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บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

เศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสงัคมและการเมือง ปัจจยัดา้นการรับรู้และขอ้มูลข่าวสาร ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นผลตอบแทนและเป้าหมาย

ในการลงทุน และปัจจยัดา้นความเส่ียง โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ

ระดบัการศึกษา ประชากรในงานวิจยัน้ีคือ ผูล้งทุนในคริปโตเคอร์เรนซีในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 

400 คน เคร่ืองท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

(SPSS Verion 22) หาค่าความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (�̅�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) จึงสรุปผลการวิจยั

ไดด้งัน้ี 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 246 คน คิดเป็น

ร้อยละ 61.5 มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 มีสถานภาพโสดจ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 263 คน คิดเนร้อยละ 65.8 มีอาชีพลูกจา้งเอกชน/พนกังานบริษทั จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 มี

รายได ้15,000 – 30,000 บาท จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 2) ความคิดเห็นของนกัลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีของนกัลงทุนใน

กรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบั

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นทศันคติ และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความเส่ียง ดา้น

การรับรู้และขอ้มูลข่าวสาร ดา้นสงัคมและการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นผลตอบแทนและเป้าหมายในการลงทุน ตามล าดบั 

ค าส าคัญ:คริปโตเคอร์เรนซี, ลงทุนคริปโตเคอร์เรนซี, ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี 

ABSTRACT 
A study of the factors affecting investors' decisions to invest in cryptocurrencies in Bangkok. The objective is to 

study the factors affecting investors' decision to invest in cryptocurrencies in Bangkok, namely, economic factors. Social and political 
factors Cognitive and information factors Attitude factors It is classified according to personal factors such as age, gender, status, 
occupation, average monthly income, and level of education. A sample of 400 respondents, the machine used to collect the data, was 
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a questionnaire. Perform data analysis using computerized ready-made programs (SPSS Verion 22) to determine frequencies, 
percentages, averages (�̅�) . The standard deviation (SD) therefore summarizes the findings as follows: The results showed that 1) 
there were 400 respondents, mostly females, 246 of whom were 61.5%, the majority of investors were in the 31-40 age group.The 
majority of investors were in the single status group of 254 persons, representing 63.5 percent,36.5 percent of whom were in the 
bachelor's degree group, 263 of whom were in the bachelor's degree, mostly in the private sector/company employees, 233 of whom 
were 58.3 percent.The majority of investors were in the income group of 15,000 – 30,000 baht, of which 176 were in the income 
group of 44.0 percent.2) Investor opinions on cryptocurrencies of investors in Bangkok It found that factors affecting investors' 
decision to invest in cryptocurrencies in Bangkok. Overall, it's very level. On a case-by-case basis, it was found that the most leveled 
aspects were attitudes and those that were at a very high level were risk, perception and information. Social and political, economic, 
and returns and investment targets, respectively, factors in the overall economy are very high. On a case-by-case basis, the most 
common opinion is that the global economic slowdown has an impact on investment in cryptocurrencies. At a large extent, monetary 
policy affects investment in cryptocurrencies. If interest rates fall, investment in cryptocurrencies will be increased. Changes in 
exchange rates have a minimum effect. 
Keyword: cryptocurrencies,  investment in cryptocurrencies, A study of the factors affecting investors' decisions to invest in 

cryptocurrencies  

บทน า 

 การลงทุนในสกลุเงิน นบัไดว้่าไดรั้บความนิยมในกลุ่มนกัลงทุนเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมูลค่าของเงินแต่ละประเทศ

มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา นกัลงทุนจึงอาศยัส่วนต่างของการเปล่ียนแปลงน้ี เพ่ือใหรั้บผลตอบแทนในส่วนต่างของราคา หรือ

เป็นการสะสมมูลค่าของเงิน ซ่ึงสกุลเงิน นบัไดว้่ามีความส าคญัอย่างมากในระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ซ่ึงใชใ้นการซ้ือ-ขาย

แลกเปล่ียนสินคา้ และเป็นเงินทุนส ารองระหวา่งประเทศ รัฐบาลของแต่ละประเทศใชน้โยบายการเงินผ่านการใชจ่้ายสกุลเงิน เพ่ือให้

ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ และมีความมัน่คง โดยเงินเป็นส่ือกลางเพียงอย่างเดียวท่ีแต่ละประเทศก าหนด เพ่ือเป็นส่ือกลางในการ

แลกเปล่ียน ท าใหส้งัคมขยายใหญ่ข้ึน ผ่านการซ้ือขายแลกเปล่ียน และน าไปสู่ความพึงพอใจในการซ้ือขายแลกเปล่ียน เน่ืองจากมนัท า

ใหพ้วกเขาไดผ้ลประโยชน์หรือความพีงพอใจ และถา้หากแต่ละประเทศมีการใชส้กุลเงินท่ีหลากหลายสกลุเงิน การก าหนดมูลค่าของ

สินคา้ ก็มีความยากข้ึน เน่ืองจากมูลค่าของเงินท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้ขอ้ตกลงในการซ้ือขายแลกเปล่ียนเกิดความสับสนได ้การ

วางแผนทางเศรษฐกิจก็ท าไดย้าก ระบบเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตท่ีแข็งแรง ทัว่โลกใหค้วามไวว้างใจ และจะเห็นไดว้่าในปัจจุบนัน้ี

การลงทุนในสินทรัพยป์ระเภทต่างๆ ไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมากในทุกกลุ่มอาชีพ และทุกกลุ่มอายุ เน่ืองจากสามารถท าไดง่้าย มี

ความรวดเร็วข้ึน และมีมากมายหลากหลายประเภทใหเ้ลือกลงทุน ท าใหส้ามารถเขา้ถึงการลงทุนไดง่้ายข้ึน ส่งผลใหพ้วกเขาหนัมาวาง

แผนการลงทุนของตนเองเพ่ือใหต้นเองมีความมัง่คัง่ มัน่คง ย ัง่ยืน สามารถมีเงินใชใ้นยามเกษียณได ้และการลงทุนในคริปโตเคอร์เรน

ซี ก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึง ท่ีคนรุ่นใหม่ใหค้วามสนใจท่ีจะลงทุนเพ่ือเพ่ิมความมัง่คัง่ใหก้บัตนเอง ซ่ึงปัจจุบนัการลงทุนในคริปโตเคอร์

เรนซี หรือการลงทุนในสกุลเงินดิจิตลั หลายๆ ประเทศเร่ิมใหก้ารยอมรับและมีกฎหมายมารองรับ เช่น ประเทศเอลซลัวาดอร์ ถือเป็น

ประเทศแรกในโลกท่ียอมรับคริปโตเคอร์เรนซีใหเ้ป็นตัว๋เงินท่ีใชช้ าระหน้ีไดต้ามกฎหมาย หรือจะเป็นประเทศในแถบยุโรป มีความ

นิยมมากกวา่ 55% เน่ืองจากพวกเขาเช่ือวา่คริปโตเคอร์เรนซีคือเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหเ้งินออมของพวกเขางอกเงยมากยิ่งข้ึนมากกวา่การ

ออมเงินกบัธนาคาร เป็นตน้ แต่ก็มีอีกหลายประเทศเช่นกนัท่ียงัไม่ไดรั้บความนิยมในการใชส้กุลเงินดิจิทลัอย่างคริปโตเคอร์เรนซี 

เหรียญท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรก ก็คือ บิทคอยน์ ซ่ึงก าเนิดมาตั้งแต่ปี 2518 โดย ซาโตชิ นากาโมโตะ (Satoshi Nakamoto) ไดพ้ฒันาสกุล
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เงินแรกของโลก เพ่ือใชเ้ป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน ใชแ้ทนเงินสดซ้ือสินคา้ออนไลน ์ซ่ึงทุกรายการธุรกรรมของคริปโตเคอร์เรนซี

จะถูกเก็บไวใ้นบญัชีแยกประเภทท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงไดเ้รียกว่า เทคโนโลยีบลอ็กเชน ( blockchain) เป็นการเปล่ียนแปลงระบบ

การเงินจากท่ีมีธนาคารเป็นศูนยก์ลางใหก้ลายเป็นการสร้างเครือข่ายขอ้มูลในรูปแบบของระบบบญัชีสาธารณะ แบบกระจาย เพ่ือให้

เกิดความโปร่งใสมากข้ึน สามารถส่งหากนัผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและรวมถึงช่วยลดตน้ทุนในการท าธุรกรรมทางการเงิน ท่ีมีความ

ปลอดภยั รวดเร็วสามารถท าธุรกรรมไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี และสามารถสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูใ้ชง้าน และก็มีประเทศมหาอ านาจทัว่

โลกต่างเฝ้าจบัตามองการเติบโตของจ านวนผูใ้ชง้านและการเพ่ิมข้ึนของคริปโตเคอร์เรนซีบนระบบในส่วนของประเทศไทยเองก็ยงั

ยอมรับการใชส้กุลเงินดิจิตลัน้ีไม่มากเท่าท่ีควร และรัฐบาลยงัไม่อนุญาตใหมี้การใชใ้นการช าระหน้ีตามกฎหมาย แต่ก็มีหน่วยธุรกิจ

บางกิจการท่ีมีการใหซ้ื้อขายสินคา้ดว้ยสกุลเงินดิจิตลัหรือคริปโตเคอร์เรนซี และก็มีกลุ่มนกัลงทุนท่ีใหค้วามสนใจลงทุนในสกุลเงิน   

ดิจิตลัเป็นจ านวนมาก ซ่ึงประเทศไทยกติ็ดอนัดบัตน้ๆ ของโลกท่ีถือครองสกุลเงินดิจิตลัหรือคริปโตเคอร์เรนซีมากท่ีสุด แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น

การลงทุนในสกุลเงินดิจิตลั ยงัมีความเส่ียงท่ีสูง เน่ืองจากราคามีความผนัผวนมาก นกัลงทุนจึงตอ้งใชค้วามระมัดระวงัในการลงทุน

เป็นอย่างดี ตอ้งมีระบบการจดัการการลงทุนของตนเองเป็นอย่างดี เพ่ือไม่ใหสู้ญเงินเป็นจ านวนมาก ดงันั้นผูวิ้จยั จึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาวิจยัน้ีจะเป็นการศึกษา

ปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือจะให้ครอบคลุมในทุกๆ ดา้น เพ่ือขอ้มูลจากการศึกษาวิจยัน้ีจะไดเ้ป็นประโชน์ต่อการตดัสินใจ

ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของนกัลงทุนต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวจัิย 
 ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตใน
การศึกษา ดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศอายุ สถานภาพ อาชีพ 

ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ตวัแปรตาม คือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของนกัลงทุน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้น

สงัคมและการเมือง ปัจจยัดา้นการรับรู้และขอ้มูลข่าวสาร ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นผลตอบแทนและเป้าหมายในการลงทุน ปัจจยั
ดา้นความเส่ียง 

ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นกัลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชป้ระชากรและกลุ่ม

ตวัอยา่ง จ านวน 400 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การวิจยัคร้ังน้ีจะท าการวิจยั ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2565 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1. ท าใหไ้ดท้ราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือเป็นขอ้มูลแก่ผูท่ี้สนใจศึกษาเร่ืองคริปโตเคอร์เรนซีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาต่อในอนาคต 
3. นกัลงทุนสามารถน าผลการศึกษาเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี 
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กรอบแนวความคิดในการวจิยั 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดเกีย่วกบัเศรษฐกจิ 

 ภาษีงินไดบุ้คคลธรรมดา จากบทความของกรมสรรพากร ท่ีเผยแพร่ออกมานั้น ส่ิงท่ีนกัลงทุนไทยท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะตอ้ง

ใหค้วามสนใจนอกจากผลประโยชน์ตอบแทนแลว้ ก็คือ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จากการซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซีนัน่เอง โดยนกั

ลงทุนอาจมีก าไรหรือขาดทุนจากการซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซี แต่หากมีก าไรก็จะถือเป็นเงินไดพึ้งประเมินจากผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

ดงันั้นนกัลงทุนจึงมีหนา้ท่ีตอ้งจ่ายภาษีบุคคลธรรมดาจากการซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซี 

เงินเฟ้อ หลกัในการออกแบบสกุลเงินดิจิตลั หรือคริปโตเคอร์เรนซี มาเพ่ือป้องกนัภาวะเงินเฟ้อคือ การก าหนดให้อุปทาน

ของคริปโตเคอร์เรนซีมีอยู่อยา่งจ ากดัและทราบจ านวนอยูก่่อนแลว้ เพราะฉะนั้นการสร้างสกุลเงินดิจิตลั หรือ คริปโตเคอร์เรนซี ใหม่

จะลดจ านวนลงเร่ือยๆ เม่ือเวลาผ่านไปในแบบท่ีคาดเดาได ้(โดยจะมีคริปโตเคอร์เรนซีเพียง 21 ลา้นเหรียญเท่านั้น และในทุกๆ 4 ปี 

จ านวนของคริปโตเคอร์เรนซีท่ีขุดไดจ้ะลดลงคร่ึงหน่ึง) ซ่ึงการออกแบบมาส าหรับสกลุเงินดิจิทลัในลกัษณะแบบน้ี อาจช่วยตา้นทาน

ภาวะเงินเฟ้อได ้ ซ่ึงรัฐบาลไม่สามารถจดัการหรือควบคุมคริปโตเคอร์เรนซีได ้ไม่ว่าจะโดยการปรับอตัราดอกเบ้ียหรือพิมพเ์งินเพ่ิม

เพ่ือใหด้ าเนินงานไดต้ามเป้าหมายดา้นนโยบาย 

แนวคิดเกีย่วกบัสังคมและการมือง 

จะเห็นไดว้่าคริปโตเคอร์เรนซี มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็นจะตอ้งเขา้มาก ากบัดูแลเพ่ือให้สังคมส่วนรวม

ไดรั้บประโยชน์มากกว่าโทษจากนวตักรรมทางการเงินชนิดน้ี อย่างเช่น การก ากบัดูแลการโฆษณาสินทรัพยดิ์จิทลัอย่างเหมาะสม

เพ่ือให้ประชาชนทุกคนทุกกลุ่มไดรั้บทราบทั้งทางดา้นประโยชน์และโทษของนวตักรรมทางการเงินน้ีอย่างรอบดา้น การโฆษณา

ทางดา้นการลงทุนเพียงดา้นเดียวท่ีกล่าวถึงแค่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บสูงกว่าความเป็นจริง ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบกบักลุ่มเปราะบางเช่น 

เดก็และเยาวชน จึงควรเร่งใหค้วามรู้แก่ประชาชนถึงขอ้ควรระวงัต่างๆ โดยเฉพาะความผนัผวนของราคาคริปโตเคอร์เรนซี การบริหาร

ความเส่ียงทางการเงินส่วนบุคคลโดยไม่ให้ใชเ้งินทั้งหมดท่ีมีหรือกูย้ืมเงินมาเล่นคริปโตเคอร์เรนซีจนหมด การประชาสัมพนัธ์ข่าว

ดา้นลบของผูท่ี้หมดตวัจากคริปโตเคอร์เรนซี ใหก้วา้งขวางเพ่ือไม่ใหผู้บ้ริโภคเสพแต่ข่าวดีเพียงดา้นเดียว การบงัคบัใหผู้ล้งทุนท าแบบ

ประเมินความเส่ียงก่อนการลงทุนในเหรียญคริปโต การควบคุมดูแลโฆษณาท่ีขดัแยง้กบัหลกัการท่ีกล่าวขา้งตน้โดยเฉพาะโฆษณาท่ี

ส่ือว่าการมีความรู้ ความช านาญ และความเขา้ใจในความเส่ียงของคริปโตเคอร์เรนซีเป็นเร่ืองท่ีไม่จ าเป็น การก ากบัดูแลธุรกรรมต่าง ๆ 

ของคริปโตเคอร์เรนซีท่ีสามารถสร้างผลเสียมากกว่าผลดีต่อสังคม เช่น การหลอกลวง การโจรกรรมทางดิจิทลั การจงใจ “ป่ันราคา” หรือ

แมแ้ต่ผลกระทบในเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้มจากคริปโตเคอร์เรนซี เพราะเราทุกคนไม่ควรประมาทถา้ไม่อยากถูกบาดดว้ยดาบแสนคม 

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของ
นกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร 
1.ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
2. ปัจจยัดา้นสงัคมและการเมือง 
3. ปัจจยัดา้นการรับรู้และขอ้มูลข่าวสาร 
4. ปัจจยัดา้นทศันคติ 
5. ปัจจยัดา้นผลตอบแทนและเป้าหมายในการลงทุน 
6. ปัจจยัดา้นความเส่ียง 

ปัจจยัส่วนบุคคลของคนวยัท างาน 
1.อาย ุ
2.เพศ 
3.สถานภาพ 
4.อาชีพ 
5.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6.ระดบัการศึกษา 
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แนวคิด ทฤษฎี เกีย่วกบัการรับรู้และข้อมูลข่าวสาร 

 ด้านการรับรู้  ปัจจยัการรับรู้วา่ง่ายต่อการใชง้าน และการรับรู้ว่ามีประโยชน ์โครงสร้างท่ี 2 ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร

คือ ทศันคติของผูใ้ช ้ความตั้งใจท่ีจะใช ้และพฤติกรรมการใชจ้ริง 

 ด้านข้อมูลข่าวสาร 1. เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุนเช่นจงัหวะในการลงทุนควรจะลงทุนใน

ขณะน้ีเลยหรือชะลอการลงทุนไวก่้อน 2. เป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเช่ือถือไดโ้ดยพิจารณาจากแหล่งขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเช่ือถือไดจ้ะเป็น

ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์อย่างมากต่อการตดัสินใจ เช่นขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มกัจะเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เช่ือถือได้

เพราะไดมี้การกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริหารตลาดหลกัทรัพย ์3. เป็นขอ้มูลท่ีทนัสมยัและทนัต่อเหตุการณ์ขอ้มูลท่ีทนัสมยัจะ

ช่วยลดความผิดพลาดดงันั้นผูล้งทุนจึงควรติดตามขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งท่ีใหข้อ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

แนวคิด ทฤษฎี เกีย่วกบัทัศนคติ 

แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ Roger (1978) กล่าวว่า ทศันคติ เป็นตวัช้ีว่าบุคคลนั้น คิดและรู้สึกอย่างไรกบัคนรอบขา้ง วตัถุ 

ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทศันคติมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ้ทศันคติจึงเป็น

เพียงความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้าและเป็นมิติของการประเมินเพ่ือแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหน่ึง ๆ ซ่ึงถือเป็นการ

ส่ือสารภายในบุคคล(Interpersonal Communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจากการรับสารอนัจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป องคป์ระกอบ

ของทศันคติ Zimbardo and Ebbesen (1970) ไดแ้ยกองคป์ระกอบของทศันคติเป็น องคป์ระกอบดงัน้ี 1) องคป์ระกอบดา้นความรู้หรือ

ความเขา้ใจ คือ ความเช่ือของบุคคลเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง มีทั้งชอบและไม่ชอบ เกิดจากประสบการณ์โดยตรงของทศันคติท่ีมีต่อส่ิงใด

ส่ิงหน่ึงประกอบกบัขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หากบุคคลนั้นมีความรู้ความสามารถแยกแยะไดว้า่ส่ิงใดดีกจ็ะมีทศันคติ

ท่ีดีต่อส่ิงนั้น แต่หากคิดวา่ส่ิงนั้นไม่ดีก็จะมีทศันคติไม่ดีต่อส่ิงนั้น 2) องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก คืออารมณ์หรือความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนกบั

ส่ิงต่าง ๆ ความรู้สึกรัก เกลียด ชอบ ไม่ชอบ มีผลแตกต่างกนัออกไปตามบุคลิกภาพของบุคคลนั้น เรียกไดว้่า ค่านิยมของแต่ละบุคคล

อาจพฒันามาจากขอ้มูลบุคลิกภาพหรือประสบการณ์ในอดีตท่ีผ่านมา 3) องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม คือ การแสดงออกของบุคคลท่ีมี

ต่อบุคคลอ่ืน หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นผลมาจากองคป์ระกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และความคิด 

แนวคิด ทฤษฎี ปัจจยัด้านผลตอบแทนและเป้าหมายในการลงทุน 

การลงทุนแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได3้ ประเภท 1.การลงทุนเพ่ือการบริโภค (consumer investment) เป็นเร่ือง

เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้ประเภทคงทนถาวรเช่น รถยนตร์วมทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย(์real estate investment) การลงทุนใน

ลกัษณะน้ีไม่ไดห้วงัก าไรในรูปตวัเงิน แต่หวงัความพอใจในการใชท้รัพยากรเหล่านั้น การซ้ือทองค าเพ่ือเป็นเคร่ืองประดบัเป็นการ

ลงทุนเพ่ือการบริโภคอยา่งหน่ึงของผูบ้ริโภค เงินท่ีจ่ายเป็นเงินท่ีไดจ้ากการออม การซ้ือทองค าเพ่ือเป็นเคร่ืองประดบัใหค้วามพอใจแก่

เจา้ของแลว้ ในกรณีท่ีทองค ามีมูลค่าสูงข้ึนหากขายไดถื้อไดว้่าเป็นเพียงผลพลอยได ้2.การลงทุนในธุรกิจ (business or economic 

investment ) หมายถึงการซ้ือสินทรัพยเ์พ่ือประกอบธุรกิจหารายไดโ้ดยหวงัว่ารายไดท่ี้ไดน้ี้จะเพียงพอท่ีจะชดเชยกบัความเส่ียงในการ

ลงทุนไดแ้ก่การลงทุนในสินคา้ประเภททุน เคร่ืองจกัร โรงงาน เพ่ือผลิตสินคา้และบริการเพ่ือสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคการ

ลงทุนลกัษณะน้ีมุ่งหวงัก าไรจากการลงทุน ก าไรจะเป็นตวัดึงดูดผูล้งทุนน าเงินมาลงทุน การลงทุนตามความหมายน้ีเป็นการน าเงิน

ออม(saving) หรือ เงินท่ีสะสมไว(้accumulated fund) หรือกูย้ืมเงินจากธนาคาร(bank credit) มาลงทุนเพ่ือจดัสร้างหรือจดัหาสินคา้

ประกอบดว้ย เคร่ืองจกัรและสินทรัพยป์ระเภทอสังหาริมทรัพยไ์ดแ้ก่การลงทุนในท่ีดิน อาคารส่ิงปลูกสร้างเพ่ือน ามาใชผ้ลิตสินคา้

และบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค (ท่ีมา: salamanderr.wordpress,2008:ออนไลน)์ 
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แนวคิด ทฤษฎี ปัจจยัด้านความเส่ียง 

 อาจารยนิ์พพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์ ; คู่มือปฏิบติังานสาหรับนายหน้าประกนัชีวิต ความเส่ียงของการลงทุนมี

หลายประเภท เช่น 1.ความเส่ียงดา้นเครดิต หรือความสามารถในการชาระหน้ีของผูอ้อกตราสารหน้ีทั้งภาครัฐและเอกชน 2.ความเส่ียง

ดา้นอตัราดอกเบ้ียและเงินเฟ้อ 3. ความเส่ียงดา้นราคาตลาด เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการปรับลดของราคาในสินทรัพยท่ี์ลงทุน เช่น ใน

ตราสารหน้ีจะมีผลลบเม่ือมีการปรับอตัราดอกเบ้ียของตลาดเพ่ิมข้ึน ทาใหต้ราสารหน้ีท่ีถือครองมีราคาตลาดท่ีลดลง 4.ความเส่ียงดา้น

อตัราแลกเปล่ียน เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศและสกุลเงินต่างประเทศมีการปรับตวัลดลง ทาใหเ้กิดการลดค่าในสินทรัพยท่ี์ไป

ลงทุนในต่างประเทศ 5.ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง เกิดจากการลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องต่า ยากต่อการเปล่ียนมือหรือจาหน่าย 

เช่น การลงทุนในท่ีดิน อสังหาริมทรัพย ์รวมถึงการลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารหน้ีอ่ืน ๆ ท่ีมีกาหนดช่วงระยะเวลาการลงทุน 6.

ความเส่ียงจากการจดัการ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารกิจการนาเงินไปลงทุนในสินทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ ไม่

ตรงตามท่ีนาเสนอ หรืออาจมีการเปล่ียนทีมผูบ้ริหารทาใหผ้ลตอบแทนท่ีคาดหวงัไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 นรชัย อรินต๊ะทราย และบรมกจิ ดอนละคร (2561)  ศึกษาเร่ืองการเปิดรับเทคโนโลยีBlockChian ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจลงลงทุนใน Cryptocurrency ของนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลยันเรศวร จากการวิจยัพบวา่ นิสิตและบุคลากรมีการเปิดรับ

เทคโนโลยี BlockChain มีการตัดสินใจลงทุนใน สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) และการเปิดรับเทคโนโลยี BlockChain มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ ลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั(Cryptocurrency) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิต คณะบริหารธุรกิจฯ 

เพศ หญิง มีอายุ20-25 ปีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 15000 และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่รู้จกัสกุลเงิน

ดิจิทลั(Cryptocurrency)  

 มนิตรา เช้ืออ ่า (2561) ศึกษาเร่ืองการรับรู้และทศันคติของประชาชนทีมีต่อการใชส้กุลเงินดิจิทลับิทคอยน์ (Bitcoin) 

ในประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่าโดยรวมแลว้ประชาชนมีการรับรู้เกียวกบัสกุลเงินดิจิทลับิทคอยน์ในดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ การ

รับรู้ความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ความเส่ียงอยู่ในระดบัมาก มีทัศนคติต่อการใช้สกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน์อยู่ในระดับดี 

โดยเฉพาะในดา้นความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัดีมาก และมีการใชส้กุลเงินดิจิทลับิทคอยน์อยู่ในระดบัมาก ส่วนใหญ่ใชบิ้ทคอยน์ใน

การเทรดหรือการลงทุนเพ่ือเก็งก าไร ขอ้เสนอแนะของประชาชนส่วนใหญ่คือรัฐบาลควรเขา้มาควบคุมดูแลและพิจารณาเร่ืองการ

จดัเกบ็ภาษีใหน้อ้ยลง 

 อลติา คุ้มเขต (2562) ศึกษาเร่ือง “ทศันคติต่อสกลุเงินดิจิทลั (Cryptocurreency) ของประชากร วยัท างานท่ีสนใจการ

ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ ประชากรวยัท างานท่ีสนใจลงทุนในสกุลเงิน ดิจิทลัในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นหญิง (69.5%) 

อายรุะหวา่ง 30 – 39 ปี (40%) การศึกษาระดบัปริญญา ตรี (51.7%) ท างานเป็นพนกังานบริษทัเอกชน (67.3%) มีรายไดม้ากกวา่ 50,000 

บาท (38%) และมี สถานภาพโสด (64.3%) ทศันคติต่อสกุลเงินดิจิทลัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และการเปรียบเทียบ ทศันคติ

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 ภัททิยา เพง็ประไพ และ บุฎกา ปัณฑุรอมัพร (2564) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกลุเงินดิจิทลั 

คริปโตเคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายย่อยในสถานการณ์ COVID-19ผลการวิจยัพบว่า นกัลงทุนรายย่อย ท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าให้การตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั คริปโตเคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายย่อย ใน

สถานการณ์ COVID -19 ต่างกนั และนกัลงทุนรายยอ่ยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั คริปโต

เคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายย่อย ในสถานการณ์ COVID -19 ไม่ต่างกนั นอกจากน้ี ลกัษณะพฤติกรรมการลงทุนและปัจจยั
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แวดลอ้มในการลงทุนดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการลงทุน ดา้นวตัถุประสงค์ในการลงทุน ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และดา้นสังคมและ

การเมือง มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั คริปโตเคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายย่อย ในสถานการณ์ COVID-19 

และลกัษณะพฤติกรรมการลงทุนและปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความรู้และนวตักรรม และดา้นความเส่ียง ไม่มี

ผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกลุเงินดิจิทลัคริปโตเคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายยอ่ย ในสถานการณ์ COVID-19 

 กษดิศิ สังสีเพชร (2564) ศึกษาเร่ืองการตดัสินใจลงทุนในสกลุเงินดิจิทลั ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั ท าให้

การตดัสินใจลงทุนในสกลุเงินดิจิทลัโดยรวมต่างกนัส่วนนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจลงทุนใน

สกลุเงินดิจิทลัโดยรวมไม่ต่างกนัในส่วนปัจจยัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัสกลุเงินดิจิทลั และปัจจยัดา้นทศันคติของประชาชนในการใชส้กุล

เงินดิจิทลัดา้นการรับรู้ประโยชน์ ดา้นการรับรู้ความเส่ียงทศันคติดา้นอิทธิพลทางสังคมทศันคติดา้นความปลอดภยัทศันคติดา้นส่ิง

อ านวยความสะดวก และทศันคติดา้นความรู้มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ใน

ส่วนปัจจยัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัสกุลเงินดิจิทลัและปัจจยัดา้นทศันคติของประชาชนในการใชส้กุลเงินดิจิทลั ดา้นการรับรู้ความง่ายใน

การใชง้านดา้นการรับรู้มูลค่าตามราคาทศันคติดา้นความเช่ือมัน่ไม่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั ของนกัลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

จดิาภา ดารงค์สมบัต,ิญาณากร รวมสุข,ปีใหม่ กีฬากจิไพบูลย์, นลนิภัสร์ บาเพญ็เพยีร  และมาลรัีตน์ มะลแิย้ม (2564) ศึกษา

เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่ีจะลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่ี

จะลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั เพ่ือใหน้กัลงทุนหรือผูท่ี้สนใจในสกุลเงินดิจิทลัเกิดความตระหนกัต่อการตดัสินใจท่ีจะลงทุนในตลาดสกุล

เงินดิจิทลั ซ่ึงมีความผนัผวนและเปล่ียนแปลงอย่างมากในปัจจุบนั งานวิจยัน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร

จ านวน 431 คน และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ วิธี Stepwiseพบว่ามีตวัแปรอิสระ 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ โอกาสใน

การลงทุนทางเลือกใหม่ทศันคติท่ีดีต่อสกุลเงินดิจิทลัความตอ้งการของตลาดมีเพ่ิมมากข้ึนทัว่โลกความปลอดภยัและความโปร่งใส

ของระบบในการเก็บขอ้มูลความสนใจสกุลเงินดิจิทลัจากทัว่โลกและความเป็นส่วนตวัของสกุลเงินดิจิทลัโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจท่ีจะลงทุนในสกุลเงินดิจิทลัเท่ากบั 0.649 สามารถพยากรณ์การตดัสินใจท่ีจะลงทุนในสกุลเงินดิจิทลัได้

ร้อยละ 41.4 

ขวัญชนก โชคชัยวงค์  (2565) ศึกษาเ ร่ืองปัจจัยด้านพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเ งินดิจิทัล 

(Cryptocurrency)ของคนไทย งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะเฉพาะ พฤติกรรมในการลงทุน และ ผลของปัจจัยดา้น

พฤติกรรมท่ีมีต่อการตดัสินใจการลงทุนสกุลเงินดิจิทลั (Cryptocurrency) ของคนไทย และ เป็นขอ้เสนอแนะต่อผูล้งทุนและผูใ้ห้

บริการซ้ือขายในสกุลเงินดิจิทลั ในการศึกษาน้ี ปัจจยัดา้น พฤติกรรมประกอบดว้ย พฤติกรรมการแห่ตามกนั (Herding behavior) 

พฤติกรรมการคาดหวงั (Prospect behavior) และพฤติกรรมการใชท้างลดัในการตดัสินใจ (Heuristic behavior) การวิจยัน้ีเป็นงานวิจยั

เชิง ปริมาณ เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามแบบออนไลน์ จากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์ในการ ลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั

จ านวน 390 คน และน ามาวิเคราะห์ปัจจยัพฤติกรรมและความสมัพนัธ์กบัการ การตดัสินใจลงทุน ผลการศึกษาพบวา่ มีเพียงปัจจยัดา้น

พฤติกรรมการแห่ตามกนั (Herding behavior) มีผล ต่อการตดัสินใจลงทุนในสกลุเงินดิจิทลัของคนไทย ส าหรับปัจจยัดา้นพฤติกรรม

การคาดหวงั (Prospect behavior) และพฤติกรรมการใชท้างลดัในการตดัสินใจ (Heuristic behavior) หลงัจากทดสอบ reliability แลว้

พบว่าค่าสมัประสิทธ์ิ Cronbach Alpha มีค่าต ่ากว่า 0.7 มาก จึงไม่สามารถน าขอ้มูลจาก ชุดค าถามดงักล่าวมาใชใ้นการวิเคราะห์ต่อได ้
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และการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัจากงานวิจยัใน บริบทของประเทศอ่ืนเป็นขอ้จ ากดัของการวิจยัในคร้ังน้ี ส าหรับการศึกษาใน

คร้ังต่อไปควรมีการทบทวนวรรณกรรมท่ีทนัสมยัเก่ียวกบัปัจจยัพฤติกรรม กรอบแนวคิด และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

วธีิด าเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นกัลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชป้ระชากรและ

กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน และใชก้ลุ่มตวัอย่างเพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือจ านวน 40 คน การสุ่มตวัอย่าง ใชวิ้ธีการสุ่ม

ตวัอยา่งโดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  

 กลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่ และไม่สามารถทราบจ านวนประชากรได ้ดงันั้น ผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการ

ค านวณจากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G.Cochran (1953) โดยผูวิ้จยัตอ้งการสุ่มตวัอยา่งเป็นร้อยละ 50 หรือ 0.50 จากประชากร

ทั้งหมด ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ดงันั้นจะตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 384 คน 

เพ่ือความเหมาะสมและสะดวกในการประเมินผลและวิเคราะหห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ซ่ึงถือว่าผ่านเกณฑ์

ตามท่ีเง่ือนไขก าหนด คือไม่นอ้ยกวา่ 384 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามผา่น Google form ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาจากเอกสารท่ีมี
อยู่แลว้ พร้อมทั้งไดป้รับปรุงค าถามให้เหมาะสมกบักลุ่มนักลงทุนท่ีลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี แบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษา 
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ 
จ านวน 6 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 36 ขอ้ 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของนกัลงทุน และตรวจสอบเน้ือหา

ของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้ง

ของเน้ือหา ตลอดจนความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมของขอ้ค าถาม วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 

1.ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 มีความเท่ียงตรงใชไ้ด ้

2.ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

การรวบรวมข้อมูล 

 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการแจกแบบสอบถามใหแ้ก่ประชากรท่ีก าหนดไว ้โดย

ใชวิ้ธีการแจกแบบสอบถามผา่นทางออนไลนโ์ดยใช ้google Form 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลผูศึ้กษาท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์  

สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  
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 ค่าร้อยละ (เปอร์เซ็น) ส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือหาการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล,ค่าเฉล่ีย (�̅�) ,ค่าส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 
(SD) ส าหรับวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน คริปโตเคอร์เรนซีของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

ผลกการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 246 
คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 และเพศชาย จ านวน 154 คน คิดเป็นร้ยละ 38.5ผูล้งทุนส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 145 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.3 รองลงมากลุ่มอายุ 21 – 30 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 กลุ่มอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.8 และกลุ่มอายตุ ่ากวา่ 20 ปี จ านวน10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ผูล้งทุนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสถานภาพโสดจ านวน 254 คน คิดเป็นร้อย
ละ 63.5 และรองลงมาอยู่ในกลุ่มสถานภาพสมรส จ านวน 146 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.5 ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี จ านวน 263 คน คิดเนร้อยละ 65.8 รองลงมาอยู่ในกลุ่มท่ีสูงกว่าระดบัปริญญาตรีจ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 และล าดบั
สุดทา้ยกลุ่มท่ีต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอาชีพลูกจา้งเอกชน/พนักงานบริษทั 
จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมากลุ่มอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 และกลุ่มนกัเรียน/
นกัศึกษา จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และกลุ่มอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ผูล้งทุนส่วนใหญ่อยู่
ในกลุ่มรายได ้15,000 – 30,000 บาท จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมาอยู่ในกลุ่มรายได ้30,001 – 45,000 บาท จ านวน 68 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ถดัมามาเป็นกลุ่มรายได ้75,001 บาทข้ึนไป จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 และ กลุ่มรายได ้45.001 – 60,000 
บาท จ านวน 39 คน กลุ่มรายไดต้ ่ากวา่ 15,000 คน จ านวน 39 คน และกลุ่มรายได ้60,001 – 75,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.8 ร้อยละ 9.8 และร้อยละ 4.8 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของนกัลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร 
พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นทศันคติ และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความเส่ียง ดา้นการรับรู้และขอ้มูล
ข่าวสาร ดา้นสงัคมและการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นผลตอบแทนและเป้าหมายในการลงทุน ตามล าดบั 

ปัจจยัด้านเศรษฐกิจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ ปัญหา
การชะลอลงของเศรษฐกิจโลก มีผลต่อการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี ขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ นโยบายการเงินส่งผลต่อการลงทุน
ในคริปโตเคอร์เรนซี หากอตัราดอกเบ้ียลดลงจะมีการเพ่ิมการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน มีผล
ต่อการลงทุนในตริปโทเคอร์เรนซี ภาระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากการซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซี ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีอยู่ในระดบั
ปานกลาง คือ จากภาวะเงินเฟ้อพ่ีเพ่ิมสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลใหท่้านลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีเพ่ิมข้ึน 
  ปัจจัยด้านสังคมและการเมืองโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือ 
นโยบายของรัฐบาลมีผลต่อการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของท่าน ท่านเห็นดว้ยใหมี้การบงัคบัใหผู้ล้งทุนท าแบบประเมินความเส่ียง
ก่อนการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี ท่านเห็นดว้ยท่ีรัฐบาลควรจดัใหมี้การก ากบัดูแลธุรกรรมสินทรัพยดิ์จิตลั ครอบครัวมีอิทธิพลต่อ
การลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของท่าน ท่านเห็นดว้ยใหมี้การก ากบัดูแลการโฆษณาสินทรัพยดิ์จิตลั เพ่ือนหรือคนรู้จกัมีอิทธิพลต่อ
การลงทุนใน คริปโตเคอร์เรนซีของท่าน ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านการรับรู้และข้อมูลข่าวสารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

มากท่ีสุดคือ ท่านทราบเป็นอยา่งดีว่าราคาคริปโตเคอร์เรนซีมีความผนัผวนท่ีสูงมาก ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัคริปโตเคอร์เรนซีท่ีออกมา 

มีผลต่อการลงทุนคริปโทคอร์เรนซีของทาน ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ จ าเป็นตอ้งติดตามข่าวสารเก่ียวกบัคริปโตเคอร์เรน

ซีทุกวนั ท่านลงทุนใน Platform ท่ีปลอดภยัและมีความน่าช่ือถือและใชง้านง่าย ท่านหาความรู้จากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือได ้ตามล าดบั  

ปัจจัยด้านทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ 

นกัลงทุนตอ้งมีความรู้ในการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีเป็นอย่างดี  ดา้นความปลอดภยัในการท าธุรกรรมเน่ืองจากมีความปลอดภยัสูง 

ดา้นมูลค่าตามราคาของเหรียญคริปโทคอร์เรนซี ซ่ึงนกัลงทุนจะตอ้งทราบมูลค่าของเหรียญก่อนการลงทุน ตามล าดบั ขอ้ท่ีมีความ
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คิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือ ดา้นความเช่ือมัน่ของเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี ดา้นอิทธิพลทางสังคมซ่ึงปัจจุบนัสังคมใหก้ารยอมรับมาก

ข้ึน ดา้นความยากง่ายในการใชง้าน Platfrom ท่ีใชท้ าธุรกรรม ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านผลตอบแทนและเป้าหมายในการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ เป็นโอกาสในการเพ่ิมรายได ้ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ เพ่ือกระจายการลงทุน เพ่ือเขา้สงัคมและ

แลกเปล่ียนข่าวสาร อยากลอง เพ่ือซ้ือหรือใช้จ่ายสินคา้บางประเภทท่ีตอ้งใช้คริปโตเคอร์เรนซี เพ่ือความบนัเทิงและสนุกสนาน 

ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านด้านความเส่ียงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ 

ดา้นราคาตลาด ความเส่ียงจากการจดัการ ดา้นเครดิต ตามล าดบั ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือ ดา้นสภาพคล่อง ความเส่ียง

ดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดา้นอตัราดอกเบ้ียและเงินเฟ้อ  

สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร  1) มีผูท่ี้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 มีอาย ุ31 – 40 ปี จ านวน 145 คน คิด

เป็นร้อยละ 36.3 มีสถานภาพโสดจ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 263 คน คิดเนร้อยละ 65.8 

มีอาชีพลูกจา้งเอกชน/พนกังานบริษทั จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 มีรายได ้15,000 – 30,000 บาท จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อย

ละ 44.0  

2) ความคิดเห็นของนักลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นทศันคติ และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความเส่ียง ดา้นการรับรู้และขอ้มูลข่าวสาร ดา้นสงัคมและการเมือง 

ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นผลตอบแทนและเป้าหมายในการลงทุน ตามล าดบั 

อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานครพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นทศันคติ และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความเส่ียง ดา้นการรับรู้และขอ้มูลข่าวสาร ดา้นสังคม

และการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นผลตอบแทนและป้าหมายในการลงทุน 

 ปัจจยัด้านเศรษฐกจิ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุคือ ปัญหา

การชะลอลงของเศรษฐกิจโลก มีผลต่อการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี ขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ นโยบายการเงินส่งผลต่อการลงทุน

ในคริปโตเคอร์เรนซี หากอตัราดอกเบ้ียลดลงจะมีการเพ่ิมการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน มีผล

ต่อการลงทุนในตริปโทเคอร์เรนซี ภาระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากการซ้ือขายคริปโตเคอร์เรนซี ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีอยู่ในระดบั

ปานกลาง คือ จากภาวะเงินเฟ้อพ่ีเพ่ิมสูงข้ึนในปัจจุบนัส่งผลใหท่้านลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีเพ่ิมข้ึน ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ภัททิยา เพ็งประไพ และ บุฎกา ปัณฑุรอัมพร (2564) ซ่ึงศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั คริปโตเคอร์

เรนซี (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายย่อยในสถานการณ์ COVID-19 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาการตดัสินใจลงทุนในสกุล

เงินดิจิทลั คริปโตเคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายยอ่ย ในสถานการณ์ COVID -19 (2) เพ่ือศึกษาการตดัสินใจลงทุนในสกลุเงิน

ดิจิทลั คริปโตเคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนักลงทุนรายย่อย ในสถานการณ์ COVID -19 จ าแนกตามปัจจยัประชากร (3) เพ่ือศึกษา
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ลกัษณะพฤติกรรมการลงทุนและปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั คริปโตเคอร์เรนซี 

(Bitcoin) ของนักลงทุนรายย่อย ในสถานการณ์ COVID -19 กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัลงทุนรายย่อย จ านวน 400 คน 

เคร่ืองมือวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสถิติการ

ทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจยัพบว่า นกัลงทุนรายย่อย ท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั 

คริปโตเคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายยอ่ย ในสถานการณ์ COVID -19 ต่างกนั และนกัลงทุนรายยอ่ยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 

ท าใหก้ารตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั คริปโตเคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายย่อย ในสถานการณ์ COVID -19 ไม่ต่างกนั 

นอกจากน้ี ลกัษณะพฤติกรรมการลงทุนและปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการลงทุน ดา้นวตัถุประสงคใ์นการ

ลงทุน ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และดา้นสงัคมและการเมือง มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั คริปโตเคอร์เรนซี (Bitcoin) ของ

นกัลงทุนรายย่อย ในสถานการณ์ COVID-19 และลกัษณะพฤติกรรมการลงทุนและปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน ดา้นเศรษฐกิจ ดา้น

ความรู้และนวตักรรม และดา้นความเส่ียง ไม่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลัคริปโตเคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนกัลงทุน

รายยอ่ย ในสถานการณ์ COVID-19 

ปัจจัยด้านสังคมและการเมืองโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือ 

นโยบายของรัฐบาลมีผลต่อการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของท่าน ท่านเห็นดว้ยใหมี้การบงัคบัใหผู้ล้งทุนท าแบบประเมินความเส่ียง

ก่อนการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี ท่านเห็นดว้ยท่ีรัฐบาลควรจดัใหมี้การก ากบัดูแลธุรกรรมสินทรัพยดิ์จิตลั ครอบครัวมีอิทธิพลต่อ

การลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของท่าน ท่านเห็นดว้ยใหมี้การก ากบัดูแลการโฆษณาสินทรัพยดิ์จิตลั เพ่ือนหรือคนรู้จกัมีอิทธิพลต่อ

การลงทุนใน คริปโตเคอร์เรนซีของท่าน ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภัททิยา เพ็งประไพ และ บุฎกา ปัณฑุรอัมพร (2564) 

ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั คริปโตเคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนักลงทุนรายย่อยในสถานการณ์ 

COVID-19 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั คริปโตเคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนกัลงทุน

รายยอ่ย ในสถานการณ์ COVID -19 (2) เพ่ือศึกษาการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั คริปโตเคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนกัลงทุนราย

ย่อย ในสถานการณ์ COVID -19 จ าแนกตามปัจจยัประชากร (3) เพ่ือศึกษาลกัษณะพฤติกรรมการลงทุนและปัจจยัแวดลอ้มในการ

ลงทุน ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั คริปโตเคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายย่อย ในสถานการณ์ COVID -19 

กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัลงทุนรายยอ่ย จ านวน 400 คน เคร่ืองมือวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยัพบว่า นกัลงทุนรายยอ่ย ท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั คริปโตเคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายย่อย ในสถานการณ์ COVID -19 

ต่างกนั และนกัลงทุนรายยอ่ยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจลงทุนในสกลุเงินดิจิทลั คริปโตเคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนกั

ลงทุนรายย่อย ในสถานการณ์ COVID -19 ไม่ต่างกนั นอกจากน้ี ลกัษณะพฤติกรรมการลงทุนและปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนดา้น

บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการลงทุน ดา้นวตัถุประสงค์ในการลงทุน ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และดา้นสังคมและการเมือง มีผลต่อการตดัสินใจ

ลงทุนในสกลุเงินดิจิทลั คริปโตเคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายยอ่ย ในสถานการณ์ COVID-19 และลกัษณะพฤติกรรมการลงทุน

และปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความรู้และนวตักรรม และดา้นความเส่ียง ไม่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกลุเงิน

ดิจิทลัคริปโตเคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายยอ่ย ในสถานการณ์ COVID-19 

ปัจจัยด้านการรับรู้และข้อมูลข่าวสารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

มากท่ีสุดคือ ท่านทราบเป็นอยา่งดีว่าราคาคริปโตเคอร์เรนซีมีความผนัผวนท่ีสูงมาก ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัคริปโตเคอร์เรนซีท่ีออกมา 

มีผลต่อการลงทุนคริปโทคอร์เรนซีของท่าน ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ จ าเป็นตอ้งติดตามข่าวสารเก่ียวกบัคริปโตเคอร์เรน
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ซีทุกวนั ท่านลงทุนใน Platform ท่ีปลอดภยัและมีความน่าช่ือถือและใชง้านง่าย ท่านหาความรู้จากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือได ้ตามล าดบั ไม่

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กษิดิศ สังสีเพชร (2564) ศึกษาเร่ืองการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ของนักลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ของนักลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษาการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร(3) เพ่ือศึกษาการรับรู้

เก่ียวกบัสกุลเงินดิจิทลั และทศันคติของประชาชนในการใชส้กุลเงินดิจิทลั ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั ของนัก

ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่นกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไป

เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธีของ LSD และใชส้ถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นกั

ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั

โดยรวมต่างกนัส่วนนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจลงทุนในสกลุเงินดิจิทลัโดยรวมไม่ต่างกนัใน

ส่วนปัจจยัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัสกุลเงินดิจิทลั และปัจจยัดา้นทศันคติของประชาชนในการใชส้กุลเงินดิจิทลัดา้นการรับรู้ประโยชน์ 

ดา้นการรับรู้ความเส่ียงทศันคติดา้นอิทธิพลทางสงัคมทศันคติดา้นความปลอดภยัทศันคติดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และทศันคติดา้น

ความรู้มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกลุเงินดิจิทลั ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนปัจจยัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัสกุลเงิน

ดิจิทลัและปัจจยัดา้นทศันคติของประชาชนในการใชส้กุลเงินดิจิทลั ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้านดา้นการรับรู้มูลค่าตามราคา

ทศันคติดา้นความเช่ือมัน่ไม่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกลุเงินดิจิทลั ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ 

นกัลงทุนตอ้งมีความรู้ในการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีเป็นอย่างดี  ดา้นความปลอดภยัในการท าธุรกรรมเน่ืองจากมีความปลอดภยัสูง 

ดา้นมูลค่าตามราคาของเหรียญคริปโทคอร์เรนซี ซ่ึงนกัลงทุนจะตอ้งทราบมูลค่าของเหรียญก่อนการลงทุน ตามล าดบั ขอ้ท่ีมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือ ดา้นความเช่ือมัน่ของเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี ดา้นอิทธิพลทางสังคมซ่ึงปัจจุบนัสังคมใหก้ารยอมรับมาก

ข้ึน ดา้นความยากง่ายในการใชง้าน Platfrom ท่ีใชท้ าธุรกรรม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนิตรา เช้ืออ า่ (2561) ศึกษาเร่ืองการรับรู้และ

ทศันคติของประชาชนทีมีต่อการใชส้กุลเงินดิจิทลับิทคอยน์ (Bitcoin) ในประเทศไทย การวิจยัคร้ังนีมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษา

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อการใชส้กุลเงินดิจิทลับิทคอยน์ (Bitcoin) ในประเทศไทย (2) เพือศึกษาปัจจยัการรับรู้เกียวกบัสกุล

เงินดิจิทลับิทคอยน ์ในประเทศไทย (3) เพือศึกษาทศันคติของประชาชนทีมีต่อการใชส้กลุเงินดิจิทลับิทคอยน ์ในประเทศไทย และ(4) 

เพือศึกษาการใชส้กลุเงินดิจิทลับิทคอยน ์ในประเทศไทย โดยกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษา คือประชาชนทัว่ไปท่ีใชส้กุลเงินดิจิทลับิท

คอยน์ ในประเทศไทย จ านวน 400 ตวัอย่าง เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถามสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อย

ละ ค่าเฉลีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ Independent Sample t-Test, One way ANOVA และวิเคราะห์

สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สนัผลการวิจยัพบวา่ ประชาชนผูใ้ชส้กลุเงินดิจิทลับิทคอยนใ์นประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมี

สถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 30–39 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัหรืออาชีพอิสระ และมีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป โดยรวมแลว้ประชาชนมีการรับรู้เกียวกบัสกุลเงินดิจิทลับิทคอยน์ในดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้

ความง่ายในการใชง้าน และการรับรู้ความเส่ียงอยูใ่นระดบัมาก มีทศันคติต่อการใชส้กลุเงินดิจิทลับิทคอยนอ์ยูใ่นระดบัดี โดยเฉพาะใน

ดา้นความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัดีมาก และมีการใชส้กลุเงินดิจิทลับิทคอยนอ์ยูใ่นระดบัมาก ส่วนใหญ่ใชบิ้ทคอยนใ์นการเทรดหรือ

การลงทุนเพ่ือเก็งก าไร ขอ้เสนอแนะของประชาชนส่วนใหญ่คือรัฐบาลควรเขา้มาควบคุมดูแลและพิจารณาเร่ืองการจดัเก็บภาษีให้
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น้อยลง และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อลิตา คุ้มเขต (2562) ศึกษาเร่ือง “ทศันคติต่อสกุลเงินดิจิทลั (Cryptocurreency) ของ

ประชากร วยัท างานท่ีสนใจการลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ประชากรวยัท างานท่ีสนใจลงทุนในสกุลเงิน ดิจิทลัในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นหญิง (69.5%) อายุระหว่าง 30 – 39 ปี (40%) การศึกษาระดบัปริญญา ตรี (51.7%) ท างานเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน (67.3%) มีรายไดม้ากกว่า 50,000 บาท (38%) และมี สถานภาพโสด (64.3%) ทศันคติต่อสกุลเงินดิจิทลัโดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง และการเปรียบเทียบ ทศันคติจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

ปัจจัยด้านผลตอบแทนและเป้าหมาย ในการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ เป็นโอกาสในการเพ่ิมรายได ้ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากคือ เพ่ือกระจายการลงทุน เพ่ือเขา้สงัคมและ

แลกเปล่ียนข่าวสาร อยากลอง เพ่ือซ้ือหรือใชจ่้ายสินคา้บางประเภทท่ีตอ้งใชค้ริปโตเคอร์เรนซี เพ่ือความบนัเทิงและสนุกสนาน ไม่

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขวญัชนก โชคชัยวงค์ (2565) ศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกลุเงินดิจิทลั 

(Cryptocurrency)ของคนไทย งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะเฉพาะ พฤติกรรมในการลงทุน และ ผลของปัจจัยดา้น

พฤติกรรมท่ีมีต่อการตดัสินใจการลงทุนสกุลเงินดิจิทลั (Cryptocurrency) ของคนไทย และ เป็นขอ้เสนอแนะต่อผูล้งทุนและผูใ้ห้

บริการซ้ือขายในสกุลเงินดิจิทลั ในการศึกษาน้ี ปัจจยัดา้น พฤติกรรมประกอบดว้ย พฤติกรรมการแห่ตามกนั (Herding behavior) 

พฤติกรรมการคาดหวงั (Prospect behavior) และพฤติกรรมการใชท้างลดัในการตดัสินใจ (Heuristic behavior) การวิจยัน้ีเป็นงานวิจยั

เชิง ปริมาณ เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามแบบออนไลน์ จากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์ในการ ลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั

จ านวน 390 คน และน ามาวิเคราะห์ปัจจยัพฤติกรรมและความสมัพนัธ์กบัการ การตดัสินใจลงทุน ผลการศึกษาพบวา่ มีเพียงปัจจยัดา้น

พฤติกรรมการแห่ตามกนั (Herding behavior) มีผล ต่อการตดัสินใจลงทุนในสกลุเงินดิจิทลัของคนไทย ส าหรับปัจจยัดา้นพฤติกรรม

การคาดหวงั (Prospect behavior) และพฤติกรรมการใชท้างลดัในการตดัสินใจ (Heuristic behavior) หลงัจากทดสอบ reliability แลว้

พบว่าค่าสมัประสิทธ์ิ Cronbach Alpha มีค่าต ่ากว่า 0.7 มาก จึงไม่สามารถน าขอ้มูลจาก ชุดค าถามดงักล่าวมาใชใ้นการวิเคราะห์ต่อได ้

และการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัจากงานวิจยัใน บริบทของประเทศอ่ืนเป็นขอ้จ ากดัของการวิจยัในคร้ังน้ี ส าหรับการศึกษาใน

คร้ังต่อไปควรมีการทบทวนวรรณกรรมท่ีทนัสมยัเก่ียวกบัปัจจยัพฤติกรรม กรอบแนวคิด และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

ปัจจยัด้านความเส่ียงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้น
ราคาตลาด ความเส่ียงจากการจดัการ ดา้นเครดิต ตามล าดบั ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือ ดา้นสภาพคล่อง ความเส่ียงดา้น
อตัราแลกเปล่ียน ดา้นอตัราดอกเบ้ียและเงินเฟ้อ ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภัททิยา เพ็งประไพ และ บุฎกา ปัณฑุรอัมพร (2564) 
ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั คริปโตเคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนักลงทุนรายย่อยในสถานการณ์ 
COVID-19 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั คริปโตเคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนกัลงทุน
รายยอ่ย ในสถานการณ์ COVID -19 (2) เพ่ือศึกษาการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั คริปโตเคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนกัลงทุนราย
ย่อย ในสถานการณ์ COVID -19 จ าแนกตามปัจจยัประชากร (3) เพ่ือศึกษาลกัษณะพฤติกรรมการลงทุนและปัจจยัแวดลอ้มในการ
ลงทุน ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั คริปโตเคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายย่อย ในสถานการณ์ COVID -19 
กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัลงทุนรายยอ่ย จ านวน 400 คน เคร่ืองมือวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)ผลการวิจยัพบว่า นกัลงทุนรายย่อย ท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกัน ท าให้การตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล คริปโตเคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนักลงทุนรายย่อย ใน
สถานการณ์ COVID -19 ต่างกนั และนกัลงทุนรายยอ่ยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั คริปโต
เคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายย่อย ในสถานการณ์ COVID -19 ไม่ต่างกนั นอกจากน้ี ลกัษณะพฤติกรรมการลงทุนและปัจจยั
แวดลอ้มในการลงทุนดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการลงทุน ดา้นวตัถุประสงค์ในการลงทุน ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และดา้นสังคมและ
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การเมือง มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั คริปโตเคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายย่อย ในสถานการณ์ COVID-19 
และลกัษณะพฤติกรรมการลงทุนและปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความรู้และนวตักรรม และดา้นความเส่ียง ไม่มี
ผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกลุเงินดิจิทลัคริปโตเคอร์เรนซี (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายยอ่ย ในสถานการณ์ COVID-19 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
จากผลการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุป
ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาวิจยั ดงัน้ี  
 1.ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ โดยภาพรวมพบว่าความคิดเห็นของนกัลงทุนเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในค
ริปโตเคอร์เรนซีของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง จากปัญหาการชะลอลงของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศทัว่โลกไดส่้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก 
ซ่ึงต่างๆ เหล่าน้ีลว้นมีผลต่อการลงทุนใน คริปโตเคอร์เรนซีท่ีนกัลงทุนจะตอ้งพิจารณา, นโยบายการเงินต่างๆ ท่ีรัฐบาลประกาศ
ออกมาเพ่ือช่วยในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ท าใหน้กัลงทุนใหค้วามส าคญัเพ่ือใชใ้นการเลือกประเภทการลงทุนเพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ี
มากข้ึน 
 2.ปัจจยัดา้นสังคมและการเมือง โดยภาพรวมพบว่าความคิดเห็นของนกัลงทุนเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง นโยบายต่างๆของรัฐบาลท่ีประกาศออกมาเพ่ือใชใ้นการบริหารประเทศ ลว้นเป็นความหวงัของ
ประชาชนทั้งประเทศ หากนโยบายต่างๆ ท่ีประกาศออกมาสามารถแกไ้ขปัญหาสงัคมใหทุ้กคนสามารถอยูร่วมไดอ้ยา่งมีความสุข กจ็ะ
ส่งผลใหส้งัคมเกิดความสงบสุข, การบงัคบัใหผู้ล้งทุนท าแบบประเมินความเส่ียงก่อนการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีเป็นเร่ืองท่ีส าคญั
มาก เพ่ือจะไดท้ราบวา่ตนเองสามารถยอมรับความเส่ียงไดใ้นระดบัใด และสามารถวางแผนหรือจดัการการลงทุนของตนเองได ้เพ่ือ
ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
 3.ปัจจยัดา้นการรับรู้และขอ้มูลข่าวสาร โดยภาพรวมพบว่าความคิดเห็นของนกัลงทุนเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง ราคาคริปโตเคอร์เรนซีมีความผนัผวนท่ีสูงมาก ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีนกัลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี
จะตอ้งทราบเป็นอย่างดีก่อนการลงทุน, ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบัคริปโตเคอร์เรนซีท่ีออกมาลว้นมีความส าคญัต่อนกัลงทุนคริปโท
คอร์เรนซี ซ่ึงมีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอม นกัลงทุนจึงควรหาขอ้มูลจากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้เช่นจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หรือขอ้มูลจากหน่วยงานราชการเพราะก่อนท่ีจะเผยแพร่ออกไปจะตอ้งไดก้ารตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้ 
 4.ปัจจยัดา้นทศันคติ โดยภาพรวมพบว่าความคิดเห็นของนกัลงทุนเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในค
ริปโตเคอร์เรนซีของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง นกัลงทุนตอ้งมีความรู้ในการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีเป็นอย่างดี ซ่ึงก่อนการตดัสินใจลงทุนก็
จะตอ้งหาขอ้มูลความรู้ต่างๆ ขอ้ดีขอ้เสียของการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีหรืออตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บว่าเป็นอยา่งไร มี, ดา้นความ
ปลอดภยัในการท าธุรกรรมเน่ืองจากมีความปลอดภยัสูง เน่ืองจากการคริปโตเคอร์เรนซี เป็นการใชเ้ทคโนโลยีทางดา้นบลอ๊กเชนท่ีทุก
คนสามารถเขา้ถึงได ้จึงท าใหน้กัลงทุนมีความมัน่ใจมากข้ึน 
 5.ปัจจยัดา้นผลตอบแทนและเป้าหมาย โดยภาพรวมพบว่าความคิดเห็นของนกัลงทุนเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง เป็นโอกาสในการเพ่ิมรายได ้เน่ืองจากสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบนัส่งผลให้แต่ละคนต่าง
ตอ้งมองหารายไดเ้สริมนอกเหนือรายไดห้ลกัหรืองานประจ า และการลงทุนในสินทรัพยต่์างๆ ก็เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีหลายคนเลือก
เน่ืองจากในปัจจุบนัสามารถท าไดง่้าย และการหาความรู้ทางดา้นการลงทุนก็มีมากมายและหลากหลายช่องทาง รวมถึงการลงทุนในค
ริปโตเคอร์เรนซีท่ีสามารถท าไดง่้ายและเป็นโอกาสท่ีหลายๆคน จะสามารถเป็นอีกช่องทางการลงทุนท่ีจะสามารถเพ่ิมรายไดอี้กทาง
แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นการลงทุนทุกประเภทลว้นมีความเส่ียง นกัลงทุนจึงตอ้งมีการกระจายการลงทุนในสินทรัพยท่ี์หลากหลาย เพ่ือเป็นการ
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บริหารความเส่ียง เพราะถา้หากนกัลงทุนมีการบริหารจดัการความเส่ียงไดดี้ กจ็ะส่งผลใหก้ารลงทุนไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีตามมา 
 6.ปัจจยัดา้นดา้นความเส่ียง โดยภาพรวมพบวา่ความคิดเห็นของนกัลงทุนเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน
ในคริปโตเคอร์เรนซีของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง ดา้นราคาตลาด เป็นท่ีทราบกนัดีในกลุ่มนกัลงทุนวา่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนนั้น มาจาก
ส่วนต่างทางดา้นราคาตลาด ท่ีราคาจะปรับข้ึนลงดว้ยเหตุปัจจยัหลากหลายอย่าง ซ่ึงนกัลงทุนจะตอ้งพิจารณาเป็นอยา่งดีก่อนตดัสินใจ
ท าการซ้ือขาย หากตดัสินใจผิดพลาดก็จะส่งผลใหผ้ลตอบแทนท่ีไดรั้บจากส่วนต่างราคาลดลงได,้ ความเส่ียงจากการจดัการ นกัลงทุน
ทุกคนจะตอ้งมีการจดัการการลงทุนท่ีดี และมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหก้ารลงทุนของตนเองไดรั้บผลตอบแทนในระดบัท่ีพอใจ ท่ีความ
เส่ียงท่ีรับได ้
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

  1.ควรมีการปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมตวัแปรต่างๆ ในการวิจยัใหม้ากข้ึน เน่ืองจากคริปโตเคอร์เรนมีการเปล่ียนแปลงไป
ตลอดเวลา 

  2. จากการท าวิจยคัร้ังน้ีประชากรท่ีศึกษาเป็นประชากรในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงถา้ตอ้งการขอ้มูลท่ีหลากหลายมาก
ข้ึน ควรเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังต่อไปท่ีแตกต่างไปจากเดิม  

  3.จากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในดา้นต่างๆ ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี การศึกษา
คร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการลงทุนของกลุ่มนกัลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี 
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