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ในปัจจุบนัการลงทุนเป็นเร่ืองใกลต้วัส าหรับทุกคนเป็นอย่างมาก การลงทุนนั้นมีหลายรูปแบบ ซ่ึงหน่ึง
ในนั้นคือการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล โดยสกุลเงินดิจิตอล หรือ คริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) เช่น บิท
คอยน์ (Bitcoin) เป็นสกุลเงินใหม่ท่ีสร้างขึ้นจากกลไกคณิตศาสตร์ท่ีก าหนดจ านวนไวจ้ ากดั ตอ้งใชร้ะบบ
คอมพิวเตอร์ถอดรหสัเพื่อน าเงินออกจากกลไก สกุลเงินใหม่น้ีสร้างขึ้นเพื่อลดการรวมศูนยข์องระบบการช าระ
เงินผา่นสถาบนัการเงินใหส้ามารถกระจายไปยงัผูใ้ชใ้นเครือข่ายสกุลเงินนั้นๆ ได ้โดยใชเ้ทคโนโลยบีลอ็กเชน 
(blockchain) ติดตามการเคล่ือนไหวของเงินแมจ้ะไม่มีตวักลางและสามารถป้องกนัการปลอมแปลงไดด้ว้ย การ
ช าระ/โอนเงินจึงอยูแ่ค่ภายในเครือข่าย 

ความนิยมใชค้ริปโทเคอร์เรนซีอาจเห็นไดช้ดัในประเทศท่ีคนไม่ค่อยเช่ือถือในเงินสกุลทอ้งถ่ินและไม่
มัน่ใจในเสถียรภาพระบบการเงินในประเทศ เช่น ประเทศเวเนซุเอลาท่ีประสบวิกฤตเศรษฐกิจ เผชิญกบัเงินเฟ้อ
สูงมากเกือบ 1 ลา้นเปอร์เซ็นตใ์นปี 2561 ท าใหเ้งินโบลีเวีย (Bolevar) ซ่ึงเป็นสกุลเงินทอ้งถ่ินแทบไม่มีค่า คนจึง
หนีภาวะเงินเฟ้อในสกุลเงินโบลีเวียและขาดความเช่ือมัน่ในการบริหารของรัฐไปถือคริปโทเคอร์เรนซี แม้
รัฐบาลจะออกสกุลเงินดิจิทลัแห่งชาติช่ือ "Petro coin" ท่ีหนุนหลงัดว้ยมูลค่าบ่อน ้ามนัของรัฐ แต่ก็ไม่ประสบ
ความส าเร็จท่ีจะดึงใหค้นกลบัมาเช่ือถือในเงินของรัฐได ้

ส าหรับเงินสกุลดิจิทลัท่ีออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) โดยทัว่ไปจะออกเพื่อ 3 วตัถุประสงค ์คือ (1) 
ไม่ใหเ้กิดการผกูขาดและลดความเส่ียงในระบบการช าระเงินจากการพึ่งพาบริการทางการเงินภาคเอกชนมากไป 
ซ่ึงมกัเกิดกบัประเทศท่ีคนไม่ค่อยใชเ้งินสดแลว้ เช่น สวีเดนท่ีมีแผนจะออกสกุลเงิน e-krona (2) ลดตน้ทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการช าระเงิน (3) เพิ่มโอกาสเขา้ถึงบริการทางการเงิน ทั้งน้ีแต่ละธนาคารกลางอาจ
ก าหนดรูปแบบของ CBDC ต่างกนั โดยเฉพาะการใหด้อกเบ้ียบญัชีเงินฝาก CBDC ท่ีธนาคารกลาง (interest-
bearing) ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินนโยบายการเงินในช่วงเศรษฐกิจขาลง โดยลดอตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝากใหติ้ดลบได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีธนาคารกลางไม่สามารถท าไดใ้นสังคมใชเ้งินสด เพราะคนสามารถเปล่ียนไปถือ
เงินสดแทนการเก็บเงินไวใ้นบญัชีเงินฝากแลว้ถูกเก็บดอกเบ้ีย นอกจากน้ี รายงานส ารวจพบวา่ ธนาคารกลาง
ส่วนใหญ่ในโลกติดตามการใชค้ริปโทเคอร์เรนซีของคนในประเทศอยา่งใกลชิ้ดและมีการศึกษา CBDC เตรียม



ไวเ้ผ่ือตอ้งออกใช ้แมมี้ส่วนนอ้ยท่ีมีแผนจะออกใชจ้ริง โดยใหเ้หตุผลดา้นความมัน่คงและการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบการช าระเงินเป็นอนัดบัแรก และมองเหตุผลดา้นนโยบายการเงินเป็นเร่ืองรอง 

โดยปัจจุบนัประเทศไทยมีบญัชีผูล้งทุนในสินทรัพยดิ์จิตอลทั้งหมด 1.77 ลา้นบญัชี (ขอ้มูล ณ เดือน
ตุลาคม 2564) จากภาพจะเห็นวา่บญัชีผูล้งทุนในสกุลเงินดิจิตอลมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มขึ้น    

 
ท่ีมา : https://www.sec.or.th/TH/Pages/WEEKLYREPORT.aspx 

การใชส้กุลเงินดิจิทลัในประเทศไทย 
ปัจจุบนัการใชค้ริปโทเคอเรนซีในไทยเพื่อธุรกรรมช าระเงินยงัมีจ ากดั และเร่ิมมีคนไทยท่ีผลิตคริปโท

สัญชาติไทยได ้เช่น Zcoin ส่วนนกัลงทุนไทยเร่ิมรู้จกัคริปโทท่ีเป็นสินทรัพยดิ์จิทลัภายใต ้พ.ร.ก. การประกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561 โดยมีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 
ก ากบัดูแลการขึ้นทะเบียนของผูป้ระกอบการซ้ือขายคริปโทในไทย และเตือนผูส้นใจลงทุนในคริปโทวา่มีความ
เส่ียงสูง ตอ้งมีความรู้และรับความเส่ียงท่ีอาจสูญเงินลงทุนได้ 

การลงทุนเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศ และมีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพื่อท่ีจะกา้วเขา้สู่การเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ ซ่ึงจะตอ้งมีการส่งเสริมและกระตุน้การลงทุน ทั้งน้ีการ
ลงทุนท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ คือ การออม โดยการออมถือวา่เป็นแหล่งเงินทุนท่ีมีความส าคญั
ของประเทศ หากระดบัการออมสูงและเพียงพอต่อความตอ้งการของการลงทุนของประเทศแลว้ การพึ่งพิงหรือ
อาศยัเงินทุกจากต่างประเทศก็จะลดลง (สุชาติ ศิริวฒันะ , 2555) 

อยา่งไรก็ตามในการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลยอ่มตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆก่อนท่ีจะท าการลงทุน เช่น 
ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนและพฤติกรรมการออม ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ



ลงทุน นั้นตอ้งอาศยัปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและการเมือง ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นความเส่ียง (ภทัทิยา เพง็
ประไพ และ บุฎกา ปัณฑุรอมัพร , 2564) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล 
บิดคอยน์ (Bitcoin) คือปัจจยัดา้นสังคมและการเมือง เน่ืองจากการมีเสถียรภาพในการบริหารงานของรัฐบาลมี
ผลต่อราคาของบิดคอยน์ และ ดา้นขอ้มูลข่าวสาร เน่ืองจากการทนัต่อการรับรู้ข่าวสารดา้นการลงทุนจะท าให้
ทราบถึงสถานการณ์วา่ตอนไหนควรลงทุนหรือตอนไหนควรชะลอการลงทุน 

นอกจากปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน (รุ่งตะวนั แซ่พวั , 2560) ไดอ้ธิบายถึงพฤติกรรมการออมของ 
Generation X วา่ส่วนใหญ่เลือกช่องทางการออมแบบเงินฝากธนาคารมากท่ีสุด รองลงมาคือกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวและกองทุนประกนัสังคม และในดา้นพฤติกรรมการลงทุน พบวา่ ร้อยละการลงทุนต่อรายไดร้วม
ขึ้นอยูก่บัปัจจยัส่วนบุคคล สภาพทางการเงินในปัจจุบนั ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้

ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนต่อกลุ่มคนท างานท่ี
ตอ้งการจะลงทุนท่ีจะน าไปสู่ผลสรุปของการศึกษาวา่พฤติกรรมการออมและปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนท่ีมีผล
ต่อกระบวนการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของกลุ่มคนท างานในกรุงเทพมหานคร หากทราบอยา่ง
ชดัเจนเป็นผลดีต่อการปรับตวัของผูล้งทุนในอนาคต หากน าสกุลเงินดิจิตอลเขา้มาใชเ้ป็นตวักลางในการ
แลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการมากขึ้น โดยผูวิ้จยัไดน้ าเสนอปัญหาของการวิจยัของการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มคนท างานในกรุงเทพมหานครให้ระดบัความส าคญัคิดเห็นอยา่งไรต่อพฤติกรรมการออมท่ีจะ
ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล 

2. พฤติกรรมการออมจะส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลหรือไม่ 
3. กลุ่มคนท างานในกรุงเทพมหานครให้ระดบัการตดัสินใจอยา่งไรต่อปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนท่ี

จะส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล 
4. ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนจะส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลหรือไม่ 

 

วัตถุประสงค์ในการท าวิจัย 

1. เพื่อส ารวจและสรุปความคิดเห็นของกลุ่มคนท างานในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อพฤติกรรมการออม      
ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนและกระบวนการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล 

2. เพื่อวิเคราะห์และสรุปอิทธิพลของพฤติกรรมการออมและปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนท่ีมีต่อ
กระบวนการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของกลุ่มคนท างานในกรุงเทพมหานคร  

 
 



ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการวิจัย 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์รหน่วยงานและบุคคลท่ีไดน้ าผลการศึกษาไปประยกุตใ์ช้
ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูท่ี้จะไดรั้บประโยชน์ ไดแ้ก่ นกัลงทุนซ่ึงเป็นกลุ่มคนวยัท างานจะน าไปใชเ้ร่ืองการตดัสินใจลงทุน
ในสกุลเงินดิจิตอล 

2. บุคคลท่ีสนใจ ไดแ้ก่ นกัวิชาการ นกัศึกษา และบุคคลวิชาชีพค่างๆ โดยท่ีกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีสามารถ
น าผลการศึกษาไปใชต้ามวตัถุประสงคต์่างๆ อาทิ 

2.1 น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป เพื่อขยายผลการศึกษาใหมี้มุมมองท่ี
หลากหลายมากขึ้น หรือน าไปใชป้ระกอบการเขียนผลงานทางวิชาการใหมี้ความชดัเจน
เพิ่มขึ้น 

2.2 น าไปใชเ้ป็นประเด็นในการศึกษาเพื่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ หรือเพิ่มรายละเอียดของ
การศึกษาท่ีสนใจอยูใ่นขณะนั้นใหมี้ความเขา้ใจมากยิง่ขึ้น 

2.3 น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการเพิ่มความรู้และทกัษะใหก้บัการพฒันาตนเองเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานใหบ้รรลุเป่าหมาย 

3. กลุ่มนกัวิชาการ สามารถน าผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ดงัน้ี 
3.1 น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไปเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
3.2 น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการเขียนผลงานทางวิชาการใหมี้ความชดัเจนมากขึ้น 
3.3 น าไปใชเ้ป็นการขยายความรู้ และเกิดเป็นความรู้ใหม่ท่ีอธิบายถึงตวัแปรท่ีท าการศึกษาใน

คร้ังน้ีใหเ้กิดความเขา้ใจในเชิงลึกไดม้ากยิง่ขึ้น ในลกัษณะของอิทธิพลท่ีเกิดขึ้นระหวา่งตวั
แปร 

ขอ้สรุปจากการทบทวนขา้งตน้น าไปสู่การตั้งสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ในลกัษระของการ
ส่งผลระหว่างพฤติกรรมการออมและปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนกบักระบวนการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงิน
ดิจิตอล 

สมมุติฐาน ท่ี 1 : พฤติกรรมการออมส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล 
สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุนส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล 

 
 
 
 



กรอบแนวความคิด 
ภาพตวัแปรและเส้นทางความสัมพนัธ์ระหวา่งแปร 

 
             
  
 
 
 
 
 

 
 

ภาพแสดงเส้นทางความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการส่งผล/อิทธิพลระหวา่งตวัแปร 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

1.ประชากร                                                                                                                                                  
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดมี้การก าหนดคุณสมบติัไวเ้พื่อใหไ้ดป้ระชากรท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจท่ี
ไดรั้บจากประสบการณ์ของตนเองและ/ หรือไดรั้บจากแหล่งขอ้มูลประเภทต่างๆอาทิ ผูท่ี้มีความสนิทใกลชิ้ด 
เอกสารทางช่องทางประเภทอ่ืน เป็นตน้ ความรู้และความเขา้ใจดงักล่าวส่งผลใหป้ระชากรสามารถใหข้อ้มูลโดย
แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีผูวิ้จยัศึกษา ซ่ึงคุณสมบติัของประชากร ไดแ้ก่  

1.1 เป็นบุคคลวยัท างานในบริเวณกรุงเทพมหานคร 
1.2 เป็นบุคคลท่ีมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล 

จ านวนประชากรท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถทราบจ านวนท่ีแน่นอนไดเ้น่ืองจากไม่มี
แหล่งขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัสามารถเขา้ถึงได ้ 

 
 

พฤติกรรมการออม 

ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน 
1.ดา้นเศรษฐกิจ 
2.ดา้นสังคมและการเมือง 
3.ดา้นขอ้มูลขา่วสาร 
4.ดา้นความเส่ียง 

กระบวนการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล 



2.ตัวอย่าง                                                                                                                                                 
ตวัอยา่ง หมายถึง ตวัแทนของประชากรท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาเน่ืองจากขนาดของประชากรท่ีมีขนาด                                                                          
ใหญ่และผูวิ้จยัจะใชต้วัอยา่งทีมีคุณสมบติัตรงกบัประชากรของการศึกษา ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเป็นขั้นตอน
เพื่อใหไ้ดต้วัอยา่งท่ีมีคุณภาพสมบติัดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี                                                                                

2.1 ทบทวนคุณสมบติัของประชากรท่ีก าหนดไวใ้นเบ้ืองตน้ 
2.2 ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 
2.3 การเขา้ถึงกลุ่มตวัอยา่งนั้น ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการแจกแบบสอบถามทางออนไลน์โดยใชแ้อปพลิเคชนั

ส าเร็จรูป 
2.3.1 แจกแบบสอบถามทางออนไลน์โดยใชแ้อพพลิเคชัน่ส าเร็จรูปจ านวน 205 ชุด และ

ไดรั้บความร่วมมือในการตอบกลบัจ านวน 205 ชุด  
 2.4 จ านวนตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากผูวิ้จยัไม่สามารถระบุจ านวนประชากรท่ีแน่นอน
เพราะไม่สามารถหาแหล่งขอ้มูลท่ีรายงานจ านวนดงักล่าวได ้ดงันั้นผูวิ้จยัจึงค านวณจ านวนตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร
การค านวณของ Cochran’s (1977) ซ่ึงเป็นสูตรการค านวณท่ีใชใ้นกรณีท่ีผูวิ้จยัไม่ทราบจ านวนประชากร ดงัน้ี 

N  =  Z2 

         4e2 

             ในท่ีน้ี  n = จ านวนหรือขนาดตวัอยา่ง 

                         Z = ค่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบัร้อยละ 95 เท่ากบั 1.96 

                         e = ค่าความคลาดเคล่ือนของจ านวนหรือขนาดตวัอยา่งท่ียอมรับไดเ้ท่ากบั 0.05 

              แทนค่าสูตรจะไดจ้ านวนหรือขนาดตวัอยา่งเท่ากบั 385 ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจะใชจ้ านวน 200 ตวัอยา่ง
เน่ืองจากมีเวลาจ ากดัในการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 



3. เคร่ืองมือในการศึกษา 
งานวิจยัฉบบัท่ีด าเนินการอยู่น้ีไดใ้ชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงปริมาณซ่ึงไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บขอ้มูล โดยการตั้งเป็นค าถามและผูต้อบแบบสอบถามตอบค าถามท่ีเป็นลกัษณะของการแสดงความ
คิดเห็น ดงัมีรายละเอียดของการจดัท าเคร่ืองมือ คือ 

3.1 ลกัษณะของค าถาม 
ค าถามท่ีจดัท าขึ้นนั้นเป็นลกัษณะของค าถามชนิดปลายปิด 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

3.1.1 ค าถามชนิดปลายปิด แบบใหเ้ลือกตอบ (ค าถามแบบปรนยั) ใชส้ าหรับการ
ตอบค าถามขอ้มูลทัว่ไป ประกอบดว้ย ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียกวา่ 
คุณสมบติัทางประชากรศาสตร์ และค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นทัว่ไปเก่ียวกบัประเด็นอ่ืนๆ ท่ีผูวิ้จยัตอ้งการ
ทราบ 

3.1.2 ค าถามชนิดประหลาดปิด แบบใหเ้ลือกตอบ โดยค าตอบท่ีเลือกนั้นจะใชใ้น
ลกัษณะของการวดัระดบัความคิดเห็น จากมากท่ีสุดถึงนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงแต่ละขอ้ผูต้อบค าถามจะตอบตามระดบั
ความเห็นท่ีตรงกบัตนเองมากท่ีสุด ทั้งน้ีระดบัดงักล่าวไดแ้บ่งเป็นระดบั 5 คือระดบัท่ีมีค่าคะแนนสูงสุด 
จนกระทัง่ระดบั 1 คือระดบัท่ีมีค่าคะแนนต ่าท่ีสุด โดยใชห้ลกัการของการใชม้าตรวดัแบบประมาณค่า (ระบุ
อา้งอิงช่ือบุคคล และปี) 

3.2 ท่ีมาของเคร่ืองมือ 
ในท่ีน้ีหมายถึง ค าถามท่ีอยูใ่นแบบสอบถามท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชศึ้กษาทุกตวั และทุก

ประเภทนั้น ซ่ึงผูวิ้จยัไดด้ าเนินการคน้ควา้งจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ประกอบดว้ย 
3.2.1 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.2.2 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงไดมี้การศึกษามาก่อน 
3.2.3 ค าแนะน าจากผูท้รงคุณวุฒิ 
3.2.4 ค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3.3 องค์ประกอบของเคร่ืองมือ 
แบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการศึกษา ประกอบดว้ยค าถามซ่ึง

แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามดา้นประชากรศาสตร์ แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ 

ประสบการณ์ท างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รายจ่ายรวมโดยเฉล่ียต่อเดือน มีค าถามจ านวนทั้งส้ิน 7 ขอ้ ลกัษณะ
ของค าถามในส่วนท่ี 1 น้ีจะเป็นค าถามชนิดปลายปิด แบบใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ มีทั้งค  าตอบท่ี
เลือกตอบขอ้ท่ีตรงกบัความเห็นของผูต้อบมากท่ีสุด  



ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรเร่ืองพฤติกรรมการออมและการลงทุน มีค าถามจ านวนทั้งส้ิน 
3 ขอ้ ลกัษณะของค าถามในส่วนท่ี 2 น้ีจะเป็นค าถามชนิดปลายปิด แบบใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบและ
ค าตอบท่ีผูต้อบสามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัตวัแปรเร่ืองพฤติกรรมการออม มีค าถามจ านวนทั้งส้ิน 6 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัตวัแปรเร่ืองปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน มีค าถามจ านวนทั้งส้ิน 11 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 5 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัตวัแปรเร่ืองกระบวนการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล มีค าถาม
จ านวนทั้งส้ิน 9 ขอ้ ลกัษณะของค าถามในส่วนท่ี 3 4และส่วนท่ี 5 เป็นค าถามชนิดปลายปิดแบบแบ่งระดบั
คะแนน โดยค่าคะแนนท่ีนอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 1 และค่าคะแนนท่ีมากท่ีสุดมีค่าเท่ากบั 5 
การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตรวจสอบค าถามของแบบสอบถามก่อนท่ีจะน าไปแจกกลุ่มตวัอยา่งโดยแบ่งการ
ตรวจสอบเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ 

1. การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) 
ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามให้แก่ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญต่อประเด็นค าถามท่ีจะใชว้ดัความคิดเห็น

ของผูต้อบแบบสอบถามรวมทั้งน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อขอความคิดเห็น หลกัจากนั้นผูวิ้จยัจึงเก็บรวบรวม
ขอ้เสนอแนะต่างๆ และน ามาปรับปรุงแกไ้ขส าหรับขอ้ค าถามท่ีมีการทว้งติดและแนะน าจากผูท้รงคุณวุฒิและ
อาจารยท่ี์ปรึกษา  

2. การตรวจความเช่ือถือ หรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
ผูว้ิจยัไดท้ าการทดลองโดยน าแบบสอบถามจ านวน 30-40 ชุด ไปทดลองกบักลุ่มทดลองจ านวน 30-40 

คน ซ่ึงกลุ่มทดลองจะตอ้งมีคุณสมบติัของประชากรอยา่งครบถว้น เม่ือไดรั้บค าตอบแลว้จะน าค าตอบไปค านวณ
ค่าโดยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิครอนแบช (Cornbrash’s Alfa Coefficient) ค่าสรุปสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของตวัแปร
แต่ละตวัเป็นดงัน้ี 

ช่ือตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบชอลัฟา 
1. พฤติกรรมการออม 0.93 
2. ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน 0.86 
3. กระบวนการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล 0.88 

ค่ารวม 0.92 
 



ในการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรแต่ละตวัรวมทั้งค่ารวม พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.92 และอยูใ่นช่วง 
0.7-1.00 แสดงวา่ผูว้ิจยัสามารถน าแบบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือของการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน าไปใชเ้ก็บ
ขอ้มูลได ้
ประเภทของสถิติท่ีใช้ 

ผูวิ้จยัไดเ้ลือกใชส้ถิติส าหรับการวิเคราะห์ผลการศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการศึกษาในคร้ังน้ี 
คือ 

4.1 สถิติเชิงพรรณนา ผูวิ้จยัไดน้ ามาใชเ้พื่อตอบวตัถุประสงคใ์นเร่ืองต่อไปน้ี คือ 
4.1.1 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ใชเ้พื่อวิเคราะห์และอธิบายถึงคุณลกัษณะของผูต้อบ

แบบสอบถามและความคิดเห็นทัว่ไป ซ่ึงใชม้าตรวดันามบญัญติั และมาตรวดัจดัอนัดบั  
4.1.2 ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชเ้พื่อวิเคราะห์และอธิบายความ

คิดเห็นของตวัอยา่งในเร่ืองพฤติกรรมการออม ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน และกระบวนการตดัสินใจลงทุนใน
สกุลเงินดิจิตอล ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาค  

4.2 สถิติเชิงอนุมาน ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชเ้พื่อการทดสอบสมมติฐานระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีใชม้าตรวดัอนัตร
ภาค ซ่ึงมีจ านวนตวัแปรอิสระมากกวา่ 1 ตวั ท่ีอาจส่งผลต่อตวัแปรตาม 1 ตวัท่ีใชม้าตรวดั ผูว้ิจยัใชก้าร
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

การแปลผลทางสถิติ 
ผูวิ้จยัไดมี้การก าหนดช่วงชั้น ซ่ึงสะดวกต่อการแปลผล โดยด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ผูวิ้จยัท าการค านวณความห่างของแต่ละช่วงคะแนนโดยใชสู้ตร ดงัน้ี  
ช่วงห่างระหวา่งช่วงคะแนน   = ค่าสูงสุด – ค่าต ่าสุด 

                     ระดบัชั้น 
ในท่ีน้ีผูวิ้จยัไดแ้บ่งระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั 

5 = ระดบัค่าคะแนนสูงสุด 
1 = ระดบัค่าคะแนนต ่าสุด 

ดงันั้นการแทนค่าสูตรจะได ้= 5 – 1  = 0.80 
        5 

2. ท าการก าหนดช่วงชั้นส าหรับการแปลผลค่าคะแนนท่ีตกอยูใ่นช่วงชั้นต่างๆ ดงัน้ี 
คะแนนท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง 1.00 – 1.80 แปลผลวา่ นอ้ยท่ีสุด/ ต ่าท่ีสุด 
คะแนนท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง 1.81 – 2.61 แปลผลวา่ ค่อนขา้งนอ้ย/ค่อนขา้งต ่า 
คะแนนท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง 2.62 – 3.42 แปลผลวา่ ปานกลาง 



คะแนนท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง 3.43 – 4.23 แปลผลวา่ ค่อนขา้งมาก/ค่อนขา้งสูง 
คะแนนท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง 4.24 – 5.00 แปลผลวา่ มากท่ีสุด/สูงท่ีสุด 

ดงันั้นในการแปลผลต่างๆ ท่ีค  านวณไดข้องงานวิจยัฉบบัน้ี จึงมีความหมายดงัน้ี 
1. ค่าเฉล่ียระดบัความเห็นดว้ย แปลผลไดว้า่ 

1.00 – 1.80 แปลผลไดว้า่ มีระดบัความเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
1.81 – 2.61 แปลผลไดว้า่ มีระดบัความเห็นดว้ยค่อนขา้งนอ้ย 
2.62 – 3.42 แปลผลไดว้า่ มีระดบัความเห็นดว้ยปานกลาง 
3.43 – 4.23 แปลผลไดว้า่ มีระดบัความเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก 
4.24 – 5.00 แปลผลไดว้า่ มีระดบัความเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

2. ค่าเฉล่ียระดบัการตดัสินใจ แปลผลไดว้า่ 
1.00 – 1.80 แปลผลไดว้า่ มีระดบัการตดัสินใจต ่าท่ีสุด 
1.81 – 2.61 แปลผลไดว้า่ มีระดบัการตดัสินใจค่อนขา้งต ่า 
2.62 – 3.42 แปลผลไดว้า่ มีระดบัการตดัสินใจปานกลาง 
3.43 – 4.23 แปลผลไดว้า่ มีระดบัการตดัสินใจค่อนขา้งสูง 
4.24 – 5.00 แปลผลไดว้า่ มีระดบัการตดัสินใจสูงท่ีสุด 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. สรุปผลการศึกษา 
 1.1 สรุปผลขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ 
 ผลการศึกษาขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ 
ประสบการณ์ท างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รายจ่ายรวมโดยเฉล่ียต่อเดือน สรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่น
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายอุยูใ่นช่วง 24 - 35 ปี มีระดบัรายไดอ้ยูท่ี่ 10,001 – 30,000 บาทและ
มีรายจ่ายโดยเฉล่ียต่อเดือน10,001 – 30,000 บาท เช่นเดียวกนั  ในขณะท่ีอาชีพซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ประกอบอยูน่ั้นคือพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 1.2 สรุปผลขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นทัว่ไป 
 ส าหรับผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็นทัว่ไปอนัไดแ้ก่ การออมและการลงทุน สรุปไดว้า่ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ไดมี้การก าหนดสัดส่วนเงินออมต่อรายไดห้รือเก็บออมไวป้ระมาณ 1 - 10% 
และนอกจากน้ียงัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีการจดัสัดส่วนเงินลงทุนต่อรายไดใ้นแต่ละเดือนไว้
อยา่งแน่นอน 
 



 1.3 สรุปผลขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์
ผลการศึกษาท่ีสรุปตามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ 
 1.3.1 ผลสรุปความคิดเห็นท่ีตอ้งการส ารวจของกลุ่มคนท างานในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
ออม (𝑥̅  = 3.58, S.D.= 1.11) พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก ไดแ้ก่เร่ือง มีการแบ่ง
สรรเงินเพื่อการออม (𝑥̅ =3.85, S.D.= 1.07) มีการวางแผนทางการเงินอยา่งสม ่าเสมอ (𝑥̅ =3.72, S.D.= 1.03) ชอบ
เรียนรู้วิธีการออมเงิน (𝑥̅ =3.59, S.D.=1.15) มีการออมเงินเพื่อความมัน่คงหลงัจากเกษียณ (𝑥̅ =3.50, S.D.=1.10) 
และความเห็นดว้ยปานกลางไดแ้ก่ ท่านแนะน าใหค้นรู้จกัออมเงินเช่นเดียวกบัท่าน 
 1.3.2 ผลสรุปความคิดเห็นท่ีตอ้งการส ารวจของกลุ่มคนท างานในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อปัจจยัแวดลอ้ม
ในการลงทุน โดยภาพรวมพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุด ในด้านเศรษฐกจิเร่ืองภาวะ
เศรษฐกิจท าให้ตอ้งวางแผนท่ีจะส ารองเงินในการลงทุน(𝑥̅ =4.27, S.D.= 0.81)  เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก ในด้าน
ความเส่ียงในเร่ืองความเส่ียงท่ีเกิดจากอ านาจซ้ือลดลงหรือความเส่ียงจากภาวะเงินเฟ้อมีผลต่อการชะลอการ
ตดัสินใจลงทุน(𝑥̅ =4.22, S.D.= 0.89) ในด้านการเมือง นโยบายของรัฐบาลมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน (𝑥̅ =4.19, 
S.D.= 0.99) ในด้านความเส่ียง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง (𝑥̅ =4.18, S.D.= 0.90) ในด้าน
ข้อมูลข่าวสาร ขอ้มูลข่าวสารท่ีเขา้ถึงง่ายของสกุลเงินดิจิตอลมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน (𝑥̅ =4.13, S.D.= 0.87) 
ในด้านความเส่ียง ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน (𝑥̅ =4.12, S.D.= 0.89) ในด้าน
ข้อมูลข่าวสาร ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสกุลเงินดิจิตอลท่ีมีแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน
(𝑥̅ =4.11, S.D.= 0.90) ในด้านเศรษฐกจิ ภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงท าใหไ้ม่แน่ใจท่ีจะลงทุน (𝑥̅ =4.09, S.D.= 
0.97) ในด้านการเมือง ความมัน่คงทางการเมืองท าใหช้ะลอการตดัสินใจลงทุน(𝑥̅ =4.08, S.D.= 1.05)  และใน
ด้านสังคม การลงทุนท าใหไ้ดผ้ลตอบแทนมาเล้ียงครอบครัว(𝑥̅ =3.67, S.D.= 1.04)  และผูต้อบแบบสอบถาม
เห็นดว้ยปานกลางในด้านสังคม เร่ืองของค าแนะน าของครอบครัวมีผลต่อการตดัสินใจท่ีจะลงทุน(𝑥̅ =3.34, 
S.D.= 1.18)   
 1.3.3 ผลสรุปความคิดเห็นท่ีตอ้งการส ารวจของกลุ่มคนท างานในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อกระบวนการ
ตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในการตดัสินใจสูงท่ีสุด ใน
การลงทุนถา้ไม่กระทบรายจ่ายท่ีจะตอ้งดูแลครอบครัว(𝑥̅ =4.39, S.D.= 0.80)  จะมีการสืบคน้ขอ้มูลก่อนท่ีจะ
ลงทุน(𝑥̅ =4.32, S.D.= 0.89)  จะลงทุนถา้มีเงินออมเหลือเพียงพอ(𝑥̅ =4.31, S.D.= 0.90)  ผูต้อบแบบสอบถาม
บางส่วนมีระดบัความคิดเห็นในการตดัสินใจค่อนขา้งสูง ถา้หากเลือกสกุลเงินดิจิตอลท่ีมีความน่าเช่ือถือใน
ตลาด(𝑥̅ =4.17, S.D.= 0.97)  จะลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลถา้ไม่ผิดกฎหมาย (𝑥̅ =4.15, S.D.= 1.09)  จะลงทุนถา้
หากท่านทราบวา่ความเส่ียงท่ีจะขาดทุนนอ้ย (𝑥̅ =4.10, S.D.= 1.00) จะลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลถา้ภาวะ
เศรษฐกิจเอ้ืออ านวย(𝑥̅ =4.07, S.D.= 1.06) และมีการขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญก่อนท่ีจะลงทุน 



(𝑥̅ =4.01, S.D.= 0.99) และผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในการตดัสินใจปานกลาง ในการท่ีจะลงทุน
ตามกระแสของสังคมในขณะนั้น(𝑥̅ =3.22, S.D.= 1.16) 

1.3.4 ผลสรุปการศึกษาท่ีตอ้งการวิเคราะห์วา่พฤติกรรมการออมและปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนส่งผล
ต่อกระบวนการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนดา้นขอ้มูล
ข่าวสารและการเมืองส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ผลการศึกษาดงักล่าวยงัเป็นการ
สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีเสนอไวอี้กดว้ย 

 
ตัวแปรอิทธิพล b beta t P-Value (Sig) 

พฤติกรรมการออม 

ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนดา้นเศรษฐกิจ 

ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนดา้นสังคม 

ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนดา้นการเมือง 

ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนดา้นความเส่ียง 

0.07 

0.05 

0.02 

0.13 

0.33 

0.07 

0.09 

0.05 

0.03 

0.17 

0.39 

0.08 

1.39 

0.73 

0.41 

2.18 

5.53 

0.84 

0.17 

0.47 

0.69 

0.03 

0.00 

0.35 

 ตวัแปรตาม คือ กระบวนการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล 
 ค่าสถิติ : R-square = 0.37, df = 6, 198, F = 19.60, P ≤ 0.05* 
2. การอภิปรายผล 
 การอภิปรายผลในเร่ืองน้ีเป็นการอภิปรายผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งโดยอภิปรายเป็นล าดบัต่อไปน้ี 

2.1 ผลการศึกษาท่ีพบวา่ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนด้านข้อมูลข่าวสารมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของภทัทิยา เพง็ประไพและบุฎหา ปัณฑุรอมัพร ท่ี
อธิบายวา่ ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนดา้นขอ้มูลข่าวสารมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล บิต
คอยน์ (Bitcoin) ความสอดคลอ้งดงักล่าวสามารถอธิบายไดใ้นการศึกษาคร้ังน้ีวา่ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน
ดา้นขอ้มูลข่าวสารมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  

 



2.2 ผลการศึกษาท่ีพบวา่ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนด้านการเมืองมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจลงทุน
ในสกุลเงินดิจิตอล มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของภทัทิยา เพง็ประไพและบุฎหา ปัณฑุรอมัพร ท่ีอธิบาย
วา่ ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนดา้นสังคมและการเมืองมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล บิตคอยน์ 
(Bitcoin) และมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของชลดา ฉิมวยั ท่ีอธิบายวา่ ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนดา้น
สังคมและการเมืองส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนกังานบริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ความสอดคลอ้งดงักล่าวสามารถอธิบายไดใ้นการศึกษาคร้ังน้ีวา่ปัจจยั
แวดลอ้มในการลงทุนดา้นการเมืองมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.03 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ยกตวัอยา่งเช่น เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2565 ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) เมืองเซนตห์ลุยส์ สหรัฐอเมริกา ออกมาใหค้วามเห็นวา่ควรขึ้นดอกเบ้ียอย่างนอ้ย 1 เปอร์เซ็นต ์เพื่อ
แกปั้ญหาเงินเฟ้อส่งผลให ้Bitcoin ปรับตวัลง 1.4% ในขณะท่ี Ethereum ปรับตวัลง 4% และเม่ือสหรัฐฯ จะท า
การตรวจสอบการท าธุรกรรมและเรียกเก็บภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสกุลเงินคริปโตหลงัจากท่ีประธานาธิบดี โจ ไบ
เดน ลงนามในกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานวงเงินกวา่ 1 ลา้นลา้นดอลลาร์ ส่งผลใหร้าคา Bitcoin ด่ิงลง 14% จะ
เห็นไดว้า่อิทธิพลในดา้นการเมือง การออกกฎหมายต่างๆท่ีจะส่งผลกระทบต่อนกัลงทุนจะมีผลต่อการลงทุนใน
สกุลเงินดิจิตอล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ (2564). รายงานสรุปภาวะตลาดสินทรัพย์

ดิจิตอล.  
คน้เม่ือ 10 ธนัวาคม 2564, จาก https://www.sec.or.th 

นางสาวฐิติมา ชูเชิด, (2564). 'สกุลเงินดิจิทลั' ใกลต้วัเราแค่ไหน? คน้เม่ือ 10 ธนัวาคม 2564,  
จาก https://www.bot.or.th 

กนกพรรณ ช านาญกิจ, (2564). ประเทศไทยกบัเงินบาทดิจิทลั. คน้เม่ือ 10 ธนัวาคม 2564  
จาก https://www.cad.go.th 

ศูนยค์ุม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย, การออม. คน้เม่ือ 13 ธนัวาคม 2564  
จาก https://www.1213.or.th  

ส านกังานบริการคอมพิวเตอร์, (2548). เคลด็(ไม่)ลบัเพื่อชีวิตท่ีเป็นสุขหลงัเกษียณ. คน้เม่ือ 10 มกราคม 2565  
จาก https://www.scbam.com 

ดร.ชิตวร ลีละผลิน, (2562). นโยบายของรัฐกบัสถานการณ์วิกฤตการศึกษาไทย. คน้เม่ือ 10 มกราคม 2565  
จาก https://www.matichon.co.th 

ภทัทิยา เพง็ประไพ และ บุฎกา ปัณฑุรอมัพร, (2564). รายงานวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงิน 
ดิจิทลั บิตคอยน์ (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายยอ่ยในสถานการณ์ COVID-19. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, คณะบริหารธุรกิจ 

พรทิพย ์เกิดข าและศิรภสัสร โรจนสัญชยักุล, (2553). รายงานวิจยัพฤติกรรมการออมส่วนบุคคลของพนกังาน  
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน). เพชรบุรี: มหาวิทยาลยัศิลปากร, คณะวิทยาการ
จดัการ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรารถนา หลีกภยั, (2564). พฤติกรรมการออมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในจงัหวดั 
ตรัง. ตรัง: มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ 

ปรเมศวร์ ว่องพิริยพงศ,์ (2551). รายงานวิจยัการออมและการลงทุนของพนกังานภาคเอกชน. กรุงเทพมหานคร:  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, เศรษฐศาสตร์การจดัการ 

ชลดา ฉิมวยั, (2563). ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของพนกังาน 
บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ. กรุงเทพมหานคร:  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, คณะบริหารธุรกิจ 

ไทยรัฐออนไลน์, (2564). บิตคอยน์ร่วงหนกั หลงัสหรัฐฯ ก าหนดใหโ้บรกเกอร์เปิดเผยขอ้มูลนกัเทรด.  
คน้เม่ือ 20 มกราคม 2565 จาก https://www.thairath.co.th 

https://www.sec.or.th/
https://www.bot.or.th/
https://www.cad.go.th/
https://www.1213.or.th/
https://www.scbam.com/
https://www.matichon.co.th/
https://www.thairath.co.th/


ข่าวหุน้, (2564). “บิตคอยน์” ทรุดหนกั! หลุด 6 หม่ืนดอลล ์ผวา “สหรัฐ” รีดภาษีคริปโต.  
คน้เม่ือ 12 กุมภาพนัธ์ 2565 จาก https://www.kaohoon.com 

 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

https://www.kaohoon.com/

