสามารถผลิตทองค ารวมกนัได้
ทั้งหมดประมาณถึง 2,500 ตนัต่อปี 

2) เศษทองค าเก่าท่ีหมุนเวียนอยู่ในระบบ (Recycled Gold) กล่าวคือ เป็นทองค าท่ีมาจาก
ผลิตภณัฑ์เก่าซ่ึงก็คือทองค าท่ีถูกแปรรูปไปแลว้ และมีการน ามาสกดัใหม่เพื่อผลิตในรูปของทองค า
แท่ง ซ่ึงมีบทบาทส าคญัต่อกลไกราคาของทองค าท่ีซ้ือขายกนั เป็นปัจจยัส าคญัรองจากผลิตผลจาก
การท าเหมืองแร่ และเป็นปัจจยัท่ีท าให้ราคาทองค านั้นมีเสถียรภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงราคาของทองค าท่ี
เกิดจากอุปทานเศษทองน้ีส่วนมากข้ึนกบัสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ โดยราคาทองค ามีการเพิ่ม
สูงข้ึนในช่วงท่ีเศรษฐกิจอยูใ่นภาวะซบเซา  

3) การขายทองค าจากหน่วยงานของภาครัฐ (Official Sector Sales) ซ่ึงในปัจจุบนัมีธนาคาร
กลาง และองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์กรการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary 
Fund: IMF) ทั้งหมดกว่า 110 องค์กรท่ีมีการถือครองทองค าในรูปของเงินทุนส ารองซ่ึงมีปริมาณ
รวมกนักวา่ร้อยละ 25 ของจ านวนปริมาณทองค าทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นโลก ส าหรับการใชท้องค าในการ
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ส ารองเงินทุนของธนาคารกลางแต่ละประเทศนั้นข้ึนอยูก่บัแนวทางดา้นนโยบายการส ารองเงินทุน
ระหวา่งประเทศเป็นการเฉพาะของแต่ละประเทศ โดยเฉล่ียแลว้ประเทศต่างๆ มกัจะถือมีการครอง
ทองค าเพื่อเป็นเงินทุนส ารองคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของทุนส ารองของแต่ละประเทศ นอกจากน้ี
ธนาคารกลางยงัอาจใชน้โยบายในการขายทองค าออกสู่ตลาดในบา้งคร้ังภายใตข้อ้ตกลงในการขาย
ทองค าของ Central Bank Gold Agreement (GBGA) ซ่ึงได้ก าหนดให้ธนาคารกลางของประเทศ
ต่างๆ สามารถขายทองค าไดไ้ม่เกิน 500 ตนัต่อปี 

4) การขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงของผูผ้ลิต (Net Producer Hedging) บริษทัท่ีอยูใ่น
อุตสาหกรรมเหมืองทองจะท าการขายทองค าล่วงหน้าในตลาดเพื่อบริหารและลดความเส่ียงดา้น
รายไดเ้น่ืองจากความผนัผวนของราคาทองค าท่ีมีการปรับตวัอยูต่ลอดเวลา โดยทัว่ไปแลว้เม่ือบริษทั
ท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัเหมืองทองไดมี้การขายทองล่วงหนา้บริษทัท่ีเป็นคู่คา้ของบริษทัเหมืองทองค าจะ
มีการท าธุรกรรมโดยการยืมทองค าปริมาณเดียวกนักบัท่ีบริษทัเหมืองทองท าการขาย โดยการยืม
ทองจากผูค้รอบครองทองรายอ่ืนซ่ึงโดยส่วนมากจะเป็นธนาคารกลางของประเทศนั้นๆ โดยการน า
ทองท่ียืมมานั้นไปขายในราคาตลาดคา้ทองค า แล้วจึงน าเงินท่ีได้จากการขายทองค าเหล่านั้นไป
ลงทุนเพื่อให้ไดเ้งินท่ีมากเพียงพอส าหรับการรับส่งมอบทองค าและค่าใชจ่้ายในการยืมทองค าก่อน
หนา้น้ี และเม่ือถึงก าหนดส่งมอบทองค าตามสัญญาซ้ือล่วงหนา้ บริษทัเหมืองทองจะท าการส่งมอบ
ทองค าให้กบับริษทัคู่คา้ในราคาตามท่ีตกลงกนัไวล่้วงหน้าแลว้นั้น ทางบริษทัคู่คา้ก็จะน าทองค าท่ี
ได้รับมอบมาดังกล่าวตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามาส่งคืนให้กับผู ้ท่ีให้ยืมมาพร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียมการกูย้มืดว้ย 

ส าหรับดา้นอุปสงค์ของทองค า (Gold Demand) ความตอ้งการในการใชท้องค าท่ีส่วนใหญ่
มาจาก 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลกั ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองประดบั, ภาคอุตสาหกรรมและ
การแพทย ์และภาคการลงทุน 

1) ภาคเคร่ืองประดบั ถือไดว้า่เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคทองค ากลุ่มหลกัในตลาดเน่ืองจากมีปริมาณ
การใชท้องค า คิดเป็นประมาณร้อยละ 68 ของความตอ้งการทองค าทั้งหมดท่ีมีในตลาด ซ่ึงส่วนใหญ่
พบว่าเป็นประเทศกลุ่มตะวนัออกกลางและประเทศในแถบเอเชีย โดยเฉพาะประเทศอินเดียและ
ประเทศจีน ซ่ึงมีมูลค่ารวมกนัคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 60 ของการใช้เคร่ืองประดบัประเภททองค า
ของโลก โดยการซ้ือทองค าส่วนใหญ่จะเป็นการซ้ือเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองประดบั และให้เป็นของขวญัใน
โอกาสส าคญัต่างๆ เช่น เทศกาลตรุษจีนคนจีนและคนเช้ือสายจีนในประเทศต่างๆ มกันิยมมีการซ้ือ
ทองค าให้กนั ส าหรับประเทศอินเดียมีการใช้ทองค าในเทศกาล Diwali (ช่วงส้ินสุดเดือนถือศีลอด) 
ของชาวฮินดู  
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2) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการแพทย์ การใช้ทองค าในกลุ่มน้ีมีสัดส่วนคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 14 ของความต้องการทองค าทั้ งหมด โดยการใช้ทองค าในภาคอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์มีการเพิ่มข้ึนตลอดช่วงศตวรรษท่ีผ่านมาจากการพฒันาดา้นช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ของอุตสาหกรรมน้ี นอกจากนั้นยงัมีการใชป้ระโยชน์จากทองค าในเทคโนโลยีต่างๆ จึงท าให้ความ
ตอ้งการทองค าในภาคเหล่าน้ีมีปริมาณความตอ้งการเพิ่มมากยิง่ข้ึนในอนาคต 

3) ภาคการลงทุน คือ การซ้ือทองค าแท่ง เหรียญทองค า และการลงทุนแบบสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ กองทุนรวมทองค าต่างๆ จนถึงการลงทุนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทองค าในการเป็นหลกัทรัพย์
ค  ้าประกนัดว้ย ซ่ึงถือไดว้า่ภาคการลงทุนเป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพท่ีมีความตอ้งการทองค าเพิ่มมากข้ึน
อย่างต่อเน่ืองและมีส่วนช่วยในการสร้างสภาพคล่องให้กบัตลาดทองค า โดบพบว่าตั้งแต่ ปี ค.ศ. 
2003 มีความตอ้งการทองค าส าหรับภาคการลงทุนเติบโตข้ึนมากกวา่ 412% ในเชิงมูลค่าของทองค า 
โดยในปี ค.ศ. 2008 นั้นมีเงินลงทุนในทองค าสูงถึง 3.2 หม่ืนลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

ดงันั้นจากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้นใจศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อ
จ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อท่ีจะสามารถสร้างแผนการบริการ
จดัการในการน าเขา้และจ าหน่ายทองค าใหมี้ความเหมาะสมและสามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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1.2 กรอบแนวคิดกำรวจัิย 
 
                          ตัวแปรต้น              ตัวแปรตำม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย  
 

1.3.1 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค า
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.3.2 เพื่อศึกษาการน าเข้าทองค าเพื่อจ าหน่ายของผู ้ประกอบการค้าทองค าในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยพืน้ฐานของผู้ประกอบการ 
1. ทุนจดทะเบียน 
2. ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
3. ยอดขาย 
4. จ  านวนลูกคา้ 
 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ 

1. ดา้นการเมือง/กฎหมาย 
2. ดา้นเศรษฐกิจ 
3. ดา้นสังคม 
4. ดา้นเทคโนโลย ี

กำรน ำเข้ำทองค ำ 
1. ปริมาณการน าเขา้ 
2. ประเภททองค า 
3. จ  านวนเงินในการสั่งซ้ือ 
4. ความถ่ีในการซ้ือ 
5. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
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1.4 สมมติฐำนของกำรวจัิย  
 

1.4.1 ปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่าย
ของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

1.4.2 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจมีความสัมพนัธ์กบัการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของ
ผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
1.5 ขอบเขตของกำรวจัิย 
 

การวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการน าเข้าทองค า เพื่อจ าหน่ายของ
ผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งัต่อไปน้ี คือ 

 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร  

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

เป็นการศึกษามุ่งเน้น ปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทาง
ธุร กิจ  และการน า เข้าทองค า เพื่ อจ าหน่ายของผู ้ประกอบการค้าทองค า ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  
พื้นท่ีการวจิยั คือ กรุงเทพมหานคร 

 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา  
ระยะเวลาในการวิจัยค ร้ัง น้ี  ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามในเดือน มิถุนายน ถึง กนัยายน 2560 
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1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  
 
 การศึกษาในเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน าเข้าทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการค้า
ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร มุ่งประโยชน์ดงัน้ี 
 1.6.1 ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้
ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.6.2 ท าให้ทราบถึงการน าเข้าทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการค้าทองค าในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 1.6.3 ท าใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจกบัการน าเขา้ทองค า
เพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 
 



 

 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค า

ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาเอกสารและผลงานการวจิยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 2.1 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัทองค า 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 

 2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัทองค า 

 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัทองค า 
ทองค าเป็นโลหะมีค่าชนิดหน่ึงท่ีมีแหล่งก าเนิดตามธรรมชาติ มีความคงทนต่อการผุกร่อน 

เป็นสินคา้โภคภณัฑ์ (Commodity) ท่ีไม่เส่ือมสภาพและมีมูลค่าในตวัเอง อีกทั้งมีความสวยงามไม่
สามารถปลอมแปลงไดง่้าย จึงนิยมน ามาใชท้  าเป็นเคร่ืองประดบั ตั้งแต่อดีตทองค ามีบทบาทอย่าง
มากในการซ้ือขายแลกเปล่ียน และยงัเป็นท่ีตอ้งการของทุกประเทศ ทองค าถูกใชท้ั้งในฐานะสินคา้
โภคภณัฑ์ และทุนส ารองเงินตราต่างประเทศ ในกรณีท่ีบทบาทของทองค าในฐานะทุนส ารอง
เงินตราต่างประเทศมีสูง ราคาทองค าจะถูกก าหนดด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง
ระหวา่งประเทศ ในกรณีท่ีบทบาทของทองค าในฐานะสินคา้โภคภณัฑ์มีมากกวา่ ราคาทองค าจะถูก
ก าหนดดว้ยดุลยภาพระหว่างอุปทานและอุปสงคใ์นตลาด ในปัจจุบนัพบว่าบทบาทของทองค าใน
ฐานะทุนส ารองเงินตราต่างประเทศก าลงัลดลง ในขณะท่ีบทบาทในฐานะสินคา้โภคภณัฑมี์มากข้ึน 
จึงท าให้มีการซ้ือขายทองค าเพื่อเก็งก าไรคลา้ยหุ้นหรือพนัธบตัรเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ี ความส าคญัของ
ทองค าในปัจจุบนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

1. ใชเ้ป็นทุนส ารองค ้าประกนัความผนัผวนของค่าเงินของประเทศต่างๆ กบัธนาคารโลก  
2. มีความสามารถในการรักษามูลค่าในแต่ละช่วงเวลา ในขณะท่ีมูลค่าของสินทรัพยอ่ื์นอาจ

สูญสลายตามกาลเวลา  
3. เป็นสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงต ่ามีความผนัผวนน้อยกว่าสินทรัพยช์นิดอ่ืนๆ แต่มีสภาพ

คล่องสูง  
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4. เป็นสินทรัพยท่ี์ช่วยป้องกนัความเส่ียงจากภาวะเงินเฟ้อ เน่ืองจากทองค าสามารถเป็นตวั
เก็บมูลค่าของเงินท่ีน่าเช่ือถือไดใ้นระยะยาว  

5. เป็นแหล่งพกัเงินท่ีปลอดภยัในช่วงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง ซ่ึงผูถื้อ
จะได้รับหลกัประกนัว่าสามารถผนัเป็นเงินได้ทุกเม่ือท่ีตอ้งการ จึงเป็นตวักระจายความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากทองค ามีคุณลกัษณะท่ีราคาจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงขา้มกบัตวับ่งช้ี
ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าทองค าจะไม่มีความสัมพนัธ์ในช่วงเวลาท่ีตลาดมีความตึงเครียด 
และกลายเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามท่ีมีเหตุก่อการร้าย สงคราม หรือความไม่
แน่นอนในสถานการณ์โลก  

นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มา ราคาทองค าในตลาดปรับตวัเพิ่มข้ึนสูงกว่า 1,000 ดอลลาร์
สหรัฐต่อออนซ์ ซ่ึงมีปัจจยัมาจากราคาน ้ ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึน ผลจากอุปสงคส่์วนเกิน การเกิดภยัพิบติั
ทางธรรมชาติในแหล่งขุดเจาะน ้ ามนั ความไม่แน่นอนทางการเมืองในแถบตะวนัออกกลาง ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐท่ีอ่อนตวัลงอยา่งมาก และความเช่ือมัน่ต่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและดอลลาร์สหรัฐ
ท่ีลดลง จึงเป็นเหตุให้นกัลงทุนหนัมาลงทุนในตลาดทองค า เน่ืองมาจาก ทองค าเป็นสินทรัพยท่ี์มัง่
คงกว่าและราคาทองค ามีความผนัผวนน้อยกว่าสินทรัพยช์นิดอ่ืนๆ รวมทั้งอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงท าให้
ราคามูลค่าของสินคา้ประเภทอ่ืนๆมีมูลค่าลดลง แต่ทองค าเป็นสินคา้ท่ีสามารถป้องกนัความเส่ียง
จากอตัราเงินเฟ้อไดเ้น่ืองจากโดยเฉล่ียแลว้มูลค่าทองค านั้นมกัจะเพิ่มสูงข้ึนมากกวา่อตัราเงินเฟ้อใน
ประเทศ 

อุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดทองค า  
อุปสงค์ต่อทองค า บุคคลโดยทัว่ไปมีความต้องการถือทองค าเพื่อ 3 วตัถุประสงค์หลัก 

ไดแ้ก่ เป็นเคร่ืองประดบั เป็นวตัถุดิบในการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการแพทย ์และเพื่อการลงทุน  
1. เป็นเคร่ืองประดบั ผูซ้ื้อทองค าเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองประดบัเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ของตลาดโลก 

โดยในตลาดเอเซีย ตะวนัออกกลาง และอินเดียมีมูลค่าทองค าท่ีใช้เป็นเคร่ืองประดบัรวมกนักว่า 
60% ของโลก นอกจากน้ี ประเทศจีนก็เร่ิมมีความตอ้งการทองค าเพื่อใช้เป็นเคร่ืองประดบัเพิ่มข้ึน 
ปริมาณการซ้ือทองค านั้นข้ึนอยู่กบัฤดูกาล เช่น กลุ่มประเทศตะวนัตกจะมีการอุปโภคทองค าสูง
ในช่วงวนัวาเลนไทน์ วนัแม่ และคริสตม์าส ประเทศจีนจะมีการอุปโภคทองค าสูงในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ และตรุษจีน ส าหรับประเทศอินเดีย จะมีการอุปโภคทองค าสูงในช่วงเทศกาล Diwali (คือช่วง
ส้ินสุดเดือนถือศีลอดของชาวฮินดู) โดยในประเทศต่างๆ ทัว่โลก ทองค าถือเป็นส่ิงส าคญัส าหรับ
การเฉลิมฉลองการแต่งงาน  

2. เป็นวตัถุดิบในการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการแพทย ์ความตอ้งการทองค าน้ีคิดเป็น
สัดส่วนประมาณ 11% ของอุปสงคใ์นทองค าทั้งหมด นอกจากน้ียงัมีการใชป้ระโยชน์จากทองค าใน
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ดา้นนาโนเทคโนโลยีเพื่อใชใ้นการเร่งปฏิกิริยาในการควบคุมมลพิษ ผลิตอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับผลิต
กระแสไฟฟ้าและใชใ้นกระบวนการทางเคมี  

3. เพื่อการลงทุน หมายถึง การท าธุรกรรมซ้ือขายทองค าแท่งและเหรียญทองค า การท า
ธุรกรรมซ้ือขายล่วงหนา้ทองค า การซ้ือขายหน่วยลงทุนในกองทุนท่ีลงทุนในทองค าตลอดจนการ
ลงทุนต่างๆ ท่ีมีทองค าเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั โดยความตอ้งการทองค าเพื่อการลงทุนเพิ่มมากข้ึน
จะช่วยสร้างสภาพคล่องใหก้บัตลาดทองค า  

อุปทานของทองค า แหล่งท่ีมาของทองค ามาจาก 3 แหล่งหลกั ไดแ้ก่ การผลิตจากเหมืองแร่ 
ธนาคารกลาง และทองค าหมุนเวยีนหรือเศษทองค าเก่าท่ีมีอยูใ่นระบบ  

1. การผลิตจากเหมืองแร่ ปัจจุบนัมีเหมืองแร่ท่ีด าเนินการอยูท่ ัว่โลกประมาณ 400 แห่ง โดย
ประเทศแอฟริกาใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตทองค าออกสู่ตลาดโลกมากท่ีสุด โดยคิดเป็น 14% ของ
ปริมาณการผลิตทองค าทัว่โลก รองลงมา ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย กลุ่มประเทศในละติน
อเมริกา จีน รัสเซีย เปรู ตามล าดบั ซ่ึงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เหมืองทองค าทัว่โลกไดผ้ลิตทองค ารวมกนั
ทั้งหมดประมาณ 2,500 ตนัต่อปี  

2. ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ การส ารองทองค าของธนาคารกลางข้ึนอยู่กบันโยบาย
ของแต่ละประเทศ ซ่ึงผูถื้อครองทองค ารายใหญ่คือ ธนาคารกลางของประเทศในแถบยโุรปและอเม
ริกาเหนือ ทั้งน้ี โดยเฉล่ียแลว้ประเทศต่างๆ จะถือครองทองค าคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10% ของ
ทุนส ารองระหว่างประเทศ นอกจากน้ี ธนาคารกลางยงัมีหน้าท่ีขายทองค าออกสู่ตลาด โดยมี
ข้อตกลงในการขายทองค าภายใต้ข้อก าหนดของ  Central Bank Gold Agreement (GBGA) ซ่ึง
ก าหนดใหธ้นาคารกลางขายทองค าไดไ้ม่เกิน 500 ตนัต่อปี  

3. ปริมาณทองค าหมุนเวยีนหรือเศษทองเก่า ทองค าในกลุ่มน้ีเป็นทองค าท่ีมาจากผลิตภณัฑ์
เก่าท่ีถูกแปรรูปแล้วน ามาสกัดใหม่ในรูปทองค าแท่ง ทองค าเก่ามีบทบาทส าคญัในกลไกราคา
ทองค าเน่ืองจากท าให้ราคาทองค ามีเสถียรภาพมากข้ึน โดยอุปทานทองค ากลุ่มน้ีข้ึนกบัสภาวะ
แวดลอ้มทางเศรษฐกิจและราคาทองค าในตลาดโลก กล่าวคือ ปริมาณทองค าในกลุ่มน้ีจะเพิ่มสูงข้ึน
ในช่วงท่ีเศรษฐกิจอยูใ่นภาวะซบเซา หรือหลงัจากราคาทองค ามีการปรับสูงข้ึน  

ตลาดทองค าของประเทศไทย  
อุปสงคท์องค าของประเทศไทย  
ส าหรับประเทศไทยมีการอุปโภคทองค าเป็นอนัดบั 5 ของโลก รองจากประเทศจีน, อินเดีย

, สหรัฐอเมริกา และตุรกี ตามล าดบั โดยในปีพ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีการอุปโภคทองค า 140.1 ตนั 
หรือคิดเป็นมูลค่า 6,499 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงสามารถจ าแนกประเภทการอุปโภคทองค าของ
ประเทศไทยไดด้งัน้ี  
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1. ภาคการลงทุน 136.6 ตนั หรือคิดเป็นมูลค่า 6,331 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  
2. เคร่ืองประดบั 3.5 ตนั หรือคิดเป็นมูลค่า 167 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  
ในอดีตการซ้ือทองค าในประเทศไทยเป็นไปเพื่อการบริโภคหรือการออมอยา่งแทจ้ริง โดย

ประเทศไทยเป็นผูน้ าเขา้สุทธิทองค าอย่างต่อเน่ือง แต่นบัตั้งแต่ทองค ามีความผนัผวน พฤติกรรม
การซ้ือทองค าของประชาชนไดเ้ปล่ียนไปเป็นการลงทุนและการเก็งก าไรมากข้ึน สะทอ้นไดจ้าก
สัดส่วนท่ีเปล่ียนแปลงไปในรูปแบบการซ้ือขายทองค า จากในอดีตท่ีมีการซ้ือทองค ารูปพรรณร้อย
ละ 95 และทองค าแท่งเพียงร้อยละ 5 เป็นการซ้ือทองค าแท่งร้อยละ 95 และทองรูปพรรณร้อยละ 5  

โดยนบัตั้งแต่ปี 2545 ราคาทองค าในตลาดโลกมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นผลจากการอ่อนค่า
อยา่งต่อเน่ืองของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จากปัญหาทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ส่งผลใหร้าคาสินคา้โภค
ภณัฑ์ท่ีส่วนใหญ่ขายในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับสูงข้ึน โดยเฉพาะทองค า ประกอบกบันกัลงทุน
โยกเงินเขา้มาลงทุนตลาดสินคา้โภคภณัฑ์มากข้ึน ซ่ึงทองค าเป็นโลหะท่ีมีมูลค่าในตวัเองจึงถือเป็น
สินทรัพยป์ลอดภยั (Safe Haven Asset) ในยามท่ีเศรษฐกิจโลกมีความเส่ียงสูง โดยท่ีผา่นมาทองค า
ให้ผลตอบแทนเฉล่ียสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ จึงใช้เป็นสินทรัพย์ป้องกันความเส่ียงจากเงินเฟ้อ 
(Inflation Hedge) รวมทั้ งให้ผลตอบแทนเฉล่ียมากกว่าการฝากเงินและการลงทุนในตลาด
หลกัทรัพย ์จึงเป็นเหตุใหน้กัลงทุนหนัมาลงทุนในทองค ามากข้ึน (วสัยา ล้ิมธรรมมหิศร และ ปัณฑา 
เกตุเรืองโรจน,์ 2554)  

 
อุปทานทองค าของประเทศไทย  
ส าหรับประเทศไทยมีผูป้ระกอบการเหมืองแร่และผลิตโลหะทองค าท่ีได้รับอนุญาตให้

ด าเนินการประกอบโลหะกรรม จ านวน 2 ราย บริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั โดยการลงทุนของบริษทั 
Kingsgate Consolidated จ ากัด ประเทศออสเตรเลีย และบริษัท ทุ่งค า จ  ากัด โดยมีผลผลิตเป็น
ผลิตภณัฑโ์ลหะทองค าก่ึงส าเร็จรูป ไดแ้ก่ แท่งโลหะผสมทองค าและเงิน และโลหะผสมทองค า เงิน 
และทองแดง ส าหรับก าลงัการผลิตรวมทั้งสองบริษทัสามารถผลิตแท่งโลหะผสมคิดเป็นเน้ือโลหะ
ทองค าปริมาณ 4.5 ตนัต่อปี ส าหรับแท่งโลหะทองค าผสมเงินท่ีไดน้ั้นจะถูกส่งไปยงัต่างประเทศ 
เพื่อน าไปผา่นกระบวนการท าใหเ้ป็นโลหะทองค าบริสุทธ์ิ 99.99%  

ทั้งน้ี จะเห็นวา่ปริมาณทองค าท่ีผลิตไดจ้ากผูป้ระกอบการภายในประเทศไทยเพียง 4.5 ตนั
ต่อปีนั้น ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคทองค าในประเทศ จึงท าให้ประเทศไทยตอ้งน าเขา้ทองค าจาก
ต่างประเทศ  
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โครงสร้างตลาดทองค าของประเทศไทย  
โครงสร้างตลาดทองค าในประเทศไทยนั้น ประกอบด้วยกลุ่มหลกัๆ ได้แก่ ผูน้  าเขา้และ

ส่งออกทองค า โรงงานผูผ้ลิตทองรูปพรรณ ผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกทองรูปพรรณ ผูผ้ลิตและส่งออก
เคร่ืองประดบัอญัมณีและผูค้า้ปลีกอญัมณี โดยมีกระบวนการดงัน้ี คือ ผูน้ าเขา้ทองค าของประเทศ
ไทย จะน าเขา้ทองค าใน 2 ลกัษณะ คือ ทองค าก่ึงส าเร็จรูป (ทองค าความบริสุทธ์ิ 99.99%) และ
ทองค าส าเร็จรูป (ทองค าความบริสุทธ์ิ 96.5%) โดยทองค าท่ีน าเขา้มาจะถูกส่งต่อไปยงัโรงงาน
ผูผ้ลิตทองรูปพรรณ และอีกส่วนหน่ึงจะถูกส่งไปยงัผูผ้ลิตเคร่ืองประดบัอญัมณี จากนั้นจึงจะถูกส่ง
ต่อให้ผูอุ้ปโภคทองค าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดว้ยคุณสมบติัทองค าท่ีสามารถน ามาหลอม
ใชใ้หม่ได ้และเป็นสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าในตวัเอง ประกอบกบัมีสภาพคล่องสูงจึงท าให้ทองค าเป็นท่ี
นิยม ทั้งเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองประดบั และเพื่อการลงทุน ดงันั้น เม่ือผูอุ้ปโภคทองค าตอ้งการถือเงินสด 
ผูอุ้ปโภคจะน าทองค าท่ีมีมาขายใหก้บัผูค้า้ทองค ารายยอ่ยหรือผูค้า้ส่ง จากนั้นผูค้า้ส่งจะน าทองค าส่ง
ต่อทองค าให้กบัผูน้ าเขา้ส่งออกทองค าเพื่อท าการหลอมให้ความบริสุทธ์ิกลบัมาท่ี 99.99% แลว้จึง
ส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศต่อไป 
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การก าหนดราคาทองค า  
การค านวณราคาทองค าในประเทศไทยสามารถค านวณไดด้งัน้ี  
โดยท่ี Spot Gold หมายถึง ราคาทองค าในตลาดโลกท่ีแสดงเป็นดอลลาร์สหรัฐฯต่อทรอย 

ออนซ์ ณ เวลาหน่ึง โดยราคา  Spot Gold จะมีการน าเสนอตลอด 24 ชั่วโมง Premium หมายถึง 
ตน้ทุนในการน าทองค าออกขาย เช่น ค่าขนส่ง, ค่าประกนัภยั, ค่าแปรรูป เป็นตน้ ส าหรับประเทศ
ไทยจะใช้ค่าพรีเม่ียมประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อทองค าน ้ าหนกั 1 ทรอยออนซ์ THB หมายถึง 
ค่าเงินสกุลบาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ เวลาหน่ึงๆ  

ราคาทองค าจะอา้งอิงมาจากราคาทองค าในต่างประเทศ (Spot Rate) ณ ช่วงเวลานั้นๆ จาก
ตลาดทองค าหลัก 4 แห่งในโลก คือ ซิดนีย์ ฮ่องกง ลอนดอน และนิวยอร์ก ท่ีเปิดท าการอยู่ ณ 
ช่วงเวลานั้น (Real Time) ซ่ึงเป็นราคามาตรฐานสากลท่ีใช้ตกลงซ้ือขายกนัทัว่โลก นัน่หมายความ
วา่ ปัจจยัท่ีมีนยัส าคญัต่อราคาทองค าในต่างประเทศก็จะมีผลต่อราคาทองค าในประเทศดว้ยเช่นกนั 
จากนั้นน าราคาทองค าในต่างประเทศมาคูณกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราในประเทศ (ค่าเงินบาท) 
เพื่อแปลงหน่วยเงินตรา ถา้ค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนจะส่งผลให้ราคาทองค าในประเทศลดลง ในทาง
ตรงกนัขา้ม ถา้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงจะท าใหร้าคาทองค าสูงข้ึน ทั้งน้ี ราคาทองค าในประเทศไทยยงั
ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการซ้ือขายของนกัลงทุนในประเทศดว้ย เช่น ในช่วงเทศกาลตรุษจีนและปีใหม่ 
ตลาดจะมีความตอ้งการซ้ือมาก ราคาจึงสูงข้ึน เป็นตน้  
 

การน าเขา้ทองค าของประเทศไทย  
การน าเขา้ทองค าของประเทศไทย จะน าเขา้โดยผูป้ระกอบการน าเขา้ทองค าแท่งรายใหญ่

ประมาณ 6 ราย สามารถแบ่งแยกตามสัดส่วนการน าเขา้ไดด้งัน้ี (ปริญญา ธีรภาพไพบูลย,์ 2549: 34-
36)  

1. บริษทั เฮช.อาร์.โกลด ์แอนด ์ซิลเวอร์ จ  ากดั และบริษทั เกรทเทสโกลด์ แอนด์ รีไฟเนอร่ี 
จ  ากดั ซ่ึงมีสัดส่นการน าเขา้รวมกนัถึงประมาณ ร้อยละ 80 ของมูลค่าตลาดการน าเขา้ทั้งหมด 

2. บริษทัรายย่อยอีกประมาณ 4 ราย เช่น บริษทั วาย แอล จี บูลเล่ียน อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั บริษทั โกลด ์บูลเล่ียน จ ากดั เป็นตน้ มีสัดส่วนการน าเขา้รวมประมาณร้อยละ 18  

3. ร้านคา้ทองค ารายยอ่ยอ่ืนๆ อีกประมาณร้อยละ 2  
การน าเขา้ทองค าของผูน้ าเขา้จะน าเขา้ผา่นการสั่งซ้ือทั้งในรูปแบบตัว๋สัญญาซ้ือขายทองค า 

และในลกัษณะการซ้ือขายท่ีมีการส่งมอบเน้ือทองค าจริง ซ่ึงทั้งสองรูปแบบมีขอ้แตกต่างกนัในเร่ือง
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน ในเร่ืองค่าการจดัการท่ีเป็นตน้ทุนของผูน้ าเขา้อนัประกอบดว้ยค่าขนส่ง และค่า
ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบทองค าจริง ในการซ้ือขายแต่ละคร้ังผูค้า้ทองค าในต่างประเทศ
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จะบวกค่าพรีเม่ียมท่ีนอกเหนือจากราคาทองค า ณ เวลาสั่งซ้ือ ผูส่้งออกทองค าในต่างประเทศ จะ
ก าหนดค่าพรีเม่ียมให้แก่ผูน้ าเขา้ทองค าท่ีต่างกนัไปแต่ละรายข้ึนอยูก่บัระดบัชั้นของผูน้ าเขา้ทองค า 
ซ่ึงจะมีการแบ่งระดบัตามสัดส่วนของปริมาณการสั่งซ้ือ ผูน้ าเขา้ทองค าท่ีมียอดการน าเขา้ทองค าสูง
ก็จะไดค้่าพรีเม่ียมท่ีถูกกวา่รายท่ีน าเขา้นอ้ยกวา่ตามสัดส่วนและการต่อรองกนัระหวา่งผูน้ าเขา้และผู ้
ส่งออกในต่างประเทศ การตดัสินใจน าเขา้ทองค าของผูน้ าเขา้ในประเทศไทยจะพิจารณาถึงตน้ทุน
การน าเขา้อนัประกอบดว้ย ค่าขนส่ง ค่าประกนัภยั และค่าพรีเม่ียม เป็นหลกั  

ปัจจุบนัผูค้า้ทองค าในประเทศไทยท่ีท าการน าเข้าทองค า จะสั่งซ้ือทองค าจากแหล่งค้า
ทองค าในต่างประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่จะสั่ งจากผู ้ค้าทองค าจากประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง 
สวสิเซอร์แลนด ์และออสเตรเลีย โดยผา่นช่องทางการคา้ทองแท่ง 3 ช่องทาง ไดแ้ก่  

1. นายหนา้ตวัแทนผูค้า้ทองค าแท่งในต่างประเทศ มีทั้งธนาคารในต่างประเทศ บริษทัทุน
หลกัทรัพยท่ี์ค่าโลหะมีค่า เช่น ธนาคารในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ บริษทั MSK Finance จ ากดั ซ่ึง
เป็นบริษทัหลกัทรัพยใ์นประเทศสวสิเซอร์แลนดท่ี์ท าการคา้โลหะมีค่าโดยเฉพาะ  

2. บริษทัท่ีรับสกดัทองค าให้มีความบริสุทธ์ิตามมาตรฐาน 99.99% เช่น บริษทั Perth Mint 
ในประเทศออสเตรเลียท่ีมีหุ้นในเหมืองทองค า บริษทั Harmony จ ากดัในประเทศออสเตรเลีย และ
บริษทั MSK Finance จ ากดั เป็นตน้  

3. บริษทัท่ีเป็นสาขาของเหมืองขนาดใหญ่ เช่น เหมือง ANGLO เหมือง NEW MONT เป็น
ตน้  

หลงัจากนั้นจะจดัส่งโดยบริษทัท่ีเป็น International Shipping เช่น บริษทั Brink จ ากดั โดย
น าเขา้มาทางเคร่ืองบิน ทองค าท่ีน าเขา้จะเป็นวตัถุดิบขั้นตน้ท่ีถูกน าไปใชใ้นลกัษณะต่างๆ กนั โดย
ลกัษณะตลาดแบบ Mixed Structure ท่ีมีการใชว้ตัถุดิบทองค าแท่งจากผูน้ าเขา้ทองค าเป็นวตัถุดิบตั้ง
ต้น และผูน้ าเข้าจะขายให้แก่ผูซ้ื้อท่ีเป็นทั้ งผูข้ายทองแท่งรายย่อย ผูผ้ลิตทองรูปพรรณ และ
เคร่ืองประดบัอญัมณีในประเทศไทย ซ่ึงอาจมีการขายต่อใหผู้ผ้ลิตรายยอ่ยอ่ืนๆ อีกท่ีไม่สามารถระบุ
ไดว้า่น าไปผลิตในอุตสาหกรรมใด และในปริมาณเท่าไร  

ปริมาณการน าเขา้ทองคารวมของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 ถึง 2556  
ในปี 2551 ประเทศไทยมีปริมาณการน าเขา้ทองค าเพิ่มข้ึนจากปี 2550 ท่ี 111,153 กิโลกรัม 

มาอยูท่ี่ 240,173 กิโลกรัม หรือมีปริมาณการน าเขา้ทองค าเพิ่มข้ึนร้อยละ 116 และปริมาณการน าเขา้
ทองค าของไทยยงัคงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองถึงปัจจุบนั โดยในปี 2556 ปริมาณการน าเขา้อยูท่ี่ 340,652 
กิโลกรัม ทั้งน้ี สาเหตุส่วนหน่ึงผลจากการท่ีราคาทองค าปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจาก 833.20 
ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ มาท าสถิติสูงสุดในปี 2555 ราคาทองค าเฉล่ียอยูท่ี่ 1,675 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ออนซ์ และราคาทองค าเฉล่ียไดล้ดลงมาอยูท่ี่ 1,205.96 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ในปี 2556 
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กฎระเบียบการน าเขา้ ส่งออกทองค าของประเทศไทย  
การจดทะเบียนผูน้ าเขา้ ส่งออกทองคาของประเทศไทย ตามประกาศของกระทรวงการคลงั

ฉบบัท่ี 98/2542 วา่ดว้ยเร่ือง “คลงัยกเลิกการจดทะเบียนเป็นผูน้ าเขา้และ/หรือส่งออกซ่ึงทองค า” มี
ความว่า คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2542 เห็นชอบให้ผูน้  าเขา้และส่งออกทัว่ไป
สามารถน าเขา้และส่งออกซ่ึงทองค าไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งจดทะเบียนเป็นผูน้ าเขา้และ/หรือส่งออก
ซ่ึงทองค ากบัส านกังานเศรษฐกิจการคลงัอีกต่อไป และสามารถน าเขา้และส่งออกทองค า โดยผา่น
ขั้นตอนพิธีการศุลกากรไดต้ามปกติเหมือนสินคา้ทัว่ไป  

ทั้งน้ี ตามความในประกาศดงักล่าว ทองค า หมายถึง ทองค าในลกัษณะเป็นแท่ง กอ้น แผน่ 
หรือรูปอ่ืน หรือผสมกบัส่ิงอ่ืนใดไดเ้ป็นการทัว่ไป แต่ไม่หมายความรวมถึง เคร่ืองรูปพรรณทองค า 
ซ่ึงตามปกติและโดยสภาพใชใ้นการประดบัร่างกาย 

 
สิทธิพิเศษทางภาษีของผูน้ าเขา้ ส่งออกทองค า  
โดยปกติการขายทองค าประเภททองรูปพรรณหรือมิใช่ทองรูปพรรณ หรือการน าเข้า

ทองค า จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามปกติ กล่าวคือ กรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มขาย
ทองค า ก็จะตอ้งเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผูซ้ื้อ หรือกรณีเป็นผูน้ าเขา้ทองค าก็จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
โดยมีกรมศุลกากรเป็นผูจ้ดัเก็บ แต่ในปี พ.ศ. 2540 ไดมี้พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี 311)1 หรือมีการใช้ฐานภาษีท่ีน ามาค านวณภาษี
ขายเม่ือขายทองค าแตกต่างไปบา้ง ดงัน้ี  

ทองค าท่ีมิใช่รูปพรรณ ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่ีมีความประสงคจ์ะไดรั้บ
การยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการน าเขา้หรือการขายทองค าท่ียงัมิไดป้ระกอบข้ึนเป็นทองรูปพรรณ
หรือของรูปพรรณ ทองค านั้นจะตอ้งมีน ้าหนกัเน้ือทองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 96.5  

กรณีเป็นผูน้ าเข้าทองค า จะต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานเก่ียวกับการน าเข้าต่อเจ้า
พนักงานศุลกากรในเวลายื่นใบขนส่งสินคา้ เพื่อผ่านพิธีการศุลกากร และจะตอ้งมีเอกสารหรือ
หลกัฐานจากผูข้ายในต่างประเทศวา่ ผูน้  าเขา้เป็นผูซ้ื้อทองค าดงักล่าวจากผูข้ายในต่างประเทศ 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ 

 
สภาวะการแข่งขนัในแต่ละธุรกิจจะท าให้ทราบถึงท่ีมาของความรุนแรงในการแข่งขนัและ

อิทธิพลอนัเกิดจากสภาวะการแข่งขนัเหล่าน้ี (อธิวฒัน์ ทรัพยไ์พฑูรย,์ 2545, หนา้ 125) การวเิคราะห์
สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมนั้น Michael E. Potter ไดเ้สนอแนวคิดวา่ ปัจจยัส าคญั 5 ประการ
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ท่ีส่งผลต่อสภาวะในการแข่งขนัของแต่ละธุรกิจหรือเรียกวา่ Five-forces Model ซ่ึงเป็น แนวคิดท่ีมี
ประโยชน์อยา่งมากในการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัในธุรกิจรวมทั้งความรุนแรงของปัจจยัแต่ละ
ประการ ซ่ึงสามารถบ่งบอกถึงโอกาสในการไดก้ าไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ หากปัจจยั
เหล่าน้ีมีความเขม้แข็งมากเท่าใดยอ่มส่งผลเสียต่อการข้ึนราคาซ่ึงน าไปสู่การสร้างก าไรของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมนั้นๆ ซ่ึงถือว่าเป็นขอ้จ ากดัของธุรกิจในขณะเดียวกนัถา้ปัจจยันั้นๆ มีความอ่อนแอ
ยอ่มเป็นโอกาสอนัดีต่อธุรกิจในธุรกิจนั้นๆ เน่ืองจากสามารถหาก าไรไดม้ากข้ึน (สุพฒัน์ชยั จินตมา
กุล, 2539, หนา้ 126) การด าเนินธุรกิจไม่วา่จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เป้าหมายหลกัของ
ธุรกิจก็คือ เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและการสร้างผลก าไร ดว้ยเหตุน้ีผูป้ระกอบการธุรกิจจึง
จ าเป็นจะตอ้งหากลยุทธ์เพื่อสามารถแข่งขนักับคู่แข่งขนัรายอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมปัจจัยท่ีเป็น
ตวัก าหนดระดบัความรุนแรงของการแข่งขนัในอุตสาหกรรม ซ่ึงลกัษณะท่ีส าคญัของปัจจยัทั้ง 5 
ประการ คือ 

1. การเขา้มาในตลาดของผูป้ระกอบการรายใหม่ (New Entrants of the Market)    
ผูม้าใหม่อาจเป็นลกัษณะของการเพิ่มก าลงัการผลิตในอุตสาหกรรม  เพื่อการพยายามขยาย

ส่วนแบ่งตลาดของตน  หรือเป็นผูผ้ลิตหนา้ใหม่จริงๆ ก็ได ้ ถา้มีผูผ้ลิตหนา้ใหม่เขา้มาแข่งขนัเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆ จะส่งผลให้ราคาสินคา้หรือบริการและก าไรลดลง หรือท าให้ตน้ทุนของบริษทัเดิมเพิ่มข้ึน
เพราะตอ้งแข่งขนัแย่งกนัซ้ือปัจจยัการผลิต และวตัถุดิบ  อาจท าให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนเพื่อรักษาส่วน
แบ่งตลาดเดิมไวห้รือยดึครองส่วนแบ่งตลาดใหเ้พิ่มมากข้ึน 
 ผูป้ระกอบการเดิมจะรักษาก าไรไวไ้ดห้รือไม่นั้นข้ึนอยูก่บั อ านาจตลาดหรืออ านาจผกูขาด 
(Market Power or Monopoly Power) ซ่ึงหมายถึงอ านาจในการก าหนดราคา หน่วยผลิตเดิมจะมี
อ านาจในการผกูขาดหรืออ านาจตลาดมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัวา่ตนมีอ านาจกีดกนัคู่แข่งขนัมิให้
สามารถเขา้มาแข่งขนัไดม้ากนอ้ยเพียงใด เช่น การผูกขาดวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต  ผกูขาดขั้นตอน
ในการจดัจ าหน่าย หรือทุนท่ีจ าเป็นตอ้งใช้เม่ือเร่ิมกิจการ (Capital Requirements) อยู่ในระดบัสูง  
หรือผูผ้ลิตเดิมไดรั้บสิทธิบตัรหรือลิขสิทธ์ิท่ีให้ความคุม้ครองผลิตภณัฑ์ในการลอกเลียนแบบ หรือ
สัมปทานท่ีรัฐออกให้  เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัข้ึนอยูก่บัความคาดคะเนระดบัปฏิกิริยาการตอบโตจ้าก
ผูผ้ลิตเดิมต่อผูผ้ลิตใหม่ (Expected Retaliation)  ถ้าการตอบโต้ของผูผ้ลิตเดิมคาดว่าจะรุนแรง  
โอกาสท่ีผูผ้ลิตหนา้ใหม่ท่ีจะสามารถบุกรุกเขา้มาแข่งขนัในอุตสาหกรรมก็ยอ่มนอ้ยลง 
 2.  อ  านาจการต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิต (The Bargaining of the Firm’s Suppliers)  

ซพัพลายเออร์เป็นผูท่ี้มีความส าคญัในการควบคุมราคาและคุณภาพสินคา้ของบริษทั  โดย
ซพัพลายเออร์จะมีอ านาจต่อรองในอุตสาหกรรมสูงถา้หากประกอบดว้ยคุณสมบติั ดงัน้ี 
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 1) ผูผ้ลิตหรือผูส่้งมอบวตัถุดิบหรือก่ึงส าเร็จรูปเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่มีจ านวนไม่มากนกัและ
มีการกระจุกตวัค่อนขา้งสูง ท าการผลิตและส่งมอบวตัถุดิบใหก้บัผูซ้ื้อท่ีมีอยูห่ลายรายและเป็นผูซ้ื้อ
รายยอ่ย 
 2) ไม่มีวตัถุดิบหรือสินคา้ก่ึงส าเร็จรูปท่ีผลิตในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีจะมาทดแทนไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์หรือแมจ้ะมีอยูแ่ต่ผูผ้ลิตและส่งมอบยงัมีความไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทุนและคุณภาพ 
 3) วตัถุดิบจากผูผ้ลิตและส่งมอบเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในการผลิตสินค้าขั้นต่อไป
ภายในอุตสาหกรรม ไม่วา่ดา้นคุณภาพหรือสัดส่วนท่ีส าคญัของตน้ทุนการผลิต 
 4) ผูซ้ื้อมีความรู้สึกวา่วตัถุดิบของผูผ้ลิตหรือผูส่้งมอบมีความแตกต่างจากผูผ้ลิตหรือผูส่้ง
มอบวตัถุดิบรายอ่ืนๆ 
 5) ผู ้ผลิตหรือผู ้ส่งมอบสามารถเข้าไปผลิตสินค้าส าเร็จรูปได้เอง (Threat of Forward 
Integrate) 
 3. อ  านาจต่อรองของผูซ้ื้อ (The Bargaining Power of Buyers)  

ผูซ้ื้อสามารถต่อรองเร่ืองคุณภาพ ราคาและ/หรือปริมาณสินคา้ โดยผูซ้ื้อจะมีอ านาจมากถา้
หากประกอบดว้ยคุณสมบติั ดงัน้ี 
 1) ผูซ้ื้อมีเพียงไม่ก่ีราย และซ้ือในปริมาณทีละมากๆ ขณะท่ีผูข้ายมีเป็นจ านวนมาก 
 2) สินคา้ท่ีผลิตในอุตสาหกรรมนั้นเป็นสินคา้ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูซ้ื้อมาก เป็นสัดส่วนท่ีส าคญั
ของตน้ทุนการผลิตของผูซ้ื้อ ดงันั้น ผูซ้ื้อตอ้งใหค้วามสนใจและมีความรอบคอบในการตดัสินใจซ้ือ
เป็นอยา่งมาก 
 3) สินคา้ท่ีผลิตในอุตสาหกรรมเป็นสินคา้มาตรฐาน ไม่สร้างความแตกต่างในความรู้สึก
ของผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อจะเลือกซ้ือจากผูผ้ลิตรายใดก็ได ้ตน้ทุนจากการเปล่ียนท่ีจะเลือกซ้ือ (Switching Cost) 
มีอยูน่อ้ย 
 4) ผู ้ซ้ือสามารถผลิตสินค้าเองได้ คือท า Backward Integration หรือมีหุ้นบางส่วนใน
บริษทัผูผ้ลิตวตัถุดิบ 
 5) วตัถุดิบนั้นมีผลกระทบต่อคุณภาพของสินคา้ท่ีผูซ้ื้อจะน าไปผลิตต่อไป อ านาจของผูซ้ื้อ
จะลดนอ้ยลงเน่ืองจากการหนัไปซ้ือวตัถุดิบจากแหล่งอ่ืนท าใหคุ้ณภาพสินคา้ลดลง 
 6) ผูซ้ื้อมีข้อมูลข่าวสารท่ีสมบูรณ์เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของผูข้าย ทั้ งด้านอุปสงค์ ราคา 
การตลาด การแข่งขนั ตน้ทุนการผลิตของผูผ้ลิตรายต่างๆ และแหล่งท่ีขาย เป็นตน้ 
 4. ผลิตภณัฑท่ี์ทดแทนกนัได ้(Substitutes Product)   

แรงกดดนัจากผลิตภณัฑ์ทดแทนจะเพิ่มมากข้ึนเม่ือผลิตภณัฑ์ทดแทนให้คุณค่าเดียวกนัแต่
มีราคาถูกกวา่  และผูซ้ื้อคุน้เคยกบัสินคา้ทดแทน  การใช้ทดแทนกนัไดอ้ย่างสมบูรณ์หรือทดแทน
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กนัไดใ้นบางโอกาสก็ตาม  สามารถสร้างความเสียหายทั้งในดา้นการตลาดและการเงินแก่ผูผ้ลิต
สินคา้ท่ีถูกทดแทน  ถา้ผลิตภณัฑท์ดแทนมีนอ้ยยอ่มมีโอกาสข้ึนราคาและท าก าไรเพิ่มข้ึนได ้

5. ความเขม้ขน้ของการแข่งขนัระหวา่งผูเ้เข่งขนัในอุตสาหกรรม (The Intensity of Rivalry 
among Competitors)  

การแข่งขนัท่ีเขม้ขน้เป็นผลมาจากปัจจยัส าคญั ไดแ้ก่ การท่ีมีบริษทัเล็กๆ เป็นจ านวนมาก
หรือไม่มีบริษทัใดเหนือบริษทัอ่ืนอย่างชดัเจน การก าหนดมาตรฐานในการแข่งขนัและบงัคบัให้
เป็นไปตามมาตรฐานนั้นเช่น กฎหมายแข่งขนัทางการคา้หรืออาจจะเป็นอุตสาหกรรมท่ีอตัราการ
เติบโตชา้ ท าให้แต่ละบริษทัตอ้งแยง่ส่วนแบ่งตลาดเพื่อรักษาอตัราการเติบโตของตน  หรืออาจเกิด
จากการท่ีสินคา้ของแต่ละบริษทัไม่มีความแตกต่างท่ีเหนือกวา่ ราคาจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีผูซ้ื้อใชใ้น
การเลือกตดัสินใจ อาจจะเกิดสงครามราคาเป็นผลใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงไดแ้ละท าให้ก าไรจาก
การขายลดลง 

 
2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 
เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ (2542) เร่ืองผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจและแนว

ทางการพฒันาอุตสาหกรรมทองค าไทย พบว่า การส่งออกทองค าแท่งของไทยข้ึนอยู่กบัอตัรา
แลกเปล่ียนเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐ กล่าวคือ หากเงินบาทอ่อนค่าลงจะท าให้เกิดการส่งออก
ทองค ามากข้ึน และอุปทานทองค าในประเทศมากกวา่อุปสงคจ์ะท าให้ผูป้ระกอบการส่งออกทองค า
ส่วนเกินออกสู่ตลาดโลก ส าหรับในส่วนของการน าเขา้ทองค า ตามงานวิจยัของดร.เดือนเด่น และ
คณะ พบวา่ มูลค่าผลิตภณัฑ์ภายในประเทศ (GDP) มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณความตอ้งการทองค า
ในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01  

 
Sazonov and Nikolaev, (2013) ได้ท าการศึกษาเ ร่ือง  Theoretical Aspects of Investment 

Demand for Gold โดยในการศึกษาคร้ังน้ี  ผู ้วิจ ัยได้ก าหนดตัวแปร  2 ตัว คือ ราคาทองค า ท่ี
เปล่ียนแปลง และราคาทองค าท่ีนกัลงทุนคาดหวงั ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ  

กรณีท่ี 1 หากราคาทองค าปรับตวัเพิ่มข้ึนมาระยะหน่ึง แลว้นกัลงทุนมีการคาดหวงัวา่ราคา
ทองค าจะปรับเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จะส่งผลท าให้ความตอ้งการทองค าเพิ่มข้ึนดว้ย ดงันั้น ในกรณี
ดงักล่าว เส้นอุปสงค ์(Demand Curve) จะมีความชนัเป็นบวก  

กรณีท่ี 2 หากราคาทองค าในปัจจุบนัสูง หรือต ่ากว่าท่ีนกัลงทุนคาดการณ์ไว ้จะส่งท าให้
เส้นอุปสงค ์มีความชนัเป็นลบ กล่าวคือ หากราคาทองค าในปัจจุบนัสูงกวา่ท่ีนกัลงทุนคาดการณ์ไว้
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จะท าให้ปริมาณความตอ้งการทองค าลดลง ในทางตรงกนัขา้ม หากราคาทองค าในปัจจุบนัต ่ากวา่ท่ี
นกัลงทุนคาดการณ์ไว ้จะท าใหป้ริมาณความตอ้งการทองค าเพิ่มข้ึน  

 
Bapna (2012) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง Dynamic of Macroeconomic Variable Affecting Price 

Innovation in Gold : A relationship analysis พบว่า อตัราแลกเปล่ียน, ทุนส ารองระหว่างประเทศ 
และอตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์กบัราคาทองค าในทิศทางเดียวกนั แต่อตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์
กบัราคาทองค าในทิศทางตรงขา้ม  

 
Sindhu (2013) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง  A Study on Impact of Select Factors on The Price of 

Gold กลบัพบวา่ อตัราแลกเปล่ียนมีความสัมพนัธ์กบัทองค าในทิศทางตรงขา้ม ส่วนอตัราเงินเฟ้อมี
ความสัมพนัธ์กบัราคาทองค าในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ี สาเหตุหน่ึงท่ีอตัราเงินเฟ้อมีผลต่อราคาทองค า
ก็เน่ืองจากทองค าเป็นสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงต ่าและมกัถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียง
จากเงินเฟ้อ  

 
สุภาพ เอ่ียมวนานนทชัย (2546) ท่ีพบว่า ก่อนท่ีประเทศไทยจะใช้อตัราแลกเปล่ียนแบบ

ลอยตวั ทองค าไม่มีคุณสมบติัเป็นสินทรัพยใ์นการป้องกนัความเส่ียงจากเงินเฟ้อ แต่ภายหลงัท่ี
ประเทศไทยมีการใชอ้ตัราแลกเปล่ียนแบบลอยตวัทองค ากลบัมีคุณสมบติัในการป้องกนัความเส่ียง
จากเงินเฟ้อ  
 

ปริญญา ธีรภาพไพบูลย ์(2549) พบวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีผลกระทบต่อราคา
ทองค าในช่วงปี  1999 ถึง  2005 โดยอัตราดอกเบ้ียธนาคารกลางสหรัฐฯ ดัชนีดาวน์โจน มี
ความสัมพนัธ์กบัราคาทองค าในทิศทางตรงขา้ม ขณะท่ีราคาโลหะเงินมีค่าและราคาน ้ ามนัดิบมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และการเปล่ียนแปลงราคาทองค าท่ีสูงข้ึนนั้น ไม่มีหลกัฐานทาง
เศรษฐกิจท่ีบ่งบอกไดว้า่มีแนวโนม้ของการเก็งก าไรเกิดข้ึนในราคาทองค า  

 
อคัษราภคั ประภาพกัตร์ (2555) พบวา่ การเปล่ียนแปลงดชันีอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

การเปล่ียนแปลงราคาทองค าแท่งในตลาดโลกล่วงหนา้ และการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงิน
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัการเปล่ียนแปลงราคาทองค าแท่งใน
ประเทศไทย นอกจากน้ี การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีผลท าให้ราคาทองค าในประเทศไทย
ปรับตวัสูงข้ึนเช่นกนั 
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นุชจรินทร์ เกาทณัฑท์อง (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าเขา้และส่งออกทองค า
ของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าเขา้ทองค าของประเทศไทยในทิศทาง
เดียวกนั ได้แก่ อตัราเงินเฟ้อพื้นฐาน ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการเปิดซ้ือขาย
โกลด์ฟิวเจอร์ส โดยมีระดบันยัส าคญั 0.05 ส่วนราคาทองค าในตลาดโลก และอตัราแลกเปล่ียนบาท
เทียบเหรียญสหรัฐฯในเดือนก่อนหนา้มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้ม โดยมีระดบันยัส าคญั 0.10 
ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่งออกทองค าของประเทศไทย ได้แก่ ราคาทองค าในตลาดโลก มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าการส่งออก ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ส่วนอตัราดอกเบ้ีย
นโยบาย การเปิดซ้ือขายโกลด์ฟิวเจอร์ส และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มีความสัมพนัธ์ในทิศ
ทางตรงขา้มกบัมูลค่าการส่งออกทองค า ท่ีระดบันยัส าคญั 0.10  

ส าหรับการพยากรณ์แนวโน้มมูลค่าการน าเขา้และส่งออกทองค าของประเทศไทย ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2557 ถึง กนัยายน 2558 พบว่า มูลค่าการน าเขา้ทองค าของประเทศไทยมีแนวโน้ม
ลดลง แต่มูลค่าการส่งออกทองค าของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี เม่ือท าการ
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่าการน าเขา้และส่งออกทองค าของประเทศไทย พบว่า อตัรา
แลกเปล่ียนบาทเทียบเหรียญสหรัฐฯ มีความอ่อนไหวต่อมูลค่าการน าเขา้ทองค าของประเทศไทย
มากท่ีสุด ส่วนการเปล่ียนแปลงราคาทองค าในตลาดโลกมีความอ่อนไหวต่อมูลค่าการส่งออก
ทองค าของประเทศไทยมากท่ีสุด  
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บทที ่3 
 

ระเบียบวธิีวจิัย 
 

ในการศึกษาค้นควา้คร้ังน้ี มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน าเข้าทองค าเพื่อ
จ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร”  ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน 
ดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 โดยท าการสุ่มตวัอยา่งจากผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชป้ระชากร
ทั้งหมดจ านวน 200 ราย ในการเก็บตวัอย่าง โดยเก็บขอ้มูลของตวัอย่างด้วยแบบสอบถาม ระหว่าง
เดือนมิถุนายน ถึง กนัยายน 2560 และใช้เกณฑ์การเก็บตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใน
การเลือกผูท่ี้จะตอบแบบสอบถามซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานครจนครบ
ตามจ านวนท่ีตอ้งการ  
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 3.2.1 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
  1)  ศึกษาคน้ควา้รายละเอียดต่างๆ จากหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
  2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากหนงัสือ วิธีการวิจยั แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และการน าเขา้ทองค าให้
ครอบคลุมเน้ือหาในดา้นต่างๆ 
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  3) ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการสร้างเคร่ืองมือการวิจยั โดยขอค าปรึกษาจากอาจารยท่ี์
ปรึกษา 
  4) ร่างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัและน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
  5) ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  6) จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัท่ีสมบูรณ์ 
 
 3.2.2 ลกัษณะของเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เร่ือง 
“ ปัจจัย ท่ี ส่งผล ต่อการน า เข้าทองค า เพื่ อจ าหน่ายของผู ้ประกอบการค้าทองค าในเขต
กรุงเทพมหานคร”  โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ ทุนจดทะเบียน 
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ยอดขาย และจ านวนลูกคา้ โดยให้ผูต้อบท าเคร่ืองหมายถูกตาม
ตวัเลือกท่ีก าหนดไว ้

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ประกอบดว้ยดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

1. ดา้นการเมือง/กฎหมาย 
2. ดา้นเศรษฐกิจ 
3. ดา้นสังคม 
4. ดา้นเทคโนโลยี 

เป็นค าถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ในรูปแบบของเคิร์ท (Likert’s 

Scale) ท่ีมีค  าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั มีการใหค้ะแนนความส าคญั ดงัน้ี 

5  หมายถึง  ส าคญัมากท่ีสุด 

4  หมายถึง  ส าคญัมาก 

3  หมายถึง  ส าคญัปานกลาง 

2  หมายถึง  ส าคญันอ้ย 

1  หมายถึง  ส าคญันอ้ยท่ีสุด 

โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉล่ียตามแนวทางของ Best. (1978 : 174) ดงัน้ี 
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1.00-1.49 หมายถึง มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

  1.50-2.49 หมายถึง มีความส าคญันอ้ย 

  2.50-3.49 หมายถึง มีควาใส าคญัปานกลาง 

  3.50-4.49 หมายถึง มีความส าคญัมาก 

  4.50-5.00 หมายถึง มีความส าคญัมากท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการน าเขา้ทองค า ไดแ้ก่ ปริมาณการน าเขา้ ประเภททองค า 

จ านวนเงินในการสั่งซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ โดยให้ผูต้อบท า

เคร่ืองหมายถูกตามตวัเลือกท่ีก าหนดไว ้

 
2.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1.) น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ

เน้ือหา ภาษาท่ีใช ้และใหข้อ้เสนอแนะ แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
2.)  น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งดา้น

เน้ือหา และภาษาท่ีใช้ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อหาค่า  IOC (Index of item-Objective 
Congruence) และน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ัง ก่อน
น าไปทดลอง 
 3.) น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) พร้อมทั้งพิจารณาความถูกตอ้งชดัเจนของ

ภาษาท่ีใช ้หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 

คน แล้วน าผลท่ีได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามในส่วนท่ีเป็น

มาตรวดัเจตคติ (แบบลิเคิร์ท) ตอนท่ี 2 โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่าของครอนบาค ซ่ึงผล

การหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าไดเ้ท่ากบั 0.894 
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ตารางท่ี 3.1 หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficiency) 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cased Valid 20 100.0 

 Excluded* 0 0 

 Total 20 100.0 

 
 

Reliability Staristics 
Cronbach’s Alpha N of Items 

.894 20 

 

 โดยค่าความเช่ือมัน่ดงักล่าวอยู่ในเกณฑ์ แสดงว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ในระดบัท่ี

ยอมรับได ้จึงน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล เพื่อขอความเห็นชอบและท าการจดัพิมพ์

แบบสอบถามเป็นฉบบัสมบูรณ์ เพื่อใชใ้นการวจิยั 

 

3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นภาษาไทยจ านวน 200 ชุด หลงัจากนั้นก็ไดด้ าเนินการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 
 2. ผูว้ิจยัท าการแจกแบบสอบถามให้กบัผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 
จนครบจ านวน 200 คน  
 3. จดัเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ภายใน 60 วนั 
 4. รวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ใหค้รบ 200 ชุด 
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 5. ตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม 
 6. จดัหมวดหมู่ของขอ้มูลในแบบสอบถาม เพื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ทางสถิติ ดงัน้ี 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้ง ในการตอบ
แบบสอบถาม แล้วน ามาคดัเลือกฉบบัท่ีสมบูรณ์และถูกต้อง เพื่อน าข้อมูลมาประมวลผลและ
วเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยวธีิทางสถิติท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 

1. การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 ในการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาใช้สถิติความถ่ี  (Frequency)  การหาค่า ร้อยละ 
(Percentage) ในการน าเสนอขอ้มูลพื้นฐาน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยพื้นฐานของผูป้ระกอบการค้าทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร
วเิคราะห์โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2 ข้อมูลเก่ียวกับระดับความความส าคญัของปัจจยัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ใช้สถิติ
ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
 1.3 ข้อมูลเก่ียวกับการน าเข้าทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการค้าทองค าในเขต
กรุงเทพมหานคร วเิคราะห์โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 

- ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตร (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2541 หนา้ 40) 

  เม่ือ  X   แทน ค่าเฉล่ีย 

    X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 - ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ล้วน สายยศ และองัคณา, 2540 หน้า 

53)  

 
 1
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  เม่ือ  S แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

    2x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกก าลงัสอง 

    2 x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลงัสอง 

   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

2. การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ F-Test (One Way ANOVA) ในการทดสอบความ
แตกต่างของปัจจัยพื้นฐานของผู ้ประกอบการท่ีส่งผลต่อการน าเข้าทองค าเพื่อจ าหน่ายของ
ผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร และสถิติไคสแควร์ (Chi – Square) ในการทดสอบ
ความความสัมพนัธ์ของปัจจยัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจกับการน าเข้าทองค าเพื่อจ าหน่ายของ
ผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 
  

 
 
 



บทที ่4 
 

ผลการวจิัย 
 
 การวิจัยในคร้ังน้ีศึกษาเร่ือง “ปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการน าเข้าทองค า เพื่อจ าหน่ายของ
ผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ และน าเสนอ
ผลการวเิคราะห์ตามล าดบั ดงัน้ี 
 
4.1 ส่วนที ่1 สถิติเชิงพรรณนา  
 4.1.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ ทุนจดทะเบียน ระยะเวลา
ในการด าเนินธุรกิจ ยอดขาย และจ านวนลูกคา้ โดยแจกแจงจ านวนและค่าร้อยละ  
 4.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ได้แก่ ด้านการเมือง/
กฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี โดยแจกแจงค่าเฉล่ียของคะแนนความ
คิดเห็น และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 4.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการน าเข้าทองค า ไดแ้ก่ ปริมาณการน าเขา้ ประเภท
ทองค า จ านวนเงินในการสั่งซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ โดยแจก
แจงจ านวนและค่าร้อยละ 
  
4.2 ส่วนที ่2 สถิติเชิงอนุมาน  
 4.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน F-Test (One Way ANOVA) ในการ
ทดสอบความแตกต่างของปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่าย
ของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร  และสถิติไคสแควร์ (Chi – Square) ในการ
ทดสอบความความสัมพนัธ์ของปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจกบัการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของ
ผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4.1 ส่วนที ่1 สถิติเชิงพรรณนา  
 
4.1.1 ปัจจัยพืน้ฐานของผู้ประกอบการค้าทองค า 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามทุนจดทะเบียน 

ทุนจดทะเบียน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 10 ลา้นบาท 4 2.00 
11 – 50 ลา้นบาท 42 21.00 
51 – 100 ลา้นบาท 39 19.50 
101 – 150 ลา้นบาท 50 25.00 
151 – 200 ลา้นบาท 54 27.00 

มากกวา่ 201 ลา้นบาท ข้ึนไป 11 5.50 
รวม 200 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามทุนจด

ทะเบียน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียน ระหวา่ง 151 – 200 ลา้นบาท จ านวน 
54 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.00 รองลงมาคือ ระหวา่ง 101 – 150 ลา้นบาท  จ านวน 50 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 25.00 ระหว่าง 11 – 50 ลา้นบาท จ านวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.00 ระหว่าง 51 – 100 ลา้น
บาท จ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.50 มากกวา่ 201 ลา้นบาท ข้ึนไป จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 5.50 และนอ้ยกวา่ 10 ลา้นบาท จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาในการด าเนิน
ธุรกิจ 

ระยะเวลาในการด าเนินธุรกจิ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี 9 4.50 

6 – 10 ปี 86 43.00 
11 – 15 ปี 80 40.00 

มากกวา่ 16 ปี ข้ึนไป 25 12.50 
รวม 200 100.00 
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จากตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาใน
การด าเนินธุรกิจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจระหวา่ง 6 – 
10 ปี จ  านวน 86 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาคือ ระหว่าง 11 – 15 ปี จ  านวน 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 มากกวา่ 16 ปี ข้ึนไป จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 
ปี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามยอดขาย 

ยอดขาย จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50 ลา้นบาท 4 2.00 

51 – 100 ลา้นบาท 64 32.00 
101 – 150 ลา้นบาท 21 10.50 
151 – 200 ลา้นบาท 26 13.00 
201 – 250 ลา้นบาท 38 19.00 

มากกวา่ 251 ลา้นบาท ข้ึนไป 47 23.50 
รวม 200 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามยอดขาย 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มียอดขายระหว่าง 51 – 100 ลา้นบาท จ านวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.00 รองลงมาคือ มากกว่า 251 ล้านบาท ข้ึนไป จ านวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.50 
ระหว่าง 201 – 250 ล้านบาท จ านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.00 ระหว่าง 151 – 200 ล้านบาท 
จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.00 ระหว่าง 101 – 150 ลา้นบาท จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 
10.50 และนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50 ลา้นบาท จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนลูกคา้ 

จ านวนลูกค้า จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 ราย 49 24.50 

101 – 200 ราย 87 43.50 
201 – 300 ราย 42 21.00 

มากกวา่ 301 ราย ข้ึนไป 22 11.00 
รวม 200 100.00 
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จากตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนลูกคา้  
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนลูกคา้ระหวา่ง 101 – 200 ราย จ านวน 87 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 43.50 รองลงมาคือ น้อยกว่าหรือเท่ากบั 100 ราย จ านวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.50 
ระหวา่ง 201 – 300 ราย จ านวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.00 และมากกวา่ 301 ราย ข้ึนไป จ านวน 
22 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.00 ตามล าดบั 
 
4.1.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกจิทีส่่งผลต่อการน าเข้าทองค าเพือ่จ าหน่ายของผู้ประกอบการค้า
ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 4.5 ค่า เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความส าคัญเก่ียวกับปัจจัย
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการเมืองและกฎหมาย 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกจิทีส่่งผลต่อการ
น าเข้าทองค าเพือ่จ าหน่ายของผู้ประกอบการค้า

ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านการเมืองและกฎหมาย 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

อนัดับ
ที่ 

1. ความมีเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 4.59 0.542 มากท่ีสุด 1 
2. การเปล่ียนแปลงของนโยบาย ระเบียบวธีิการ
การน าเขา้หรือการเปล่ียนแปลงกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

4.41 0.628 มาก 2 

3. การเพิ่มมาตรการทางภาษีในการน าเขา้สินคา้
ประเภททองค า 

4.34 0.578 มาก 3 

4. การเปิดเขตการคา้เสรี การลดเง่ือนไขและ
จ ากดัปริมาณการน าเขา้ทองค า 

4.16 0.668 มาก 4 

รวม 4.38 0.604 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.5 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยั
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านการเมืองและกฎหมาย โดยรวมให้ความส าคญัในระดับมาก และมี
คะแนนเฉล่ียของระดบัความส าคญัเรียงจากมากไปหาน้อยดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 ความมีเสถียรภาพทาง
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การเมืองของประเทศ ( X  = 4.59), อนัดบัท่ี 2 การเปล่ียนแปลงของนโยบาย ระเบียบวิธีการการ
น าเขา้หรือการเปล่ียนแปลงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ( X  = 4.41), อนัดบัท่ี 3 การเพิ่มมาตรการทางภาษี
ในการน าเข้าสินคา้ประเภททองค า ( X  = 4.34) และอนัดับท่ี 4 การเปิดเขตการค้าเสรี การลด
เง่ือนไขและจ ากดัปริมาณการน าเขา้ทองค า ( X  = 4.16) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.6 ค่า เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความส าคัญเก่ียวกับปัจจัย
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเศรษฐกิจ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกจิทีส่่งผลต่อการ
น าเข้าทองค าเพือ่จ าหน่ายของผู้ประกอบการค้า

ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านเศรษฐกจิ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

อนัดับ
ที่ 

1. การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ 

4.63 0.535 มากท่ีสุด 3 

2. ดชันีราคาผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 4.40 0.592 มาก 4 
3. การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินดอล
ล่าร์สหรัฐ 

4.82 0.410 มากท่ีสุด 1 

4. การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

4.65 0.528 มากท่ีสุด 2 

5. การเปล่ียนแปลงของราคาน ้ามนั 4.27 0.498 มาก 5 
รวม 4.55 0.513 มากทีสุ่ด  

 
 จากตารางท่ี 4.6 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคัญเก่ียวกับปัจจัย
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเศรษฐกิจ โดยรวมให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด และมีคะแนนเฉล่ีย
ของระดบัความส าคญัเรียงจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
เงินดอลล่าร์สหรัฐ ( X  = 4.82), อนัดบัท่ี 2 การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ( X  = 4.65), อนัดบัท่ี 3 การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ     
( X  = 4.63) อนัดบัท่ี 4 ดชันีราคาผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ( X  = 4.40) และอนัดบัท่ี 5 
การเปล่ียนแปลงของราคาน ้ามนั ( X  = 4.27) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.7 ค่า เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความส าคัญเก่ียวกับปัจจัย
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นสังคมและวฒันธรรม 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกจิทีส่่งผลต่อการ
น าเข้าทองค าเพือ่จ าหน่ายของผู้ประกอบการค้า

ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านสังคมและวฒันธรรม 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

อนัดับ
ที่ 

1. ความนิยมในการซ้ือทองค าของประชาชน 4.41 0.594 มาก 1 
2. วฒันธรรมการใหท้องค าเป็นของขวญัในวนั
ส าคญัต่างๆ 

4.38 0.581 มาก 2 

3. ความเช่ือมัน่ในทองค าในการถือครองเพื่อเป็น
สินทรัพยป์ลอดภยัและสามารถจ าหน่ายไดเ้ม่ือ
เกิดวกิฤตต่างๆ 

4.19 0.596 มาก 3 

รวม 4.33 0.590 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.7 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคัญเก่ียวกับปัจจัย
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นสังคมและวฒันธรรม โดยรวมให้ความส าคญัในระดบัมาก และมีคะแนน
เฉล่ียของระดบัความส าคญัเรียงจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 ความนิยมในการซ้ือทองค าของ
ประชาชน ( X  = 4.41), อันดับท่ี 2 วฒันธรรมการให้ทองค าเป็นของขวญัในวนัส าคัญต่างๆ               
( X  = 4.38) และอนัดบัท่ี 3 ความเช่ือมัน่ในทองค าในการถือครองเพื่อเป็นสินทรัพยป์ลอดภยัและ
สามารถจ าหน่ายไดเ้ม่ือเกิดวกิฤตต่างๆ ( X  = 4.19) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.8 ค่า เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความส าคัญเก่ียวกับปัจจัย
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเทคโนโลย ี

ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกจิทีส่่งผลต่อการ
น าเข้าทองค าเพือ่จ าหน่ายของผู้ประกอบการค้า

ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านเทคโนโลยี 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

อนัดับ
ที่ 

1. การพฒันาเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมท่ีใช้
ทองค าเป็นส่วนประกอบในการผลิต 

4.12 0.606 มาก 3 

2. การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยกีารผลิตใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองประดบั 

4.18 0.528 มาก 2 

3. นวตักรรมการซ้ือขายทองค าท่ีสะดวกรวดเร็ว
ยิง่ข้ึน เช่น การซ้ือขายท่ีสามารถท าไดผ้า่นทาง
ออนไลน์ เป็นตน้ 

4.31 0.553 มาก 1 

รวม 4.20 0.562 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.8 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยั
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเทคโนโลยี โดยรวมให้ความส าคญัในระดบัมาก และมีคะแนนเฉล่ียของ
ระดบัความส าคญัเรียงจากมากไปหาน้อยดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 นวตักรรมการซ้ือขายทองค าท่ีสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน เช่น การซ้ือขายท่ีสามารถท าไดผ้่านทางออนไลน์ เป็นตน้ ( X  = 4.31), อนัดบัท่ี 2 
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยกีารผลิตในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดบั ( X  = 4.18) และอนัดบัท่ี 3 
การพฒันาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมท่ีใช้ทองค าเป็นส่วนประกอบในการผลิต ( X  = 4.12) 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.9 เปรียบเทียบการจดัอนัดบัระดบัความความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 

เป็นรายดา้น 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกจิทีส่่งผลต่อการน าเข้า
ทองค าเพือ่จ าหน่ายของผู้ประกอบการค้าทองค าใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อนัดับที่ 

ดา้นการเมืองและกฎหมาย 4.38 0.604 2 
ดา้นเศรษฐกิจ 4.55 0.513 1 
ดา้นสังคมและวฒันธรรม 4.33 0.590 3 
ดา้นเทคโนโลย ี 4.20 0.562 4 

 
 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ี
ส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร เรียง
ตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 ดา้นเศรษฐกิจ ( X  = 4.55) อนัดบัท่ี 2 ดา้นการเมือง
และกฎหมาย ( X  = 4.38) อนัดบัท่ี 3 ดา้นสังคมและวฒันธรรม ( X  = 4.33) และอนัดบัท่ี 4 ดา้น
เทคโนโลย ี( X  = 4.20) ตามล าดบั 
 
4.1.3 การน าเข้าทองค าของผู้ประกอบการค้าทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปริมาณการน าเขา้ 

ปริมาณการน าเข้า จ านวน ร้อยละ 
25 กิโลกรัมต่อคร้ัง 72 36.00 

26- 50 กิโลกรัมต่อคร้ัง 66 33.00 
51 – 75 กิโลกรัมต่อคร้ัง 17 8.50 

76 – 100 กิโลกรัมต่อคร้ัง 23 11.50 
101 – 125 กิโลกรัมต่อคร้ัง 13 6.50 

มากกวา่ 126 กิโลกรัมต่อคร้ัง ข้ึนไป 9 4.50 
รวม 200 100.00 
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จากตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปริมาณการ
น าเขา้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปริมาณการน าเขา้ทองค านอ้ยกวา่ 50 กิโลกรัมต่อคร้ัง  
จ  านวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาคือ ระหวา่ง 51- 100 กิโลกรัมต่อคร้ัง จ านวน 66 ราย
คิดเป็นร้อยละ 33.00 ระหว่าง 151 – 200 กิโลกรัมต่อคร้ัง จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.50 
ระหวา่ง 101 – 150 กิโลกรัมต่อคร้ัง จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.50 ระหวา่ง 201 – 250 กิโลกรัม
ต่อคร้ัง จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.50 และมากกวา่ 251 กิโลกรัมต่อคร้ัง ข้ึนไป จ านวน 9 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดบั  

 
 ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภททองค า (ตอบ
ไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

ประเภททองค า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จ านวน ร้อยละ 
ทองค าแท่ง 182 91.00 
ทองรูปพรรณ 171 85.50 
เหรียญทองค า 39 19.50 

 
จากตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภท

ทองค า (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่น าเขา้ทองค าประเภททองค า
แท่ง จ านวน 182 ราย ของผูป้ระกอบการ 200 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.00 รองลงมาคือ ทองรูปพรรณ 
จ านวน 171 ราย ของผูป้ระกอบการ 200 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.50 และเหรียญทองค า จ  านวน 39 คน 
ของผูป้ระกอบการ 200 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.50 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนเงินในการสั่งซ้ือ 

จ านวนเงินในการส่ังซ้ือ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50 ลา้นบาท 77 38.50 

51 – 100 ลา้นบาท 50 25.00 
101 – 150 ลา้นบาท 31 15.50 
151 – 200 ลา้นบาท 27 13.50 
201 – 250 ลา้นบาท 13 6.50 

มากกวา่ 250 ลา้นบาท ข้ึนไป 2 1.00 
รวม 200 100.00 
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จากตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนเงิน
ในการสั่งซ้ือ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนเงินในการสั่งซ้ือมากกวา่ 250 ลา้นบาท 
ข้ึนไป จ านวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.50 รองลงมาคือ ระหว่าง 201 – 250 ลา้นบาท จ านวน 50 
ราย คิดเป็นร้อยละ 25.00 ระหว่างเวลา 51 – 100 ลา้นบาท จ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.50  
ระหว่าง 151 – 200 ล้านบาท จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.50 ระหว่าง 101 – 150 ล้านบาท 
จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.50 และนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50 ลา้นบาท จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 1.00 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือ 

ความถี่ในการซ้ือ จ านวน ร้อยละ 
ทุกสัปดาห์ 13 6.50 
ทุกเดือน 149 74.50 
ทุก 3 เดือน 24 12.00 
ทุก 6 เดือน 14 7.00 

รวม 200 100.00 
 
จากตารางท่ี  4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

ผลตอบแทนเฉล่ียของการออมต่อปี พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือ คือ ซ้ือ
ทุกเดือน จ านวน 149 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.50 รองลงมาคือ ซ้ือทุก 3 เดือน จ านวน 24 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 12.00 ซ้ือทุก 6 เดือน จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.00 และซ้ือทุกสัปดาห์ จ านวน 13 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจ 

บุคคลทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจ จ านวน ร้อยละ 
ผูบ้ริหาร/เจา้ของ 122 61.00 
ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 66 33.00 
นายหนา้/โบรกเกอร์ 12 6.00 

รวม 200 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจโดยผูบ้ริหาร/เจา้ของ จ านวน 
122 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.00 รองลงมาคือ ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ จ านวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.00 
และนายหนา้/โบรกเกอร์ จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามล าดบั 

 
 
4.2 ส่วนที ่2 สถิติเชิงอนุมาน  

4.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน F-Test (One Way ANOVA) ในการ
ทดสอบความแตกต่างของปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่าย
ของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร  และสถิติไคสแควร์ (Chi – Square) ในการ
ทดสอบความความสัมพนัธ์ของปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจกบัการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของ
ผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 

  
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อ

จ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
โดยใช้ F–test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการ

ทดสอบ จ าแนกตามปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของ
ผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานครในแต่ละดา้น ไดผ้ลการทดสอบสมมติฐานดงัน้ี 
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สมมติฐานย่อยที ่1.1 
H0 : ปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้นทุนจดทะเบียน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการน าเขา้

ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้นทุนจดทะเบียน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการน าเขา้

ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.15 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้นทุน
จดทะเบียน  ท่ีส่งผลต่อการน าเข้าทองค าเพื่อจ าหน่ายของผู ้ประกอบการค้าทองค าในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ปริมาณการ
น าเขา้ 

ระหวา่งกลุ่ม 24.522 5 4.904 2.404 0.038* 

ภายในกลุ่ม 395.698 194 2.040   

รวม 420.220 199    

ประเภท
ทองค า 

ระหวา่งกลุ่ม 12.605 5 2.521 1.151 0.335 

ภายในกลุ่ม 424.750 194 2.189   

รวม 437.355 199    

จ านวนเงินใน
การสั่งซ้ือ 

ระหวา่งกลุ่ม 4.296 5 0.859 2.055 0.073 

ภายในกลุ่ม 81.099 194 0.418   

รวม 85.395 199    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.15 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้นทุน
จดทะเบียน  ท่ีส่งผลต่อการน าเข้าทองค าเพื่อจ าหน่ายของผู ้ประกอบการค้าทองค าในเขต
กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความถ่ีในการ
ซ้ือ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.810 5 0.562 1.542 0.178 

ภายในกลุ่ม 70.690 194 0.364   

รวม 73.500 199    

บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การตดัสินใจ 

ระหวา่งกลุ่ม .588 5 0.118 3.776 0.003* 

ภายในกลุ่ม 6.043 194 0.031   

รวม 6.631 199    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.15 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้น
ทุนจดทะเบียน ท่ีส่งผลต่อการน าเข้าทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการค้าทองค าในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการ
ทดสอบ พบว่า ปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้นทุนจดทะเบียน ท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค า
เพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปริมาณการน าเขา้ และดา้น
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ส่วนปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้นทุนจดทะเบียน ท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อ
จ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประเภททองค า ดา้นจ านวนเงิน
ในการสั่งซ้ือ และความถ่ีในการซ้ือ ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานย่อยที ่1.2 
H0 : ปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ด้านระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ท่ีแตกต่างกัน

ส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกนั 

H1 : ปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ด้านระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ท่ีแตกต่างกัน
ส่งผลต่อการน าเข้าทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการค้าทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.16 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ด้าน
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค า
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ปริมาณการ
น าเขา้ 

ระหวา่งกลุ่ม 25.418 3 8.473 4.206 0.007* 

ภายในกลุ่ม 394.802 196 2.014   

รวม 420.220 199    

ประเภท
ทองค า 

ระหวา่งกลุ่ม 10.284 3 3.428 1.573 0.197 

ภายในกลุ่ม 427.071 196 2.179   

รวม 437.355 199    

จ านวนเงินใน
การสั่งซ้ือ 

ระหวา่งกลุ่ม 3.774 3 1.258 3.021 0.031* 

ภายในกลุ่ม 81.621 196 0.416   

รวม 85.395 199    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.16 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ด้าน
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค า
ในเขตกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความถ่ีในการ
ซ้ือ 

ระหวา่งกลุ่ม 5.941 3 1.980 5.745 0.001* 

ภายในกลุ่ม 67.559 196 0.345   

รวม 73.500 199    

บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การตดัสินใจ 

ระหวา่งกลุ่ม .053 3 0.018 0.530 0.662 

ภายในกลุ่ม 6.578 196 0.034   

รวม 6.631 199    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.16 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้น
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค า
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ใน
การทดสอบ พบวา่ ปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้นระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ท่ีส่งผลต่อ
การน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปริมาณการ
น าเขา้ ดา้นจ านวนเงินในการสั่งซ้ือ และความถ่ีในการซ้ือ แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

ส่วนปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้นระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ท่ีส่งผลต่อการ
น าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประเภททองค า 
และดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ไม่แตกต่างกนั 
 
 
 
 



41 
 

สมมติฐานย่อยที ่1.3 
H0 : ปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้นยอดขาย ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการน าเขา้ทองค า

เพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้นยอดขาย ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการน าเขา้ทองค า

เพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.17 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ด้าน
ยอดขาย  ท่ี ส่งผลต่อการน า เข้าทองค า เพื่อจ าหน่ายของผู ้ประกอบการค้าทองค าในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ปริมาณการ
น าเขา้ 

ระหวา่งกลุ่ม 20.950 5 4.190 2.036 0.075 

ภายในกลุ่ม 399.270 194 2.058   

รวม 420.220 199    

ประเภท
ทองค า 

ระหวา่งกลุ่ม 44.133 5 8.827 4.355 0.001* 

ภายในกลุ่ม 393.222 194 2.027   

รวม 437.355 199    

จ านวนเงินใน
การสั่งซ้ือ 

ระหวา่งกลุ่ม 4.271 5 0.854 2.043 0.074 

ภายในกลุ่ม 81.124 194 0.418   

รวม 85.395 199    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.17 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ด้าน
ยอดขาย  ท่ี ส่งผลต่อการน า เข้าทองค า เพื่อจ าหน่ายของผู ้ประกอบการค้าทองค าในเขต
กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความถ่ีในการ
ซ้ือ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.982 5 0.596 1.640 0.151 

ภายในกลุ่ม 70.518 194 0.363   

รวม 73.500 199    

บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การตดัสินใจ 

ระหวา่งกลุ่ม .111 5 0.022 0.662 0.653 

ภายในกลุ่ม 6.520 194 0.034   

รวม 6.631 199    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.17 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้น
ยอดขาย  ท่ี ส่งผลต่อการน า เข้าทองค า เพื่อจ าหน่ายของผู ้ประกอบการค้าทองค าในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการ
ทดสอบ พบว่า ปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ด้านยอดขาย ท่ีส่งผลต่อการน าเข้าทองค าเพื่อ
จ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประเภททองค า แตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ส่วนปัจจัยพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ด้านยอดขาย ท่ีส่งผลต่อการน าเข้าทองค าเพื่อ
จ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปริมาณการน าเขา้ ดา้นจ านวน
เงินในการสั่งซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ และดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานย่อยที ่1.4 
H0 : ปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้นจ านวนลูกคา้ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการน าเขา้

ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้นจ านวนลูกคา้ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการน าเขา้

ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.18 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ด้าน
จ านวนลูกค้า  ท่ีส่งผลต่อการน าเข้าทองค าเพื่อจ าหน่ายของผู ้ประกอบการค้าทองค าในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ปริมาณการ
น าเขา้ 

ระหวา่งกลุ่ม 20.554 3 6.851 3.360 0.020* 

ภายในกลุ่ม 399.666 196 2.039   

รวม 420.220 199    

ประเภท
ทองค า 

ระหวา่งกลุ่ม 48.535 3 16.178 8.155 0.000* 

ภายในกลุ่ม 388.820 196 1.984   

รวม 437.355 199    

จ านวนเงินใน
การสั่งซ้ือ 

ระหวา่งกลุ่ม .469 3 0.156 0.361 0.781 

ภายในกลุ่ม 84.926 196 0.433   

รวม 85.395 199    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.18 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ด้าน
จ านวนลูกค้า  ท่ีส่งผลต่อการน าเข้าทองค าเพื่อจ าหน่ายของผู ้ประกอบการค้าทองค าในเขต
กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความถ่ีในการ
ซ้ือ 

ระหวา่งกลุ่ม .191 3 0.064 0.171 0.916 

ภายในกลุ่ม 73.309 196 0.374   

รวม 73.500 199    

บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การตดัสินใจ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.563 3 0.188 6.062 0.001* 

ภายในกลุ่ม 6.068 196 0.031   

รวม 6.631 199    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.18 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้น
จ านวนลูกค้า  ท่ีส่งผลต่อการน าเข้าทองค าเพื่อจ าหน่ายของผู ้ประกอบการค้าทองค าในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการ
ทดสอบ พบวา่ ปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้นจ านวนลูกคา้ ท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อ
จ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปริมาณการน าเขา้ ดา้นประเภท
ทองค า และดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

ส่วนปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้นจ านวนลูกคา้ ท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อ
จ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนเงินในการสั่งซ้ือ และ
ความถ่ีในการซ้ือ ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.19 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการท่ี
มีผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยพืน้ฐานของ
ผู้ประกอบการ 

การน าเข้าทองค าเพือ่จ าหน่ายของผู้ประกอบการค้าทองค าในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การ 
ทด 
สอบ 

ค่า Sig. 

ปริมาณ
การน าเขา้ 

ประเภท
ทองค า 

จ านวน
เงินใน

การสั่งซ้ือ 

ความถ่ีใน
การซ้ือ 

บุคคลท่ีมี
อิทธิพล
ต่อการ
ตดัสินใจ 

ทุนจดทะเบียน F-test 0.038* 0.335 0.073 0.178 0.003* 
ระยะเวลาในการด าเนิน
ธุรกิจ 

F-test 0.007* 0.197 0.031* 0.001* 0.662 

ยอดขาย F-test 0.075 0.001* 0.074 0.151 0.653 
จ านวนลูกคา้ F-test 0.020* 0.000* 0.781 0.961 0.001* 
หมายเหตุ : ตวัเลขในตาราง คือ ค่า Sig. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้นทุนจดทะเบียน 
ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการน าเข้าทองค า เพื่อจ าหน่ายของผู ้ประกอบการค้าทองค าในเขต
กรุงเทพมหานครในดา้นปริมาณการน าเขา้ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ แตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้นระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
การน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นปริมาณ
การน าเขา้ จ  านวนเงินในการสั่งซ้ือ และความถ่ีในการซ้ือ แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

ปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้นยอดขาย ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อ
จ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นประเภททองค า แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้นจ านวนลูกคา้ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการน าเขา้ทองค า
เพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นปริมาณการน าเขา้ ประเภท
ทองค า และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีความสัมพนัธ์กบัการน าเขา้ทองค าเพื่อ
จ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจกบัการน าเขา้
ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ทางธุรกจิ 

การน าเข้าทองค าเพือ่จ าหน่ายของผู้ประกอบการค้าทองค าในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การทดสอบ 

ค่า Sig. 

ปริมาณ
การ
น าเขา้ 

ประเภท
ทองค า 

จ านวน
เงินใน
การ
สั่งซ้ือ 

ความถ่ี
ในการ
ซ้ือ 

บุคคลท่ี
มี

อิทธิพล
ต่อการ
ตดัสินใจ 

ดา้นการเมือง/กฎหมาย Chi-Square 0.000* 0.008* 0.004* 0.000* 0.003* 
ดา้นเศรษฐกิจ Chi-Square 0.001* 0.002* 0.004* 0.019* 0.000* 
ดา้นสังคม Chi-Square 0.000* 0.016* 0.001* 0.000* 0.024* 
ดา้นเทคโนโลย ี Chi-Square 0.000* 0.000* 0.000* 0.055 0.000* 
หมายเหตุ : ตวัเลขในตาราง คือ ค่า Sig. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 โดยรวมแลว้ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจมีความสัมพนัธ์

กบัการน าเข้าทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการค้าทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 



บทที ่5 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียนระหวา่ง 151 – 200 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
27.00 รองลงมาคือ ระหวา่ง 101 – 150 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 โดยมีระยะเวลาในการด าเนิน
ธุรกิจระหวา่ง 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาคือ ระหวา่ง 11 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00 
ส่วนยอดขายส่วนใหญ่มียอดขายระหวา่ง 51 – 100 ลา้นบาท/ปี รองลงมาคือ มากกวา่ 251 ลา้นบาท/
ปี ข้ึนไป และมีจ านวนลูกคา้ระหว่าง 101 – 200 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.50 รองลงมาคือ มีจ านวน
ลูกคา้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 ราย ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 5.1 
 
ตารางท่ี  5.1 จ านวน และร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานของ
ผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจัยพืน้ฐานของผู้ประกอบการ จ านวน ร้อยละ 
1. ทุนจดทะเบียน 
  นอ้ยกวา่ 10 ลา้นบาท 
  11 – 50 ลา้นบาท 
  51 – 100 ลา้นบาท 
  101 – 150 ลา้นบาท 
  151 – 200 ลา้นบาท 
  มากกวา่ 201 ลา้นบาท ข้ึนไป 

 
4 

42 
39 
50 
54 
11 

 
2.00 

21.00 
19.50 
25.00 
27.00 
5.50 

2. ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี 
  6 – 10 ปี 
  11 – 15 ปี 
  มากกวา่ 16 ปี ข้ึนไป 

 
9 
86 
80 
25 

 
4.50 
43.00 
40.00 
12.50 
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ปัจจัยพืน้ฐานของผู้ประกอบการ จ านวน ร้อยละ 
3. ยอดขาย 
  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50 ลา้นบาท 
  51 – 100 ลา้นบาท 
  101 – 150 ลา้นบาท 
  151 – 200 ลา้นบาท 
  201 – 250 ลา้นบาท 
  มากกวา่ 251 ลา้นบาท ข้ึนไป 

 
4 
64 
21 
26 
38 
47 

 
2.00 
32.00 
10.50 
13.00 
19.00 
23.50 

4. จ  านวนลูกคา้ 
  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 ราย 
  101 – 200 ราย 
  201 – 300 ราย 
  มากกวา่ 301 ราย ข้ึนไป 

 
49 
87 
42 
22 

 
24.50 
43.50 
21.00 
11.00 

 
5.2 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการน าเข้าทองค าเพื่อจ าหน่ายของ
ผู้ประกอบการค้าทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส าหรับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีส่งผลต่อการน าเข้าทองค าเพื่อจ าหน่ายของ
ผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยั
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าใน
เขตกรุงเทพมหานคร เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 ดา้นเศรษฐกิจ ( X  = 4.55) 
อนัดบัท่ี 2 ดา้นการเมืองและกฎหมาย ( X  = 4.38) อนัดบัท่ี 3 ดา้นสังคมและวฒันธรรม ( X  = 4.33) 
และอนัดบัท่ี 4 ดา้นเทคโนโลย ี( X  = 4.20) ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 5.2 
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ตารางท่ี 5.2 เปรียบเทียบการจดัอนัดบัระดบัความความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 
เป็นรายดา้น 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกจิทีส่่งผลต่อการน าเข้า
ทองค าเพือ่จ าหน่ายของผู้ประกอบการค้าทองค าใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อนัดับที่ 

ดา้นการเมืองและกฎหมาย 4.38 0.604 2 
ดา้นเศรษฐกิจ 4.55 0.513 1 
ดา้นสังคมและวฒันธรรม 4.33 0.590 3 
ดา้นเทคโนโลย ี 4.20 0.562 4 

 
5.3 การวเิคราะห์การน าเข้าทองค าของผู้ประกอบการค้าทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 
 การน า เข้าทองค าของผู ้ประกอบการค้าทองค าในเขตกรุง เทพมหานคร พบว่า 
ผูป้ระกอบการมีปริมาณการน าเข้าทองค าน้อยกว่า 50 กิโลกรัมต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 36.00 
รองลงมาคือ ระหว่าง 51 – 100 กิโลกรัมต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 33.00 โดยทองค าท่ีน าเขา้นั้นส่วน
ใหญ่เป็นทองค าแท่งร้อยละ 91.00 ทองรูปพรรณ ร้อยละ 85.50 และเหรียญทองค า ร้อยละ 39.00 
จากจ านวนผูป้ระกอบการทั้ง 200 ราย ตามล าดบั คิดเป็นมูลค่าการสั่งซ้ือต่อคร้ัง มากกวา่ 250 ลา้น
บาท ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 38.50 รองลงมาคือ ระหวา่ง 201 – 250 ลา้นบาท คิดเป็นรนอ้ยละ 25.00 
โดยมีการสั่งซ้ือทุกเดือนเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 74.50 รองลงมาคือ ทุก 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 
12.00 ตามล าดบั 
 
5.4 การทดสอบสมติฐาน 

ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดต้ั้งสมมติฐานไว ้2 สมติฐาน ดงัน้ี  
 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการน าเขา้ทองค า

เพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้นทุนจดทะเบียน 

ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการน าเข้าทองค า เพื่อจ าหน่ายของผู ้ประกอบการค้าทองค าในเขต
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กรุงเทพมหานครในดา้นปริมาณการน าเขา้ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ แตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้นระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
การน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นปริมาณ
การน าเขา้ จ  านวนเงินในการสั่งซ้ือ และความถ่ีในการซ้ือ แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

ปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้นยอดขาย ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อ
จ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นประเภททองค า แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ดา้นจ านวนลูกคา้ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการน าเขา้ทองค า
เพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นปริมาณการน าเขา้ ประเภท
ทองค า และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงั
ตารางท่ี 5.3 
 
ตารางท่ี 5.3 สรุปผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการท่ีมี
ผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยพืน้ฐานของ
ผู้ประกอบการ 

การน าเข้าทองค าเพือ่จ าหน่ายของผู้ประกอบการค้าทองค าในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การ 
ทด 
สอบ 

ค่า Sig. 

ปริมาณ
การน าเขา้ 

ประเภท
ทองค า 

จ านวน
เงินใน

การสั่งซ้ือ 

ความถ่ีใน
การซ้ือ 

บุคคลท่ีมี
อิทธิพล
ต่อการ
ตดัสินใจ 

ทุนจดทะเบียน F-test 0.038* 0.335 0.073 0.178 0.003* 
ระยะเวลาในการด าเนิน
ธุรกิจ 

F-test 0.007* 0.197 0.031* 0.001* 0.662 

ยอดขาย F-test 0.075 0.001* 0.074 0.151 0.653 
จ านวนลูกคา้ F-test 0.020* 0.000* 0.781 0.961 0.001* 
หมายเหตุ : ตวัเลขในตาราง คือ ค่า Sig. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีความสัมพนัธ์กับการน าเข้าทองค าเพื่อ
จ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 โดยรวมแลว้ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจมีความสัมพนัธ์
กบัการน าเข้าทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการค้าทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 5.4 
 
ตารางท่ี 5.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจกบัการน าเขา้
ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ทางธุรกจิ 

การน าเข้าทองค าเพือ่จ าหน่ายของผู้ประกอบการค้าทองค าในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การทดสอบ 

ค่า Sig. 

ปริมาณ
การ
น าเขา้ 

ประเภท
ทองค า 

จ านวน
เงินใน
การ
สั่งซ้ือ 

ความถ่ี
ในการ
ซ้ือ 

บุคคลท่ี
มี

อิทธิพล
ต่อการ
ตดัสินใจ 

ดา้นการเมือง/กฎหมาย Chi-Square 0.000* 0.008* 0.004* 0.000* 0.003* 
ดา้นเศรษฐกิจ Chi-Square 0.001* 0.002* 0.004* 0.019* 0.000* 
ดา้นสังคม Chi-Square 0.000* 0.016* 0.001* 0.000* 0.024* 
ดา้นเทคโนโลย ี Chi-Square 0.000* 0.000* 0.000* 0.055 0.000* 
หมายเหตุ : ตวัเลขในตาราง คือ ค่า Sig. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
5.5 อภิปรายผลการวจัิย  
 จากผลการศึกษา พบวา่ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่าย
ของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนความส าคญัเก่ียวกบั
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค า
ในเขตกรุงเทพมหานคร เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังน้ี อันดับท่ี 1 ด้านเศรษฐกิจ                       
( X  = 4.55) อนัดบัท่ี 2 ดา้นการเมืองและกฎหมาย ( X  = 4.38) อนัดบัท่ี 3 ดา้นสังคมและวฒันธรรม 
( X  = 4.33) และอนัดบัท่ี 4 ดา้นเทคโนโลย ี( X  = 4.20) รวมถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ อนั
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ประกอบด้วย การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และเทคโนโลยี มี
ความสัมพนัธ์กบัการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Bapna (2012) ไดท้  าการศึกษา
เ ร่ือง  Dynamic of Macroeconomic Variable Affecting Price Innovation in Gold :  A relationship 
analysis พบวา่ อตัราแลกเปล่ียน, ทุนส ารองระหวา่งประเทศ และอตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์กบั
ราคาทองค าในทิศทางเดียวกนั แต่อตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์กบัราคาทองค าในทิศทางตรงขา้ม 
ผลการศึกษาของ อคัษราภคั ประภาพกัตร์ (2555) พบว่า การเปล่ียนแปลงดชันีอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย การเปล่ียนแปลงราคาทองค าแท่งในตลาดโลกล่วงหน้า และการเปล่ียนแปลงอตัรา
แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัการเปล่ียนแปลงราคา
ทองค าแท่งในประเทศไทย นอกจากน้ี การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีผลท าให้ราคาทองค าใน
ประเทศไทยปรับตวัสูงข้ึนเช่นกนั รวมถึงผลการศึกษาของ นุชจรินทร์ เกาทณัฑ์ทอง (2558) ได้
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าเขา้และส่งออกทองค าของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ี
มีผลต่อการน าเขา้ทองค าของประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อพื้นฐาน ดชันีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการเปิดซ้ือขายโกลด์ฟิวเจอร์ส โดยมีระดบันยัส าคญั 0.05 ส่วน
ราคาทองค าในตลาดโลก และอัตราแลกเปล่ียนบาทเทียบเหรียญสหรัฐฯ  ในเดือนก่อนหน้ามี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้ม โดยมีระดบันยัส าคญั 0.10 นอกจากน้ี เม่ือท าการวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อมูลค่าการน าเขา้และส่งออกทองค าของประเทศไทย พบวา่ อตัราแลกเปล่ียนบาทเทียบ
เหรียญสหรัฐฯ มีความอ่อนไหวต่อมูลค่าการน าเขา้ทองค าของประเทศไทยมากท่ีสุด 
 
5.6 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในคร้ังนี้ 
 1. ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจถือได้ว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการน าเข้าทองค าเพื่อน ามา
จ าหน่ายของผูป้ระกอบการ ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งมีการติดตามความเคล่ือนไหวของเศรษฐกิจ
ทั้งในประเทศและเศรษฐกิจโลกอยา่งใกลชิ้ด และวเิคราะห์ถึงแนวโนม้และโอกาสในการท าก าไร 
 2. ส าหรับปัจจยัทางดา้นการเมือง/กฎหมายนั้นมีผลโดยตรงต่อการน าเขา้เพราะระเบียบ
และขอ้ก าหนดต่างๆ ย่อมมีผลให้เกิดความสะดวกหรืออุปสรรคในการน าเขา้ทองค าเพื่อจ าหน่าย 
ดงันั้นภาครัฐควรมีการออกกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้เกิดความสะดวกในการน าเขา้ทองค าและ
การซ้ือขายแลกเปล่ียนระหวา่งประเทศ เพื่อใหต้ลาดคา้ทองค ามีสภาพคล่องอยา่งเหมาะสม 
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5.7 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. อาจน าปัจจยัด้านราคาและอุปสงค์ในตลาดมาศึกษา และสร้างแบบจ าลองในการ
พยากรณ์การน าเขา้ทองค าของผูป้ระกอบการ 
 2. ควรท าการศึกษากลยุทธ์ในการน าเขา้ทองค าของผูป้ระกอบการและการบริหารความ
เส่ียงในการน าเขา้ 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
เร่ือง ปัจจัยทีส่่งผลต่อการน าเข้าทองค าเพือ่จ าหน่ายของผู้ประกอบการค้าทองค าในเขต

กรุงเทพมหานคร 
........................................................... 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อประกอบการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน าเขา้ทองค าเพื่อ
จ าหน่ายของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบั
ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสยาม และจะน าข้อมูลท่ีได้ไป
ประกอบการจดัท าการคน้ควา้อิสระให้มีความเท่ียงตรง ดงันั้นขอ้มูลของท่านจึงเป็นประโยชน์อยา่ง
ยิง่ในการศึกษาคร้ังน้ี 
 ทางผูศึ้กษาจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้และตรง
ตามความคิดเห็นของท่าน ประกอบไปดว้ย 4 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ  

ส่วนท่ี 2  ปัจจยัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีส่งผลต่อการน าเข้าทองค าเพื่อจ าหน่ายของ
ผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนท่ี 3  การน าเขา้ทองค าของผูป้ระกอบการคา้ทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ  
 
ขอขอบพระคุณท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

 
 

นางสาว วนิษฏา กุมพานิชย ์
นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัสยาม 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ประกอบการ  

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง หรือ กรอกขอ้ความลงในช่องวา่ง ในขอ้ความท่ีตรง
กบัความเป็นจริงของท่าน 
 

1. ทุนจดทะเบียน 
  1) นอ้ยกวา่ 10 ลา้นบาท   2) 11 – 50 ลา้นบาท 
  3) 51 – 100 ลา้นบาท   4) 101 – 150 ลา้นบาท 
  5) 151 – 200 ลา้นบาท   6) มากกวา่ 201 ลา้นบาท ข้ึนไป  
2. ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
  1) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี  2) 6 – 10 ปี 
  3) 11 – 15 ปี     4) มากกวา่ 16 ปี ข้ึนไป 
3. ยอดขาย 
  1) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50 ลา้นบาท/ปี 2) 51 – 100 ลา้นบาท/ปี 
  3) 101 – 150 ลา้นบาท/ปี   4) 151 – 200 ลา้นบาท/ปี 
  5) 201 – 250 ลา้นบาท/ปี   6) มากกวา่ 251 ลา้นบาท/ปี ข้ึนไป 
4. จ านวนลูกคา้ 
  1) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 ราย  2) 101 – 200 ราย 
  3) 201 – 300 ราย    4) มากกวา่ 301 ราย ข้ึนไป 
 
 
ส่วนที ่2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกจิทีส่่งผลต่อการน าเข้าทองค าเพือ่จ าหน่ายของผู้ประกอบการ
ค้าทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งเพียงช่องเดียวในขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
  โดยแต่ละช่องมีความหมายดงัน้ี 
  มากท่ีสุด  หมายถึง  มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  มาก   หมายถึง  มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
  ปานกลาง  หมายถึง  มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  นอ้ย   หมายถึง  มีความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ย 
  นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง  มีความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
ระดับความส าคัญ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

 5 4 3 2 1 
ด้านการเมืองและกฎหมาย      
1. ความมีเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ      
2. การเปล่ียนแปลงของนโยบาย ระเบียบวิธีการการน าเขา้
หรือการเปล่ียนแปลงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

3. การเพิ่มมาตรการทางภาษีในการน าเข้าสินคา้ประเภท
ทองค า 

     

4. การเปิดเขตการคา้เสรี การลดเง่ือนไขและจ ากดัปริมาณ
การน าเขา้ทองค า 

     

ด้านเศรษฐกจิ      
5 .  ก า รข ย า ยตัว ขอ ง เ ศ รษฐ กิ จ โลกและ เ ศ รษฐ กิ จ
ภายในประเทศ 

     

6. ดชันีราคาผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง      
7. การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินดอลล่าร์สหรัฐ      
8. การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

     

9. การเปล่ียนแปลงของราคาน ้ามนั      
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
ระดับความส าคัญ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

 5 4 3 2 1 
ด้านสังคมและวฒันธรรม      
10. ความนิยมในการซ้ือทองค าของประชาชน      
11. วฒันธรรมการใหท้องค าเป็นของขวญัในวนัส าคญัต่างๆ      
12. ความเช่ือมัน่ในทองค าในการถือครองเพื่อเป็นสินทรัพย์
ปลอดภยัและสามารถจ าหน่ายไดเ้ม่ือเกิดวกิฤตต่างๆ  

     

ด้านเทคโนโลยี      
13. การพฒันาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมท่ีใช้ทองค าเป็น
ส่วนประกอบในการผลิต 

     

14 .  ก า ร เป ล่ี ยนแปลงของ เทคโนโลยี ก า รผ ลิตใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองประดบั 

     

15. นวตักรรมการซ้ือขายทองค าท่ีสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน เช่น 
การซ้ือขายท่ีสามารถท าไดผ้า่นทางออนไลน์ เป็นตน้ 

     

 
ส่วนที ่3 การน าเข้าทองค าของผู้ประกอบการค้าทองค าในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง หรือ กรอกขอ้ความลงในช่องวา่ง ในขอ้ความท่ีตรง
กบัความเป็นจริงของท่าน 
 

1. ปริมาณการน าเขา้ 
  1) 25 กิโลกรัมต่อคร้ัง   2) 26- 50 กิโลกรัมต่อคร้ัง 
  3) 51 – 75 กิโลกรัมต่อคร้ัง  4) 76 – 100 กิโลกรัมต่อคร้ัง 
  5) 101 – 125 กิโลกรัมต่อคร้ัง  6) มากกวา่ 126 กิโลกรัมต่อคร้ัง ข้ึนไป 
2. ประเภททองค า (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  1) ทองค าแท่ง     

2) ทองรูปพรรณ 
  3) เหรียญทองค า    
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3. จ  านวนเงินในการสั่งซ้ือ 
  1) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50 ลา้นบาท 2) 51 – 100 ลา้นบาท 
  3) 101 – 150 ลา้นบาท   4) 151 – 200 ลา้นบาท 
  5) 201 – 250 ลา้นบาท   6) มากกวา่ 250 ลา้นบาท ข้ึนไป 
4. ความถ่ีในการซ้ือ 
  1) ทุกสัปดาห์    2) ทุกเดือน 
  3) ทุก 3 เดือน    4) ทุก 6 เดือน 
  5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...........................................................    
5. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
  1) ผูบ้ริหาร/เจา้ของ    
  2) ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ   
  3) นายหนา้/โบรกเกอร์    
  4) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...........................................................    
 
ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอืน่ๆ โปรดระบุ 
 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

*** ขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *** 
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