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บดคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชแ้อปพลิเคชนัซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซีของลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก
กลุ่มเฟซบุ๊ก “Bitcoin Crypto Thailand” มีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้แอป
พลิเคชนัซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซี อนัประกอบไปดว้ยตวัแปรตาม 5 ดา้น ดงัน้ี ดา้นการรับรู้ประโยชน์ ดา้นระดบัความ
เส่ียง ดา้นโปรโมชัน่ ดา้นระดบัสภาพคล่อง และดา้นบริการลูกคา้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกศึกษาประกอบดว้ยประชากรท่ีเป็น
สมาชิกกลุ่มเฟสบุ๊กช่ือ “Bitcoin Crypto Thailand” จ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามออนไลน์ในการรวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามปลายปิด 2 ส่วน ประกอบไปดว้ยค าถาม แบบสอบถามลกัษณะประชากรศาสตร์ และแบบสอบถามปัจจยั
เสริมการใช้บริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแอปพลิเคชันซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซีของสมาชิกฯ วิเคราะห์โดย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

1) ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 
มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีจ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 จบปริญญาตรี จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 81.50 
ประกอบอาชีพเป็นพนกังานเอกชน จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ  52.75  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 15,001-30,000 
บาท  มีจ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ  45.25  
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2) ความคิดเห็นมีผลต่อการเลือกใชแ้อปพลิเคชนัซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซีของลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก 
“Bitcoin Crypto Thailand” โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้น
บริการลูกคา้ ดา้นสภาพคล่อง และดา้นระดบัความเส่ียง ตามล าดบั และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นการรับรู้ถึง
ประโยชนท่ี์ไดรั้บ และดา้นโปรโมชัน่ ตามล าดบั 
ค าส าคัญ : การเลือกใช,้ แอปพลิเคชนัซ้ือขาย, คริปโตเคอร์เรนซี 
 
Abstract 
 The purpose of this study was to study Factors effecting choosing Cryptocurrency trading application of 
member of Facebook community group named “Bitcoin Crypto Thailand” .  To study factors effecting the decision-
making process which consists of, to know about benefits, risks, promotion, and liquidty in choosing the application. 
The sample group of this study were 400 people based on the study of the population .  Data were collected from 400 
people who are members of a Facebook group called “Bitcoin Crypto Thailand”  by closed-ended questionnaire which 
was divided into 2 parts, consisting of, the main questionnaire, demographic questionnaire, and additional factors 
affecting decision making.  The tool is Online Google form.  Analyse data by computer program, percentage, mean and 
standard deviation. 
 1) There are 400 respondents. The result of the questionnaire found that most of the sample group are females 
total of 249 people, 62.25 %. Aged is between 21-30 years old, total of 207 people, 51.75%. Education, most is graduated 
with a bachelor's degree 326 people , 81.50%.  Occupation, most are a company employee of 211 people or 52.75 % . 
Average monthly income is in 15,001-30,000 baht, total of 181 people, and 45.25%. 
 2)  The results of the study revealed that the sample group who are members of the Facebook group “Bitcoin 
Crypto Thailand” Overall is at highest level in chosing the cryptocurrency trading application.  When considering each 
factor, the highest level is customer service  , Liquidity facor and Risk . The factor that is on high level is to know about 
benefit  and promotion affecting the decision-making process of the sample group at least. 

Keyword : choosing , trading application, Cryptocurrency 

 

บทน า 

 ในอดีตหากนึกถึงเร่ืองการลงทุน คนมกัจะนึกถึงอสงัหาริมทรัพย ์หุน้ ทองค า หรือกองทุน ซ่ึงในปัจจุบนักระแส
โลกาภิวฒันท่ี์เปล่ียนแปลงไปและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีถูกคิดคน้ท าใหมี้การลงทุนใหม่เพ่ิมข้ึน ซ่ึงคือ คริปโตเคอร์เรนซี 
และดว้ยกระแสท่ีมาแรงในช่วง 2 - 3 ปีมาน้ี ประกอบกบัข่าวเหรียญ BTC ท่ีเคยพุ่งเกือบ 2,000,000 บาท หรือประมาณ 
60,000 USD (เดือนเมษายนในปี 2021)  คนจึงมองวา่คริปโตเป็นอีกหน่ึงในการลงทุนท่ีจะมามีบทบาทในอนาคต แต่ก็
เป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงเน่ืองจากราคามีความผนัผวน ข้ึนลงมาก 

คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) คือ สินทรัพยดิ์จิตอลหรือสกุลเงินเขา้รหสั เร่ิมใชง้านคร้ังแรกในปี ค.ศ. 
2009 สร้างไวบ้นเทคโนโลยีบลอ็กเชน (Blockchain) ท าใหธุ้รกรรมสามารถเกิดข้ึนไดอ้ยา่งโปร่งใสไม่ตอ้งอาศยัตวักลาง 
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ดว้ยการใช้เครือข่ายแบบกระจายศูนยท่ี์ปลอดภยัจากปัญหาการเก็บขอ้มูลไวท่ี้เดียว ซ่ึงท าให้การท าธุรกรรมท่ีความ
ปลอดภยัสูงทั้งจากการปลอมแปลงแกไ้ขขอ้มูล ปลอดภยัจากการสูญหาย และท่ีส าคญัไม่มีคนใดคนนึงเป็นเจา้ของหรือมี
อ านาจเบ็ดเสร็จ  โดยพ้ืนฐานแลว้คริปโตเคอร์เรนซีจะมีการจ ากดัการเขา้ถึงฐานขอ้มูล ซ่ึงนัน่ท าให้การเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลเป็นไปไดย้ากถา้หากยงัไม่ไดก้รอกเง่ือนไขเฉพาะ เราสามารถซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน และสะสมคริปโตเคอร์เรนซีได ้
นอกจากน้ีคริปโตเคอร์เรนซียงัสามารถใชแ้ทนมูลค่าของบริการท่ีถูกสร้างไวบ้นเทคโนโลยีบลอ็กเชนอีกดว้ยทั้งน้ีภายใต้
พรก.การประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 2561 ไดถื้อว่าเป็นสินทรัพยดิ์จิทลัประเภทหน่ึงซ่ึงออกแบบใหเ้ป็นส่ือกลางการ
แลกเปล่ียน มีราคากลางในการซ้ือขายแปรผนัตามกลไกตลาด  

นกัลงทุนมือใหม่ท่ีมกัจะสบัสนกบัสินทรัพยท่ี์มีใหเ้ลือกมากมาย สกลุเงินดิจิตอลมีหลายสกุลเงิน ซ่ึง บิทคอยน์ 
Bitcoin ท่ีไดย้ินกนับ่อย ๆ กคื็อสกลุเงินชนิดหน่ึง เหมือนเงินบาท เงินดอลล่าห์ ยโูร สามารถใชแ้ลกเปล่ียนซ้ือขายได ้โดย
บิทคอยน์ (Bitcoin) ซ่ึงเป็นสกุลเงินดิจิทลัท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในโลกของคริปโตเคอร์เรนซี สร้างโดย Satoshi 
Nakamoto โดยเป็นสกลุเงินคริปโตแรกท่ีเกิดข้ึนบนโลก  

ตวัแปรส าคญัส่ิงหน่ึงท่ีท า ใหก้ารซ้ือขายและแลกเปล่ียนเกิดข้ึนไดน้ั้นเกิดจากการ มีตวักลางในการแลกเปล่ียน 
หรือ Exchange ท่ีท าใหผู้ท่ี้ตอ้งการท่ีจะซ้ือและขายมาเจอกนัท าใหเ้กิด Transaction ต่าง ๆ ซ่ึงมาถึงค าถามท่ีว่านกัลงทุน
สามารถซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซีไดท่ี้ไหน นกัลงทุนสามารถซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซีผ่านโบรคเกอร์เจา้ต่าง ๆ ท่ีอยู่
ภายใตก้ารก ากบัดูแลขององคก์รการเงิน โดยปัจจุบนัก็มี Exchange เกิดข้ึนอย่างมากมาย ท าใหส้ามารถซ้ือขายแบบ real 
time ได ้24 ชัว่โมง ตลอด 7 วนั ทุกท่ีทุกเวลา นอกจากน้ี ช่องทางแอปพลิเคชนัท่ีช่วยใหผู้ใ้ชง้านเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายยิ่งข้ึน
ผ่านทางอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เช่นโทรศพัทมื์อถือ แท็บเลต็ จึงท าใหธุ้รกิจต่าง ๆ เนน้การพฒันาแอปพลิเคชนัลงบนสมาร์ท
โฟนทั้งใน ระบบ IOS และ Android ซ่ึงแอปพลิเคชนัหน่ึงในนั้นก็คือแพลตฟอร์มเทรดสกุลเงินดิจิทลั (คริปโตเคอร์เรน
ซี) 

ทา้ยน้ี แพลตฟอร์มเทรดสกุลเงินดิจิทลั (คริปโตเคอร์เรนซี) เป็นส่ิงใหม่ท่ีพ่ึงเกิดข้ึนในระยะเวลาไม่นานโดย
ในอนาคตยงัมีโอกาสท่ีจะเติบโตและเกิดการแข่งขนัไดอี้กเป็นอยา่งมาก ตลาดคริปโตเป็นอีกทางเลือกหน่ึงแต่ควรลงทุน
แบบระมดัระวงัและตระหนกัถึงความเส่ียงและความไม่แน่นอนของการลงทุน และการใชแ้พลตฟอร์มของนกัลงทุนท า
ใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชนัแพลตฟอร์มเทรดสกุลเงินดิจิทลั (คริปโตเคอร์เรนซี)  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยการเลือกใช้แอปพลิเคชันซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซีของลูกค้าท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก 
“Bitcoin Crypto Thailand” 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

ในการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชแ้อปพลิเคชนัซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซีของลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก
กลุ่มเฟซบุ๊ก “Bitcoin Crypto Thailand” มีขอบเขตวิจยั ดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย 
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1.  ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชันซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซีของลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก 
“Bitcoin Crypto Thailand” ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ประโยชน์ ดา้นระดบัความเส่ียง ดา้นระดบัสภาพคล่อง ดา้น
โปรโมชัน่ และดา้นบริการลูกคา้ 

 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ สมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “Bitcoin Crypto Thailand” ท่ีมีจ านวนสมาชิก 609.7K 

คน โดยเป็นกลุ่มคนท่ีเคยใชแ้อปพลิเคชนัแพลตฟอร์มเทรดสกุลเงินดิจิทลั (คริปโตเคอร์เรนซี) มาแลว้ จ านวนประชากร
ของกลุ่มน้ีมีจ านวนเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและมีความหลากหลายทางกายภาพ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชส้มการค านวณการก าหนด
กลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และจากการค านวณไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งอยูท่ี่ 400 คน  

 ขอบเขตระยะเวลาในการศึกษา 
 การวิจยัคร้ังน้ีด าเนินการวิจยั ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 – สิงหาคม 2565 เป็นเวลารวมทั้งส้ิน 2 เดือน 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชใ้ชแ้อปพลิเคชนัซ้ือขายคริป
โตเคอร์เรนซี ท าใหส้ามารถก าหนดกลยทุธ์ไดส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งแทจ้ริง 

2. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัเสริมการใชบ้ริการท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชแ้อปพลิเคชนัซ้ือขายคริปโต
เคอร์เรนซี ท าใหส้ามารถน าไปประกอบการตดัสินใจในการวางแผนกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม 

3. ท าใหท้ราบแนวทางการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการเลือกใชแ้อปพลิเคชนัซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซีของลูกคา้ท่ีเป็น
สมาชิกกลุ่มเฟสบุ๊ก “Bitcoin Crypto Thailand” 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
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แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2525:406 ) ไดใ้ห้ความหมายเทคโนโลยีไวว้่า คือ วิทยาการท่ีเกียวกบั

ศิลปะในการน าเอาวิทยาศาสตร์มาใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นทางปฏิบติัและอุตสาหกรรม (อ. technology). 
ยศกร ละมยัสะอาด (2012) กล่าววา่ เทคโนโลยี คือ การน ากระบวนการด าเนินงานทางความรู้วิทยาศาสตร์และ

ศาสตร์อ่ืนๆ มาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมประโยชน ์โดยกล่าวถึงค าวา่เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม 

แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เป็นแบบจ าลองท่ีประยุกตม์าจาก
ทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ของ Ajzen & Fishbein (1980) ดงัภาพ 

 
แบบจ ำลองทฤษฎกีำรกระท ำด้วยเหตผุล (Theory of Reasoned Action: TRA) 

ทฤษฎี TAS เรียกไดว้า่เป็นทฤษฎีทางสังคมวิทยาท่ีน าไปใชศึ้กษากนัอยา่งแพร่หลาย ก่อนการกระท านั้น ๆ มกัมี
เจตนาเกิดข้ึนก่อน ซ่ึงเจตนาก่อนการกระท ากล่าวไดว้า่เป็น “ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม” 

จากนั้น Davis, Bagozzi และ Warshaw (1989) ไดพ้ฒันาแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (The Technology 
Acceptance Model - TAM) ข้ึนมา โดยเรียกสั้นๆ วา่ TAM ดงัรูปต่อไปน้ี 

 
แบบจ ำลองทฤษฎกีำรยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 

แบบจ าลองท่ีกล่าวมาน้ีถือว่าเป็นทฤษฎีท่ีมีประสิทธิภาพ ไดรั้บการยอมรับอ่างแพร่หลาย และบุคคลส่วนใหญ่
มกัใชใ้นการน ามาอธิบายพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี  

จากค ากล่าวของนกัวิชาการขา้งตน้ สรุปไดว้่า แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี หรือ TAM เร่ิมตน้จากตวัแปร
ภายนอก ส่ิงกระตุน้ต่างๆ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการทดลองใชง้าน เม่ือใชง้านไปแลว้ ผูใ้ชรั้บรู้ไดว้า่ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมาก
ในการใชง้าน กล่าวคือ ง่ายต่อการใชง้านและมีประโยชน์ คือสามารถเพ่ิมศกัยภาพในการท างานของบุคคล จนท าใหเ้กิด
เป็นการยอมรับเทคโนโลยี และเม่ือผูใ้ชง้านยอมรับเทคโนโลยีนั้น ๆ แลว้จะเกิดกระบวนการตดัสินใจใชใ้นท่ีสุด 
 
 แนวคิดเกีย่วกบัการลงทุน ของกลุ่มเฟซบุ๊ค “Bitcoin Crypto Thailand” 
 การลงทุน คือ การน าเงินท่ีเก็บสะสมไปสร้างผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการออม โดยสามารถเลือกลงทุนไดห้ลาย
รูปแบบ หน่ึงในนั้นซ่ึงเป็นการลงทุนรูปแบบใหม่และเป็นกระแส คือ คริปโตเคอร์เรนซี  
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 การลงทุนมีทั้งทางตรงและทางออ้ม การลงทุนทางออ้ม เช่น การซ้ือสินทรัพย ์(Asset) ในรูปของหลกัทรัพย ์เช่น 
พนัธบตัร ตราสารหน้ี หุน้กู ้หรือหุน้ทุน และการลงทุนทางตรง เช่นการประกอบธุรกิจเอง ทั้งน้ีในการลงทุนยอ่มมีความ
คาดหวงั  
 ความคาดหวงัจากการลงทุน  
 ความคาดหวงัจากการลงทุน (เพชรี ขุมทรัพย ์(2544) กล่าวว่า ผูล้งทุนย่อมคาดหวงัก าไร ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุน
ไดจ้ากการลงทุนอาจไม่ไดเ้ป็นดอกเบ้ียหรือเงินปันผลเพียงอยางเดียว แต่สามารถไดก้ าไร หรือขาดทุนจากการซ้ือขาย
หลกัทรัพยด์ว้ย ทั้งน้ีผลของการลงทุนจะไปทางบวกหรือลบ ข้ึนอยู่กบัความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์ลงทุนนั้น ๆ ดว้ย โดย
ปกติแลว้ ผูล้งทุนพยายามเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนสูงสุด ณ ระดบัความเส่ียงหน่ึง 
 
 แนวคิดด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ไดบ้รรยายความหมายประชากรศาสตร์ไวว้่า การศึกษาดา้นประชากรศาสตร์เป็น
การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลประกอบไปดว้ย อาย ุเพศ รายได ้อาชีพ การศึกษา ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
รวมทั้งง่ายต่อการน ามาวิเคราะห์ตวัแปรอ่ืน  
 
 แนวคิดด้านการรับรู้ประโยชน์ 

สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2530) กล่าวว่า การรับรู้ คือกระบวนการท่ีส่ิงมีชีวิตพยายามท าความเข้าใจต่อ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยประสาทสัมผสั โดยเร่ิมจากการใชอ้วยัวะเพ่ือสัมผสั และใชส้มองในการจดัระบบการคิดแลว้จึงแปล
ความหมาย ในขั้นตอนของการแปลความหมาย จะใชป้ระสบการณ์ในอดีตเป็นพ้ืนฐานในการช่วยแปลความหมาย 

Davis F.D. (1989) กล่าวว่า การรับรู้ประโยชน์ หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้ว่าระบบสารสนเทศท่ี น ามาใช้นั้น
ก่อใหเ้กิดประโยชน์และถา้หากมีการใชร้ะบบสารสนเทศท่ีมีการพฒันาข้ึนใหม่จะท าใหก้าร ท างานมีประสิทธิภาพดีข้ึน 
ซ่ึงการรับรู้ประโยชนมี์อิทธิพลโดยตรงต่อความตั้งใจใชร้ะบบสารสนเทศ 

กล่าวคือ แนวคิดด้านการรับรู้ประโยชน์เป็นหน่ึงปัจจัยส าคัญในแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (The 
Technology Acceptance Model - TAM) ดงัท่ีกล่าวในขา้งตน้ มีอิทธิพลโดยตรงต่อการตดัสินใจใชง้านเทคโนโลยีใหม่ๆ 
คือการท่ีผูใ้ชง้านเห็นว่าเทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์ ช่วยลดระยะเวลา หรือเพ่ิมคุณค่าให้กบักิจกรรม หรือกระบวนการ
ท างานของตน และผูใ้ชง้านถูกส่ิงเร้าอนัเป็นปัจจยัภายนอกกระตุน้ให้เกิดการทดลองใช้งาน และเห็นไดช้ดัว่าการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมสมรรถภาพให้กิจกรรม หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของตนได้อย่างไรบ้าง  
จึ ง รั บ รู้ ถึ งประ โ ยชน์ ข อ งหา ร ใช้ ง าน  ส่ ง ผล ให้ผู ้ใ ช้ ง าน มีทัศนะค ติ เ ชิ ง บวก ต่ อ เ ทคโนโลยี  สุ ดท้ า ย 
กจ็ะยอมรับเทคโนโลยี และเกิดความความตั้งใจใชง้านจริงในท่ีสุด 

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

นูรียา เหล็มปาน (2557) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง ความตั้งใจในการใช้งานแอพวางแผนการเงินส่วนบุคคลบน
สมาร์ทโฟน เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความพร้อมดา้นเทคโนโลยี ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีและอิทธิพลทางสังคมท่ี
ส่งผลต่อความตั้งใจในการใชง้านแอปวางแผนการเงินส่วนบุคคลบนสมาร์ทโฟน และศึกษาความสมัพนัธ์ของความตั้งใจ
ในการใช้งานแอปวางแผนการเงินส่วนบุคคลท่ีมีต่อการใช้งานแอปฯ จริง รวมถึงการเปรียบเทียบความตั้งใจและ
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พฤติกรรมการใชง้านส่วนบุคคลในช่วงอายุท่ีต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน, การ
มองโลกในแง่ดีเก่ียวกบัเทคโนโลยี, การรับรู้ประโยชน์, และ อิทธิพลทางสังคม ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งาน
แอปวางแผนการเงินส่วนบุคคลอยา่งมีนยัส าคญั 

อลิสา ธีระศักดาพงษ (2559) ได้ท าการวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้งาน Bitcoin โดยศึกษาถึง
สถานการณ์ของการใช ้Bitcoin ในประเทศไทยในปัจจุบนั เพ่ือระบุปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชง้าน Bitcoin และ เพ่ือ
เป็นกรณีศึกษาส าหรับนวตักรรมทางการเงินในอนาคต ใชว้ิธีวิจยัเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถามจ านวน 445 ชุด 
จากกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัลงทุนในประเทศไทย ณ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นความตระหนกัส่งผลทางดา้นลบต่อความ
สนใจในการเลือกใช้งาน Bitcoin ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ, ปัจจยัดา้นระบบนิเวศ, ปัจจยัดา้นเงินตราเสมือน ส่งผล
ทางดา้นบวกต่อความสนใจในการเลือกใชง้าน Bitcoin ส่วนปัจจยัสุดทา้ย คือ การยอมรับนวตักรรม ไม่มีผลต่อความ
สนใจ  

เกียรติกร เทียนธรรมชาติ (2561) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง อิทธิพลต่อการตดัสินใจยอมรับใชเ้งินดิจิทลั (บิทคอยน์) 
ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ในกรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยรวบรวมขอ้มูล
และวิเคราห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 479 คน จากผลการวิจยัพบว่าตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ดา้นความง่ายในการใชง้าน ดา้น
ประโยชน์ในงานใช้งาน ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ดา้นผลกระทบเครือข่าย มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ยอมรับใชเ้งินดิจิทลัฯ เน่ืองจากจุดประสงคข์องเงินดิจิทลัท่ีผูอ้อกแบบกบัผูบ้ริโภคแตกต่างกนั ผูอ้อกแบบมีจุดประสงค์
เพ่ือใชแ้ทนเงินตราในรูปแบบท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ซ่ึงผูบ้ริโภคมีจุดประสงค์เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางเงินตราเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน ์ตวัแปรอิสระต่อมา ไดแ้ก่ ดา้นอิทธิพลทางสงัคม, ดา้นมูลค่าตามราคา, ดา้นความเช่ือมัน่, ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ต่อการยอมรับการใชเ้งินดิจิทลัของกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีบุคลิกภาพดา้นการ
เปิดรับประสบการณ์มาก มีความคิดเห็นต่อเงินดิจิทลัสามารถสร้างรายไดท่ี้มาจากสินทรัพยท่ี์ผูบ้ริโภค และเป็นกลุ่มท่ีรับ
ความเส่ียงไดต่้อผลประโยชน ์ตามล าดบั 

สมใจ ฟองธิวงค ์และ กนกวรรณ จนัทร์เจริญชยั (2562) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการ
เงินในสกุลดิจิทลั ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นประชากร
จ านวน 400 คน จากบุคคลท่ีรู้จกัเงินสกุลดิจิทลั จากการวิจยัพบวา่ มีบุคคลท่ีเคยใชเ้งินสกุลดิจิทลัมาก่อน จ านวน 172 คน 
ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการเก็งก าไร และ บุคคลท่ีไม่เคยใชเ้งินดิจิทลัมีสูงถึง  288 คน ทั้งน้ีในอนาคตกลุ่มส ารวจ
จ านวน 344 คน ตดัสินใจท่ีจะใชเ้งินสกุลดิจิทลั โดยจากการวิจยัไดใ้หค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ ความสะดวกรวดเร็วใน
การใช,้ ซ่ึงมีแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการหาขอ้มูล คือ อินเทอร์เน็ต และแหล่งท่ีเช่ือวา่มีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด คือ หน่วยงาน
ของรัฐ ความคิดเห็นเก่ียวกบัเงินสกลุดิจิทลัในภาพรวม ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นความเส่ียงในระดบัมาก  

ปรารภนาอารี มูฮมัหมดัอบัโคลเลซ. (2563) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ออนไลน์ และการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นประชากรในการศึกษาทั้งส้ิน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 
จากการศึกษาพบว่า 1) ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครฯ ท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษาอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
สถานภาพสมรส แตกต่างกันย่อมมีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลท่ีแตกต่างกัน 2) การยอมรับเทคโนโลยีนั้นมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคฯ มีความสัมพันธ์ระดับต ่าและทิศทางเดียวกัน คือ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง 4. การรับรู้ความเส่ียง มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้
สกลุเงินดิจิทลัโดยมีนยัส าคญั มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า และมีทิศทางเดียวกนั 
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นฤพล รัตนวิบูลยล์าภ (2564) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีและการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชัน
แพลตฟอร์มเทรดสกุลเงินดิจิทลั (คริปโตเคอร์เรนซี) ของนกัลงทุน First Jobber มีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ โดยมีกลุ่มตวัอย่าง คือ นักลงทุน First Jobber ท่ีมีอายุ 22-25 ปี (NCB, 
2563) อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร และเคยใชแ้อปพลิเคชันแพลตฟอร์มเทรดสกุลเงินดิจิทลั (คริปโตเคอร์เรนซี) มา
อยา่งนอ้ย 6 เดือน จ านวน 384 คน  ผลการศึกษาพบวา่ การยอมรับดา้นการรับรู้ถึงประโยชน ์(Perceived usefulness) มีผล
ต่อการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชนัแพลตฟอร์มเทรดสกุลเงินดิจิทลั (คริปโตเคอร์เรนซี) ของนกัลงทุน First Jobber และการ
ยอมรับดา้นความง่ายในการใชง้าน (Perceived ease of use) มีผลต่อการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชนัแพลตฟอร์มเทรดสกุล
เงินดิจิทลั (คริปโตเคอร์เรนซี) ของนกัลงทุน First Jobber อยางมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พีรพงศ์ กนกเลิศวงศ์ (2564) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง เงินดิจิทลักบัเสรีภาพทางการเงินสู่ระบบเศรษฐกิจประเทศ
ไทย เพ่ือศึกษาแนวโนม้ความเป็นไปไดข้องเงินดิจิทลัและปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชเ้งินดิจิทลัในประเทศไทย 
โดยไดส้ัมภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ริหารจ านวน 20 ท่าน จากการศึกษาพบว่า เงินดิจิทลัในประเทศไทยมีแนวโน้มไดรั้บการ
ยอมรับมากข้ึนเร่ือย ๆ ในอนาคต ร้อยละ 85 มีความเห็นตรงมากท่ีสุด ท่ีเหลือ 15% ไม่เห็นดว้ย ซ่ึงจ าแนกสาเหตุได ้5 ขอ้ 
ดงัน้ี ประการแรกคือ นวตักรรมทางเทคโนโลยีท่ีเรียกวา่ “Blockchain” ซ่ึงมีความลา้สมยัมากท่ีน าไปสู่นวตักรรมทางการ
บริหารจดัการทางการเงินในแนวใหม่ ประการท่ีสอง เน่ืองจากระบบธนาคารไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการทางการ
เงิน ในยคุปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประการท่ีสาม เน่ืองจากธนาคารมีการบริหารแบบรวมศูนย ์ประการท่ีส่ี เพราะ
ค่าความผนัผวนของค่าเงินแต่ละสกุล สุดทา้ยประการท่ีห้าเพราะความตอ้งการในการประสิทธิภาพทางการเงินให้
สามารถท าธุรกรรมทางการเงินให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับท่ีจะใชเ้งินดิจิทลัใน
ประเทศไทย คือ ความน่าเช่ือถือของบริษทัผูอ้อกเหรียญ, ความผนัผวนของราคา, ผลตอบแทนของการถือครอง, และ
ความปลอดภยัของระบบ 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และใชวิ้ธีการเก็บ
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 สมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊กช่ือ “Bitcoin Crypto Thailand” ท่ีมีจ านวนสมาชิก 609.7K คน โดยเป็นกลุ่มคนท่ีเคยใชแ้อป
พลิเคชันบนแพลตฟอร์มเทรดสกุลเงินดิจิทลั (คริปโตเคอร์เรนซี) มาแลว้ และจ านวนประชากรของกลุ่มน้ีมีจ านวน
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง และมีความหลากหลายทางกายภาพอนัจะท าให้การวิจยัคร้ังน้ีไดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย ผูว้ิจยัได้
เลือกใชส้มการค านวณการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งของ ทาโร่ ยามาเน่ ซ่ึงจะน ามาศึกษาในวิจยัคร้ังน้ี 400 คน  
 
 การสุ่มตวัอย่าง (Sampling)  

การวิธีเลือกสุ่มตวัอยา่งจะใชแ้บบตามสะดวก (Convenience Sampling) เกบ็ขอ้มูลจะใชแ้บบสอบถามออนไลน์
ซ่ึงจะส่งผา่นลิงคก์เูก้ิลฟอร์มไปยงักลุ่มเฟซบุ๊กภายในกลุ่ม “Bitcoin Crypto Thailand”  
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 ผูวิ้จยัไดส้ร้างแบบสอบถามออนไลนโ์ดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วน 1 แบบสอบถามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อ
เดือน ลกัษณะค าถามเป็นปลายปิด มีค าถามทั้งหมด 5 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2  ปัจจยัเสริมท่ีมีผลต่อการเลือกใชแ้อปพลิเคชนั ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ ดา้นการรับรู้ผลประโยชน์, 
ดา้นระดบัความเส่ียง, ดา้นโปรโมชัน่, ดา้นสภาพคล่อง และดา้นบริการลูกคา้ โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ของคิเคิร์ท (Likert Scale) มีการแบ่งค าตอบออกเป็น 5 ระดบั โดยมีเกณฑ ์ดงัน้ี เห็นดว้ยมากท่ีสุด, เห็นดว้ยมาก, 
เห็นดว้ยปานกลาง, เห็นดว้ยนอ้ย, เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีทั้งหมด 23 ค าถาม 
 
 การตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 การทดสอบโดยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 

ผูวิ้จยัหาค่าความเช่ือมัน่โดยค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ซ่ึงค าถามทุกดา้นมีค่ามากกวา่ 0.7 ถือไดว้า่
แบบสอบถามนั้นมีความน่าเช่ือถือ  
 การทดสอบโดยพจิารณาจากค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Corrected Item – Total Correlation)  
 ผูว้ิจยัได ้ท าการหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้พบวา่ ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้มีค่ามากกวา่ 0.30 ข้ึนไป จึงถือวา่
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 
 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัใชก้ารรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม จ านวน 
400 ชุด ซ่ึงผูวิ้จยัสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) คือการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ โดยจะ
ท าการส่ง ลิงคก์เูก้ิลฟอร์มไปยงักลุ่มเฟซบุ๊ก “Bitcoin Crypto Thailand”  
 
 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ท าการประมวลผลงิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 
 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

1. การหาค่าร้อยละ (Percentage)  
2. ค่าเฉล่ีย (x̅)  
3. การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
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ผลวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนท่ี 1 ของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 และ เพศชาย จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ส่วนใหญ่มีอาย ุ21-30 ปี 

จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 รองลงมาอาย ุ31-40 ปี ซ่ึงมีจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75, อายไุม่เกิน 20 ปี 

ซ่ึงมีจ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25  และ 41 ปีข้ึนไป ซ่ึงมีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 ตามล าดบั ส่วนใหญ่

จบการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 81.50 รองลงมาเป็นผูจ้บการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 53 

คน คิดเป็นร้อยละ 13.25  และมีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 ตามล าดบั ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีจ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ  52.75  รองลงมาอาย ุ คือ อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา 

มีจ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 , ขา้ราชการ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ  6.00 , พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 15 

คน คิดเป็นร้อยละ 3.75, รับจา้งอิสระ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ  2.50 , อ่ืน ๆ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25  และ

เจา้ของธุรกิจ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนออยูท่ี่ 15,001-30,000 บาท  

จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ  45.25 รองลงมารายได ้ 30,001 – 50,000 บาท จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ รายไดไ้ม่

เกิน 15,000 บาท จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00, รายได ้50,001 – 80,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 

และ รายได ้ 80,001 บาทข้ึนไป จ านวน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.75  ตามล าดบั  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 ปัจจยัการเลือกใชแ้อปพลิเคชนัของผูต้อบแบบสอบถาม

จ านวน 400 คนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นบริการ

ลูกคา้ ดา้นระดบัสภาพคล่อง และดา้นระดบัความเส่ียง  ตามล าดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการรับรู้ถึง

ประโยชนท่ี์ไดรั้บ และดา้นโปรโมชัน่ ตามล าดบั 

 

สรุปผลการวจัิย  
ปัจจยัส่วนบุคคล 

มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม จากจ านวนทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 

62.25 รองลงมาไดแ้ก่เพศชาย มีจ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ส่วนใหญ่อาย ุ21-30 ปี มีจ านวน 207 คน คิดเป็นร้อย

ละ 51.75 รองลงมา อาย ุ31-40 ปี มีจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75, อายไุม่เกิน 20 ปี มีจ านวน 207 คน คิดเป็นร้อย

ละ 13.25  และ 41 ปีข้ึนไป มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 ตามล าดบั ส่วนใหญ่จบปริญญาตรี จ านวน 326 คน คิด

เป็นร้อยละ 81.50 รองลงมา เป็นผูจ้บต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25  และ มีการศึกษาสูงกวา่

ปริญญาตรี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังานเอกชน จ านวน 211 คน 

คิดเป็นร้อยละ  52.75  รองลงมาเป็น  นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 , ขา้ราชการ จ านวน 24 คน 

คิดเป็นร้อยละ  6.00 , พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75, รับจา้งอิสระ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อย

ละ  2.50 , อ่ืน ๆ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25  และ เจา้ของธุรกิจ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั ส่วน

ใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 15,001-30,000 บาท  มีจ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ  45.25 รองลงมามีรายได ้ 30,001 – 

50,000 บาท จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ รายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00, รายได ้
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50,001 – 80,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และ รายได ้ 80,001 บาทข้ึนไป จ านวน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 

3.75  ตามล าดบั 

 

ปัจจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้แอปพลเิคชันซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซีของลูกค้าที่เป็นสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “Bitcoin 

Crypto Thailand” 

ด้านการรับรู้ประโยชน์ 

พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลการเลือกใชแ้อปพลิเคชนัซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซีของลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก 

“Bitcoin Crypto Thailand”   จ าแนกตามรายดา้นและรายขอ้ : ดา้นการรับรู้ประโยชน ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

พิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ การท่ีแอปพลิเคชนัมีเหรียญใหเ้ลือกหลากหลาย และขอ้ท่ีอยูใ่น

ระดบัมาก คือ แอปพลิเคชนัมีขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ช่วยลดเวลาการท าธุรกรรม คือ ท าไวและประหยดัเวลา เป็นตวัช่วยใน

การลงทุนเพ่ือพฒันาฐานะทางการเงินและสามารถท าก าไรได ้ตามล าดบั 

ด้านระดบัความเส่ียง 

พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลการเลือกใชแ้อปพลิเคชนัซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซีของลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก 

“Bitcoin Crypto Thailand”   จ าแนกตามรายดา้นและรายขอ้ : ดา้นระดบัความเส่ียง โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือ

พิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ระบบมีความสถียร การใชห้ลายแอปในการซ้ือขายช่วยลดความเส่ียง

การลงทุน และมีความปลอดภยัสูง กล่าวคือ มีการเขา้รหสั 2FA Authenticator ตามล าดบั และขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ 

แอปพลิเคชนัท่ีไดรั้บการรับรองจากรัฐบาลหรือ กลต. และเลือกแอปฯท่ีมีเหรียญใหซ้ื้อขายเยอะ  

ด้านโปรโมช่ัน 

พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลการเลือกใชแ้อปพลิเคชนัซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซีของลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก 

“Bitcoin Crypto Thailand”   จ าแนกตามรายดา้นและรายขอ้ : ดา้นโปรโมชัน่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย

ขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมนอ้ย และขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ การโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือ การมีกิจกรรมและการแจกของรางวลัหรือของขวญั และการปรากฎตวับนส่ือ ตามล าดบั 

ด้านระดบัสภาพคล่อง 

พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลการเลือกใชแ้อปพลิเคชนัซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซีของลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก 

“Bitcoin Crypto Thailand”   จ าแนกตามรายดา้นและรายขอ้ : ดา้นระดบัสภาพคล่อง โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือ

พิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ แอปฯมีความเสถียรในการใชง้าน เลือกใชแ้อปฯท่ีเปล่ียนเป็นเงินสด

ไว มีราคาเหรียญดิจิตอลเหมาะสม และ บริษทัท่ีมีสภาพคล่องทางการเงิน ตามล าดบั 
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ด้านบริการลูกค้า 

พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลการเลือกใชแ้อปพลิเคชนัซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซีของลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก 

“Bitcoin Crypto Thailand”   จ าแนกตามรายดา้นและรายขอ้ : ดา้นบริการลูกคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เม่ือ

พิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ เลือกแอปฯท่ช่วยเหลือทนท่วงที คืนเงินใหลู้กคา้เม่ือเกิดการ

ผิดพลาดจากระบบ มีฝ่ายบริการลูกคา้ภาษาถ่ิน มีการปรับปรุงตามค าแนะน า และมี chat bot คอยช่วยเหลือ ตามล าดบั 

 

อภิปรายผล 

1. ด้านการรับรู้ประโยชน์ 

ความคิดเห็นในการเลือกใชแ้อปพลิเคชนัซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซีของลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “Bitcoin 

Crypto Thailand”  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ การท่ีมีเหรียญ

หลากหลาย  และขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ แอปพลิเคชนัมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ช่วยลดเวลาการท าธุรกรรมคือท าไว ช่วยใน

การลงทุนพฒันาฐานะทางการเงินและท าก าไรไดดี้  ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นฤพล รัตนวบูิลย์ลาภ 

(2564) ศึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีและการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชนัแพลตฟอร์มสกลุเงินดิจิทลั (คริปโตเคอร์เรน

ซี) ของนกัลงทุน First Jobber ผลการศึกษาพบวา่ การยอมรับดา้นการรับรู้ถึงประโยชน ์(Perceived usefulness) และ การ

ยอมรับดา้นความง่ายในการใชง้าน (Perceived ease of use) มีผลต่อการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชนัแพลตฟอร์มเทรดสกลุ

เงินดิจิทลั ของนกัลงทุน First Jobber 

2. ด้านระดบัความเส่ียง 
ความคิดเห็นในการเลือกใชแ้อปพลิเคชนัซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซีของลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “Bitcoin 

Crypto Thailand”  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ระบบมีความ
เสถียร การใชห้ลายแอปช่วยลดความเส่ียงการลงทุน และมีความปลอดภยัสูงคือมีการเขา้รหสั 2FA Authenticator 
ตามล าดบั ซ่ึง ไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ปรารภนาอารี มูฮัมหมดัอบัโคลเลซ (2563) ศึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยี
พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนแ์ละการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคใน
เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ในขอ้สรุปขอ้ (4. การรับรู้ความเส่ียงมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของ
ผูบ้ริโภคมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่าและมีทิศทางเดียวกนั)  

3. ด้านโปรโมช่ัน 

ความคิดเห็นในการเลือกใชแ้อปพลิเคชนัซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซีของลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “Bitcoin 

Crypto Thailand”  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ การเรียกเกบ็

ค่าธรรมเนียมนอ้ย และขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นูรียา เหลม็ปาน (2557) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง ความตั้งใจในการใชง้านแอพวางแผนการเงินส่วน

บุคคลบนสมาร์ทโฟน ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้น การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน, การมองโลกในแง่ดีเก่ียวกบั

เทคโนโลยี, การรับรู้ประโยชน,์ และ อิทธิพลทางสงัคม ส่งผลต่อความตั้งใจในการใชง้านแอปวางแผนการเงินส่วนบุคคล

อยา่งมีนยัส าคญั  



13 
 

 

4. ด้านระดบัสภาพคล่อง 

ความคิดเห็นในการเลือกใชแ้อปพลิเคชนัซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซีของลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “Bitcoin 

Crypto Thailand”  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ แอปฯมีความ

เสถียรในการใชง้าน เลือกใชแ้อปฯท่ีเปล่ียนเป็นเงินสดไว มีราคาเหรียญดิจิตอลเหมาะสม และ บริษทัท่ีมีสภาพคล่องทาง

การเงิน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรีพงศ์ กนกเลศิวงศ์ (2564)  ศึกษาเร่ืองเงินดิจิทลักบัเสรีภาพทางการเงิน

สู่ระบบเศรษฐกิจประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่ เงินดิจิทลัในประเทศไทยมีแนวโนม้ไดรั้บการยอมรับมากข้ึนเร่ือย ๆ ใน

อนาคต ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับท่ีจะใชเ้งินดิจิทลัในประเทศไทย คือ ความน่าเช่ือถือของบริษทัผูอ้อกเหรียญ, ความผนั

ผวนของราคา, ผลตอบแทนของการถือครอง, และ ความปลอดภยัของระบบ 

5. ด้านบริการลูกค้า 

ความคิดเห็นในการเลือกใชแ้อปพลิเคชนัซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซีของลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “Bitcoin 

Crypto Thailand”  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ เลือกแอปฯท่ี

ช่วยเหลือทนัท่วงที คืนเงินใหลู้กคา้เม่ือเกิดการผิดพลาดจากระบบ มีฝ่ายบริการลูกคา้ภาษาถ่ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เกยีรตกิร 

เทียนธรรมชาต ิ(2561) ศึกษาเร่ืองอิทธิพลต่อการตดัสินใจยอมรับใชเ้งินดิจิทลั (บิทคอยน์) ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials 

ในกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัพบวา่ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ดา้นความง่ายในการใชง้าน ดา้นประโยชนใ์นงานใชง้าน 

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน ดา้นผลกระทบเครือข่าย มีความสมัพนัธ์ต่อการยอมรับใชเ้งินดิจิทลั  

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 จากผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการการเลือกใชแ้อปพลิเคชนัซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซีของลูกคา้ท่ีเป็น

สมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “Bitcoin Crypto Thailand”  สรุปขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ด้านการรับรู้ประโยชน์ พบวา่ โดยภาพรวมความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ แอปฯควรเพ่ิมเหรียญหลากหลายใหน้กัลงทุนท าการเทรดใหม้ากข้ึน เพ่ือดึงดูดลูกคา้มาใช ้

และ มีการเปิดรับความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการแอปฯ โดยมีการท าผลส ารวจออกมาสม ่าเสมอและปรับปรุง

ตามค าแนะน าของลูกคา้ เน่ืองจากผูใ้ชเ้ป็นผูท่ี้เห็นถึงปัญหา 

2. ด้านระดบัความเส่ียง พบวา่ โดยภาพรวมความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ  นกัพฒันาควรพฒันา/อพัเดทระบบใหท้นัต่อเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือใหแ้อป

พลิเคชนัมีความปลอดภยัและเสถียร รวมถึงการจดัการแข่งขนั Hack ระบบความปลอดภยั เพ่ือทราบจุดบกพร่องและ

น ามาปรับปรุงแกไ้ข และการใชแ้อปหลากหลายช่วยความเส่ียงของการลงทุน กล่าวคือ ดงันั้นควรมีตวัเลือกเหรียญให้

เยอะ และพฒันาความปลอดภยั 

3. ด้านระดบัโปรโมช่ัน พบวา่ โดยภาพรวมความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมาก  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรมีการจดัโปรโมชัน่ลดค่าธรรมเนียม หรือ campaign ในบางเหรียญท่ีอยากโปรโมท 

โดยเราสามารถเพ่ืมรายไดจ้ากส่วนอ่ืนแทน เช่น การโฆษณาภายในแอป และควรเลือกจา้ง Influencer ท่ีมีความน่าเช่ือถือ

ทางดา้นการลงทุน ควรเป็นบุคคลท่ีใหค้วามรู้เร่ืองการลงทุนไดดี้ทางดา้นคริปโตเคอร์เรนซีเพ่ือดึงดูดลูกคา้ 
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4. ด้านระดบัสภาพคล่อง พบวา่ โดยภาพรวมความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ นกัพฒันาควรปรับปรุงแอปพลิเคชนั อพัเดทเวอร์ชนั และเพ่ิมคลงัเก็บขอ้มูลเพ่ือความไว

ของระบบ และการน าเทคโลยีท่ีช่วยในการตรวจสอบการช าระ-จ่าย ซ้ือขายท่ีมีความรวดเร็ว เพ่ือลดระยะรอคอยของ

ลูกคา้ในการรับเงินเขา้บญัชีส่วนตวั 

5. ด้านบริการลูกค้า พบวา่ โดยภาพรวมความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ มี call center ท่ีถูกฝึกฝนมาเพ่ือช่วยเหลือ โดยพนกังานตอ้งไดก้ารอบรมเพ่ือท างาน

กระบวนการ และรับทราบนโยบายของบริษทัเพ่ือการท างานท่ีคล่องตวัและรวดเร็ว และควรน าเทคโลยีท่ีช่วยในการ

ตรวจสอบ bug เพ่ือปรับปรุงและพฒันาคลงัจดัเกบ็ขอ้มูล เพ่ือป้องกนัแอปพลิเคชนัระงบัการใชง้านชัว่คราว 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้งต่อไป 

1.การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลการเลือกใชแ้อปพลิเคชนัซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซีของลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก

กลุ่มเฟซบุ๊ก “Bitcoin Crypto Thailand” เพียงแห่งเดียวเท่านั้นไม่ใช่ภาพรวมผูใ้ชแ้อปพลิเคชนัทั้งหมด จึงควรศึกษาใน

กลุ่มอ่ืนดว้ย เพ่ือดูภาพรวม 

2. เพ่ิมปัจจยัดา้นอ่ืนในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลการเลือกใชแ้อปพลิเคชนัซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซี เช่น ปัจจยัทาง

เศรษฐกิจ   

3. ควรศึกษาเก่ียวกบัประสบการณ์ของคนท่ีลงในคริปโตเคอเรนซีดว้ย 
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