
 
 

การศึกษาคุณลกัษณะของผูล้งทุนและปัจจยัของการลงทุน 

ในทองค าแท่งออนไลน ์

 

ณัฐพล ย่ิงเจริญอนันต์ 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคุณลักษณะของผู้ลงทุนและปัจจัยของการลงทุนในทองค าแทง่ออนไลน์โดย

ออกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ในส่วนงานวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน และวิธกีารวิเคราะห์โดย

อาศัยแบบจ าลอง Binary logitและวิเคราะห์ค่า Marginal effect 

การวิเคราะห์คุณลักษณะ / ข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรมของนักลงทุนทองค าแท่ง

ออนไลน์และไม่ออนไลน์ โดยใช้แบบจ าลองโลจิต และ Marginal Effect พบว่ามีตัวแปรที่มี

นัยส าคัญ 9 ตัวแปร คือ 1. อาชีพลูกจ้างเอกชนเปรียบเทยีบกบัข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ2. 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 3. ความถี่ในการลงทุนทองค าแท่ง 4.การตัดเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) 

เปรียบเทยีบกับเงินสด  5. การโอนเงินผ่านธนาคารหรือ Application ด้วยตัวเองเปรียบเทยีบกับ

เงินสด 6. ค านึงด้านการป้องกันเงินเฟ้อ 7. ค านึงด้านการไม่เสียค่าก าเหน็จเหมือนทองค า

รูปพรรณ 8. . ค านึงด้านการเกง็ก าไรจากการขึ้นลงของราคาทองค า และค านึงด้านความสามารถ

ของทองค าแทง่ในการเปล่ียนแปลงเป็นเงินสด 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกช่องทางการลงทุนระหว่างเว็บไซต์กับ

เจ้าหน้าที่มาร์เกตต้ิงของนักลงทุนทองค าแท่งออนไลน์ โดยจ านวนนักลงทุนที่ลงทุนทองค าแท่ง

ออนไลน์ 230 คนโดยใช้แบบจ าลองโลจิต และ Marginal Effect พบว่ามีตัวแปรที่มีนัยส าคัญ 10 

ตัวแปร คือ 1. อายุ 2. อาชีพลูกจ้างเอกชนเปรียบเทยีบกับข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3. 

อาชีพเจ้าของธุรกิจ/อุตสาหกรรม/ประกอบอาชีพส่วนตัวเปรียบเทียบกับข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 4. วงเงินเฉล่ียในการลงทุนทองค าแท่งออนไลน์ 5. ช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือของ

บริษัท 6. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบโดยเฉพาะ เช่น เซิฟเวอร์ อินเตอร์เนต็ เป็นต้น 7. ค าแนะน าจาก

ผู้เช่ียวชาญด้านการลงทุน8. สะดวกใช้อินเตอร์เนต็ 9. ระบบเทคโนโลยีที่ทนัสมัยด้านการซ้ือขาย 

และ Application ของบริษัทบนมือถือ 
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ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบันเราคงปฏเิสธไม่ได้ว่าอนิเทอร์เนต็ได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวันของ

ใครหลายๆคนไปแล้ว อาจเป็นเพราะการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองของเทคโนโลยีและอุปกรณ์

เคร่ืองมือสื่อสาร รวมถึงระบบเครือข่ายสัญญาณต่างๆ ท าให้การติดต่อสื่อสารท าได้ง่ายและ

สะดวกขึ้ นอย่างมาก ระบบอินเทอร์เน็ตสมัยน้ีมีความทันสมัยมากขึ้ น ในปี 2558 มีการใช้

อินเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 23.2 ที่ใช้อินเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์โดยเฉล่ีย 42-76.9 

ช่ัวโมง รองมา คือ ร้อยละ 21.3 ที่ใช้อินเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์ โดยเฉล่ีย 21-41.9 ช่ัวโมง ซ่ึง

เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ที่ร้อยละ 20.2 ที่ใช้อินเตอร์เนต็ต่อสัปดาห์ โดยเฉล่ีย 42-76.9 ช่ัวโมง รอง

มา คือ ร้อยละ 19.3 ที่ใช้อินเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์ โดยเฉล่ีย 10-20.9 ช่ัวโมงต่อมาได้มีการ

พัฒนาน าอนิเทอร์เนต็มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการท าธุรกิจซ้ือขายสินค้าและบริการผ่าน

ออนไลน์หรือที่เรียกว่า ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)และได้รับความสนใจทั้ง

ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค 

 

ภาพที ่1 มูลค่าพาณิชยอิ์เล็กทรอนกิส ์(e-Commerce) ในประเทศไทย ปี 2556-2558 

ที่มา : รายงานผลการส ารวจมูลค่าพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส ์ในประเทศไทย ปี 2558 

 

จะเหน็ได้ว่าในปี 2557 มูลค่าพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce) ได้เพ่ิมข้ึนจาก

ปี 2556 ที่ 768,014.00 เป็น 2,033,493.40 ล้านบาท เม่ือคิดแบบอตัราการเติบโตจะเพ่ิมข้ึน

ถึง 164.77% ต่อมา ในปี 2558 กยั็งเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ที่ 2,033,493.40 เป็น

2,107,492.90 ล้านบาท เมื่อคิดแบบอตัราการเติบโต จะเพ่ิมข้ึนถึง 3.65% 
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ธุรกจิซ้ือขายสนิค้าและบริการผ่านออนไลน์ หรือ พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ได้คลอบคลุม

สินค้าและบริการหลายประเภทรวมถึงทองค าแท่งหรือที่เรียกกันว่า ทองค าแท่งออนไลน์โดย

ปัจจุบันนักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสนใจทองค าแท่งออนไลน์มากขึ้ น เพราะประโยชน์ในการถือ

ทองค าแทง่มีหลายอย่าง เช่น เกง็ก าไร กระจายความเสี่ยงในการลงทุน เป็นต้น 

การลงทุนทองค าแทง่ออนไลน์จะแบ่งได้ 3 รูปแบบ ดังน้ี (www.mtsgold.co.th/th)) 

1. ระบบซ้ือขายทองค าออนไลน์ด้วยราคา Real Time ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยอ้างอิง

ตามเวลาตลาดโลก จึงสามารถซ้ือขายได้แม้จะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไทย นอกจากน้ียังมี

ระบบ Place Orders Real Time ที่อ้างองิราคาทองค าในตลาดโลก 

2. ระบบซ้ือขายทองค าผ่านโทรศัพทด้์วยราคา Real Time โดยมีเจ้าหน้าที่การตลาด

ผู้เช่ียวชาญด้านการลงทุนคอยให้ค าปรึกษาและแนะน าถึงเที่ยงคืน 

3. ระบบซ้ือขายทองค าที่สะดวกสบาย ผ่านทางสมาร์ทโฟนต่างๆ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด

กส็ามารถท าการซ้ือขายได้ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยสามารถรองรับได้ทั้งระบบ iOS และ Andriod 

ปัจจุบันในกรุงเทพมหานครมีบริษัทที่เปิดซ้ือ-ขายทองค าแท่งออนไลน์ คือ   

1. บริษัทวายแอลจี บูลเล่ียน อนิเตอร์เนช่ันแนลจ ากดั 6. บริษัทจีแคป จ ากดั 

2. บริษัท เอม็ทเีอสโกลด์ จ ากดั  7. บริษัท ท.ี ดี. ซี. โกลด์ จ ากดั   

3. บริษัท ออสสริิส จ ากดั 8. บริษัท จีท ีโกลด์บูลเล่ียน จ ากดั 

4. บริษัทฮ่ัวเซ่งเฮง คอมโมดิทซัจ ากดั  9. บริษัท ชายน์น่ิงโกลด์บูลเล่ียน จ ากดั 

5. บริษัท คลาสสกิ โกลด์ จ ากดั   10. บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จ ากดั 

 

จากข้อมูลข้างต้นจะเหน็ได้ว่าผู้ประกอบการร้านทองมีการขยับขยายและสนใจที่จะเปิด

ธุรกิจทองค าแท่งออนไลน์ จากร้านทองธรรมดากลายเป็นบริษัททองค าแท่งออนไลน์ รวมถึง

ผู้ประกอบการทองค าแท่งออนไลน์รายใหม่ จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาถึงคุณลักษณะของผู้ลงทุน

และปัจจัยของการลงทุนในทองค าแทง่ออนไลน์ 

 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

1. ศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมของนักลงทุนทองค าแท่งผ่านทางออนไลน์และไม่

ผ่านทางออนไลน์ 

2. ศึกษาปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อการเลือกช่องทางการลงทุนระหว่างเวบ็ไซต์กับเจ้าหน้าที่

มาร์เกตติ้ งของนักลงทุนทองค าแทง่ออนไลน์ 
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ขอบเขตการศึกษา 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักลงทุนทองค าแท่งในกรุงเทพมหานคร โดยใช้

การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) จ านวน 400 ตัวอย่าง ระยะเวลาในการเกบ็

ข้อมูล คือ  1 เดือน โดยแบ่งการแจกแบบสอบถามบริเวณร้านทองและบริษัทที่เปิดซ้ือ – ขาย

ทองค าแทง่ออนไลน์ที่เปิดท าการมากกว่า 5 ปี และ น้อยกว่า 5 ปี อย่างละ 200 ชุด 

 

ระเบยีบวิธีวิจยั 

ส่วนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของนักลงทุนทองค าแท่ง ประกอบด้วย เพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ และ รายได้  รวมถึงพฤติกรรมของนักลงทุนทองค าแท่ง เช่น ความถี่ในการ

ลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน วงเงินที่ใช้ในการลงทุน วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนทองค า

แทง่ เป็นต้น เพ่ือท าให้ทราบคุณลักษณะและพฤติกรรมของนักลงทุนทองค าแท่งผ่านทางออนไลน์

และไม่ผ่านทางออนไลน์ตามวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1  

ส่วนที่ 2 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกช่องทางการลงทุนของนักลงทุนทองค าแท่ง

ออนไลน์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ความถี่ในการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน วงเงินที่

ใช้ในการลงทุน ปัจจัยด้านบริษัท ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ เพ่ือท าให้ทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การเลือกช่องทางการลงทุนระหว่างเว็บไซต์กับเจ้าหน้าที่มาร์เกตต้ิงของนักลงทุนทองค าแท่ง

ออนไลน์ตามวัตถุประสงค์ในข้อที่ 2  

การวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ี ใช้แบบจ าลองโลจิต (Logit Model) และค่า  Marginal 

Effect โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ State เพ่ือน าไปสู่กลยุทธส์ าหรับผู้ประกอบทองค าแทง่ออนไลน์  
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ผลการศึกษา 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สมการที่ 1 (Y1)       ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ในสมการที่ 2 (Y2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะและพฤติกรรมของนักลงทุนทองค าแท่ง

ผ่านทางออนไลน์และไม่ผ่านทางออนไลน์พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อนักลงทุนเลือกลงทุนทองค าแท่ง

ผ่านออนไลน์มากที่สุดคือ ความสามารถเกง็ก าไรจากการข้ึนลงของราคาทองค า ร้อยละ 19.61 

รองลงมา คือ ความถี่ ในการลงทุน ร้อยละ 14.70  รายได้ต่อเดือน ร้อยละ 13.94  และ

ความสามารถของทองค าแท่งในการเปล่ียนแปลงเป็นเงินสด ร้อยละ 6.92 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อ

นักลงทุนเลือกลงทุนทองค าแทง่ไม่ผ่านออนไลน์มากที่สดุคือ นักลงทุนที่เลือกวิธีการช าระเงินแบบ

ตัดเงินผ่านระบบอตัโนมัติ (ATS) ร้อยละ 12.18  รองลงมา การป้องกันเงินเฟ้อ ร้อยละ 11.21 

วิธีการช าระเงินแบบโอนผ่านธนาคารด้วยตัวเอง ร้อยละ 7.47 อาชีพลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 7.36 

และการไม่เสยีค่าก าเหนจ็เหมือนทองค ารูปพรรณ ร้อยละ 6.40 

Variable Coeffivent Marginal Effect

C -1.747889 -

รบัจ้างทัว่ไป -0.825443 -0.0499456

ลูกจ้างเอกชน -1.216435** -0.0736036

เจ้าของธุรกิจ 2.037382 0.1232771

รายได้เฉล่ีย 2.305492*** 0.1394998

ความถี่ 2.430509*** 0.1470643

ตัดเงินผ่านระบบ -2.014459*** -0.1218901

โอนด้วยตัวเอง -1.235447** -0.0747539

รบัทองค าแทง่ -0.3658483 -0.0221366

ป้องกันเงินเฟ้อ -1.854285*** -0.1121984

ไม่เสียค่าก าเหน็จ -1.058394** -0.0640409

เก็งก าไร 3.241052*** 0.1961083

เปล่ียนเป็นเงินสด 1.14396** 0.0692183

Variable Coeffivent Marginal Effect

C -1.128272 -

อายุ -1.672128* -0.1340373

ลูกจา้งเอกชน 1.585493* 0.1270926

เจา้ของธุรกิจ 2.827563** 0.2266566

วงเงินในการลงทุน 1.41014* 0.1130364

ความน่าเช่ือถือของบริษัท 1.729538** 0.1386393

ราคาห่างกัน 30-50 บาท 0.8879918 0.0711812

บทวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน -0.5128145 -0.0411071

เจา้หน้าที่ให้ค าแนะน าการลงทุน -0.1714252 -0.0137414

เจา้หน้าที่เอาใจใส่ดูแล -0.5664437 -0.045406

เจา้หน้าที่ดูแลระบบโดยเฉพาะ -1.456159** -0.1167253

เจา้หน้าที่สามารถ

ตอบค าถามหากเกิดปัญหา -1.177253 -0.0943683

ค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ -1.438594* -0.1153172

สะดวกใช้อินเตอร์เน็ต 3.947536** 0.3164333

ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย  2.791854** 0.2237941

Application ผ่านมือถือ 1.854558** 0.1486608
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกช่องทางการลงทุน

ระหว่างเวบ็ไซต์กบัเจ้าหน้าที่มาร์เกตต้ิงของนักลงทุนทองค าแท่งออนไลน์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

นักลงทุนทองค าแท่งออนไลน์ที่เลือกช่องการผ่านเวบ็ไซต์มากที่สุดคือ มีสะดวกใช้อินเตอร์เน็ต 

ร้อยละ 31.64 รองลงมา อาชีพเจ้าของธุรกิจ/อุตสาหกรรม/ประกอบอาชีพส่วนตัว ร้อยละ 

22.66 ระบบเทคโนโลยีที่ทนัสมัยด้านการซ้ือขาย ร้อยละ 22.37 Application ของบริษัทบนมือ

ถือ ร้อยละ 14.86 ช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือของบริษัท ร้อยละ 13.86 อาชีพลูกจ้างเอกชน 

ร้อยละ 12.70 และวงเงินเฉล่ียในการลงทุน ร้อยละ 11.30 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อนักลงทุนทองค า

แท่งออนไลน์ที่เลือกช่องการผ่านเจ้าหน้าที่มาร์เกตต้ิงมากที่สุดคือ อายุ ร้อยละ 13.40 รองลงมา 

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบโดยเฉพาะ เช่น เซิฟเวอร์ อนิเตอร์เนต็ เป็นต้น ร้อยละ 11.67 และค าแนะน า

จากผู้เช่ียวชาญด้านการลงทุน ร้อยละ 11.53 

 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะและพฤติกรรมของนักลงทุนทองค าแท่งผ่านออนไลน์ส่วน

ใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่อเดือนเฉล่ียและความถี่ในการลงทุน

ทองค าแท่งที่มากแม้ว่าตัวแปรเมื่อมีการซ้ือทองค าแท่ง จะเข้ามารับทองค าแท่งด้วยตัวเองหรือไม่ 

จะไม่มีนัยส าคัญ แต่ค่า Coefficientที่ออกมาเป็นลบ สามารถอธบิายว่า  ส่วนใหญ่เมื่อนักลงทุนซ้ือ

ทองค าแท่งมีแนวโน้มที่จะเข้ามารับทองค าแท่งด้วยตัวเองมากกว่าฝากไว้ที่บริษัท  ซ่ึงสอดคล้อง

กับการเลือกวิธีการช าระทางการเงินแบบเงินสดมากกว่าตัดเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) และ

โอนผ่านธนาคารหรือ Application ด้วยตัวเอง และนักลงทุนที่ค านึงวัตถุประสงค์หลักในการลงทุน

ทองค าแท่งด้านเกง็ก าไรจากการขึ้นลงของราคาทองค า และด้านความสามารถของทองค าแท่งใน

การเปล่ียนแปลงเป็นเงินสดจะเลือกลงทุนทองค าแทง่ผ่านออนไลน์มากกว่าไม่ผ่านออนไลน์  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกช่องทางการลงทุนระหว่างเว็บไซต์นัก

ลงทุนทองค าแทง่ออนไลน์ที่เลือกช่องทางการลงทุนผ่านทางเวบ็ไซต์จะมีอาชีพลูกจ้างเอกชน และ 

ข้าวของธุรกิจ / ประกอบอาชีพส่วนตัวเมื่อเทยีบกับอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมี

วงเงินในการลงทุนที่มากส่วนตัวแปรด้านราคาห่างกัน 30 - 50 บาท แม้จะไม่มีนัยส าคัญ แต่ค่า 

Coefficientที่ออกมาเป็นบวก สามารถอธิบายว่า นักลงทุนทองค าแท่งออนไลน์ที่ค านึงปัจจัยด้าน

ราคาห่างกนั 30 - 50 บาท มีแนวโน้มที่จะเลือกช่องทางการลงทุนผ่านทางเวบ็ไซต์ 

โดยนักลงทุนที่เลือกลงทุนช่องทางการลงทุนผ่านทางเวบ็ไซต์จะค านึงถึง ช่ือเสียง และ

ความน่าเช่ือถือของบริษัท มีความสะดวกในการใช้อินเตอร์เน็ต และชอบระบบเทคโนโลยีที่

ทนัสมัยด้านการซ้ือขาย เพ่ือความรวดเรว็ รวมถึงการซ้ือขายผ่าน Application บนมือถือ 

ส่วนนักลงทุนทองค าแท่งออนไลน์ที่เลือกช่องทางการลงทุนผ่านทางเจ้าหน้าที่มาร์เกต

ติ้ ง จะมีอายุมากไม่เช่ือมั่นในระบบของบริษัทแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบโดยเฉพาะ และมีการ

เกบ็ข้อมูล แนวโน้ม รวมถึงค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญด้านการลงทุน เพ่ือมาปรึกษาหรือสอบถาม
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เพ่ือพิจารณาในการลงทุนทองค าแท่งออนไลน์ ซ่ึงจะสอดคล้องกับตัวแปรด้านบุคลากร 

(เจ้าหน้าที่) ทั้งหมด แม้ตัวแปร 3 ตัวแปรจะไม่มีนัยส าคัญ แต่ค่า Coefficient ที่ออกมาเป็นลบ 

สามารถอธิบายว่า นักลงทุนทองค าแท่งออนไลน์กลุ่มน้ีอยากได้ค าปรึกษาจากทางเจ้าหน้าที่

มาร์เกตติ้ ง 

 

กลยุทธส์ าหรบัผูป้ระกอบการทองค าแท่งออนไลน ์

ในระยะแรกผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพของระบบเวบ็ไซต์เป็น

อันดับหน่ึง เพราะโดยส่วนใหญ่ปัจจัยส าคัญของนักลงทุนทองค าแท่งออนไลน์จะเลือกช่องทางใน

การลงทุนผ่านทางเวบ็ไซต์ต่อมาควรแบ่งกลุ่มนักลงทุนเป็น 2 กลุ่ม คือ ปกติ และ VIP ที่ลงทุน

ทองค าแท่งออนไลน์ผ่านทางเวบ็ไซต์ โดยก าหนดนักลงทุนกลุ่ม YIP ได้ราคาซ้ือ – ขายห่างกัน

น้อยกว่า 30-50 บาท เพ่ือรักษาฐานนักลงทุนกลุ่มน้ีไว้ และเป็นการลดต้นทุนในด้านพนักงาน

(เจ้าหน้าที่มาร์เกตต้ิง) ที่จะเพ่ิมข้ึน 

 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมโดยการใช้วิธีการวิเคราะห์โดยอาศัยแบบจ าลองโทบิต  Tobit 

model เพ่ือหาปัจจัยที่มีอิทธิต่อการลงทุนทองค าแท่งออนไลน์ และก าหนดกลยุทธ์ได้ชัดเจนมาก

ขึ้น 

2. การศึกษาแบบเจาะจงในด้านของชนิดทองค าแท่งออนไลน์เพราะมี 2 ชนิด คือ 

ความบริสุทธิ์ทองค า 99.99% และความบริสุทธิ์ทองค า 96.5%  เพราะชนิดของทองค าแท่ง

ออนไลน์ที่แตกต่างกนั น่าจะมีผลต่อพฤติกรรมของนักลงทุนทองค าแทง่ออนไลน์แตกต่างกนั 
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