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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของประชากรกรุงเทพมหานคร 

(2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของประชากรกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) 

เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมในการลงทุน ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของประชากรกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือประชากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมติฐานดว้ย

สถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบความแตกต่างจะนำไป

เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวิธีของ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าประชากรกรุงเทพมหานครที่มี อาชีพและรายได้ต่างกัน การตัดสินใจลงทุนใน

สกุลเงินดิจิทัลต่างกัน และประชากรกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการลงทุน

ต่างกัน การตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลไม่ต่างกัน และพบว่าปัจจัยในการลงทุน ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้าน

เศรษฐกิจ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ส่วนปัจจัยแวดล้อมในการลงทุน ด้านสังคมและการเมือง ด้าน

ความเส ี ่ยง ด ้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ไม ่ม ีผลต่อการตัดส ินใจลงทุนในสกุลเง ินดิจ ิท ัลของประชากร

กรุงเทพมหานคร 

 

คำสำคัญ : สกุลเงินดิจิทัล; การลงทุน; การตัดสินใจ 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were (1 )  to study the decision to invest in Digital Currency of 

Bangkok Investors, (2) to study the decision to invest in Digital Currency of Bangkok Investors classified 

by personal factors, and (3) to study effect of Investment environment on the decision to invest in 

digital currency of Bangkok Investors. Statistical methods which consisted of frequency, percentage, 

mean, and standard deviation were used on 4 0 0  samples to analyze the data. The inferential 

statistics such as T-test or one-way ANONA was used to prove the differences among the variables 

and multiple comparisons with LSD technique. Multiple Regression was used to analyze the 

relationship between The Decision to Invest in Digital Currency of Bangkok Investors dependent 

variable) and Investment environment (independent variables). 

The result showed that personal factors with different occupation and average monthly 

income made the different on the decision to invest in digital currency. Other personal factors with 

different sex, age, level of education, and investment experience made no different on the decision 

to invest in digital currency. Moreover, the investment environment factors including economic factor 

and information factor affected on the decision to invest in digital currency. On the other hand, 

other investment environment factors including social-politic factors, risk factors, and technology 

factors didn’t affect the decision to invest in digital currency. 

 

Keywords: Cryptocurrency; Investment; Decision Making  
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บทนำ 

ในปัจจุบันกระแส คริปโตเคอเร็นซี (Cryptocurrency) หรือเงินดิจิทัล (Virtual Currency) ได้รับความนิยมใน

การเป็นเครื่องมือการลงทุนของประชาชน นอกจากนี้ Cryptocurrency ยังสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย 

เช่น การทำธุรกรรมทางการเงินในลักษณะการให้กู ้ยืม โดย Cryptocurrency อาจเข้ามาแทนที่การทำธุรกรรม

ทางการเงินแบบเดิมที่มีลักษณะรวมศูนย์ (Centralized Finance) เป็นรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าการเงินในลักษณะ

กระจายศูนย์ (Decentralized Finance หรือ DeFi) เป็นต้น ประชาชนส่วนใหญ่จะรู้จักคำว่า Cryptocurrency จาก

ความนิยมของสกุลเงินบิทคอย (Bitcoin) ที่เป็น Cryptocurrency ชนิดแรก ซึ่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2009 และยังคง

ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยคำว่า Cryptocurrency มาจาก 2 คำผสมกัน คือ การเข้ารหัส 

(Cryptography) และสกุลเงิน (Currency) เนื่องจาก Cryptocurrency มีการทำธุรกรรมอยู่บนเทคโนโลยีที่เรียกว่า 

“Distributed Ledger Technology  (DLT)” ซึ่งการทำธุรกรรมบนเทคโนโลยี DLT จะต้องมีการตรวจสอบความ

ถูกต้องของธุรกรรมด้วย  

ผู้วิจัยจึงความสนใจในเร่ืองปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของนักลงทุนใน

ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล

ของนักลงทุน โดยมีแนวคิดในงานวิจัยคือ การศึกษาจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ

ประสบการณ์ลงทุน ว่ามีความสัมพันธ์มากน้อยเพียงใดต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ของประชากรในจังหวัด

กรุงเทพมหานครฯ และศึกษาปัจจัยในการลงทุนด้านต่าง ๆ ว่ามีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของนัก

ลงทุนหรือไม่ โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นโอกาสให้กับผู้ลงทุนนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อกำหนดเป้าหมายกลยุทธ์

ในการวางแผนการลงทุนให้เกิดประโยชน์ตรงกับเป้าหมายและลดข้อผิดพลาดในด้านต่าง ๆ ให้น้อยลงเพื่อให้เกิดความ

มั่นใจกับผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของประชากรกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ของประชากรกรุงเทพมหานครจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมในการลงทุนมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของประชากรกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของเขตงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของคนกรุงเทพมหานคร โดย

การวิจัยมีขอบเขตการวิจัยดังหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ขอบเขตด้านประชากร ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษากลุ่มตัวอย่างนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 

400 คน 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการ

ลงทุน, ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุน, การตัดสินใจในการลงทุน, และการศึกษาวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ได้แก่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้, และประสบการณ์ในการ

ลงทุน 

ตัวแปรด้านปัจจัยแวดล้อมในการลงทุน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคมและการเมือง, ด้าน

ข้อมูลข่าวสาร, ด้านความเสี่ยง, และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

2. ต ัวแปรตาม (Dependent variable) ค ือการต ัดส ินใจลงท ุนในสก ุลเง ินด ิจ ิท ัลของประชากร

กรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของประชากรกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของประชากรกรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตาม เพศ  

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และประสบการณ์ในการลงทุน 

3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยแวดล้อมในการลงทุนมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของประชากร

กรุงเทพมหานคร 
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การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุน 

การลงทุน หมายถึง การออมเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่งผู้ลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงที่

เพิ่มขึ้นเช่นกัน การตัดสินใจนาเงินออมมาลงทุน เราจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และศึกษาหาข้อมูลที่

เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้รับผลตอบแทน (จิรัตน์ สังข์แก้ว , 2544, หน้า 6 อ้างถึงใน กนกวรรณ ศรีนวล, 

2558) การลงทุนแบ่งเป ็นประเภทใหญ่ได ้ 3 ประเภท คือ  การลงทุนเพื ่อการบริโภค (Consumer 

Investment), การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment), และการลงทุนในหลักทรัพย์ 

(Financial or Securities Investment) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมด้านการลงทุน 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที ่สุดที ่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนและก่อให้เกิด

ผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผู้ลงทุนได้มากที่สุด (นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์, 2564) ในการสังเกตและ

วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจว่า ณ ขณะนั้นระบบเศรษฐกิจอยู่ในช่วงใด สามารถพิจารณาได้จาก “วัฏจักร

เศรษฐกิจ” (Economic Cycle)  ซึ่งจะบ่งบอกถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจในช่วง

ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยวัฏจักรเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น 4 ระยะ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 

2558) ได้แก ่

1. เศรษฐกิจขยายตัว (Expansion/Recovery) เป็นช่วงที่การผลิตและการจ้างงานเริ่มเพิ่มขึ้น 

รายได้และรายจ่ายของครัวเรือนสูงขึ้น ทิศทางการลงทุนมีแนวโน้มดีขึ้น 

2. เศรษฐกิจรุ่งเรือง (Peak) เป็นจุดสูงสุดของวัฏจักร ณ จุดนี้ระบบเศรษฐกิจจะมีประสิทธิภาพ

สูงสุด ทั้งการผลิตและการบริโภค เริ่มมีการขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

ระดับราคาสูง ธุรกิจมีกำไรสูงตามไปด้วย 

3. เศรษฐกิจถดถอย (Contraction/Recession) เป็นช่วงที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ ่มลดลง 

GDP และความต้องการสินค้าโดยรวมลดลง  

4. เศรษฐกิจตกต่ำ (Trough) ช่วงเวลานี้การว่างงานสงู ความต้องการสินค้าโดยรวมลดลง สินค้า

ที่ผลิตขึ้นมาไม่สามารถขายได้ กำไรของธุรกิจลดลง การขยายตัวทางธุรกิจจะอยู่ในอัตราต่ำ เนื่องจาก

ความเสี่ยงในการขาดทุนสูง 

รูปแบบเศรษฐกิจโดยทั่วไป สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 1. หากเศรษฐกิจดีจะส่งผลให้

เกิดแนวโน้มของการลงทุนมากข้ึน รวมถึงจากการขยายตัวของกิจการต่าง ๆ และภาพรวมของตลาดทนุ

ที่เป็นไปในทิศทางบวกและ 2. หากเศรษฐกิจไม่ดีจะส่งผลให้ทิศทางของตลาด การเงิน และการลงทุน

เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม 
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ปัจจัยด้านสังคมและการเมือง 

ปัจจัยทางสังคมและการเมือง เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดและราคาสินทรัพย์ได้อย่าง

รวดเร็วและมีความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การเมืองในประเทศ (นิภาพันธ์ พูนเสถียร

ทรัพย์, 2565) และเสถียรภาพทางการเมืองยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ (Barro, 1991; Svensson, 

1998) และมีความสัมพันธ์ผกผันกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุน (Alesina et al., 1996) 

เนื่องจากเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการกำหนดนโยบายทางการเมืองของรัฐ เช่น อัตราภาษี นโยบายการ

ส่งเสริมการลงทุน การส่งออกในต่างประเทศ เป็นต้น 

 

ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร 

ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร เป็นข้อมูลที่มักจะถูกนำมาใช้ประกอบกับการตัดสินใจของผู้ลงทุน

ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงขั้นตัดสินใจที่จะลงทุน (กนกวรรณ ศรีนวล, 2558; ภัททิยา เพ็งประไพ และ บุฏกา 

ปัณฑุรอัมพร, 2564) โดยจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกกต้อง มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และรวดเร็ว

สอดคล้องกับความผันผวนของตลาดสกุลเงินดิจิทัล 

 

ปัจจัยด้านความเสี่ยง 

ความเสี่ยงในการลงทุน เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผลตอบแทนจริงที่ผู้ลงทุนได้รับ แปรผันไปจาก

ผลจตอบแทนที่คาดหวังเนื่องจากปัจจัยต่างๆ (สุภาว์ จุลนาพันธ์ , 2529 อ้างถึงใน ภัททิยา เพ็งประไพ 

และ บุฏกา ปัณฑุรอัมพร, 2564) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน, ความเสี่ยงเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย, ความเสี่ยงจากภาวะตลาด, ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมือง, ความเสี่ยงจากสถานการณ์ หรือเหตการณ์อื่นๆ  เช่น การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ภาวะเงิน

เฟ้อ ค่าแรงงาน เป็นต้น ดังนั้นผู้ลงทุนควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนการลงทุนเสมอ (สิริรักษ์ 

ธัญญะไพศาล, ไกรวุฒิ ตั้งสัตยาชีพ, และ สิริภา ธัญญะไพศาล, 2564) โดยเฉพาะการลงทุนในสกุลเงิน

ดิจิทัลที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกัน 

 

ปัจจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการลงทุน 

ปัจจุบันทั่วโลกได้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการลงทุน

และตอบสนองกับความต้องการของผู้ลงทุนในหลากหลายรูปแบบ การพัฒนาช่องทางการสื่อสารและ

การเข้าถึงผู้ลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ ที่มีความสะดวกรวดเร็วและหลากหลาย (สิริรักษ์ ธัญญะไพศาล

, ไกรวุฒิ ตั้งสัตยาชีพ, และ สิริภา ธัญญะไพศาล, 2564) 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการลงทุน เป็นปัจจัยที ่มีความสำคัญในการตัดสินใจลงทุน

เนื่องจาก เป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับ (Fishbein & Ajzen, 1975; Bagozzi and Warshaw, 1989:982-

1003; ภัททิยา เพ็งประไพ และ บุฏกา ปัณฑุรอัมพร, 2564) ให้เป็นช่องทางสำหรับการเข้าถึง การรับรู้ 
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และการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางที่มีความหลากหลายและสะดวกรวดเร็ว จนกระทั่งกลายเป็นสื่อกลาง

หรือเครื่องมือในการลงทุน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ (ภานุพงศ์ เสกทวีลาภ, 2557 อ้างถึงใน 

บรมกิจ ดอนละคร และนรชัย อรินต๊ะทราย, 2561) 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิน 

การตัดสินใจเป็นกระบวนการเลือกในระหว่างทางเลือกต่าง ๆ แต่ในกระบวนการเลือก ทางเลือกต่าง ๆ 

ดังกล่าวนั้นมีสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายประการ เป็นกระบวนการของกิจกรรม 3 ประการ (Simon, 1966) 

ได้แก ่

1. กิจกรรมด้านเชาว์ปัญญา ( Intelligence activity) หมายถึงการสืบเสาะหา ข้อมูลข่าวสารภาพ

สิ่งแวดล้อมสำหรับใช้ในการตัดสินใจ 

2. กิจกรรมการออกแบบ (Design activity) เป็นการสร้างการพัฒนา และการ วิเคราะห์ แนวทางต่าง 

ๆที่น่าจะนำ ไปปฏิบัติได้ 

3. กิจกรรมการคัดเลือก (Choice activity) คือการเลือกทางอันเหมาะสมที่จะ ทำไปปฏิบัติจริงขั้นตอน

ทั้งสามประการนี้ทาให้เห็นธรรมชาติที่สำคัญของการตัดสินใจว่าเป็น กระบวนการตามลำดับขั้น อันที่จะเลือก

ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งออกมาสำหรับใช้ในการปฏิบัติ 

การตัดสินใจ ยังหมายถึง การเลือกทางปฏิบัติซึ่งมีอยู่หลายทาง เป็นแนวทางปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่วาง

ไว้ เป็นการตัดสินใจกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายสิ่งหลายอย่าง การตัดสินใจ มักเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ยุ่งยาก

สลับซับซ้อน และมีวิธีการแก้ไขปัญหามากกว่าหนึ่งอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเป็นการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจาก

ทางเลือกหลายๆ ทางเลือก เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ไม่เกิดความเสียหาย หรือให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

เท่าที่จะเป็นไปได้ (อภิญญา จรูญพร, 2515 อ้างถึงใน กนกวรรณ ศรีนวล, 2558; ศศิมา สุขสว่าง, 2561) 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การตัดสินใจลงทุน คือ การเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่ดีที่สุดที่ตอบความต้องการและ

วัตถุประสงค์ของการลงทุนที่ตั้งเป้าหมายไว้ เช่น กำไรที่สูงกว่าการลงทุนประเภทอื่น การลงทุนเพื่อวางแผน

เกษียณ และได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับค่าเสียโอกาส  ผ่านการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อให้ได้ประโยชน์

และตอบวัตถุประสงค์ให้ได้มากที่สุด 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถกำหนกกรอบแนวความคิดในการศึกษาคร้ังนี้ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง เป็นการศึกษาตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่จริง  ซึ่งเป็นการ

วิจัยโดยไม่มีการกระทำ หรือควบคุมตัวแปรใด ๆ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียวโดยใช้เครื่องมือในงานวิจัย

เป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

กลุ่มประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 400 คน ผ่านการ

เลือกสุ่มตัวอย่าง โดยคำนวณหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงจากตารางการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ (Yamane, 

1967) จากค่าความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

เครื่องมือที่ผู้ศึกษาใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ โดยลักษณะของคำถาม

จะประกอบไปด้วยคำถามทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

ประสบการณ์ในการลงทุน เป็นคำถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ กำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

เลือกตอบเพียงคำตอบเดียว 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. อาชีพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. รายได ้
6. ประสบการณ์ในการลงทุน 

ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุน 
1. ด้านเศรษฐกิจ 
2. ด้านสังคมและการเมือง 
3. ด้านข้อมูลข่าวสาร 
4. ด้านความเสี่ยง 
5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ด้านการลงทุน 

การตัดสินใจลงทุนใน

สกุลเงินดิจิทัล 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการลงทุน ประกอบไปด้วยคำถามทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม

และการเมือง, ด้านข้อมูลข่าวสาร, ด้านความเสี่ยง, และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย

คำถามทั้งหมด 14 ข้อ ในลักษณะของการประเมินค่าความสำคัญ แบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้ 

ระดับความคิดเห็นมากที่สุด  5 คะแนน 

ระดับความคิดเห็นมาก        4 คะแนน 

ระดับความคิดเห็นปานกลาง  3 คะแนน 

ระดับความคิดเห็นน้อย       2 คะแนน 

ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  1 คะแนน 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของประชากรในกรุงเทพมหานคร  ประกอบไปด้วย

คำถามทั้งหมด 14 ข้อ ในลักษณะของการประเมินค่าความสำคัญ แบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้ 

ระดับความคิดเห็นมากที่สุด  5 คะแนน 

ระดับความคิดเห็นมาก        4 คะแนน 

ระดับความคิดเห็นปานกลาง  3 คะแนน 

ระดับความคิดเห็นน้อย       2 คะแนน 

ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  1 คะแนน 

4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คำถาม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข  เป็น

คำถามในลักษณะคำถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติในเชิงพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1.1. ใช้ค่าร้อยละและค่าความถี่กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่มได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ 

อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ และประสบการณ์ในการลงทุน 

1.2. ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย ในการอธิบายลักษณะตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ 

ได้แก่ ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุน และ การตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของประชากร

กรุงเทพมหานคร 

2. สถิติอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

2.1. เพื่อศึกษาการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของประชากรกรุงเทพมหานคร  โดยจำแนกตามเพศ โดยใช้

สถิติการทดสอบแบบ t-test 

2.2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตาม 

อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการลงทุน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

สถิต ิความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปสู ่การ

เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยการใช้วิธีของ LSD 
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2.3. เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมในการลงทุน ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของประชากร

กรุงเทพมหานคร  จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข ้อมูลแบบสอบถามการวิจ ัย เรื ่องการตัดสินใจลงทุนในสกุลเง ินดิจิท ัลของประชากร

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของประชากรกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัย

ประชากร สามารถสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

- ประชากรกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพและรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล

แตกต่างกัน 

- ประชากรกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการลงทุนต่างกัน มีการ

ตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลไม่ต่างกัน 

2. วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุนที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของประชากร

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

- ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุนด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกลุ

เงินดิจิทัลของประชากรกรุงเทพมหานคร 

- ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุนด้านสังคมและการเมือง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ไม่มีผลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของประชากรกรุงเทพมหานคร 

 

ข้อเสนอแนะ 

การนำผลวิจัยไปใช้ 

ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอาชีพและรายได้  สามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการตอบสนองความ

ต้องการต่อกลุ่มเป้าหมายของผู้แนะนำการลงทุน 

 

การเสนอแนะการทำวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของนักลงทุนในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม อาจกระจายกลุ่ม

ตัวอย่างไปตามหัวเมืองหลักที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ เช่น เชียงใหม่ในภาคเหนือ, ขอนแก่นในภาคอีสาน, ชลบุรีใน

ภาคตะวันออก, และสงขลาในภาคใต้ เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีความครอบคลุมมากข้ึน 

2. การทำแบบสอบถามให้มีประเด็นที่หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น เช่น แรงจูงใจที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจ, อิทธิพลของสื่อในสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการลงทุน , สกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมในการลงทุน 

เป็นต้น 
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