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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรือง ปัจจัยทีมีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร มี

วตัถุประสงคเ์พือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้น

จุดมุ่งหมาย/ เป้าหมายในการลงทุน ดา้นความเสียงในการลงทุน  ดา้นขอ้มูลและข่าวสาร ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและ

การเมือง โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย และจาํแนกตามปัจจยั

พฤติกรรมในการลงทุน ได้แก่ โบรกเกอร์ทีใช้บริการ ระยะเวลาในการลงทุน แหล่งทีมาของเงินทุน ปริมาณเงินทีใช้

ลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน ประชากรในงานวิจยัครังนี คือ นกัลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอย่าง  คน เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย (�̅�) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลทีตอบแบบสอบถามทงัหมด จาํนวน  คน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีอาย ุ  –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีระดบัการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน/ ลูกจา้ง จาํนวน  คน คิด

เป็นร้อยละ .  มีรายไดเ้ฉลีย ,  – ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   

2) นักลงทุนทีตอบทีตอบแบบสอบถามทงัหมด จาํนวน  คน ส่วนใหญ่ใช้บริการโบรเกอร์ผ่าน Bitkub 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ใช้ระยะเวลาในการลงทุน  –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มี

แหล่งทีมาของเงินทุนจากเงินออม จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีปริมาณเงินทีใชล้งทุนนอ้ยกวา่ ,  บาท 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีประสบการณ์ในการลงทุน   –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
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3) ปัจจยัทีมีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นจุดมุ่งหมาย/ เป้าหมายในการลงทุน ดา้นเศรษฐกิจ ดา้น

ความเสียงในการลงทุน ดา้นขอ้มูลและข่าวสาร และดา้นสังคมและการเมือง ตามลาํดบั 

คําสําคัญ: ปัจจยัทีมีผลต่อการลงทุน, สกุลเงินดิจิตอล 

ABSTRACT 

The objective of this study is to investigate factors affecting the decision for investing in digital currency of 

the investors in Bangkok. The factors which will be mainly discussed in this study are a purpose of their investments, 

some possible risks from the investment, information of each kind of digital currency, personal financial status, and 

effect from current national economy status. The information in this study is gathered from people with different 

backgrounds, genders, ages, education levels, average incomes, and the most important part, which is their investment 

behavior related to the broker they choose, the period, the source of money, the amount of money, and lastly, their 

experiences in investing. In-depth interviews were conducted with recruited 400 respondents who have been investing 

in digital currency and been living in Bangkok. The methodology of this study was computer-based questionnaire 

determining percentage, X and SD. 

The key findings were found that  

1) From 400 respondents, a number of female investors (217 persons or 54.25%). The biggest group of the 

investors aged between 31 – 40 years old and it turns out 265 persons (66.25%). The major group of the respondents 

possess bachelor’s degree (268  persons, 67%) .  From the survey, the investors, who are office workers in private 

company, are the largest group of digital currency investors (324 persons,81%). The average income of most investors 

surveyed is between 20,000 THB – 40,000 THB (283 persons, 70.75%) 

2 ) More than half (71 . 50%, 286  persons) of the respondents chose Bitkub as their channel of investing. 

Moreover, most investors have spent their time investing in digital currency approximately for 1 – 5 years (58%, 232 

persons). The money invested in digital currency is mostly from the investors’ savings (100%, 400 persons) and most 

of them spent less than 50,000 THB (90.25%, 361 persons). Besides, the major group of respondents has 1-3 years 

investing experience in any fields of investment (59%, 236 persons).  

3) There are several factors affecting the decision for investing in digital currency of the investors in Bangkok. 

When we deliberately consider, we found that what affect the most is the purpose of investment, personal financial 

status, possible risks from the investment, updated information, and political factor respectively. 

Keywords: Factors affecting the decision for investing, Digital currency 
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บทนํา 

สกุลเงินดิจิตอล (Digital Currency) คือ สกุลเงิน เงินหรือสินทรัพยที์มีลกัษณะคลา้ยเงินทีบริหารจดัการ จดัเก็บ 

หรือแลกเปลียนบนระบบคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอลโดยเฉพาะการจดัการผา่นอินเทอร์เน็ต ตวัอย่างของสกุลเงินดิจิตอล 

ไดแ้ก่ คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) หรือ สกุลเงินเสมือน (Virtual Currency) ทีจะใช้การเขา้รหัส เพือทาํให้มี

ความปลอดภยัทีไม่สามารถปลอมแปลง หรือจ่ายซาํได ้โดยกิจกรรมการแลกเปลียนเงินทีเกิดขึนจดัเก็บในรูปแบบของ

ฐานขอ้มูลจัดการโดยธนาคารหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง หรือจัดการแบบการเงินแบบไม่รวมศูนย ์(DeFi)[1] สกุลเงิน

ดิจิตอลมีลกัษณะคลา้ยสกุลเงินทวัไป แตกต่างกนัตรงทีไม่มีรูปแบบทางกายภาพชดัเจน ไม่มีการพิมพธ์นบตัรหรือผลิต

เหรียญกษาปณ์ ซึงในช่วงปี ค.ศ. 1998-2009 ก็เริมมีแนวคิดและความพยายามทีจะสร้างเงินสกุลดิจิตอลทีทาํใหป้ลอดภยั

ไดด้ว้ยเทคโนโลยีการเขา้รหัส อย่างไรก็ตามเงินสกุลดิจิตอลนี ถือว่าเกิดขึนอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี ค.ศ. 2008 

ถึงตน้ปี ค.ศ. 2009 โดยโปรแกรมเมอร์อจัฉริยะ (หรือกลุ่มโปรแกรมเมอร์) ทีใช้นามแฝงว่า Satoshi Nakamoto โพสต์

บทความชือ Bitcoin – A Peer to Peer Electronic Cash System ไปในกลุ่มเมล์ดา้นเทคโนโลยีการเขา้รหัส และชกัชวน

ให้บุคคลทวัไปนาํโปรแกรมภาษา C++ ทีเขาพฒันาขึนไปติดตงัในเครืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เพือร่วมในเครือข่าย

ของการตรวจสอบและเก็บขอ้มูลธุรกรรม โดยผูเ้ขา้ร่วมจะไดเ้หรียญในสกุลเงินบิตคอยน์เป็นค่าตอบแทน ซึงในปีแรกๆ 

ของการเกิดบิตคอยน์ก็ยงัไม่มีใครให้ความสนใจและไม่สามารถกาํหนดราคาของเงินสกุลดิจิตอลนีได ้ 

ปัจจุบนัตลาดเงินสกุลดิจิตอลมีอตัราการเติบโตอยา่งไม่หยุดยงั เป็นตลาดทีมีความเสียงสูงมาก ทาํให้ราคาเกิด

ความผนัผวน ตลาดมีความอ่อนไหวสูง และมีแนวโน้มทีจะส่งผลกระทบรุนแรง (disrupt) กับธุรกิจการเงินทวัโลก 

ประเทศต่างๆ มีการออกนโยบายหรือมาตรการการกํากับทีแตกต่างกันไป ตงัแต่ค่อนขา้งเปิดกวา้งยอมรับเงินสกุล

ดิจิตอล ค่อนขา้งระมัดระวงัหรืออยู่ระหว่างการออกกฎกติกาการกํากับดูแล ไปจนถึงปิดกนัการมาถึงของเงินสกุล

ดิจิตอล สําหรับประเทศไทยเองเงินสกุลดิจิตอลเป็นเงินทียงัไม่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ 

รวมถึงไม่มีการใช้สินทรัพยเ์ช่น ทองคาํ หรือตราสารมาคาํประกนั ดงัเช่นการพิมพธ์นบตัรของสกุลเงินประเทศต่างๆ 

โดยทีราคาหรือมูลค่าของเงินสกุลดิจิตอลนนัจะขึนลงตามอุปสงคแ์ละอุปทาน ถือเป็นกลไกตลาดอย่างแทจ้ริง ผูส้นใจ

เงินสกุลดิจิตอลนนัมีหลากหลาย ตงัแต่การทดลองเล่นกบันวตักรรมเทคโนโลยีการเงินดว้ยความอยากรู้อยากเห็น การ

ขดุเหมือง เพอืหวงัผลตอบแทน การใชเ้งินสกุลดิจิตอลเป็นทางเลือกในการเก็บเงิน การลงทุนระยะสันและระยะยาวเพือ

หวงักาํไร หรือแมแ้ต่การลงทุนกบักลุ่มสตาร์ทอพัทีระดมทุนแบบ Initial Coin Offering (ICO) 

ดังนันผู ้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการลงทุนในสกุลเ งินดิจิตอลของนักลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยจะเน้นศึกษาเกียวกบัปัจจยัต่าง ๆ ทีมีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของนักลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร ว่ามีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ โดยขอ้มูลทีได ้

จากการศึกษานีเพือเป็นแนวทางให้กบัผูล้งทุนนาํไปพฒันาและประยุกต์ใช้ในการลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพือ

สร้างแนวคิดและความมนัใจให้กบัผูล้งทุนมากยงิขึน อีกทงัยงัช่วยลดขอ้ผิดพลาดในดา้นต่างๆ ให้นอ้ยลง 
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วัตถุประสงค์ 

เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจยัในครังนีเป็นการศึกษาเกียวกบัปัจจยัทีมีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของนกัลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยการวิจยัมีขอบเขตของการวิจยั ดงัหัวขอ้ต่อไปนี 

 . ขอบเขตด้านเนือหา ในการศึกษาวิจัยปัจจัยทีมีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของนักลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดก้าํหนดตวัแปรสาํหรับการศึกษาวิจยั ซึงประกอบไปดว้ย  

.  ตวัแปรอิสระ (Independent variable) ทีไดก้าํหนดขึนเพือการศึกษาวิจยัในครังนี ไดแ้ก่ 

. .  ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลีย 

. .  ปัจจยัพฤติกรรมในการลงทุน ซึงประกอบไปดว้ย โบรกเกอร์ทีใชบ้ริการ ระยะเวลาใน

การลงทุน แหล่งทีมาของเงินทุน ปริมาณเงินทีใชล้งทุน ประสบการณ์ในการลงทุน 

.  ตวัแปรตาม (Dependent variable) ทีไดก้าํหนดขึนเพือการศึกษาวิจยัในครังนี ไดแ้ก่ 

. .  ปัจจยัทีมีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง

ประกอบไปดว้ย ดา้นจุดมุ่งหมาย/ เป้าหมายในการลงทุน ดา้นความเสียงในการลงทุน ดา้นขอ้มูลและข่าวสาร ดา้น

เศรษฐกิจ ดา้นสังคมและการเมือง 

. ขอบเขตด้านประชากร ในการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของนักลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร ในครังนี ไดท้าํการเลือกกลุ่มนักลงทุนทีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเนืองจากกลุ่มประชากรไม่

จาํกดัจาํนวน ผูวิ้จยัจึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane ที

ระดบัความเชือมนั % ระดบัความคลาดเคลือน +- % ซึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คน 

. ขอบเขตดา้นระยะเวลา การดาํเนินการศึกษาวิจยัเริมตงัแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.  ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 

2565 

ประโยชน์ทีได้รับจากการวิจัย 

. เพือใหท้ราบถึงปัจจยัทีมีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

. เพือให้ทราบถึงปัจจัยทีมีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้โบรกเกอร์ทีใชบ้ริการระยะเวลาในการลงทุน แหล่งทีมาของเงินทุน 

ปริมาณเงินทีใชล้งทุน ประสบการณ์ในการลงทุน 

.  ผลการวิจยันีคาดวา่หน่วยงานทีเกียวขอ้งหรือผูที้สนใจลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลจะนาํไปใชป้ระกอบในการ

ตดัสินใจการลงทุนได ้
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กรอบแนวคิดทีใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกยีวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีทีเกยีวกับประชากรศาสตร์ 

จิตราพร ลดาดก (2559) ประชากรศาสตร์ประกอบไปดว้ย เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ รายได ้สถานภาพ 

ซึงลกัษณะเหล่านีมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ทาํให้ความต้องทีจะได้รับการบริการหรือการพฤติกรรม 

แตกต่างกนัออกไป โดยเป็นสิงทีสามารถนาํมาใชใ้นการกาํหนดกลยทุธ์ เพือใชส้ร้างใหเ้กิดพฤติกรรม ความตอ้งการ ให้

ตรงตามกลุ่มผูบ้ริโภค 

แนวคิดและทฤษฎีทีเกยีวกับการลงทุน 

เพชรี ขมุทรัพย ์(2544) จุดมุ่งหมายหลกัของผูล้งทุน คือ การใหไ้ดอ้ตัราผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดบัความเสียง

หนึง หรือ การลดความเสียงให้ตาํทีสุด ณ ระดบัอตัราผลตอบแทนหนึง ทงันีมีสมมติฐานว่านกัลงทุนส่วนใหญ่เป็นผูไ้ม่

ชอบความเสียง (Risk Averse Investor) โดยผูล้งทุนแต่ละบุคคลต่างก็มีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนของตวัเอง ตามความ

ต้องการและสภาวะแวดล้อมของผูล้งทุน ซึงพอจะจัดแบ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ เพือความ

ปลอดภยัของเงินลงทุน เพือใหมี้เสถียรภาพของรายได ้เพือความงอกเงยของเงินลงทุน เพือใหมี้ความคล่องตวัในการซือ

ขาย เพอืใหมี้ความสามารถในการเปลียนเป็นเงินสดไดท้นัที การกระจายเงินลงทุน และเพือความพึงพอใจในดา้นภาษี  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

. เพศ                                                                       

. อาย ุ 

. ระดบัการศึกษา  

. อาชีพ  

. รายไดเ้ฉลีย 

ปัจจัยพฤติกรรมในการลงทุน 

 1. โบรกเกอร์ทีใชบ้ริการ 

 2. ระยะเวลาในการลงทุน 

 3. แหล่งทีมาของเงินทุน 

 4. ปริมาณเงินทีใชล้งทุน 

 5. ประสบการณ์ในการลงทุน 

 

ปัจจัยทีมีผลต่อการลงทุนในสกุลเงนิดิจิตอลของนัก

ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. ดา้นจุดมุ่งหมาย/ เป้าหมายในการลงทุน 

2. ดา้นความเสียงในการลงทุน 

3. ดา้นขอ้มลูและข่าวสาร 

4. ดา้นเศรษฐกิจ 

5. ดา้นสังคมและการเมือง 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเกยีวกับพฤติกรรมการลงทุน 

วีระพนัธ์ แกว้รัตน์ ( ) ไดก้ล่าวไวว้่า ทศันคติเป็นการกาํหนดของพฤติกรรม เนืองจากการเกียวพนักบัการ

รับรู้ บุคลิกภาพ และการจูงใจ โดยทศันคติเป็นความรู้สึกทงัในทางบวกและในทางลบ เป็นสภาวะจิตใจเพือเตรียมพร้อม

ทีจะเรียนรู้และถูกปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีเกิดขึน โดยประสบการณ์ทีใช้อิทธิพลทีมีลกัษณะเฉพาะต่อการ

ตอบสนองของบุคคลไปสู่บุคคล สิงของ และสถานการณ์ของแต่ละบุคคลทาํให้ทศันคติทีมีต่อการตดัสินใจลงทุนใน

สกุลเงินดิจิตอลของนักลงทุน โดยทศันคติทีมีความคิดในเชิงบวกมองโลกในแง่ดีเมือเผชิญกบัปัญหาเป็นทศันคติที

สาํคญัทีทาํให้เกิดการตดัสินใจลงทุนในหุน้ 

ข้อมูลเกยีวกับสกุลเงนิดิจิตอล 

สกุลเงินดิจิตอล หรือ คริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) เช่น บิทคอยน์ (Bitcoin) เป็นสกุลเงินทีสร้างขึนจาก

กลไกคณิตศาสตร์ทีกาํหนดจาํนวนไวจ้าํกดั ตอ้งใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ถอดรหัสเพือนาํเงินออกจากกลไก สกุลเงินใหม่นี

สร้างขึนเพือลดการรวมศูนยข์องระบบการชาํระเงินผ่านสถาบนัการเงินให้สามารถกระจายไปยงัผูใ้ชใ้นเครือข่ายสกุล

เงินนนัๆ ได ้โดยใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain) ติดตามการเคลือนไหวของเงินแมจ้ะไม่มีตวักลางและสามารถ

ป้องกนัการปลอมแปลงไดด้ว้ย การชาํระ/โอนเงินจึงอยู่แค่ภายในเครือข่าย ซึงมีขอ้ดีทีรวดเร็ว ตน้ทุนตาํ และปลอดภยั 

แต่ธนาคารกลางส่วนใหญ่ยงัไม่รับรองว่าบรรดาคริปโทเคอร์เรนซีทีเอกชนสร้างขึนมา สามารถใช้ชาํระหนีได้ตาม

กฎหมาย คริปโทเคอร์เรนซีจึงทาํหน้าทีของเงินไดไ้ม่ครบ เพราะยงัไม่เป็นสือกลางในการชาํระเงินและไม่ถูกใช้เป็น

หน่วยกาํหนดราคาสิงของแถมมูลค่ายงัผนัผวนมาก แต่ถา้เป็น "สกุลเงินดิจิตอลทีธนาคารกลางออกใช้ (central bank 

digital currency: CBDC)" จะมีคุณสมบัติของเงินทีครบถ้วนเพราะมีมูลค่าแน่นอนใช้แทนสกุลเงินท้องถินได้ตาม

กฎหมาย 

ปัจจุบนัการใช้คริปโทเคอเรนซีในไทยเพือธุรกรรมชาํระเงินยงัมีขอ้จาํกัด และเริมมีคนไทยทีผลิต คริปโท

สัญชาติไทยได ้เช่น Zcoin ส่วนนักลงทุนไทยเริมรู้จกัคริปโททีเป็นสินทรัพยด์ิจิทลัภายใต ้พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจ

สินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ.  โดยมี กลต. กาํกบัดูแลการขึนทะเบียนของผูป้ระกอบการซือขายคริปโทในไทย และเตือน

ผูส้นใจลงทุนในคริปโทว่ามีความเสียงสูง ตอ้งมีความรู้และรับความเสียงทีอาจสูญเงินลงทุนได ้

งานวิจัยทีเกยีวข้อง 

อธิวฒัน์ โตสันติกุล ( ) ศึกษาเรือง “แนวโน้มและพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทย ในเขต

กรุงเทพมหานคร” พบวา่ ปัจจยัภายนอกดา้นเศรษฐกิจ มีความสัมพนัธก์บัพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนชาวไทยใน

เขตกรุงเทพมหานครดา้นจาํนวนครังทีลงทุนโดยเฉลีย (ครัง/ ปี) โดยมีความสัมพนัธใ์นระดบัตาํทิศทางเดียวกนั  

ณิชาภา เทียมศกัดิ ( ) ศึกษาเรือง “ปัจจัยทีมีผลต่อการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ของนักลงทุนรายย่อย

บริษทับริษทั หลกัทรัพย ์เอเชีย พลสั จาํกดั (มหาชน)” ผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมของนกัลงทุนส่วนมากลงทุนใน กลุ่ม

ตราสารอนุพนัธ์อา้งอิงกบัตราสารทุนมากทีสุด จุดมุ่งหมายหลกัในการลงทุนของนกัลงทุนก็เพือหาผลตอบแทนจากการ

ลงทุนทงัในสภาวะตลาดขาขึนและขาลง เพือเป็นกาํไรสะสมไวใ้ชใ้นอนาคต โดยสามารถยอมรับการขาดทุนไดบ้า้ง 
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เพือให้ไดรั้บผลตอบแทนทีดี มีความรู้และความเขา้ใจเกียวกับเรืองดังกล่าวในระดับพอสมควร ใช้แหล่งขอ้มูลจาก

คาํแนะนาํและการใหค้าํปรึกษาจากเจา้หนา้ทีการตลาดและนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์พือประกอบการตดัสินใจลงทุน และ

นกัลงทุนโดยส่วนมาก จะเพิมการลงทุน นักลงทุนต่างให้ความสําคญัทางดา้นปัจจยัเกียวกบัดา้นตน้ทุนการทาํธุรกรรม 

คุณลกัษณะตราสารอนุพนัธ์ หลกัการวิเคราะห์ การเลือกบริษทัสมาชิก และปัจจยัดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการลงทุน  

มินตรา เชืออาํ ( ) ศึกษาเรือง “การรับรู้และทศันคติของประชาชนทีมีต่อการใชส้กุลเงินดิจิตอลบิทคอยน์ 

(Bitcoin) ในประเทศไทย” ผลการวิจยัพบว่า โดยรวมแลว้ประชาชนมีการรับรู้เกียวกบัสกุลเงินดิจิตอลบิทคอยน์ในดา้น

การรับรู้ถึงประโยชน์การรับรู้ความง่ายในการใชง้านและการรับรู้ความเสียงอยูใ่นระดบัมากมีทศันคติต่อการใชส้กุลเงิน

ดิจิตอลบิทคอยน์อยู่ในระดับดีโดยเฉพาะในดา้นความรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดบัดีมากและมีการใช้สกุลเงินดิจิทลับิท

คอยน์อยู่ในระดับมากส่วนใหญ่ใช้บิทคอยน์ในการเทรดหรือการลงทุนเพือเก็งกาํไรโดยขอ้เสนอแนะของประชาชน

ส่วนใหญ่คือรัฐบาลควรเขา้มาควบคุมดูแลและพิจารณาในเรืองของการจดัเก็บภาษีให้นอ้ยลง 

กษิดิศ สังสี เพชร ( ) ศึกษาเรือง “การตัดสินใจลงทุนในสกุลเ งินดิ จิทัล ของนักลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้เกียวกบัสกุลเงินดิจิทลั และปัจจยัดา้นทศันคติของประชาชน

ในการใช้สกุลเงินดิจิทลัด้านการรับรู้ประโยชน์ ดา้นการรับรู้ความเสียง ทศันคติดา้นอิทธิพลทางสังคมทศันคติด้าน

ความปลอดภยัทศันคติ ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก และทศันคติดา้นความรู้มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั 

ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนปัจจัยดา้นการรับรู้เกียวกบัสกุลเงินดิจิทลัและปัจจัยด้านทศันคติของ

ประชาชนในการใชส้กุลเงินดิจิทลั ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้านดา้นการรับรู้มูลค่าตามราคาทศันคติ ดา้นความ

เชือมนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ภทัทิยา เพง็ประไพและบุฎกา ปัณฑุรอมัพร ( ) ศึกษาเรือง “ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงิน

ดิจิทลั บิตคอยน์ (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายย่อยในสถานการณ์ COVID- ” ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะพฤติกรรมการ

ลงทุนและปัจจัยแวดลอ้มในการลงทุน ดา้นสังคมและการเมือง ลว้นมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั บิต

คอยน์ (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายย่อย ในสถานการณ์ COVID-19  

วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) และใช้วิธีการเก็บ

ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ………...……………………………………………………………………………                                                

              กลุ่มประชากรในการวิจยัในครังนี คือ นกัลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลทีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ซึงผูวิ้จยั

ไม่สามารถทีจะทราบจาํนวนประชากรทีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครไดอ้ย่างชดัเจน ผูว้ิจยัจึงใช้วิธีสุ่มเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งทีไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) ดว้ยวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  sampling)  

โดยขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจึงไดใ้ชวิ้ธีการหาจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งโดยการ เปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ Taro 
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Yamane ( ) เพือกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั โดยทาํการเลือกจากตารางแบบไม่ทราบจาํนวนทีแน่นอน 

หรือ ∞ (Infinity) จากค่าความคลาดเคลือน % ทีระดบัความเชือมนั % โดยผลจากการเปิดตารางของ Taro Yamane 

( ) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจานวน  คน 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจยัในครังนีผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูล

ในการดาํเนินการวิจยั โดยผูวิ้จยัไดศึ้กษาคน้ควา้ ทบทวนทฤษฎีแนวคิดต่าง ๆ และผลงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เพือใชส้ร้าง

เป็นกรอบแนวคิดและตวัแปรทีเกียวขอ้งในครังนี และนาํไปสู่ขนัตอนในการสร้างนิยามศพัทเ์ฉพาะ เพือเป็นแนวทางใน

การพฒันาการสร้างแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง ซึงในการวิจยัในครังนีเป็นวิจยัเชิงสาํรวจ ทีใชแ้บบสอบถามทงัแบบ

ปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็นส่วน ดงัต่อไปนี 

ส่วนที  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงเป็นคาํถามลกัษณะประชากร ซึงจะประกอบไปดว้ย 

ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายได ้ 

ส่วนที  ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัพฤติกรรมในการลงทุนของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงเป็นคาํถามเกียวกบัลกัษณะ

พฤติกรรมในการลงทุน ซึงจะประกอบไปดว้ย ดา้นโบรกเกอร์ทีใชบ้ริการ ดา้นระยะเวลาในการลงทุน ดา้นแหล่งทีมา

ของเงินทุน ดา้นปริมาณเงินทีใชล้งทุน และดา้นประสบการณ์ในการลงทุน  

ส่วนที  เป็นแบบสอบถามวดัระดบัความคิดเห็นในการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลทงั 5 ดา้น โดยแบ่งออกเป็น  

ระดบั ไดแ้ก่ มากทีสุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, นอ้ย 2, น้อยทีสุด=1 

การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ 

สร้างแบบสอบถาม ปัจจัยทีมีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ตรวจสอบเนือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงค์หรือไม่ จากนันนําไปให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 2 ท่าน 

พิจารณาตรวจสอบความเทียงตรงและความถูกของเนือหา ตลอดจนไปถึงความชดัเจนและการใชภ้าษาทีเหมาะสมของ

ขอ้คาํถาม ซึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาให้คะแนนในแต่ละขอ้คาํถาม ดงันี 

. ขอ้คาํถามทีมีคะแนน IOC ตงัแต่ . – .  มีค่าความเทียงตรงใชไ้ด ้

. ขอ้คาํถามทีมีคะแนน IOC ตาํกวา่ .  ตอ้งปรับปรุงยงัใชไ้ม่ได ้

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จยัไดน้าํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ทีไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยที์ปรึกษา แลว้นาํมาดาํเนินการจดัทาํ

แบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพือใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีกําหนด จาํนวน  คน แล้วนําไป

วิเคราะห์โดยวธีิการทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์มาคาํนวนทางสถิติต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัทาํการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเครืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
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สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

. ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี (Frequency) กบัตวัแปรทีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

ประชากร และปัจจยัพฤติกรรมในการลงทุน 

2. ใชค้่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรทีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ 

ไดแ้ก่ ปัจจยัทีมีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนที 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 

 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และเพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

ส่วนใหญ่ มีอายุ  –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ อายุ  –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็น

ร้อยละ . , อายุ  –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . , อายุไม่เกิน  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

และอายุ  ปีขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และตาํกว่าปริญญา

ตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน/ ลูกจา้ง จาํนวน  คน 

คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . , ธุรกิจส่วนตวั/ 

คา้ขาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . , นกัเรียน/ นกัศึกษา จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และอืนๆ จาํนวน  คน 

คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉลีย ,000 – 40,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

รองลงมาคือ ตาํกวา่ ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . , 40,001 – 60,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อย

ละ .  และ ,  บาทขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนที 2 ส่วนใหญ่ ใชบ้ริการโบรเกอร์ผา่น Bitkub จาํนวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.50 

รองลงมาคือ Binance จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25, Bitazza จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00, Satang Pro 

จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75, Zipmax จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50, Coinbase จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.25, FTX จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50, Huobi Global จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25, Okex และอืนๆ จาํนวน 0 

คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ ใช้ระยะเวลาในการลงทุน 1 – 5 ปี จาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 

รองลงมาคือ 4 เดือน – 6 เดือน จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25, 1 สัปดาห์ – 3 เดือน จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 

9.75, 7 – 11 เดือน จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25, น้อยกว่า 1 สัปดาห์ จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และ

มากกว่า 5 ปีขึนไป จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีแหล่งทีมาของเงินทุนจากเงินออม จาํนวน 

400 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนใหญ่ มีปริมาณเงินทีใชล้งทุนน้อยกว่า 50,000 บาท จาํนวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 

90.25 รองลงมาคือ 50,000 - 200,000 บาท จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25, 200,001 – 500,000 บาท จาํนวน 4 คน คิด

เป็นร้อยละ 1.00 และมากกวา่ 500,001 บาทขึนไป จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์
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ในการลงทุน 1 – 3 ปี จาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 รองลงมาคือ น้อยกว่า 1 ปี จาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.25, 3 – 5 ปี จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 และมากกว่า 5 ปีขึนไป จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามลาํดบั 

 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลตอนที 3 ปัจจัยทีมีผลต่อการลงทุนในสกุลเ งินดิ จิตอลของนักลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นจุดมุ่งหมาย/ 

เป้าหมายในการลงทุน ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความเสียงในการลงทุน ดา้นขอ้มูลและข่าวสาร และดา้นสังคมและการเมือง 

ตามลาํดบั 

สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจยัพบว่า ) นักลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลทีตอบแบบสอบถามทงัหมด จาํนวน  คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีอายุ  –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีระดับ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ ลูกจา้ง จาํนวน  

คน คิดเป็นร้อยละ .  มีรายไดเ้ฉลีย ,  – ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   

) นักลงทุนทีตอบทีตอบแบบสอบถามทงัหมด จาํนวน  คน ส่วนใหญ่ใช้บริการโบรเกอร์ผ่าน Bitkub 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ใช้ระยะเวลาในการลงทุน  –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มี

แหล่งทีมาของเงินทุนจากเงินออม จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีปริมาณเงินทีใชล้งทุนน้อยกว่า ,  บาท 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีประสบการณ์ในการลงทุน   –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

) ปัจจยัทีมีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นจุดมุ่งหมาย/ เป้าหมายในการลงทุน ดา้นเศรษฐกิจ ดา้น

ความเสียงในการลงทุน ดา้นขอ้มูลและข่าวสาร และดา้นสังคมและการเมือง ตามลาํดบั 

อภิปรายผล 

การศึกษาวิจยัเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นจุดมุ่งหมาย/ เป้าหมายในการลงทุน ดา้น

เศรษฐกิจ ดา้นความเสียงในการลงทุน ด้านขอ้มูลและข่าวสาร และดา้นสังคมและการเมือง ตามลาํดับ โดยมีประเด็น

อภิปรายเพิมเติม ดงันี 

ด้านจดุมุ่งหมาย/ เป้าหมายในการลงทุน 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด คือ เพือสร้าง

กาํไรจากการลงทุน ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ผูล้งทุนจะใชผ้ลกาํไรทีไดรั้บมาเพือลงทุนใหม่ ความ

คล่องตวัในการซือขายสินทรัพยดิ์จิตอล ราคาของสินทรัพยดิ์จิตอลมีผลต่อการตดัสินใจในการลงทุน ความสามารถใน

การเปลียนเป็นเงินสดไดร้วดเร็ว เพือลงทุนแบบกระจายความเสียงในสินทรัพยต์่างๆ เพือสร้างความมนัคงทางการเงิน 

ตามลาํดบั ซึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ณิชาภา เทียมศกัดิ ( ) ศึกษาเรือง “ปัจจัยทีมีผลต่อการลงทุนในตราสาร
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อนุพนัธ์ของนกัลงทุนรายย่อยบริษทับริษทั หลกัทรัพย ์เอเชีย พลสั จาํกดั (มหาชน)” ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมของ

นกัลงทุนส่วนมากลงทุนใน กลุ่มตราสารอนุพนัธ์อา้งอิงกบัตราสารทุนมากทีสุด จุดมุ่งหมายหลกัในการลงทุนของนัก

ลงทุนก็เพือหาผลตอบแทนจากการลงทุนทงัในสภาวะตลาดขาขึนและขาลง เพือเป็นกาํไรสะสมไวใ้ช้ในอนาคต โดย

สามารถยอมรับการขาดทุนไดบ้า้ง เพือให้ไดรั้บผลตอบแทนทีดี มีความรู้และความเขา้ใจเกียวกบัเรืองดงักล่าวในระดบั

พอสมควร ใชแ้หล่งขอ้มูลจากคาํแนะนาํและการให้คาํปรึกษาจากเจา้หน้าทีการตลาดและนักวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์พือ

ประกอบการตดัสินใจลงทุน และนกัลงทุนโดยส่วนมาก จะเพิมการลงทุน นกัลงทุนต่างให้ความสําคญัทางดา้นปัจจยั

เกียวกบัดา้นต้นทุนการทาํธุรกรรม คุณลกัษณะตราสารอนุพนัธ์ หลกัการวิเคราะห์ การเลือกบริษทัสมาชิก และปัจจยั

ดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการลงทุน 

ด้านความเสียงในการลงทุน 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ความผนัผวน

ด้านราคาของสินทรัพยดิ์จิตอล ความเสียงทีสินทรัพยดิ์จิตอลอาจมีการสูญหรือด้อยมูลค่าลง ความเสียงจากอัตรา

แลกเปลียนสกุลเงินดิจิตอล ความเสียงจากการสูญเสีย หรือถูกขโมยสกุลเงินดิจิตอล ความเสียงจากการถูกฉ้อฉลโดย

มิจฉาชีพ ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มินตรา เชืออาํ ( ) ศึกษาเรือง “การรับรู้และทศันคติของประชาชน

ทีมีต่อการใชส้กุลเงินดิจิตอลบิทคอยน์ (Bitcoin) ในประเทศไทย” ผลการวิจยัพบว่า โดยรวมแลว้ประชาชนมีการรับรู้

เกียวกบัสกุลเงินดิจิตอลบิทคอยนใ์นดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์การรับรู้ความง่ายในการใชง้านและการรับรู้ความเสียงอยู่

ในระดบัมากมีทศันคติต่อการใชส้กุลเงินดิจิตอลบิทคอยน์อยู่ในระดบัดีโดยเฉพาะในดา้นความรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดบั

ดีมากและมีการใช้สกุลเงินดิจิทลับิทคอยน์อยู่ในระดับมากส่วนใหญ่ใช้บิทคอยน์ในการเทรดหรือการลงทุนเพือเก็ง

กาํไรโดยขอ้เสนอแนะของประชาชนส่วนใหญ่คือรัฐบาลควรเขา้มาควบคุมดูแลและพิจารณาในเรืองของการจดัเก็บภาษี

ใหน้้อยลง 

ด้านข้อมูลและข่าวสาร 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ สามารถใช้

ขอ้มูลข่าวสาร เพือวางแผนการลงทุน สามารถนาํขอ้มูลข่าวสารไปใช้ในการตดัสินใจลงทุน ข่าว/ บทวิเคราะห์ จาก

ผูเ้ชียวชาญ สร้างความเชือมนัในการลงทุน รับข่าวสาร/ บทวิเคราะห์ดา้นการลงทุนผา่นช่องทางทีหลากหลาย เพือทราบ

ความเคลือนไหวดา้นการลงทุนไดอ้ย่างรวดเร็ว อิทธิพลของบุคคลผูมี้ชือเสียง มีผลต่อการตดัสินใจลงทุน สามารถ

แลกเปลียนความคิดเห็นระหวา่งผูล้งทุนดว้ยกนั ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กษิดิศ สังสีเพชร ( ) ศึกษา

เรือง “การตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นการ

รับรู้เกียวกบัสกุลเงินดิจิทลั และปัจจยัดา้นทศันคติของประชาชนในการใชส้กุลเงินดิจิทลัดา้นการรับรู้ประโยชน์ ดา้น

การรับรู้ความเสียง ทศันคติดา้นอิทธิพลทางสังคมทศันคติดา้นความปลอดภยัทศันคติ ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก และ

ทศันคติดา้นความรู้มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนปัจจยั

ดา้นการรับรู้เกียวกบัสกุลเงินดิจิทลัและปัจจยัดา้นทศันคติของประชาชนในการใชส้กุลเงินดิจิทลั ดา้นการรับรู้ความง่าย
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ในการใชง้านดา้นการรับรู้มูลค่าตามราคาทศันคติ ดา้นความเชือมนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั ของ

นกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านเศรษฐกิจ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ภาวะเศรษฐกิจ

โลกมีผลต่อการลงทุน อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในต่างประเทศมีผลต่อการลงทุน ภาวะเงินเฟ้อ/ อตัราดอกเบีย

มีผลต่อการลงทุน อัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศมีผลต่อการลงทุน การเปลียนแปลงของดัชนีตลาด

หลกัทรัพยใ์นต่างประเทศมีผลต่อการ ตามลาํดบั ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อธิวฒัน์ โตสันติกุล ( ) ศึกษาเรือง 

“แนวโน้มและพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ ปัจจยัภายนอกดา้นเศรษฐกิจ 

มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครดา้นจาํนวนครังทีลงทุนโดยเฉลีย 

(ครัง/ ปี) โดยมีความสัมพนัธใ์นระดบัตาํทิศทางเดียวกนั 

ด้านสังคมและการเมือง 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ สถานการณ์

การเมืองมีผลต่อการลงทุน ระเบียบกฎเกณฑ ์และกฎหมายภายในประเทศ มีผลต่อการลงทุน สงคราม ภยัธรรมชาติ การ

ก่อการร้าย หรือโรคติดต่อมีผลต่อการลงทุน ทศันคติในการเปิดรับการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล การยอมรับในสกุลเงิน

ดิจิตอลสําหรับชาํระค่าสินคา้และบริการ การกาํหนดอตัราภาษี ธนาคารแห่งประเทศไทยยงัไม่รับรองการทาํธุรกรรม

ดว้ยสกุลเงินดิจิตอล สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ให้ความคุม้ครองนกัลงทุน

ทีลงทุนกบัแพลตฟอร์มไทยทีขึนทะเบียนกบัทาง กลต. ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัทิยา เพง็ประไพและ

บุฎกา ปัณฑุรอมัพร ( ) ศึกษาเรือง “ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั บิตคอยน์ (Bitcoin) ของ

นกัลงทุนรายย่อยในสถานการณ์ COVID- ” ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะพฤติกรรมการลงทุนและปัจจยัแวดลอ้มในการ

ลงทุน ดา้นสังคมและการเมือง ลว้นมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั บิตคอยน์ (Bitcoin) ของนกัลงทุนราย

ยอ่ย ในสถานการณ์ COVID-19 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเรือง ปัจจัยทีมีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั ดงันี 

ด้านจุดมุ่งหมาย/ เป้าหมายในการลงทุน สิงทีตอ้งปรับปรุง คือ เพือสร้างกาํไรจากการลงทุน กล่าวคือ โบรก

เกอร์ผูใ้หบ้ริการซือ/ขายสกุลเงินดิจิตอล หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ควรทาํการประชาสัมพนัธ์ในเรืองการลงทุนในสกุล

เงินดิจิตอลผ่านช่องทางสือโซเชียลมีเดียต่างๆ เพือให้นกัลงทุนตระหนักรู้ถึงขอ้ดีและขอ้เสียจากการลงทุนในสกุลเงิน

ดิจิตอล, ผูล้งทุนจะใชผ้ลกาํไรทีไดรั้บมาเพือลงทุนใหม่ โดยนกัลงทุนควรกระจายการลงทุนไปยงัรูปแบบอืนๆ เพือลด

ความเสียงในการลงทุนทีอาจจะเกิดขึนได ้เช่น กระจายการลงทุนใน ทองคาํ หุ้นกู ้กองทุน พนัธบตัร อสังหาริมทรัพย ์
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เป็นตน้, ความคล่องตวัในการซือขายสินทรัพยด์ิจิตอล โบรกเกอร์ควรพฒันาระบบการซือ-ขาย รวมถึงการฝาก-ถอนเงิน

ลงทุน เพือสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผูล้งทุนและลดขอ้จาํกดัในการทาํธุรกรรมให้ดียิงขึน โดยยงัคงรักษาระบบ

ความปลอดภยัในขอ้มูลส่วนบุคคลของผูล้งทุนและการทาํธุรกรรมต่างๆ เพือป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูลจากมิจฉาชีพที

อาจจะเกิดขึนได ้

ด้านความเสียงในการลงทุน สิงทีต้องปรับปรุง คือ ความผนัผวนดา้นราคาของสินทรัพยด์ิจิตอล ควรศึกษา

ปัจจยัทีมีผลต่อการเปลียนแปลงของราคาในดา้นต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง อตัราแลกเปลียน ข่าวสารต่างๆ รวมไป

ถึง ระดับความเสียงทีผูล้งทุนรับได ้เป็นต้น, ความเสียงทีสินทรัพยด์ิจิตอลอาจมีการสูญหรือด้อยมูลค่าลง กล่าวคือ 

หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ควรสร้างการรับรองมูลค่า โดยการร่างกฎหมายหรือออกกฎ ระเบียบ 

นโยบายเพือสร้างความเชือมนัและลดความเสียงของมูลค่า เป็นตน้, ความเสียงจากอตัราแลกเปลียนสกุลเงินดิจิตอล ควร

ติดตามขอ้มูลข่าวสารและปัจจยัทีส่งผลต่ออตัราแลกเปลียน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สงคราม เป็นตน้ เพือลดความ

เสียหายจากการลดค่าสกุลเงินดิจิตอลทีอาจจะเกิดขึนได ้

ด้านข้อมูลและข่าวสาร สิงทีตอ้งปรับปรุง คือ สามารถใชข้อ้มูลข่าวสาร เพือวางแผนการลงทุน กล่าวคือ โบรก

เกอร์ผูใ้ห้บริการซือ/ขายสกุลเงินดิจิตอล หรือผูเ้ชียวชาญ ควรให้คาํแนะนาํ หรือขอ้มูลบทวิเคราะห์ให้แก่ผูล้งทุนผ่าน

ช่องทางสือโซเชียลมีเดียต่างๆ เพือให้นกัลงทุนนาํขอ้มูลมาใชป้ระกอบวางแผนการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัรูปแบบ

การลงทุนของนกัลงทุนเอง, สามารถนาํขอ้มูลข่าวสารไปใชใ้นการตดัสินใจลงทุน กล่าวคือ โบรกเกอร์ผูใ้ห้บริการซือ/

ขายสกุลเงินดิจิตอล หรือผูเ้ชียวชาญ ควรให้คาํแนะนาํ ขอ้มูล ข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆ ทงัในและต่างประเทศ พร้อม

ทงัขอ้มูลบทวิเคราะห์ ให้แก่ผูล้งทุนผ่านช่องทางสือโซเชียลมีเดียต่างๆ เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินและตดัสินใจ

เลือกลงทุนให้แก่นกัลงทุน, ข่าว/ บทวิเคราะห์ จากผูเ้ชียวชาญ สร้างความเชือมนัในการลงทุนของท่าน กล่าวคือ โบรก

เกอร์ผูใ้ห้บริการซือ/ขายสกุลเงินดิจิตอล สถาบนัการเงิน ผูเ้ชียวชาญ ควรสร้าง แพลตฟอร์มหรือคอมมูนิตีไวส้ําหรับ

แลกเปลียนหรือแชร์ขอ้มูล ข่าว/บทวิเคราะห์ เพือให้คาํแนะนาํ หรือขอ้มูลต่างๆแก่นักลงทุนผ่านช่องทางดงักล่าวได้

อยา่งรวดเร็ว และนกัลงทุนเองสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว อีกทงัยงัสร้างความเชือมนัใหแ้ก่นกัลงทุนได้

ดีอีกดว้ย 

ด้านเศรษฐกิจ สิงทีตอ้งปรับปรุง คือ ภาวะเศรษฐกิจโลกมีผลต่อการลงทุน กล่าวคือ เนืองจากเป็นปัจจยันอกที

ไม่สามารถควบคุมได ้ดงันนั นกัลงทุนควรติดตามข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆทงัในและต่างประเทศ เช่น สงคราม

ระหวา่ง การก่อการร้าย สงครามการคา้ ภยัพิบติั โรคร้ายแรง กาํแพงภาษีระหวา่งประเทศ เป็นตน้, อตัราการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจในต่างประเทศมีผลต่อการลงทุน กล่าวคือ เนืองจากเป็นปัจจยันอกทีไม่สามารถควบคุมได้ ดงันัน นัก

ลงทุนควรติดตามข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆในต่างประเทศ เพือใชป้ระกอบการวิเคราะห์และตดัสินใจในการลงทุน 

เช่น GDP Growth Rate อตัราการว่างงาน ดชันีความเชือมนัผูบ้ริโภค เป็นตน้, ภาวะเงินเฟ้อ/ อตัราดอกเบียมีผลต่อการ

ลงทุน กล่าวคือ เนืองจากเป็นปัจจยันอกทีไม่สามารถควบคุมได ้ดงันนั นกัลงทุนควรติดตามข่าวสารและสถานการณ์

ต่างๆทงัในและต่างประเทศ เพือใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจในการลงทุน เช่น นโยบายการปรับอัตรา
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ดอกเบียของ Fed นโยบายการปรับอตัราดอกเบียของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) อตัราเงินเฟ้อของทงัในและ

ต่างประเทศ เป็นต้น ดังนันหน่วยงานภาครัฐควรแก้ไขปัญหาและสร้างมาตรการทางการเงิน เพือรองรับปัญหาทาง

เศรษฐกิจทีอาจจะเกิดขึนไดภ้ายในประเทศ  

ด้านสังคมและการเมือง สิงทีต้องปรับปรุง คือ สถานการณ์การเมืองมีผลต่อการลงทุน กล่าวคือ รัฐบาลควร

สร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้มีความมนัคง เช่น การสร้างความปรองดอง การพฒันาเศรษฐกิจอย่างยงัยืน การลด

ปัญหาความเลือมลําทางสังคม การสร้างความเชือมันให้แก่นักลงทุน เป็นต้น, ระเบียบกฎเกณฑ์ และกฎหมาย

ภายในประเทศ มีผลต่อการลงทุน กล่าวคือ ทงัในภาคเอกชนและรัฐบาลควรออกกฎ นโยบาย และสร้างกลไก เพือกาํกบั 

ควบคุม และสนับสนุนสกุลเงินดิจิตอลให้ถูกตอ้งและเหมาะสมกบับริบทในประเทศ แต่ยงัคงรักษาเสถียรภาพทางการ

เงินของประเทศไดเ้ป็นอยา่งดีอยู ่และส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ในการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล

ให้แก่ประชาชนอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม, สงคราม ภยัธรรมชาติ การก่อการร้าย หรือโรคติดต่อมีผลต่อการลงทุน 

กล่าวคือ เนืองจากเป็นปัจจยันอกทีไม่สามารถควบคุมได ้ดงันนั นักลงทุนควรติดตามข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆทงั

ในและต่างประเทศ เพือใช้ประกอบการวิเคราะห์และตดัสินใจในการลงทุน เช่น สงครามระหว่างยูเครน-รัสเซีย การ

แพร่ระบาดของ Covid-  สึนามิ เป็นตน้ ดงันนัในส่วนภายในประเทศหน่วยงานภาครัฐควรแกไ้ขมีระบบการจดัการ 

การแกไ้ขปัญหาและสร้างมาตรการ เพือบรรเทาปัญหาใหทุ้เลาลงจากเหตุการณ์ทีอาจจะเกิดขึนไดภ้ายในประเทศ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 

. ควรมีการปรับเปลียนหรือเพิมตวัแปรปัจจยัดา้นอืนๆ เพิมเติมในการวิจยั เช่น รูปแบบในการลงทุนในสกุล

เงินดิจิตอล ปัจจยักระบวนการตดัสินใจ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ เพือใหไ้ดข้อ้มูลทีครบถว้น และรอบดา้นมากยิงขึน 

. ประชากรทีศึกษาในครังนีเป็นเพียงกลุ่มนกัลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน ซึงถา้

ตอ้งการขอ้มูลทีมีความหลากหลายมากขึน ควรจะเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาครังต่อไปทีแตกต่างจากเดิม หรือเพิม

กลุ่มขนาดประชากรจากของเดิมเป็นเพียงจงัหวดักรุงเทพมหานคร อาจจะตอ้งเพิมเป็นระดบัภาคหรือระดบัประเทศ 

เพือใหไ้ดรั้บขอ้มูลทีมีความหลากหลายมากยิงขึน  
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