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บทคัดย่อ  
การศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระหว่างปี พ.ศ.2562-2565 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูส้นใจในการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความรู้ทางดา้นการลงทุน ดา้นสังคมและการเมือง 
ดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลในการลงทุน โดยจ าแนกตามประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุสถานภาพ รายได ้และวุฒิการศึกษา 
ประชากรในงานวิจัยครั้ งน้ี คือ ผูท้ี่สนใจที่จะลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์หาค่าร้อย
ละค่าเฉลี่ย (X ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูส้นใจในการลงทุนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 และ เพศหญิง จ  านวน 168  คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 มีอาย ุ25 – 
35 ปี จ  านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 รองลงมาคือ 36 – 45 ปี จ  านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50, ต ่ากว่า 25 
ปี จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50, 46 – 55 ปี จ  านวน 25 คน คิด เป็นร้อยละ 6.25 และสูงกว่า 55 ปี จ  านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.25 ตามล าดบั มีสถานภาพ โสด จ านวน  240  คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ สมรส/อยู่
ดว้ยกนั  จ  านวน 111 คน คิดเป็นร้อย ละ 31.71 และ ม่าย/อย่าร้าง/แยกกนัอยู่ จ  านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 38.29  
ตามล าดบั มีรายได ้15,001 - 30,000 บาท จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 รองลงมาคือ 30,001 - 45,000 บาท 
จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25, ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 , 45,001 - 60,000 
บาท จ านวน 31 คน คิด เป็นร้อยละ 7.75 , 90,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 17 คน คิด เป็นร้อยละ 4.25, 60,001 - 75,000 
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บาท จ านวน 14 คน คิด เป็นร้อยละ 3.50 และ75,001 - 90,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ตามล าดบั มี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 80 คน คิดเป็น
ร้อย ละ 20.00 และ ต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50ตามล าดบั 

2) ปัจจยัที่มีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ.2562 -2565 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า ดา้นที่อยู่ในระดบัมาก  ความรู้ทางดา้นการลงทุน พบว่า 
ด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการลงทุน ด้านเศรษฐกิจ  และด้านสังคมและการเมือง
ตามล าดบั 

ค าส าคัญ : การลงทุน , สกุลเงินดิจิตอล 

ABSTRACT  

Factors affecting  to Investing in Cryptocurrency of The population in Bangkok during The year 2019 -
2022. The objective is to study the level of opinion of those interested in investing in Cryptocurrency in Bangkok 
Area. The factors of research economically. Knowledge of investment, social and political aspect , Influential 
persons in investing. That  are classified by Personal factors were including Sex, Age, status,  income and 
Education. The population used is those interested in investing in Cryptocurrency in Bangkok Area. The samples 
used in this research amount  of 400 peoples. The questionnaire was instrument of this research. Data was  analyzed 
by using SPSS for Social Science Research. The statistics were  percentage, minimum, maximum, mean and 
standard deviation.  

The results found that 1) The users all respondents 400 peoples. Most  are male 232 peoples representing 
58.00%, female 168 peoples representing 42.00%. Most aged 25 – 35  years old 238 peoples representing  59.50%, 
36 – 45 years old 94 peoples representing 23.50%, under 25 years old 34 peoples representing 8.50, % ,  46 – 55 
years old 25 peoples representing 6.25 %, over 55 years old  9 peoples representing 2.25 %respectively. Most status 
single 240 peoples representing  60.00 %, married/civil union 111 peoples representing 31.71%, 
widowed/divorced/separated 134 peoples representing 38.29  respectively. Most are average income per month 
15,001 - 30,000  baht 167  peoples representing 41.75% followed by 30,001 - 45,000 baht 109 peoples  representing 
27.25%, under 15,000 baht 55 peoples representing 13.75%  , 45,001 - 60,000 baht  31 peoples representing 7.75 
%, 90,001 baht up 17 peoples representing 4.25% ,60,001 - 75,000 baht 14 peoples representing 3.50 %, 75,001 - 
90,000  baht 7 peoples  representing 1.75 respectively. Most are Bachelor’s degree 246 peoples representing 61.50 
%  followed by postgraduate 80  peoples representing 20.00% below Bachelor’s degree 74  peoples representing 
18.50% respectively.  
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2) Factors affecting  to Investing in Cryptocurrency of The population in Bangkok during The year 2019-
2022 overall is at a high level. Considering each side, then that side  is the high level of Knowledge of investment 
, then that side  is the normal level Influential persons in investing ,economically,  social and political aspect 
respectively. 

Keyword: Investment, Cryptocurrency 

บทน า  

ในปัจจุบนัคนเราให้ความส าคญัการวางแผนทางการเงินมากขึ้น เพื่อเขา้สู่ความมัน่คงทางการเงิน จึงมอง
หาและเลือกการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าเป็นการสร้างรายไดเ้สริมจากส่ิงที่ชอบเพิ่มจากการมีรายไดป้ระจ า การ
วางแผนเกษียณ การซ้ือกองทุน การออมเงิน การซ้ือสลาก และอื่นๆ รวมไปถึงมองหาทางเลือกใหม่ การลงทุนสกุล
เงินดิจิตอล 

 สกุลเงินดิจิตอล (Cryptocurrency) คือ ระบบเงินสกุลดิจิตอลเร่ิมต้นจากการพฒันาระบบการโอนเงินที่
สาธารณะร่วมกนัท างาน โดยไม่ตอ้งใช้สถาบนัการเงินหรือหน่วยงานใดเป็นตวักลางในการตรวจสอบและบนัทึก
ขอ้มูล สกุลเงินดิจิตอลใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ในการบนัทึกธุรกรรม โดยบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยี
ในการเขา้รหัสขอ้มูลที่มีความน่าเช่ือถือและปลอดภยัมากที่สุด 

เป็นที่ทราบกนัดีว่า ตลาดสกุลเงินดิจิตอลนั้นความผนัผวนและเปลี่ยนแปลงอยา่งมากในปัจจุบนั เพื่อให้
คาดการณ์แนวโน้มและทิศทางความเป็นไปไดข้องสินทรัพยน์ั้น ๆ ส่วนหน่ึงผูล้งทุนตอ้งรู้เท่าทนัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์แวดลอ้ม  

จากหลายๆเหตุการณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบนั ท าให้เราเรียนรู้ได้ว่า เหตุการณ์หรือสถาน-การณ์แวดลอ้ม 
ส่งผลต่อผูล้งทุนทั้งส้ินไม่ว่าจะเป็น หุ้น พนัธบตัรรัฐบาลหรืออะไรก็ตามรวมถึงการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล  

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 แพร่ระบาดในประเทศในพบผูติ้ดเช้ือรายแรกเป็น
นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเขา้ประเทศไทยเม่ือวนัที่ 12 มกราคม 2565   COVID-19 ไดเ้ขา้มาเปลี่ยนแปลงหลายๆ
อย่าง นอกจากผลกระทบเชิงสุขภาพแล้วยงักระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของทุกประเทศทัว่โลก สร้างความต่ืน
ตระหนกวิตกกงัวลให้กบันกัลงทุนอีกดว้ย โดยที่สกุลดิจิดอตหลายสกุล ก็ตกร่วง ตกลงมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ 

ในทางเทคนิคแล้ว แม้แต่บิตคอยน์ก็ประสบกับภาวะเงินเฟ้อได้จากการที่ถูกขุดขึ้ นมาได้มากขึ้ น 
เช่นเดียวกบัทองค า แต่ในทางกลบักนัไดร้ับการจบัตามองในฐานะทางเลือกในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราเงิน
เฟ้อในเศรษฐกิจของนักลงทุน ส าหรับนักลงทุน เงินดิจิตอลนั้นทนทานต่อภาวะเงินเฟ้อมากกว่าสกุลเงินกระดาษ 
โดยอนัที่จริงแลว้ การระบาดครั้ งใหญ่มีบทบาทส าคญัที่ท  าให้นกัลงทุนสถาบนัเร่ิมยอมรับเงินนสกุลดิจิตอลมากขึ้น 
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การตดัสินใจที่จะลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ให้เกิดความตระหนกัต่อการตดัสินใจที่จะลงทุนในตลาดสกุล
เงินดิจิตอล เน่ืองจากสกุลเงินดิจิตอลเป็นสกลุเงินที่ยงัไม่ไดร้ับการรับรองโดยรัฐบาลไทย และหน่วยงานของรัฐ
ไทย แต่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐไทยก็ออกกฎหมายเพื่อควบคุมก ากบัดูแลอยา่งต่อเน่ือง ราคาหรือมูลค่าของเงนิ
สกุลดิจิตอลนั้นจะขึ้นลงตามอุปสงค์และอุปทาน ถือว่าเป็นกลไกตลาดอย่างแท้จริง ซ่ึงมีความผันผวนและ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากในปัจจุบนั ในขณะที่เงินสกุลดิจิตอลมีอตัราการเติบโตอยา่งไม่หยดุยั้ง และมีแนวโน้มที่จะ
ส่งผลกระทบรุนแรง กับธุรกิจการเงินทัว่โลก ประเทศต่างๆ มีการออกนโยบายหรือมาตรการการก ากบัดูแลที่
แตกต่างกนัไป เช่น วนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ประเทศรัสเซียไดเ้ร่ิมปฏิบติัการรุกรานประเทศยูเครน ความ
ขดัแยง้อนัรุนแรงของ 2 ชาติเพื่อนบา้น อาจกลายเป็นชนวนเหตุส าคัญที่กลายเป็นสงครามโลก ท่ามกลางความ
ขดัแยง้ ระหว่างประเทศ ประชากรส่วนใหญ่ประเทศยเูครนหันมาใช้เงินสกุลดิจิตอลในแลกเปลี่ยน ช าระเงินแบบ
ทัว่ไปเน่ืองจากโดนแบนช่องทางช าระเงินหลกัจากรัสเซีย 

โดยจากกล่าวมาขา้งตน้ ให้เห็นถึงปัจจยัที่ท  าให้เกิดผลกระทบกบัทิศทางมูลค่าของสกุลดิจิตอล น ามาสู่ทิศ
ทางการตดัสินใจของนกัลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลทั้งส้ิน 

ดังนั้ นผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษา ปัจจัยที่ มีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ.2562-2565  โดยมีแนวคิดวิจยั จ  าแนกตามประชากรศาสตร์ เพศ อายุ สถานภาพ 
รายได ้วุฒิการศึกษา และศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างปี พ.ศ.2562-2565 ที่จ  าแนกตามปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความรู้ทางดา้นการลงทุน ดา้นสังคม
และการเมือง ดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลในการลงทุน ว่ามีความแตกต่างหรือไม่ ในช่วงเหตุการณ์ ปี พ.ศ.2562-2565 
โดยขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้วิจยั จะเป็นโอกาส เพื่อไดใ้ช้เป็นแนวทางในการพฒันา และศึกษาพฤติกรรม
การลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์  

เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี 
พ.ศ.2562-2565 

ขอบเขตการวิจัย  

ในการศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างปี พ.ศ.2562-2565 ดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา  

ตัวแปรอิสระ ประกอบดว้ย  

1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ ผูล้งทุนในสกุลเงินดิจิตอล ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุ สถานภาพ รายได ้และวุฒิการศึกษา 
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ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย  

1. ปัจจยัที่มีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ.
2562-2565 ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความรู้ทางดา้นการลงทุน ดา้นสังคมและการเมือง ดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลใน
การลงทุน 

ขอบเขตด้านประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูท้ี่สนใจที่จะลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของประชากรในเขตกรุงเทพมหา-
นคร กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการค านวณขนาดตวัอยา่งดว้ยวิธีการ ใช้สูตรซ่ึงกรณีขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที่ไม่
สามารถทราบจ านวนประชากร จากสูตร ของ W.G. Cochran (1953) มาค านวณ เพื่อก าหนดขนาดตวัอย่างของ
ประชากรที่มีผลต่อลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ของประชากรที่สนใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลโดยผูว้ิจยั ตอ้งการสุ่ม
ตวัอยา่งเป็นร้อยละ 50 หรือ 0.50 จากประชากรทั้งหมด ตอ้งการระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และยอมรับค่าความ
คลาดเคลื่อนจากการสุ่มตวัอยา่งไดร้้อยละ 5 หรือ 0.05 ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

ขอบเขตด้านระยะเวลา  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลระหว่างเดือนมีนาคม  –  เมษายน 2565 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  

1. เพื่อให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างปี พ.ศ.2562-2565 

2. เพื่อให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างปี พ.ศ.2562-2565 จ  าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 

3. สามารถน าผลวิจยัที่ไดม้าใชเ้ป็นแนวทางทิศทางเพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุนต่อไป 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย  

  ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเส่ียงจากการลงทุน  

สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2549) ไดอ้ธิบายไวว้่า 

ความเส่ียงจากการลงทุนเป็นตวัแปรส าคญัซ่ึงผูล้งทุนจะตอ้งพจิารณาควบคู่ไปกบัผลตอบแทนที่คาดว่าจะ
ไดร้ับจากการลงทุนเสมอ รู้เท่าทนัสถานการณ์แวดลอ้มผูล้งทุนตอ้งสนใจและติดตามข่าวสารที่อาจมีผลกระทบต่อ
เงินลงทุนอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงปัจจยัที่อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุนมีดงัน้ีปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยั
ทางการเมือง  พฒันาการที่ส าคญั  ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัตลาดการเงิน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการถดถอย (Regression)  

ความเส่ียงในการลงทุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ความเส่ียงจากปัจจยัมหภาค และ ความเส่ียงจากปัจจยั
จุลภาค โดยที่ ความเส่ียงจากปัจจยัมหภาค เช่น 1. ความเส่ียงจากภาวะเงินเฟ้อ (Inflation Risk) 2. ความเส่ียงทาง
การเมือง (Country Risk) 3. ความเส่ียงที่เกิดจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (Currency Exchange 
Risk) 4. ความเส่ียงที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงในระดบัอตัราดอกเบี้ ย  (Interest rate risk) 5.ความเส่ียงจากภาวะตลาด
(Market Risk) และ ความเส่ียงจากปัจจยัจุลภาค เป็นความเส่ียงที่เกิดจากวามเส่ียงเฉพาะตวัของแต่ละบุคคลที่คุณ
ลงทุนไวซ่ึ้งบริษทัที่มีระบบการจดัการภายในที่ดีจะทาให้บริษทัมีโอกาสประสบความส าเร็จมากและมีความความ 
เส่ียงประเภท น้ีสามารถลดลงไดด้ว้ยการกระจายการลงทุน (Diversification) ที่เหมาะสม 

 

 

 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.สถานภาพ 

4.รายได ้

5.วุฒิการศึกษา 

 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระหว่างปี พ.ศ.2562-2565 

1.ดา้นเศรษฐกิจ 

2.ดา้นความรู้ทางดา้นการลงทุน 

3.ดา้นสังคมและการเมือง 

4.ดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลในการลงทุน 
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 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุน 

ปัจจัยด้านภาวะแวดล้อม หมายถึง ภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ภาวะ
เศรษฐกิจ สภาวะการเมือง อตัราดอกเบี้ย อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ ปัจจยั
ดา้นขอ้มูลข่าวสารขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ และส่ือต่างๆ 

ข้อมูลเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอล 

สกุลเงินดิจิตอล (Cryptocurrency) คือสกุลเงินเสมือนที่ใช้การเขา้รหัสเพื่อท าให้มีความปลอดภยัซ่ึงแทบ
จะเป็นไปไม่ไดเ้ลยที่จะปลอมแปลงหรือจ่ายซ ้า สกุลเงินดิจิตอลจ านวนมากเป็นระบบการกระจายอ านาจบนพื้นฐาน
ของเทคโนโลยีบล็อคเชนที่เป็นบัญชีแยกประเภทกระจายและมีการบังคับใช้โดยเครือข่ายที่แตกต่างกันของ
คอมพิวเตอร์ ฟีเจอร์ที่มีการก าหนดของคริปโตเคอเรนซีก็คือมนัมกัจะไม่ออกโดยผูมี้อ านาจส่วนกลางใดๆ  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 อธิวฒัน์ โตสันติกุล (2556) ศึกษาเร่ืองแนวโน้มและพฤติกรรมการลงทุน ของนักลงทุนชาวไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า นกัลงทุนที่มีอายแุละอาชีพที่แตกต่างกนั ในดา้นจ านวนครั้ งที่ลงทุนโดยเฉลี่ย(ครั้ ง/ ปี) และ
ด้านมูลค่าการลงทุน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นักลงทุนที่สถานภาพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกนัแตกต่างกนั ในดา้นมูลค่าการลงทุน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01บุคลิกภาพดา้นกลา้เส่ียง ใน
ด้านระยะเวลาถือครองสินทรัพยเ์ฉลี่ยโดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่าทิศทางตรงกนัข้าม บุคลิกภาพด้านความ
เช่ือมัน่ในตนเอง ดา้นรอบคอบระมดัระวงัและดา้นการใชเ้หตุผลในการตดัสินใจมี บุคลิกภาพดา้นการใชเ้หตุผลใน
การตดัสินใจมีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัภายในดา้นความมัง่คัง่ และดา้นมูลค่าการลงทุน ส่วนปัจจยัภายในดา้นสภาพ
คล่อง ปัจจยัภายนอกดา้นเศรษฐกิจ มี และปัจจยัภายนอกดา้นการเมือง มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนของ
นกัลงทุน ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการถือครองหลกัทรัพยเ์ฉลี่ย มีความสัมพนัธ์ในระดบั
ต ่าและเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม พฤติกรรมการลงทุนดา้นจ านวนครั้ งที่ลงทุนเฉลี่ย (ครั้ ง/ ปี) มีความสัมพนัธ์กบั
แนวโนม้การลงทุนในอนาคต โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่าทิศทางเดียวกนั 

อุบลรัตน์ ศรีเกษ (2556) ที่ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในหุ้นของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เน่ืองจาก
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีนักศึกษาเพศหญิงมากกว่าเพศชาย นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 20 -23 ปี เป็นนักศึกษา
ปริญญาตรี ผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่ไดล้งทุนในหุ้น เห็นว่าตนเองยงัไม่พร้อมที่จะท าการลงทุนในหุ้น เน่ืองจาก
ขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของหุ้น ไม่ทราบว่าตนเองตอ้งเร่ิมเล่นหุ้นจากตรงไหน นอกจากน้ียงัมีเร่ืองของการ
ขาดเงินลงทุน ที่ส าคญัไปกว่านั้น ผูท้ี่ไม่ไดล้งทุนในหุ้น เป็นผูท้ี่กลวัความเส่ียง จึงมีการลงทุนในรูปแบบอื่นๆที่มี
ความเส่ียงนอ้ยกว่า เช่น การลงทุนในรูปแบบของเงินฝากธนาคาร หรือการลงทุนในทองค าและวตัถุมีค่าต่างๆ เป็น
ตน้ ส าหรับผูท้ี่เป็นนักลงทุนในหุ้น มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองของการลงทุน เพื่อหวงัผลตอบแทน แต่มีความพร้อม
และยอมรับกบัความเส่ียงในตวัหุ้น ส่วนใหญ่เป็นนกัลงทุนแบบเก็งก าไรและนกัลงทุนระยะสั้น ถือครองไม่เกิน 3 
เดือน เน่ืองจากมีความเส่ียงน้อยกว่าการถือหุ้นในระยะยาว นักลงทุนส่วนใหญ่เลือกบริษทัหลกัทรัพยจ์ากการที่
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บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต ่าในการซ้ือขายแต่ละครั้ ง ซ่ึงเป็นประโยชน์ส าหรับผูล้งทุนระยะสั้น
และผูเ้ก็งก าไรเป็นอยา่งมาก ส าหรับปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนหุ้นนั้น คือปัจจยัเก่ียวกบัตวัหุ้น เน่ืองจากมีระดบั
ความส าคญัอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ทั้งผลก าไรของบริษทั ฐานะทางการเงิน การประกาศเพิ่มทุน หรือแมแ้ต่ข่าว
เก่ียวกบัผูบ้ริหาร รองลงมาเป็น 

กนกวรรณ ศรีนวล (2559) การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ที่มี
ผลต่อการ ตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ศึกษาเพื่อหาความแตกต่างของขอ้มูลปัจจยัส่วน
บุคคล ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุน ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัไดท้ าการรวบรวมเก็บขอ้มูล โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่ม
ตวัอยา่งที่ใชใ้นการรวบรวมท าวิจยัครั้ งน้ี คือ นกัลงทุนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง จ  านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  

เมษา ศรีเดช (2561) ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคไดว้่าในระยะยาว ดอกเบี้ ยต่างประเทศนั้นโดยเฉพาะ US 
Fed Funds Rate มีความสัมพนัธ์กบัสกุลเงินดิจิทลัในทิศทางตรงกนัขา้มนั่นสามารถตอบสมมิติฐานที่ว่า ดอกเบี้ ย
เป็นต้นทุนของนักลงทุนและสินทรัพย์เส่ียงจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับดอกเบี้ ย แต่หากเรามอง
ยอ้นกลบัไปถึงการเร่ิมมีสกุลเงนิดิจิทลัตวัแรกในโลกคือ Bitcoin สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั เกียรติกร เทียนธรรมชาติ
(2561) รัฐบาลส่งผลต่อราคาหน่วยของเงินดิจิทลัได ้ส่งผลให้เกิดทางเลือกในการตดัสินใจในการแลกเปลี่ยนเงิน
ดิจิทลัเพิ่มมากขึ้นสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั  

ภทัทิยา เพง็ประไพ และ บุฎกา ปัณฑุรอมัพร (2564) ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั 
บิตคอยน์ (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายยอ่ยในสถานการณ์ COVID-19 ไดศึ้กษาเพื่อศึกษาการตดัสินใจลงทุนในสกุล
เงินดิจิทลั บิตคอยน์ (Bitcoin) ของนักลงทุนรายยอ่ย ในสถานการณ์ COVID -19 (2) เพื่อศึกษาการตดัสินใจลงทุน
ในสกุลเงินดิจิทลั บิตคอยน์(Bitcoin)ของนกัลงทุนรายยอ่ย ในสถานการณ์ COVID -19 จ าแนกตามปัจจยัประชากร 
(3) เพื่อศึกษาลกัษณะพฤติกรรมการลงทุนและปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน ที่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงิน
ดิจิทลั บิตคอยน์ (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายยอ่ย ในสถานการณ์ COVID -19 กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัครั้ งน้ี คือ นกั
ลงทุนรายยอ่ย จ  านวน 400 คน เคร่ืองมือวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis)ผลการวิจยัพบว่า นักลงทุนรายยอ่ย ที่มี เพศ 
อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั ท าให้การตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั บิตคอยน์ (Bitcoin) ของนัก
ลงทุนรายย่อย ในสถานการณ์ COVID -19 ต่างกัน และนักลงทุนรายย่อยที่มีระดับการศึกษาต่างกนั ท าให้การ
ตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั บิตคอยน์ (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายยอ่ย ในสถานการณ์ COVID -19 ไม่ต่างกนั 
นอกจากน้ี ลกัษณะพฤติกรรมการลงทุนและปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน ดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลในการลงทุน ดา้น
วตัถุประสงคใ์นการลงทุน ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และดา้นสังคมและการเมือง มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงิน
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ดิจิทลั บิตคอยน์ (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายยอ่ย ในสถานการณ์ COVID-19 และลกัษณะพฤติกรรมการลงทุนและ
ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความรู้และนวตักรรม และดา้นความเส่ียงไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในสกุลเงินดิจิทลับิตคอยน์ (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายยอ่ย ในสถานการณ์  

วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้วิธี เก็บ
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย  คือ  ผู ้ที่สนใจที่จะลงทุนในสกุล เงินดิจิตอลของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการค านวณขนาดตวัอย่างดว้ยวิธีการ ใช้สูตรซ่ึงกรณีขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างที่ไม่สามารถทราบจ านวนประชากร จากสูตร ของ W.G. Cochran (1953) มาค านวณ เพื่อก าหนดขนาด
ตวัอยา่งของประชากรที่มีผลต่อลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ของประชากรที่สนใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลโดยผูว้ิจยั 
ตอ้งการสุ่มตวัอย่างเป็นร้อยละ 50 หรือ 0.50 จากประชากรทั้งหมด ตอ้งการระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ
ยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตวัอยา่งไดร้้อยละ 5 หรือ 0.05  ตวัอยา่งที่ยอมรับไดต้อ้งไม่ต ่ากว่า 384 คน 
จึงจะเก็บกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครั้ งน้ีอยู่ที่จ  านวน 400 คน จาก ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาครั้ งน้ีคือแบบสอบถาม โดยประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลที่เก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุสถานภาพ รายได ้และ
วุฒิการศึกษา มีจ  านวน 5 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวดัปัจจยัที่มีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล 4 ดา้น ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นมาตรประเมินแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดบั 

ส่วนที่ 3 เป็นชุดค าสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

สร้างแบบสอบถาม ปัจจยัที่มีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างปี พ.ศ.2562-2565 และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่จากนั้นน าไป
ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนไปถึงความ
ชดัเจนและการใชภ้าษาที่เหมาะสมของขอ้ค าถาม ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาให้คะแนนในแต่ละขอ้ค าถาม ดงัน้ี  

1. ขอ้ค าถามที่มีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50–1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใชไ้ด ้

2. ขอ้ค าถามที่มีคะแนน IOC ต ่ากว่า 0.50 ตอ้งปรับปรุงยงัใชไ้ม่ได ้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การศึกษาครั้ ง เก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าไปแจกแบบสอบถามให้กลุ่มของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยวิธีแจกแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ โดยใช ้Google From ตามจ านวนที่ก าหนด  

การวิเคราะห์ข้อมูล  

ท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ค่าเฉลี่ยร้อยละ และความถี่ ใชอ้ธิบายตวัแปรที่มีระดบัเชิงกลุ่ม ของปัจจยัประชากรศาสตร์  

2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ใชอ้ธิบายตวัแปรที่มีระดบัเชิงปริมาณ 
ของปัจจยัที่มีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ.2562-2565  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตร์ของตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 และ เพศหญิง จ านวน 168  คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.00 มีอาย ุ25 – 35 ปี จ  านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 รองลงมาคือ 36 – 45 ปี จ  านวน 94 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.50, ต ่ากว่า 25 ปี จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50, 46 – 55 ปี จ  านวน 25 คน คิด เป็นร้อยละ 6.25 และ
สูงกว่า 55 ปี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 ตามล าดบั มีสถานภาพ โสด จ านวน  240  คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
รองลงมาคือ สมรส/อยูด่ว้ยกนั  จ  านวน 111 คน คิดเป็นร้อย ละ 31.71 และ ม่าย/อยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จ  านวน 134 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.29  ตามล าดบั มีรายได ้15,001 - 30,000 บาท จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 รองลงมาคือ 
30,001 - 45,000 บาท จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 , ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.75, 45,001 - 60,000 บาท จ านวน 31 คน คิด เป็นร้อยละ 7.75 , 90,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 17 คน คิด เป็นร้อย
ละ 4.25, 60,001 - 75,000 บาท จ านวน 14 คน คิด เป็นร้อยละ 3.50 และ75,001 - 90,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.75 ตามล าดับ มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 รองลงมาคือ สูงกว่า
ปริญญาตรีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อย ละ 20.00 และ ต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50
ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ.2562-2565 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นที่อยู่ใน
ระดับมาก คือ ด้านความรู้ทางด้านการลงทุน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดบัปานกลาง ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการ
ลงทุน ดา้นเศรษฐกิจ  และดา้นสังคมและการเมืองตามล าดบั 
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สรุปผลการวิจัย  

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครระหว่างปี 
พ.ศ.2562-2565 มีผูท้ี่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 232 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.00 และ เพศหญิง จ  านวน 168  คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 มีอาย ุ25 – 35 ปี จ  านวน 238 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.50 รองลงมาคือ 36 – 45 ปี จ  านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50, ต ่ากว่า 25 ปี จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.50, 46 – 55 ปี  จ  านวน 25 คน คิด เป็นร้อยละ 6.25 และสูงกว่า 55 ปี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 
ตามล าดบั มีสถานภาพ โสด จ านวน  240  คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ สมรส/อยูด่ว้ยกนั  จ  านวน 111 คน 
คิดเป็นร้อย ละ 31.71 และ ม่าย/อยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จ  านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 38.29  ตามล าดบั มีรายได ้15 ,001 
- 30,000 บาท จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 รองลงมาคือ 30,001 - 45,000 บาท จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.25, ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75, 45,001 - 60,000 บาท จ านวน 31 คน คิด เป็น
ร้อยละ 7.75 , 90,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 17 คน คิด เป็นร้อยละ 4.25, 60,001 - 75,000 บาท จ านวน 14 คน คิด เป็น
ร้อยละ 3.50 และ75,001 - 90,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ตามล าดบั มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
จ  านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อย ละ 20.00 และ ต ่า
กว่าปริญญาตรี จ  านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50ตามล าดบั 

ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ.2562-
2565  

ปัจจยัที่มีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ.2562-
2565 ดา้นพบว่า ดา้นที่อยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความรู้ทางดา้นการลงทุน พบว่าดา้นที่อยู่ในระดบัปานกลาง ดา้น
บุคคลที่มีอิทธิพลในการลงทุน ดา้นเศรษฐกิจ  และดา้นสังคมและการเมืองตามล าดบั  

 

อภิปรายผล 

  การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างปี พ.ศ.2562-2565 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็น รายดา้นพบว่าดา้นที่อยู่ในระดบัมาก คือ ดา้น
ความรู้ทางดา้นการลงทุน พบว่าดา้นที่อยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลในการลงทุน ดา้นเศรษฐกิจ  
และดา้นสังคมและการเมืองตามล าดบัโดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. ด้านเศรษฐกิจ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ วิกฤต
เศรษฐกิจเผชิญสภาวะเงินเฟ้อ ธนาคารกลางสหรัฐฯส่งสัญญาณปรับเปลี่ยนแผนกระตุน้เศรษฐกิจ มีมาตราลดอตัรา
ดอกเบี้ยในประเทศไทย  ประเทศที่มีอ  านาจประกาศเขา้สู่ช่วงการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ COVID-19 ตามล าดบัขอ้ที่มี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอาร์เจนตินาร่างกฎหมายให้พนกังานรับเงินเดือน
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เป็นคริปโต COVID-19 ที่มีผลกระทบกบัเศรษฐกิจ ธนาคารกลางรัสเซีย ที่ประกาศแบนการใช้สกุลเงินคริปโต 
ประเทศไทยออกกฎหมายภาษีอากรเก่ียวกบั การเก็บภาษีสินทรัพยดิ์จิตอล ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของ กนกวรรณ ศรีนวล (2559) การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ที่มีผล
ต่อการ ตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดา้นเศรษฐกิจความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก   

2. ด้านความรู้ทางด้านการลงทุน 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ควรศึกษา

และเขา้ใจการวิเคราะห์กราฟควรศึกษาและเขา้ใจ เคร่ืองมือต่างๆแอพพิเคชั่นในการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ควร
ใชเ้วลาในการศึกษาและเรียนรู้ การลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ควรติดตามข่าวสารการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ตาม
ส่ือออนไลน์ แหล่งต่างๆ ใชเ้วลาในการฝึกเทรด ในสกุลเงินดิจิตอลดว้ยตนเองเพื่อเก็บประสบการณ์ ควรศึกษาที่มา
ของเหรียญ ท่านคิดว่าควรหาหนังสือ เพื่อศึกษาหาความรู้ ควรศึกษา ความหมายของสกุลดิจิตอล ตามล าดบั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั งานวิจัยอุบลรัตน์ ศรีเกษ (2556) ที่ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัที่มีผลต่อการลงทุนในหุ้นของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ดา้นความรู้ทางดา้นการลงทุน ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั  

3. ด้านสังคมและการเมือง 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ 
สมมติหาก รัฐบาล ยุบสภา  รัสเซียสั่งจ  ากดัประชาชนน าเงินออกนอก ประเทศไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์ รับมือ
ผลกระทบ การบุกยึดยเูครนท าให้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ  ไดอ้อกมาตรการคว  ่าบาตร เกิดสงคราม รัสเซียระหว่าง
ยูเครน ตามล าดบั ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัทิยา เพ็งประไพ และ บุฎกา ปัณฑุรอมัพร(2564) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล บิตคอยน์ (Bitcoin) ของนักลงทุนรายย่อยใน
สถานการณ์ COVID-19  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  

5. ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการลงทุน 

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ Jim 
Bianco ประธานฝ่ายวิจัยตลาด เช่ือว่า Ethereum จะขึ้นเป็นอันดับ1 Microstrategy ซ้ือ Bitcoin บริษัทด้าน IT 
Solution Elon Musk ในฐานะ CEO ของ Tesla  ประกาศ ทิศทางการลงของ ผูล้งทุนรายใหญ่ เช่น Elon Musk  , Bill 
Gates  รับซ้ือสินคา้ดว้ยสกุลดิจิตอลสกุล Elon Musk ในฐานะ CEO ของ Tesla  ประกาศไดร้ะงบัการจ่าย bitcoin 
ส าหรับรถยนตไ์ฟฟ้าตามล าดบั ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง Beacon VC จากเครือธนาคารกสิกรไทย
ประกาศลงทุนเงินดิจิตอลคนรอบข้าง นักเศรษฐศาสตร์ Alex Krtger เตือนราคา Bitcoin อาจร่วงอย่างรุนแรง 
เน่ืองจากสงคราม รัสเซียกบัตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัทิยา เพ็งประไพ และ บุฎกา ปัณฑุรอมัพร
(2564) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั บิตคอยน์ (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายยอ่ยใน
สถานการณ์ COVID-19  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระหว่างปี พ.ศ.2562-256565  สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั  ดงัน้ี 
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1. ด้านเศรษฐกิจ     

ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุงคือ วิกฤตเศรษฐกิจเผชิญสภาวะเงินเฟ้อ ท าให้ประชากร สนใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล 
กล่าวคือ สภาวะเงินเฟ้อ มีผลทิศทางในการลงทุน ในทางเทคนิคแลว้ แมแ้ต่บิตคอยน์ก็ประสบกบัภาวะเงินเฟ้อได้
จากการที่ถูกขุดขึ้นมาไดม้ากขึ้น เช่นเดียวกบัทองค า ผูท้ี่สนใจที่จะลงทุนส่วนใหญ่จึงรับความเส่ียงสภาวะเงินเฟ้อ
ไดไ้ม่มากนกั  

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณปรับเปลี่ยนแผนกระตุน้ ท าให้ประชากร สนใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล  
กล่าวคือ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณปรับเปลี่ยนแผนกระตุน้เศรษฐกิจ  มีผลทิศทางในการลงทุนผูท้ี่สนใจที่
จะลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ Fed ซ่ึงเป็นประเทศที่
มูลค่าเศรษฐกิจที่สูงสุดในโลก จึงมีอ านาจต่อเศรษฐกิจโลกมากในปัจจุบนั เม่ือธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณ
ปรับเปลี่ยนแผนกระตุน้เศรษฐกิจ อาจไดร้ับผลกระทบไม่มากก็น้อย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งส้ิน จึงมีผลกบั
ทิศทางการลงทุนของผูท้ี่สนใจที่จะลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลส่วนใหญ่ก็คงไม่แปลกนกั 

มีมาตราลดอตัราดอกเบี้ยในประเทศไทย  ท าให้ประชากร สนใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล กล่าวคือ มาตรา
ลดอตัราดอกเบี้ ย คือ นโยบายการเงินอยา่งหน่ึง ส่งผลต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดการลงทุนมากขึ้น เกิดการจา้งงานเพิ่มขึ้น 
สะทอ้นให้เห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และหน่ึงในนั้นจึงมีผลกบัทิศทางการลงทุนของผูท้ี่สนใจที่จะ
ลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลส่วนใหญ่ 

2. ด้านความรู้ทางด้านการลงทุน  

ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุงคือ ควรมีการศึกษาและเขา้ใจการวิเคราะห์กราฟ กล่าวคือ ผูท้ี่สนใจที่จะลงทุนในสกุล
เงินดิจิตอลส่วนใหญ่ มองเห็นว่า การวิเคราะห์กราฟ เป็นพื้นฐานส าคญัที่สุด ในการตดัสินใจลงทุนนั้น 

ควรมีการศึกษาและเขา้ใจ เคร่ืองมือต่างๆในแอพลิเคชั่นในการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล กล่าวคือ ผูท้ี่
สนใจที่จะลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล มองความส าคัญรองลงมาจากการวิเคราะห์กราฟ เน่ืองจาก เคร่ืองมือต่างๆใน
แอพลิเคชั่นต่างๆนั้น ถูกพฒันาอย่างต่อเน่ือง อ านวยความสะดวกในการลงทุนมากขึ้น ง่ายต่อการลงทุน แมเ้พียง
ความรู้ในการลงทุนไม่มากนกั ก็สามารถลงทุนในสกุลดิจิตอลได้ 

ควรใช้เวลาในการศึกษาและเรียนรู้การลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล กล่าวคือ ไม่ว่าลงทุนในรูปแบบใดๆ ก็
ควรศึกษา การศึกษาและเรียนรู้ในเร่ืองนั้นๆ การลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลก็เช่นกนั ถึงแมว้่าจะผูท้ี่สนใจที่จะลงทุน
ในสกุลเงินดิจิตอลไม่ไดใ้ห้ในอนัดบัแรก แต่ก็เป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึง 

3. ด้านสังคมและการเมือง  

ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุงคือ สมมติหาก รัฐบาล ยุบสภา ส่งผลกบัทิศทางลงทุนของประชากร กล่าวคือ  ความ
เส่ียงทางการเมือง (Country)  นกัลงทุนส่วนใหญ่มกัจะระงบัการลงทุนเพื่อรอสถานกาณ์ก่อน 
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รัสเซียสั่งจ  ากดัประชาชนน าเงินออกนอกประเทศไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์ รับมือผลกระทบคว  ่าบาตร ท า
ให้ประชากร สนใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล  กล่าวคือ  ขอ้ก าหนดน้ีมีผลครอบคลุมไปถึงสกุลเงินต่างชาติ มองเห็น
ไปยงัประชาชนที่พยายามจะเดินทางออกจากรัสเซีย ซ่ึงคาดว่ามีความพยายามที่จะรับมือผลกระทบ โดยบางส่วน
หันมาฝากเงินในสกุลเงินดิจิตอล 

การบุกยึดยูเครนท าให้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯไดอ้อกมาตรการคว  ่าบาตรท าให้ประชากร สนใจลงทุนใน
สกุลเงินดิจิตอล  คือ ผลกระทบช่ิงไปถึงตลาดเงินทัว่โลกรวมถึงตลาดหุ้นไทย เห็นไดว้่า ระหว่างการเปิดซ้ือขาย
วนัที่ 24 ก.พ. ลดลงต ่าสุดเกือบ 40 จุด  เพียงแค่ยกตวัอยา่งบางส่วน จะเห็นไดว้่า ไม่แปลกเลย ที่สกุลดิจิตอลจะไดร้บั
ผกระทบไปดว้ย 

4.ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการลงทุน  

ส่ิงที่ต้องปรับปรุงคือ Jim Bianco ประธานฝ่ายวิจยัตลาด เช่ือว่า Ethereum จะขึ้นเป็นอนัดับ1 ส่งผลกบั
ทิศทางลงทุนของประชากร กล่าวคือ จิม คือ ประธานฝ่ายเศรษฐศาสตร์และการเงิน มาประกาศถึงทฤษฎี วิเคราะห์ 
ที่เก่ียวขอ้งบ่อยครั้ ง เป็นที่น่าเช่ือถือของผูท้ี่สนใจที่จะลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล เป็นส่วนใหญ่ 

Microstrategy ซ้ือ Bitcoin บริษทัดา้น IT Solution ส่งผลกบัทิศทางลงทุนของประชากร กล่าวคือ บริษทัน้ี 
เป็นผูผ้ลิตและพฒันาซอฟตแ์วร์รายใหญ่ เม่ือเขาลงมาสนใจในสกุลดิจิตอล ท าให้ความเช่ือมัน่ในสกุลดิจิตอลนั้นสูง
เพิ่มขึ้น ท าให้ส่งผลทิศทางผูท้ี่สนใจที่จะลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล 

Elon Musk ในฐานะ CEO ของ Tesla ประกาศรับซ้ือสินค้าด้วยสกุลดิจิตอลสกุลหน่ึงส่งผลกับทิศทาง
ลงทุนของประชากร กล่าวคือ อีลอน มสัก์ นกัธุรกิจ ไม่ว่าเขาจะออกประกาศใบท้ิศทางของสกุลดิจิตอล ส่วนใหญ่
จะร่วงลง และพุ่งขึ้น ท าให้เป็นที่จบัตามอง ถือว่าเป็นผูท้รงอิทธิพลที่สามารถท าให้ค่าเงินดิจิทลันั้น ส่งผลทิศทางผู้
ที่สนใจที่จะลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลต่อมา 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ในการวิจยัควรมีการศึกษาตวัแปรปัจจยั หรือปัจจยัดา้นอื่น ๆเพิ่มจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจในการ
ลงทุนสกุลดิจิตอล น าจิตวิทยามาเก่ียวขอ้ง 

2. เพิ่มเคร่ืองมือในการศึกษาวิจยัที่นอกจากแบบสอบ เช่น การสัมภาษณ์ คนที่มีช่ือเสียง เพื่อให้ขอ้มูลเชิง
คุณภาพที่ดีขึ้น 

3.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักลงทุนรายเล็กและนักลงทุนรายใหญ่เพื่อความ
หลากหลายมากขึ้น ควรจะเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาครั้ งต่อไปที่แตกต่างจากเดิม 
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