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บทคดัย่อ 
การวิจัยเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงคเ์พื่อ(1) เพื่อศกึษาการตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศกึษาการตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม เพศ อายุ การศกึษา อาชพี รายได้ (3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครกบัปจัจยัต่อการลงทุน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ประชากรที่
ลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 237 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครือ่งมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลู ในการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัครัง้นี้แบ่งเป็น 2 สว่น ดงันี้ (1) 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) สถติเิชงิอนุมาน ไดแ้ก่สถติกิารทดสอบแบบ T-Test และใช้ในสถติิ
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ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) และหากในการวเิคราะห์พบความแตกต่าง 
จะน าไปเปรยีบเทยีบเป็นรายคูโ่ดยใชว้ธิขีอง LSD 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า (1) เพศมอีทิธพิลต่อการลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลั ที่
แตกต่างกนัและรายได ้มอีทิธพิลต่อการเลอืกลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัทีแ่ตกต่างกนั (2) ปจัจยั
ทีม่ผีลต่อการลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัของประชากร ผลการวจิยัจะน าไปปรบัปรุงและพฒันา
ทางการตลาดของผูใ้หบ้รกิารใหเ้ขา้ถงึกลุม่เป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน 
ค าส าคญั : การเลือกสกุลเงนิดิจทิลั ; การตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดิจทิลั ; เทคโนโลย ี; 
ความเสีย่ง 

Abstract 
 Research of factors contributing to digital currency investments of Thai 
population in Bangkok. The purpose are as follows, (1) To study about decision making 
of digital currency investments of Thai population in Bangkok ( 2 )  To study about 
decision making of digital currency investments of Thai population in Bangkok sorted 
by sex, age, education, occupation and income ( 3)  To study relationship between 
decision making of digital currency investments of Thai population in Bangkok and 
factors of investment. The sample size in the research consists of 2 3 7  of Thai 
population in Bangkok that invest in digital currency using questionnaire as a tool for 
data collection. For data analysis in the research is divided into two parts as follows, 
( 1)  Statistics used for descriptive statistics that are frequency, percentage value, 
median and standard deviation (2) Inferential statistics that are statistic of T-test value 
and use of one-way ANOVA value. If any difference is found, it will be taken to compare 
each pair using LSD method  

Hypothesis test result found that ( 1)  Sex has an influence on different digital 
currency investment, as well as income has an influence on choosing different digital 
currency investment ( 2)  The factors contributing to digital currency investment of 
population and its research will be used to implement and develop service provider’s 
marketing strategies so that it could increase the reach of their target market  



Important wordings: choosing digital currency, decision making of digital currency 
investment, technology, risk 

บทน า 
 ในยุคปจัจุบนัทีเ่ทคโนโลยมีกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ มงีานวจิยันวตักรรมใหม่ๆ  
เกดิขึน้มากมาย ซึ่งนวตักรรมเหล่านี้สรา้งขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และ  
นวตักรรมซึ่งเป็นที่กล่าวถึงอย่างแพร่หลายคือเทคโนโลยี บล็อกเชน (Blockchain) โดย
คณะกรรมการจดัท าบรรณานุกรมศพัท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งราช
บณัฑติย์ สภาได้ให้ความหมายของ บลอ็กเชน (Blockchain) คอืวธิกีารเก็บขอ้มูลรายการ
เปลี่ยนแปลงตาม หลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกัน
ตามล าดบัเวลาทีข่อ้มลูเขา้มา กลุ่มขอ้มลูดงักล่าวจะเผยแพร่ไปใหผู้ใ้ชใ้นโครงขา่ยทีก่ าหนด
ได้ทราบทัว่กนั ทัง้นี้ผู้ใช้จะทราบถึงการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงในบลอ็กเชน (Blockchain) 
ทุกรายการตลอดเวลาและเป็นการทางธุรกรรมที่ปลอดภยัที่สุดและน่าเชื่อถือโดยไม่ผ่าน
ตวักลางหรอืสถาบนัการเงนิ 

ผูว้จิยัสนใจเกีย่วกบัเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งศกึษาแนวคดิการในการวจิยั คอื การศกึษาจ าแนกตามขอ้มลูส่วน
บุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ว่ามคีวามสมัพนัธ์มากน้อย
เพยีงใดเพือ่น าไปใชว้างแผนและมมุมองการลงทุนในอนาคตต่อไป 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพือ่ศกึษาการตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัของประชากรในเขตกรงุเทพมหานคร 
2. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

จ าแนกตาม เพศ อาย ุการศกึษา อาชพี รายได ้
3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัของประชากรใน

เขตกรงุเทพมหานครกบัปจัจยัต่อการลงทุน 

 

 

 



ขอบเขตการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขต ดงันี้ 

1. ขอบเขตดา้นตวัแปร 
1.1  ตวัแปรอสิระ (Independent variable) ทีไ่ดก้ าหนดขึน้เพือ่การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ 

ไดแ้ก่ 
1.1.1 ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุการศกึษา รายได ้
1.1.2 ปจัจยัต่อการลงทุน ประกอบไปดว้ย ดา้นความเสีย่ง ดา้นขา่วสาร ดา้นการ

ยอมรบัเทคโนโลย ี
1.2  ตวัแปรตาม (Dependent variable) ที่ได้ก าหนดขึน้เพื่อการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ 

คอื การตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัของประชากรในเขตกรงุเทพมหานคร 
2. ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวจิยัในครัง้นี้ คอื ประชากรที่ลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัในเขต
กรงุเทพมหานคร การสุม่ตวัอยา่งจะใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ านวน 237 คน เพื่อเป็นกลุ่มตวัอย่างที่มคีุณสมบตัแิละคุณลกัษณะที่สามารถเป็นตวัแทน
ของประชากรตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  

3. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่
ประชากรทีล่งทุนในสกุลเงนิดจิทิลัในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ขอบเขตระยะเวลา 
ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการศกึษา ระหว่างเดอืน กุมภาพนัธ์ – เมษายน 
2565 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. เพือ่ทราบถงึการตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัของประชากรในเขต
กรงุเทพมหานคร 

2. เพื่ อทราบถึงการตัดสิน ใจลงทุน ในส กุล เ งินดิจิทัล ของประชากร ใน เขต
กรงุเทพมหานครจ าแนกตาม เพศ อาย ุการศกึษา อาชพี รายได ้

3. เพื่อทราบถงึความสมัพนัธร์ะหว่างการตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัของประชากร
ในเขตกรงุเทพมหานครกบัปจัจยัต่อการลงทุน 

 



กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

สมมติฐานการวิจยั 
1. เพศ อายุ การศกึษา อาชพี รายได ้ต่างกนัท าใหก้ารตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลั

ของประชากรในเขตกรงุเทพมหานคร ต่างกนั 
2. ปจัจยัต่อการลงทุนที่มผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดิจิทลัของประชากรใน

กรงุเทพมหานคร 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
แนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2539) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ 

ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้ลกัษณะงานประชากรศาสตรเ์ป็น
ลกัษณะทีส่ าคญั และสถติทิีว่ดัได ้

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (2552) กล่าวว่า การลงทุน หมายถงึ กระบวนการทีผู่้
ลงทุนเลอืกทีจ่ะชะลอ การใชจ้่ายในวนันี้เพื่อสรา้งความมัง่คัง่ใหเ้พิม่สูงขึน้ในอนาคต ไม่ว่า
เป็นการซือ้หลกัทรพัยห์รอืตราสารการเงนิประเภท ต่างๆ  

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (2561) อธิบายความหมาย เงินสกุลดิจิทัล คือ 
กระบวนการ ค านวณตรวจสอบความถูกตอ้งของธุรกรรม ไดร้บัผลตอบแทนเป็นเหรยีญของ
สกุลเงนิดจิทิลั กระบวนการนี้ เรยีกวา่การขดุเหมอืง (mining) 

ลกัษณะส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. การศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้ 

การตัดสินใจลงทุนในสกลุเงนิดิจิทลัของประชากร 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
1. ด้านการออม 

2. ด้านการเกง็ก าไร 

3. ด้านการกระจายความเส่ียง 

ปัจจัยต่อการลงทุน 
1. ด้านความเส่ียง 
2. ด้านข่าวสาร 
3. ด้านการยอมรับเทคโนโลย ี



งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
บทิคอยน์เป็นสกุลเงนิแบบดจิทิลั ทีถู่กพฒันามาพรอ้มกบัระบบบลอ็กเชนโดยกลุ่มคนที่

ใช ้นามแฝงว่า ซาโตช ินากาโมโตะ โดยบทิคอยน์สามารถใชใ้นการแลกเปลีย่นซื้อขายและ
ช าระเงินได้ โดยไม่มีตัวกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวบิทคอยน์เป็นสกุลเงินที่อยู่ ในระบบ
อนิเตอรเ์น็ตจะไมม่กีารน าสนิทรพัยม์าคา้ประกนั จงึเสมอืนเป็นสกุลเงนิทีส่ามารถใชก้นัไดท้ัง้
โลกโดยมมีลูค่าเท่ากนั โดยการจะไดบ้ทิคอยน์ มาครอบครองนัน่สามารถท าได ้2 วธิกีค็อืวธิี
แรกคอืซือ้โดยตรง วธิทีีส่องคอืตอ้งท าการขดุ (Mining) เป็นการใชร้ะบบคอมพวิเตอรม์าช่วย
ตรวจสอบรายการเดนิบญัชแีบบสาธารณะทีเ่รยีกว่าบลอ็คเชนกจ็ะไดบ้ทิคอยน์มาเป็นรางวลั 
ซึ่งบทิคอยน์นัน้จะคล้ายกบักบัทองค าที่เป็นทรพัยากรที่มจี ากดั ราคาของบทิคอยน์นัน้จงึ
ขึน้อยูก่บัอุปสงคข์องคนทีต่อ้งการครอบครอง ยิง่มคีวามตอ้งการ ของผูค้นมากยิง่ขึน้เท่าไหร่
ราคาของบทิคอยน์กจ็ะยิง่สงูขึน้มากเท่านัน้ (โศภนิ ถนอนเพช็รสงา่ , และ วรรณรพ ีบานชื่น
จติร, 2561) 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 การศกึษาครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ผู้วจิยัได้ด าเนินการด้วยรูปแบบการวจิยัเชงิ
ส ารวจ โดยใชเ้ครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามครัง้นี้ เกดิจากทีผู่ว้จิยั
ไดท้ าการทบทวนงานวจิยั วรรณกรรม และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง จากนัน้จงึท าการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู และน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหข์อ้มลู ดว้ยวธิกีารวเิคราะหท์างสถติิ 
 ขนาดกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ประชากรทีล่งทุนในสกุลเงนิดจิทิลัใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มตวัอย่างจะใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling) จ านวน 237 คน เพื่อเป็นกลุ่มตวัอย่างที่มคีุณสมบตัิและคุณลกัษณะที่สามารถ
เป็นตวัแทนของประชากรตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัในครัง้นี้ 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
1. การศกึษาคน้ควา้หาขอ้มลู ทบทวนแนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวั

แปรปจัจยัทีม่ผีลต่อการลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัของประชากรในเขตกรงุเทพมหานคร 
2. นิยามศพัท์เฉพาะของตวัแปรตาม จดัท าเพื่อท าใหค้วามหมายของตวัแปรต่างๆ

สามารถวดัผลไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ขึน้ 
3. น านิยามศพัท์เฉพาะทีไ่ดม้าสรา้งเป็นขอ้ค าถามทีม่คีวามครอบคลุม และสมัพนัธ์

กบันิยามศพัทข์องตวัแปรทัง้หมด 



4. จดัท ารา่งแบบสอบถาม ซึง่ประกอบดว้ย 3 สว่น ดงันี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ โดยเป็นคาถามแบบหลาย ตัวเลือก (Multiple 
Choices Questions) ใหผู้ต้อบเลอืกเพยีงขอ้เดยีว รวมทัง้หมด 6 ขอ้ 

 ส่วนที ่2 ค าถามเกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครประกอบด้วย ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า(Rating Scale) ของลเิคอรท์ (Likert Scale) ทัง้หมดจ านวน 3 ขอ้ ใน
การแบบประเมนิคา่ความส าคญั แบ่งออกเป็น 5 ระดบั (5=มากทีส่ดุ และ 1=น้อยทีส่ดุ) 

 สว่นที ่3 ค าถามเกีย่วกบัปจัจยัต่อการลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยปจัจยัในด้านต่างๆ โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบให้
เลอืกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลเิคอรท์ (Likert Scale) ทัง้หมด
จ านวน 16 ขอ้ ในการแบบประเมนิค่าความส าคญั แบ่งออกเป็น 5 ระดบั (5=มากทีสุ่ด และ 
1=น้อยทีส่ดุ) 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistic) ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
 1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ กบัตวัแปรที่มรีะดับการวดัเชิงกลุ่ม 
ไดแ้ก่ดา้นประชากร ดา้นเพศ อาย ุการศกึษา อาชพี และรายได ้
 1.2 ใชส้ว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคา่เฉลีย่ (Mean) ในการ
อธบิายคุณลกัษณะกบัตวัแปรที่มรีะดบัการวดัเชงิปรมิาณ ได้แก่ ปจัจยัต่อการลงทุนด้าน
ความเสีย่ง ปจัจยัต่อการลงทุนดา้นขา่วสาร ปจัจยัต่อการลงทุนดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ี
 2. สถติอินุมาน (Inferential Statistic) ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

 2.1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของประชากรในเขต
กรงุเทพมหานครโดยจ าแนกตาม เพศ โดยใชส้ถติกิารทดสอบแบบ T-Test 
 2.2 เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของประชากรในเขต  
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม อายุ การศกึษา อาชพี และรายได้ โดยใช้การวเิคราะห์
ขอ้มลูดว้ยสถติคิวามแปรปรานทางเดยีว F-Test(One-way ANOVA) หากพบความแตกต่าง
จะน าไปสูก่ารเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ โดยการใชว้ธิขีอง LSD 



 2.3 เพือ่ศกึษาปจัจยัต่อการลงทุนทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร จะใช้การวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) 

สรปุผลการศึกษา 
 นักลงทุนมากทีสุ่ดคอื เพศหญงิ จ านวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.20 และเพศชาย 
111 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.80 มอีายขุองนกัลงทุน มากทีส่ดุ คอืชว่งอายุ 30-39 ปี จ านวน 87 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 20-29 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.20 และ ช่วงอายุทีน้่อยทีสุ่ด คอื ช่วงอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
3.00 มรีะดบัการศกึษาของนักลงทุน มากทีสุ่ดคอื ปรญิญาตร ีจ านวน 143 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 60.30 รองลงมาคอืปรญิญาโทขึน้ไป จ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.40 และ ต ่ากว่า
ปรญิญาตร ีจ านวน 41 คนคดิเป็นรอ้ยละ 17.30 ตามล าดบั มอีาชพีของนักลงทุน มากทีสุ่ด 
คอื พนกังานบรษิทัจ านวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.30 รองลงมาคอื เจา้ของกจิการจ านวน 
52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.90 อาชพีนกัศกึษา จ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.10 ตามล าดบั 
และอาชพีที่น้อยที่สุด คอื อาชพีอื่นๆ จ านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 4.00 มรีายได้ของนัก
ลงทุน มากที่สุดคือ รายได้ 20,001 - 40,000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 28.70 
รองลงมาคือ รายได้ระหว่าง 40,001 - 60,000 บาท จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30 
และรายได้ช่วงที่น้อยที่สุดระหว่าง 60,001 - 80,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.60 และแบ่งตามประเภทสกุลเงนิดจิทิลัทีถ่อื พบวา่ประเภทสกุลเงนิดจิทิลัทีน่กัลงทุน ลงทุน
มากทีสุ่ด คอื BTC จ านวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.00  รองลงมาคอื ETH จ านวน 43 คน 
คดิเป็นร้อยละ 18.10 และ BNB จ านวน 43 คน คดิเป็นร้อยละ 18.10 และลงทุนน้อยที่สุด 
คอื XRP จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.20 
 ขอ้มูลเกี่ยวกบัระดบัความคดิเหน็ของนักลงทุน เรื่องการตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิ
ดจิทิลัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าระดบัความคดิเหน็ของนักลงทุน  ส าหรบั
ผลการพิจารณาโดยรวมมีระดบัความคิดเห็นระดบัมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.80 เมื่อ
พจิารณารายขอ้ คอื ดา้นการออมมรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 3.73 รองลงมาคอืดา้นการเกง็ก าไรโดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.97 และดา้นกระจายความ
เสีย่งโดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.70 ตามล าดบั  



 ขอ้มูลเกี่ยวกบัปจัจยัต่อการลงทุนดา้นความเสีย่ง พบว่า ระดบัความคดิเหน็ของนัก
ลงทุนเรื่องปจัจยัต่อการลงทุนดา้นความเสีย่ง ส าหรบัผลการพจิารณาโดยรวมมรีะดบัความ
คดิเหน็ระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 เมื่อพจิารณารายขอ้ คอื ท่านสามารถรบั
ความผนัผวนจากการลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลั มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก 
โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.67 ขอ้ถดัไปคอืท่านคดิว่าผู้ให้บรกิารที่ใช้ มคีวามน่าเชื่อถือโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.67 และท่านคดิว่าสกุลเงนิดจิทิลัอาจได้รบัการต่อต้าน จากสงัคมโดยมี
คา่เฉลีย่เท่ากบั 3.20 ตามล าดบั 
 ข้อมูลเกี่ยวกบัปจัจยัต่อการลงทุนด้านข่าวสาร พบว่า ระดบัความคิดเห็นของนัก
ลงทุนเรื่องปจัจยัต่อการลงทุนด้านข่าวสาร ส าหรบัผลการพจิารณาโดยรวมมรีะดบัความ
คดิเหน็ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.70 เมื่อพจิารณารายขอ้ คอื ท่านสามารถใช้สื่อ
ออนไลน์ Facebook, Twitter และ Pantip ใหเ้ป็นประโยชน์ประกอบกบัการตดัสนิใจลงทุน มี
ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.80 ข้อถดัไปคือท่าน
ไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัสกุลเงนิดจิทิลัผ่านสือ่ออนไลน์โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  3.80 ขอ้ถดัไปคอื
ปจัจุบนัท่านตดิตามข่าวสารเกี่ยวกบัสกุลเงนิดจิทิลัโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.57 และสุดท้าย
ท่านลงัเลเกี่ยวกบัข่าวสารใหม่ที่เขา้มากระทบกบัสกุลเงนิดจิทิลัโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั  3.63 
ตามล าดบั 
 ข้อมูลเกี่ยวกบัปจัจยัต่อการลงทุนด้านการยอมรบัเทคโนโลยี พบว่า ระดบัความ
คดิเหน็ของนกัลงทุนเรือ่งปจัจยัต่อการลงทุนดา้นเทคโนโลย ีส าหรบัผลการพจิารณาโดยรวม
มรีะดบัความคดิเหน็ระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.44 เมื่อพจิารณารายขอ้ คอืการ
ใช้งานสกุลเงนิดิจทิลัมคีวามซบัซ้อนมรีะดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก  โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.63 ขอ้ถดัไปคอืท่านตัง้ใจจะใชส้กุลเงนิดจิทิลัอย่างสม ่าเสมอโดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.50 ขอ้ถดัไปคอืท่านรูส้กึพงึพอใจกบัสกุลเงนิดจิทิลัโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 และ
ทา่นคดิวา่สกุลเงนิดจิทิลัใชง้านในชวีติจรงิไดโ้ดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.30 ตามล าดบั 
 ผลการทดสอบปจัจัยที่มีผลต่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม เพศ  พบว่า ด้านการออม มคี่า Sig. เท่ากบั 0.052 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 หมายความว่า ประชากรทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิ
ดจิทิลัไม่แตกต่างกนั ในดา้นการออมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีว่างไว ้ 



ดา้นการเกง็ก าไร มคีา่ Sig. เท่ากบั 0.748 ซึง่มากกวา่ 0.05 หมายความวา่ ประชากร
ทีม่เีพศแตกต่างกนั การตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัไม่แตกต่างกนั ในดา้นการเกง็ก าไร
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบั สมมตฐิานทีว่างไว ้ 

ดา้นการกระจายความเสีย่ง มคี่า Sig. เท่ากบั 0.317 ซึง่มากกว่า 0.05 หมายความวา่ 
ประชากรทีม่เีพศแตกต่างกนั การตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัไมแ่ตกต่างกนั ในดา้นการ
กระจายความเสีย่ง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง กบัสมมตฐิานที่
วางไวก้ารประเมนิทางเลอืก ซึง่ถา้นักลงทุนทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนในสกุล
เงนิดจิทิลัแตกต่างกนั  

H0: ประชากรทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัของประชากร
ในเขตกรงุเทพมหานคร ไมแ่ตกต่างกนั  

H1: ประชากรทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัของประชากร
ในเขตกรงุเทพมหานคร แตกต่างกนั  

สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง  2 กลุ่ม ที่
เป็นอิสระจากกนั (Independent Sample t-test) โดยใช้ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยจะ
ปฏเิสธ สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) เมือ่ค่าระดบันยัส าคญัทางสถติิ
มคีา่น้อยกวา่ 0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัของประชากรใน
เขตกรงุเทพมหานครโดยจ าแนกตามอายุ โดยใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติคิวามแปรปรวน
ทางเดยีว F-Test (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสูก่ารเปรยีบเทยีบเป็น
รายคู ่โดยการใชว้ธิขีอง LSD พบวา่ 

ดา้นการออม มคี่า Sig. เท่ากบั 0.178 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่าประชากรทีม่ ี
อายุ แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชส้กุลเงนิดจิทิลัของประชากรในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการตระหนักถงึปญัหาหรอืความ ต้องการอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้ 

ดา้นการเกง็ก าไร มคี่า Sig. เท่ากบั 0.213 ซึง่มากกว่า 0.05 หมายความว่าประชากร
ที่มี อายุ  แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของประชากรในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการแสวงหาขอ้มลูอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้



ดา้นการกระจายความเสีย่ง มคี่า Sig. เท่ากบั 0.210 ซึง่มากกวา่ 0.05 หมายความวา่
ประชากรที่มี อายุ แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใช้สกุลเงนิดจิทิลัของประชากรในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการแสวงหาขอ้มลูอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

การทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามการศกึษา โดยใช้การวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว  F-Test (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การ
เปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ โดยการใชว้ธิขีอง LSD 

ดา้นการออม มคี่า Sig. เท่ากบั 0.991 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่าประชากรทีม่ ี
การศึกษา แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของประชากรในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในด้านการตระหนักถงึปญัหาหรอืความ ต้องการอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้ 

ดา้นการเกง็ก าไร มคี่า Sig. เท่ากบั 0.841 ซึง่มากกว่า 0.05 หมายความว่าประชากร
ที่มี อายุ  แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของประชากรในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการแสวงหาขอ้มลูอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

ดา้นการกระจายความเสีย่ง มคี่า Sig. เท่ากบั 0.391 ซึง่มากกวา่ 0.05 หมายความวา่
ประชากรที่มี อายุ แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใช้สกุลเงนิดจิทิลัของประชากรในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการแสวงหาขอ้มลูอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

การทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามการอาชพี โดยใช้การวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว  F-Test (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การ
เปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ โดยการใชว้ธิขีอง LSD 

ดา้นการออม มคี่า Sig. เท่ากบั 0.138 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่าประชากรทีม่ ี
อาชีพ  แตกต่ างกัน  มีการตัดสิน ใจใช้ส กุล เงินดิจิทัลของประชากรในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในด้านการตระหนักถงึปญัหาหรอืความ ต้องการอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้ 



ดา้นการเกง็ก าไร มคี่า Sig. เท่ากบั 0.063 ซึง่มากกว่า 0.05 หมายความว่าประชากร
ที่มี อาชีพ แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของประชากรในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการแสวงหาขอ้มลูอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

ดา้นการกระจายความเสีย่ง มคี่า Sig. เท่ากบั 0.442 ซึง่มากกวา่ 0.05 หมายความวา่
ประชากรทีม่ ีอาชพี แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชส้กุลเงนิดจิทิลัของประชากรในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการแสวงหาขอ้มลูอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

การทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามการรายได้ โดยใช้การวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถติคิวาม
แปรปรวนทางเดียว  F-Test (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การ
เปรยีบเทยีบเป็นรายคู ่โดยการใชว้ธิขีอง LSD 

ดา้นการออม มคี่า Sig. เท่ากบั 0.277 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่าประชากรทีม่ ี
รายได้  แตกต่ างกัน  มีการตัดสินใจใช้ส กุลเงินดิจิทัลของประชากรในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในด้านการตระหนักถงึปญัหาหรอืความ ต้องการอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้ 

ดา้นการเกง็ก าไร มคี่า Sig. เท่ากบั 0.608 ซึง่มากกว่า 0.05 หมายความว่าประชากร
ที่มี รายได้ แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของประชากรในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการแสวงหาขอ้มลูอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

ดา้นการกระจายความเสีย่ง มคี่า Sig. เท่ากบั 0.263 ซึง่มากกวา่ 0.05 หมายความวา่
ประชากรทีม่ ีรายได ้แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชส้กุลเงนิดจิทิลัของประชากรในเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการแสวงหาขอ้มลูอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

ดา้นการออม มคี่า Sig. เท่ากบั 0.903 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่าประชากรทีม่ ี
สกุลเงิน แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของประชากรในเขตพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในด้านการตระหนักถงึปญัหาหรอืความ ต้องการอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้ 



ดา้นการเกง็ก าไร มคี่า Sig. เท่ากบั 0.802 ซึง่มากกว่า 0.05 หมายความว่าประชากร
ที่มี สกุลเงิน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของประชากรในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการแสวงหาขอ้มลูอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

ดา้นการกระจายความเสีย่ง มคี่า Sig. เท่ากบั 0.931 ซึง่มากกวา่ 0.05 หมายความวา่
ประชากรทีม่ ีสกุลเงนิ แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชส้กุลเงนิดจิทิลัของประชากรในเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการแสวงหาขอ้มลูอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

ผลการทดสอบสมมติฐานการตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครกับปจัจัยต่อการลงทุน พบว่า ไม่มีปจัจยัใดๆ (ด้านความเสี่ยง,  ด้าน
ขา่วสาร, และดา้นยอมรบัเทคโนโลย)ี ทมีอีทิธพิลก าหนดการตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลั
กบัปจัจยัต่อการลงทุนโดยรวมทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธ์

กบัภาพลกัษณ์ของบรษิทั ไดร้อ้ยละ 0.595 (R2 = 0.354) และมคีา่ Sig. เท่ากบั 0.009 
ผู้วิจ ัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธิถ์ดถอย (B) ของตัวท านายมาเขียนเป็นสมการ

ความสมัพนัธข์องการตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยรวม ดงันี้ 

�̂� = 1.258 + (0.224)𝑥1 + (0.1.74)𝑥2 + (0.324)𝑥3 

อภิปรายผลการศึกษา 
 นักลงทุนมากทีสุ่ดคอื เพศหญงิ มอีายุ 30-39 ปี มรีะดบัการศกึษาของนักลงทุน มาก
ที่สุดคือ ปรญิญาตรี มอีาชีพของนักลงทุน มากที่สุด คือพนักงานบรษิัท มรีายได้ของนัก
ลงทุน มากที่สุดคอื รายได้ 20,001-40,000 บาท และแบ่งตามประเภทสกุลเงนิดจิทิลัที่ถือ 
ลงทุนมากทีส่ดุ คอื BTC 
 ขอ้มลูการลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผลการ
พจิารณาโดยรวมมรีะดบัความคดิเหน็ระดบัมาก สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อนุชา กุลวสิุทธิ ์
(2553,หน้า 2, อ้างถงึใน กนกดล สริวิฒันชยั และอทิธกิร ขาเดช, 2557) พบว่า การใส่เงนิ
เขา้ไปในธุรกรรมเพิม่มูลค่าในอนาคต เพื่อหวงัผลตอบแทนในรูปก าไรจากการซื้อขายเป็น
ส าคญั  



 ขอ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัต่อการลงทุนดา้นความเสีย่ง ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า การรบัรูค้วาม
เสีย่งเป็นปจัจยัทีน่ักลงทุนไดต้ระหนักรู ้และยอมรบั สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ จุฑารตัน์ชวด
นุช (2556) พบว่า การซื้อ ขาย การโอนเงนิและเป็นทีย่อมรบัในวงกวา้งมากขึน้แต่กม็คีวาม
เสีย่งส าหรบัผูใ้ชง้านดว้ย  
 ขอ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัต่อการลงทุนดา้นขา่วสาร พบวา่ ผลการพจิารณาโดยรวมมรีะดบั
ความคดิเหน็ระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกบั ณัฏฐนันท์ พธิวิตัโชตกุิล (2558) ได้ท าการศกึษา
วจิยัเรือ่งการยอมรบัเทคโนโลยโีทรศพัทม์อืถอื การตลาดผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ 
 ขอ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัต่อการลงทุนดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ีพบว่า ผลการพจิารณา
โดยรวมมรีะดบัความคดิเหน็ระดบัปานกลาง สอดคล้องกบั แนวคดิของ จุฑารตัน์ชวดนุช 
(2556) พบว่า ความมอีสิระที่ไรข้อ้ผูกมดัได้เปิดช่องทางในการอ านวยความ  สะดวกให้แก่
การซือ้ขายทัง้จ านวนผูใ้ชแ้ละมลูค่าการซือ้ขาย  

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้น้ี 
1. สามารถน าข้อมูลจากบทวิจัยเพื่อ เป็นแผนในการพัฒนาทางการตลาดกับ

กลุ่มเป้าหมายที่จะใช้บรกิาร ให้เขา้ถึงแนวทางให้ตรงกบันักลงทุนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใน
อนาคต 

2. นกัลงทุนควรศกึษาความเสีย่งของสกุลเงนิดจิทิลั  
3. ขา่วสารการลงทุนในปจัจุบนัสามารถหาไดง้า่ยนกัลงทุนตอ้งตดิตามใหท้นัเหตุการณ์  
4. ในเรื่องของเทคโนโลยีมคีวามปลอดภยัและรวดเรว็มากขึน้ ผูว้จิยัจงึมองว่าสกุลเงนิ

ดจิทิลัเป็นอกีหน่ึงทางเลอืกในดา้นการลงทุนทีต่อบโจทยค์นรุน่ใหมอ่ยา่งแทจ้รงิ 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. เมื่อเทคโนโลยีในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงไป ควรต้องศึกษาด้านเทคโนโลยีใน

อนาคตอยา่งต่อเนื่อง 
2. ควรศกึษาการลงทุนสนิทรพัยด์า้นอื่นเพิม่เตมิ เพือ่ลดความเสีย่งของสกุลเงนิดจิทิลั 
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