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บทคดัย่อ 
 การวจิยัในเรื-องของปัจจยัที-มผีลต่อราคาของ Cryptocurrency ในมมุมองของนกัลงทุนรายยอ่ย ใน
เขตกรงุเทพมหานครและปรมิลฑลมวีตัถุประสงคเ์พื-อ (1) เพื-อศกึษาปัจจยัที-มผีลต่อราคา Cryptocurrency 
ในมมมุมองของนกัลงทุนรายยอ่ย (2) เพื-อศกึษาปัจจยัที-มผีลต่อราคา Cryptocurrency ในมมุมองของนกั
ลงทุนรายยอ่ยจาํแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล (3) เพื-อศกึษาเกี-ยวกบัปัจจยัที-นกัลงทุนรายยอ่ยตดิตามเพื-อเป็น
ตวัเลอืกในการตดัสนิใจการลงทุน  

การวจิยัในครั ZงนีZไดท้าํการทดสอบโดยใชก้ลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัลงทุนรายยอ่ยที-มกีารลงทุนใน 
Cryptocurrency ที-อยูใ่นเขตกรงุเทพมหานครและปรมิลฑล เนื-องจากเป็นศนูยก์ลางของการลงทุนใน
ประเทศไทย จาํนวนทั Zงหมดที-ใชใ้นการวจิยัครั Zงเป็นจาํนวน 400 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื-องมอื
ในการรวบรวมขอ้มลู ในการวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยัในครั ZงนีZแบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงันีZ (1) สถติทิี-ใชใ้นการ
วเิคราะหเ์ชงิพรรณนา ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลี-ย และคา่สว่นเบี-ยงเบนมาตรฐาน (2) สถติเิชงิอนุมาน ไดแ้ก่ 
สถติกิารทดสอบแบบ T-Test และ One-Way ANOVA และหากพบความแตกต่างจะนําไปเปรยีบเทยีบเป็น
รายคูโ่ดยใชว้ธิขีอง LSD 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ ในมมุมองของนกัลงทุนรายยอ่ยปัจจยัที-มผีลต่อราคาของ 
Cryptocurrency มากที-สดุคอื ปัจจยัทางดา้นขา่วสารที-จะสง่ผลต่อราคามากที-สดุ รองลงมาคอืปัจจยัทางดา้น



นวตักรรมและความปลอดภยั ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกจิ และปัจจยัทางดา้นการวเิคราะหร์าคาดว้ยวธิกีารทาง
เทคนิค ตามลาํดบั 

 

ABSTRACT 
  The purpose of this research “the factor of Cryptocurrency price in perspective of retail 
investor in Bangkok and Vicinity” were conducted in order (1) To study the factor of Cryptocurrency 
price in view of retail investor (2) To study the factor of Cryptocurrency price in view of retail 
investor segregated by personal factors (3) To study the factor which retail investor used to 
consider for the investment. This present research was sampling the retail investor of 
Cryptocurrency in Bangkok and Boundary due to this area is a center of investment in Thailand, 
and 400 sampling were gathered for this study basis questionnaire. For the analyzation consist of 2 
parts (1) Descriptive Analyze Statistics i.e. Percentage, Average, Standard division (2) Inferential 
Statistics i.e. Statistic T-Test, One-Way ANOVA and any difference will be compared by LSD 
method. 
  The result of this hypothesis indicated that the most factor of Cryptocurrency price in 
perspective of retail investor is information factors which is affected the price significantly, 
Innovation and Security factors, Economy factors and Technical price analysis respectively. 

  

 
 

บทนํา  
 
ความเป็นมาและที;มาของปัญหา 

ในยคุของสงัคมปัจจุบนัมนุษยเ์ราไดข้ยบัเขา้ใกลโ้ลกของดจิทิลัมากขึZน จงึปฏเิสธไมไ่ดว้า่เรื-องของ
การเงนิตอ้งเกดิการเปลี-ยนแปลงในการเขา้สูโ่ลกยคุดจิทิลัตามไปดว้ย เราไมส่ามารถปฎเิสธไดว้า่เงนิกบั
มนุษยน์ั Zนมคีวามสาํคญัต่อกนัและกนัอยา่งมาก เพราะเงนิเป็นสื-อกลางในการแลกเปลี-ยนสิ-งของที-มนุษยน์ั Zน
ใชใ้นชวีติประจาํวนั และยงัใชเ้พื-อสรา้งความมั -นคงใหก้บัอนาคตของตวัมนุษยเ์องอกีดว้ย และหากเรามอง
ยอ้นกลบัไปในอดตีนั Zนระบบของการเงนิเกดิการเปลี-ยนแปลงมาทุก ๆ 50 ปี จากการใชเ้ปลอืกหอย แร่
ทองแดง แรเ่งนิ แรท่อง จนกระทั -งมาถงึธนบตัรกระดาษ และหลงัจากนีZ Cryptocurrency อาจจะเขา้มามี
บทบาทในโลกของการเงนิกเ็ป็นไปได ้

ปัจจุบนัไดม้กีารเปลี-ยนแปลงเกดิขึZนในลกัษณะของสกุลเงนิดจิทิลัต่าง ๆ ซึ-งมมีากมายหลายสกุล 
แต่ละสกุลเงนิดจิทิลันั Zนสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นหลากหลายทาง ไมว่า่จะเป็น สนิทรพัยท์ี-เป็น Store 
of value (สนิทรพัยท์ี-เกบ็รกัษามลูคา่ได)้ สนิทรพัยเ์พื-อเกง็กาํไร หรอืการนําสกุลเงนิบางสกุลมาใชช้าํระ



คา่ใชจ้า่ยในชวีติประจาํวนั ซึ-งจะเป็นการทาํธุรกรรมจะทาํธุรกรรมผา่นทางอนิเตอรเ์น็ต ผา่นระบบของ 
Blockchain ที-มคีวามปลอดภยัคอ่นขา้งสงู และสามารถตรวจสอบได ้

จากขอ้มลูขา้งตน้ที-กลา่วมาจะเหน็ไดว้า่ Cryptocurrency นั Zนไดม้กีารนํามาใชจ้รงิหรอืไดม้กีารสมัผสั
การใชง้านกนัมาบา้งแลว้ รวมไปถงึการเขา้มาของสถานบนัการเงนิใหญ่ๆ ระดบัโลก ที-ไดม้กีารเขา้มาลงทุน
ในตลาด Cryptocurrency แสดงใหเ้หน็ถงึการเริ-มมคีวามยอมรบัมากขึZนในสกุลเงนิประเภทนีZ การเกดิขึZน
ของ Cryptocurrency นั ZนเกดิขึZนมาในชว่งวกิฤตเศรษฐกจิปี 2008 ไดม้ผีูส้รา้ง Cryptocurrency สกุลเงนิแรก
ขึZนนั Zนกค็อื บทิคอยด ์(Bitcoin) โดยสรา้งขึZนมาผา่นระบบ Blockchain ซึ-งแรกเริ-มถกูสรา้งขึZนมาเพื-อมหีน้าที-
รบัและจา่ยเงนิโดยปราศจากการแทรกแซงจากผูค้วบคมุราคา โดยใหเ้ป็นไปตามกลไกของตลาด ซึ-งหาก
เปรยีบเทยีบกบัสกุลเงนิปัจจบุนันั Zนยงัมกีารควบคมุราคาผา่นรฐับาลอกีหลากหลายสกุลเงนิ 

ในปัจจบุนัมกีารใชส้กุลเงนิดจิติลั (Cryptocurrency) ในการเป็นสนิทรพัยท์ี-เกบ็รกัษามลูคา่ได ้(Store 
of Value) ใชใ้นการรบัชาํระหรอืจา่ยในธุรกรรมต่างๆ หรอื การนํามาเป็นสนิทรพัยใ์นการเกง็กาํไรเพื-อ
กอบโกยผลประโยชน์ต่างๆจากตลาดนีZ แต่ไมส่ามารถปฎเิสธไดว้า่ราคาของ Cryptocurrency นั Zนมผีลอยา่ง
มากกบัผูท้ี-อยูใ่นตลาดนีZ และตลาดของ Crpytocurrency ปัจจบุนันั Zนมคีวามผนัผวนเป็นอยา่งมาก ซึ-งหาก
เกดิการผนัผวนมากจะเป็นชอ่งทางใหส้ามารถทาํกาํไรไดม้าก แต่ในทางกลบักนักท็าํใหเ้สยีผลประโยชน์
ไดม้ากเชน่กนั แต่ดว้ยความที-วา่ผลตอบแทนที-สงูทาํใหด้งึดดูนกัลงทุนรายยอ่ยเขา้มาอยา่งมาก และหาก
รวมนกัลงทุนรายยอ่ยเป็นกลุม่ใหญ่ ถอืวา่เป็นกลุม่สาํคญัที-จะทาํใหเ้กดิการเปลี-ยนแปลงของราคา จงึเกดิ
เป็นที-มาของการศกึษาปัจจยัที-มผีลต่อราคาของ Cryptocurrency ในมมุมองของนกัลงทุนรายยอ่ยเกดิขึZน 
เพื-อเป็นการศกึษาปัจจยัที-จะนําไปลงทุน และศกึษาความเสี-ยงในการลงทุนใน Cryptocurrency 

ปัญหาสว่นใหญ่ที-นกัลงทุนรายยอ่ยตอ้งเจอในตลาด Cryptocurrency นั Zนคอื ราคาของ 
Cryptocurrency แต่ละตวัมคีวามผนัผวนคอ่นขา้งมาก ซึ-งความผนัผวนของราคานั Zนมคีวามเสี-ยงที-นกัลงทุน
รายยอ่ยอาจจะเกดิการขาดทุนในไดห้ากไมศ่กึษาใหด้ก่ีอนลงทุน ยกตวัอยา่งดงัภาพ  

 

 



จากภาพขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่ราคาของ บทิคอยด ์(Bitcoin) มกีารปรบัตวัลงมาอยา่งหนกัในเดอืนพฤษภาคม 
2564 จนถงึ เดอืน มถุินายน 2564 ราคาของบทิคอยด ์ไดป้รบัตวัลงมากวา่ 49% สง่ผลใหม้นีกัลงทุนขาดทุน
จากการลงทุนเป็นอยา่งมาก เป็นสาเหตุทาํใหเ้กดิงานวจิยัปัจจยัที-มผีลต่อราคาของ Cryptocurrency ขึZน  

 
 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
1. เพื-อศกึษาปัจจยัที-มผีลต่อราคาของ Cryptocurrency ในมมุมองของนกัลงทุนรายยอ่ย 
2. เพื-อศกึษาปัจจยัที-มผีลต่อราคาของ Cryptocurrency ในมมุมองของนกัลงทุนรายยอ่ยตาม

ลกัษณะเฉพาะของประชากร 
3. เพื-อศกึษาเกี-ยวกบัปัจจยัที-นกัลงทุนรายยอ่ยตดิตามเพื-อใชใ้นการตดัสนิใจลงทุน 

 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตของประชากร ในการศกึษางานวจิยัครั ZงนีZเป็นการศกึษาปัจจยัที-มผีลต่อราคาของ 
Cryptocurrency ของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรงุเทพและปรมิลฑล ซึ-งเป็นสถานที-ศนูยก์ลางในการ
ลงทุนของนกัลงทุนรายยอ่ย 

2. ด้านเนื5อหา เป็นการศกึษาปัจจยัที-มผีลต่อราคาของ Cryptocurrency ในมมุมองของนกัลงทุนราย
ยอ่ย  

ตวัแปรอสิระ มดีงันีZ 
i. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้น เพศ อาย ุอาชพี ระดบัการศกึษา และ

รายรบัเฉลี-ยต่อเดอืนของนกัลงทุนรายยอ่ย 
ii. ปัจจยัดา้นการรบัรูถ้งึขา่วสารที-เกี-ยวขอ้งกบั Cryptocurrency ประกอบดว้ย การ

รบัรูข้า่วสารรอบโลก การรบัรูส้ ิ-งที-มผีลต่อราคาของ Cryptocurrency และการรบัรู้
ถงึการวเิคราะหร์าคาดว้ย Technical Analysis  

 
ตวัแปรตาม มดีงันีZ 

iii. ปัจจยัที-สง่ผลต่อราคาของ Cryptocurrency ในมมุมองของนกัลงทุนรายยอ่ย 
3. ด้านระยะเวลา  

ระยะเวลาในการทาํวจิยัครั ZงนีZเริ-มตั Zงแต่ เดอืนกุมภาพนัธ ์2565 - เมษายน 2565 

 
 
 
 
 



ประโยชน์ที;คาดว่าจะได้รบั 
1. เพื-อทราบถงึการตดัสนิใจลงทุนใน Cryptocurrency ที-นกัลงทุนรายยอ่ยใชใ้นการตดัสนิใจลงทุนของ

นกัลงทุนในเขตกรงุเทพและปรมิลฑล 
2. เพื-อทราบถงึการตดัสนิใจลงทุนใน Cryptocurrency ที-นกัลงทุนรายยอ่ยใชใ้นการตดัสนิใจลงทุนของ

นกัลงทุนในเขตกรงุเทพและปรมิลฑล จาํแนกตามลกัษณะเฉพาะของประชากร 
3. นําผลวจิยัที-ไดไ้ปใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุนใน Cryptocurrency 

 
 
สมมติฐาน 

1. นกัลงทุนรายยอ่ยมกีารตดิตามปัจจยัที-เกี-ยวขอ้งกบั Cryptocurrency ที-ต่างกนัในการนํามาวเิคราะห์
เพื-อลงทุน 

2. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ี-ต่างกนัมผีลต่อการตดิตามปัจจยัต่าง ๆในการลงทุนใน 
Cryptocurrency ที-ต่างกนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคิด 
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ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- ช่วงอาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉลี9ยต่อเดือน 

- ฐานะทางการเงิน 

- ไม่เพียงพอ 
- เพียงพอไม่เหลือเกบ็ 

- เพียงพอ 

ตัวแปรด้านพฤติกรรม 

- เศรษฐกิจ 
- ข่าวสาร 
- Technical Analysis 
- นวตักรรมและการใชง้าน 

 

ตัวแปรที:มีผลต่อราคาของ 

Cryptocurrency ในมุมมองของนักลงทุน

รายย่อย 

- นกัลงทุนรายยอ่ยมีการติดตาม
ปัจจยัที9เกี9ยวขอ้งกบัราคาของ 

Cryptocurrency ที9ต่างกนั 

- ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการ
ติดตามปัจจยัที9เกี9ยวขอ้งกบั

ราคาของ Cryptocurrency 
 



วิธีดาํเนินการวิจยั 
 
 ระเบยีบการวิจยั 
 การศกึษาครั ZงนีZเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ซึ-งผูท้าํการวจิยัไดท้าํการวจิยั
ดว้ยวธิกีารเชงิสาํรวจ (Survey Research) โดยใชเ้ครื-องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
แบบสอบถามที-ใชใ้นการวจิยัครั ZงนีZ เกดิจากการที-ผูว้จิยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และนําขอ้มลูมา
วเิคราะหด์ว้ยสถติ ิ

 
 
 ประชากร กลุ่มตวัอย่าง และวิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที-ใชใ้นการวจิยัครั ZงนีZ คอื กลุม่ประชากรที-อาศยัอยูใ่นกรงุเทพมหานครและปรมิลฑล ซึ-ง
เป็นประชากรที-ไดม้กีารลงทุนอยูใ่นตลาด Cryptocurrency  
 ขนาดกลุม่ตวัอยา่งที-ใชใ้นการวจิยัครั ZงนีZใชต้ารางสาํเรจ็รปูของเครจซี-และมอรแ์กน (Krejcie & 
Morgan, 1970 อา้งใน ธรีวฒุ ิเอกะกุล, 2543) ขนาดกลุม่ตวัอยา่งที-ไดจ้ากตารางคอื 384 ตวัอยา่ง เพื-อ
ป้องกนัความผดิพลาด ผูว้จิยัไดท้าํการเกบ็ตวัอยา่งเพิ-มเป็น 400 ตวัอยา่ง 

 
 

 การสร้างเครื =องที =ใช้ในการวิจยั 
 การสรา้งเครื-องมอืในการวจิยั ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื-องมอืในการ
รวบรวมขอ้มลูในการดาํเนินการวจิยั โดยมขีั Zนตอนดงัต่อไปนีZ  

1. ศกึษาคน้ควา้หาขอ้มลูที-เกี-ยวขอ้งกบังานวจิยั และทฤษฎทีี-เกี-ยวขอ้งเกี-ยวกบังานวจิยั 
2. นําทฤษฎแีละขอ้มลูที-เกี-ยวขอ้งต่าง ๆมาสรา้งเป็นคาํถามที-มคีวามครอบคลุม  
3. จดัทาํรา่งแบบสอบถาม ซึ-งประกอบไปดว้ย สว่น 
สว่นที- 1 ขอ้มลูทั -วไปเกี-ยวกบัปัจจยัสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ที-เกี-ยวขอ้งกบัลกัษณะปัจจยั

สว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลี-ย และ สภาพคลอ่งทางการเงนิ ใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามเลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว  

สว่นที- 2 ขอ้มลูเกี-ยวกบัปัจจยัทางดา้นเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ สภาพคลอ่งทางเศรษฐกจิ อตัราดอกเบีZย 
ภาวะเศรษฐกจิโลก อตัราการแลกเปลี-ยนคา่เงนิ อตัราการเตบิโตของสนิทรพัยอ์ื-น(เชน่ หุน้ ทองคาํ นํZามนั 
ที-ดนิ เป็นตน้) สงครามการคา้ระหวา่งประเทศ ดชันีราคาผูบ้รโิภค(Core CPI) ดชันีตวัเลขการจา้งงานของ
คนในกลุม่ธุรกจิต่าง ๆ(Non-Farm) และสภาวะเงนิเฟ้อและเงนิฝืด โดยคาํถามนั Zนถกูแบง่คาํตอบออกเป็น 5 
ระดบั (5 = มากที-สดุ และ 1 = น้อยที-สดุ) 

สว่นที- 3 ขอ้มลูเกี-ยวกบัดา้นขา่วสาร ไดแ้ก่ ขา่วสารปัญหาระหวา่งประเทศ ขา่วสารของผูพ้ฒันา 
Cryptocurrency ต่าง ๆ ขา่วสารการเขา้มาลงทุนของนกัลงทุนรายใหญ่ ขา่วสารการแบน Cryptocurrency 
ของประเทศใหญ่ ขา่วสารอาชญากรรมระดบัโลก ขา่วสารการใชง้าน Cryptocurrency ระดบัประเทศ 



ขา่วสาร Covid-19 ขา่วสารการทาํสงครามระหวา่งประเทศ โดยคาํถามนั Zนถกูแบ่งคาํตอบออกเป็น 5 ระดบั 
(5 = มากที-สดุ และ 1 = น้อยที-สดุ) 

สว่นที- 4 ขอ้มลูเกี-ยวกบัการวเิคราะหร์าคาดว้ยวธิกีารทาง Technical Analysis ไดแ้ก่ การวเิคราะห์
แบบใช ้Elliott Wave  การวเิคราะหแ์บบใช ้Candle Analysis การวเิคราะหแ์บบใช ้Pattern Analysis การ
วเิคราะหแ์บบใช ้Indicator โดยคาํถามนั Zนถกูแบ่งคาํตอบออกเป็น 5 ระดบั (5 = มากที-สดุ และ 1 = น้อย
ที-สดุ) 

สว่นที- 5 ขอ้มลูเกี-ยวกบันวตักรรมและการใชง้าน ไดแ้ก่ ความปลอดภยัของ Cryptocurrency  
ปัญหาดา้นการใชง้าน(ระบบลม่ สง่ถ่ายขอ้มลูไมไ่ป เป็นตน้) คา่ธรรมเนียมในการใชง้าน ความวอ่งไวในการ
ใชง้าน(การสง่ถ่ายขอ้มลู) และความสิZนเปลอืงพลงังานในการขดุ โดยคาํถามนั Zนถกูแบ่งคาํตอบออกเป็น 5 
ระดบั (5 = มากที-สดุ และ 1 = น้อยที-สดุ) 

 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
เครื-องมอืที-ใชใ้นการศกึษาครั ZงนีZ ไดแ้ก่แบบสอบถามที-มลีกัษณะคาํถามปลายเปิดและปลายปิดชนิด

เลอืกตอบ และแบบมาตรประมาณคา่ � ระดบั ครอบคลุมลกัษณะทั -วไปของผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัที-มผีล
ต่อราคาของ Cryptocurrency ในมมุมองของนกัลงทุนรายยอ่ย  โดยทั Zงหมดไดใ้ชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทาง
สถติ ิSPSS ซึ-งสถติทิี-ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันีZ 

1. สถติเิชงิพรรณนาโดย 
คา่รอ้ยละ (Percentage) ของกลุม่ตวัอยา่ง 
คา่เฉลี-ย (Mean) ของกลุม่ตวัอยา่ง 
สว่นเบี-ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถติเิชงิอนุมาน 
T-Test (Independent Sample Test) ใชว้เิคราะหปั์จจยัสว่นบุคคลดา้นเพศที-สง่ผลต่อปัจจยั

ที-ผลต่อราคา Cryptocurrency ในมมุมองของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรงุเทพมหานครและปริ
มลฑล 

One Way ANOVA ใชว้เิคราะหปั์จจยัสว่นบุคคลไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลี-ย 
อาชพี และสภาพคลอ่ง ที-สง่ผลต่อปัจจยัที-มผีลต่อราคา Cryptocurrency ในมมุมองของนกั
ลงทุนรายยอ่ยในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิลฑล 

One Way ANOVA ใชว้เิคราะหปั์จจยัต่าง ๆที-สง่ผลต่อราคาของ Cryptocurrency ใน
มมุมองของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิลฑล ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ 
(Economic) ปัจจยัดา้นขา่วสาร (News) ปัจจยัดา้นการวเิคราะหร์าคาดว้ยวธิกีารทางเทคนิค
เฉพาะ (Technical Analysis) และปัจจยันวตักรรมและการใชง้าน (Innovation and Use Case) 

 
 
 



สรปุผลการวิจยั 
1. ปัจจยัสว่นบุคคลพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นผูช้าย คดิเป็นรอ้ยละ 76.1 มชีว่งอายรุะหวา่ง 21-39 

ปี คดิเป็นรอ้ยละ 80.8 ที-มรีะดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตรคีดิเป็นรอ้ยละ 61.3 มอีาชพีเป็น
พนกังานบรษิทัคดิเป็นรอ้ยละ 37.7 รายไดเ้ฉลี-ย 40,001 - 60,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 35.4 และมี
สภาพคลอ่งเพยีงพอเหลอืเกบ็คดิเป็นรอ้ยละ 59.6 โดยภาพรวมมคีวามคดิเหน็วา่ปัจจยัทางดา้นขา่วสาร
ที-เกี-ยวขอ้งกบั Cryptocurrency มผีลต่อราคาของ Cryptocurrency มากที-สดุ คดิเป็นคา่เฉลี-ยที- 4.17 

2. ผลการสาํรวจปัจจยัที-มผีลต่อราคาของ Cryptocurrency ในมมุมองของนกัลงทุนรายยอ่ย ในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิลฑล พบวา่ ในมมุมองของนกัลงทุนรายยอ่ยโดยภาพรวมใหค้วามสาํคญักบั
เรื-องของปัจจยัทางดา้นขา่วสารมากที-สดุ อตัราคา่เฉลี-ยอยู ่3.82 ปัจจยัทางดา้นนวตักรรมและการใชง้าน
ของ Cryptocurrency อตัราคา่เฉลี-ยอยูท่ี- 3.75 ปัจจยัดา้นการวเิคราะหร์าคาดว้ยวธิกีารทางเทคนิค 
อตัราคา่เฉลี-ยอยูท่ี- 3.74 และปัจจยัดา้นเศรษฐกจิมผีลต่อราคาของ Cryptocurrency น้อยที-สดุในอตัรา
คา่เฉลี-ยอยูท่ี- 3.7 ตามลาํดบั 

3. ผลการสาํรวจปัจจยัที-ผลต่อราคาของ Cryptocurrency ในมมุมองของนกัลงทุนรายยอ่ย ในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิลฑล ตวัแปรดา้นพฤตกิรรมในสว่นของเศรษฐกจินั Zนผลสาํรวจที-ไดอ้อกมาคอื 
นกัลงทุนรายยอ่ยสว่นใหญ่ใหค้วามสนใจกบัอตัราการเตบิโตของสนิทรพัยอ์ื-น (เชน่ ทองคาํ ที-ดนิ นํZามนั 
เป็นตน้) ที-จะมผีลกระทบต่อราคาของ Cryptocurrency มากที-สดุ มอีตัราคา่เฉลี-ยอยูท่ี- 4.00 และ
รองลงมาเป็น สงครามการคา้ระหวา่งประเทศ คา่เฉลี-ยอยูท่ี- 3.96 สภาวะเงนิเฟ้อและเงนิฝืด คา่เฉลี-ยอยู่
ที- 3.89 สภาวะเศรษฐกจิโลก คา่เฉลี-ยอยูท่ี- 3.83 สภาพคลอ่งทางเศรษฐกจิ คา่เฉลี-ยอยูท่ี- 3.76 อตัรา
ดอกเบีZย คา่เฉลี-ยอยูท่ี- 3.69 ตวัเลขดชันีราคาผูบ้รโิภค คา่เฉลี-ยอยูท่ี- 3.51 อตัราแลกเปลี-ยนคา่เงนิ 
คา่เฉลี-ยอยูท่ี- 3.34 ตวัเลขดชันีการจา้งงานของคนในกลุม่ธุรกจิต่าง ๆ คา่เฉลี-ยอยูท่ี- 3.32 ตามลาํดบั 

4. ผลการสาํรวจปัจจยัที-ผลต่อราคาของ Cryptocurrency ในมมุมองของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิลฑล ตวัแปรดา้นพฤตกิรรมในสว่นของขา่วสารนั Zน ผลสาํรวจที-ไดอ้อกมาคอื 
นกัลงทุนรายยอ่ยสว่นใหญ่ใหค้วามสนใจกบัขา่วของ Cryptocurrency ที-จะมผีลต่อราคาของ 
Cryptocurrency มากที-สดุ มคีา่เฉลี-ยอยูท่ี- 4.17 และรองลงมาเป็นขา่วสารเกี-ยวกบัการลงทุนของผูล้งทุน
รายใหญ่ มคีา่เฉลี-ยอยูท่ี- 4.11 ขา่วสารเกี-ยวกบัสงครามระหวา่งประเทศ มคีา่เฉลี-ยอยูท่ี- 3.99 ขา่วสาร
การใชง้าน Cryptocurrency มคีา่เฉลี-ยอยูท่ี- 3.98 ขา่วสารปัญหาระหวา่งประเทศ มคีา่เฉลี-ยอยูท่ี- 3.97 
ขา่วสารเกี-ยวกบัการงดใชห้รอืสั -งหา้มใช ้Cryptocurrency ต่าง ๆ มคีา่เฉลี-ยอยูท่ี- 3.94 ขา่วสาร
อาชญากรรมระหวา่งประเทศ มคีา่เฉลี-ยอยูท่ี- 3.34 และขา่วสาร Covid-19 มคีา่เฉลี-ยอยูท่ี- 3.25 
ตามลาํดบั 

5. ผลการสาํรวจปัจจยัที-ผลต่อราคาของ Cryptocurrency ในมมุมองของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิลฑล ตวัแปรดา้นพฤตกิรรมในสว่นของการวเิคราะหร์าคาดว้ยการใชว้ธิกีาร
ทางเทคนิค ผลสาํรวจที-ไดอ้อกมาคอื นกัลงทุนรายยอ่ยสว่นใหญ่ใหค้วามสนใจกบัวธิกีารวเิคราะหท์าง
เทคนิคดว้ยการใช ้Indicator ของกราฟเป็นการวเิคราะหม์ากที-สดุ มคีา่เฉลี-ยอยูท่ี- 3.92 รองลงมาเป็น
การวเิคราะหร์าคาดว้ยการใชว้ธิกีารวเิคราะหแ์บบใช ้Pattern Analysis มคีา่เฉลี-ยอยูท่ี- 3.78 การ



วเิคราะหร์าคาดว้ยการใชว้ธิกีารวเิคราะหแ์บบ Candlestick Pattern มคีา่เฉลี-ยอยูท่ี- 3.65 และการ
วเิคราะหร์าคาดว้ยการใชว้ธิกีารวเิคราะหแ์บบ Elliott Wave มคีา่เฉลี-ยอยูท่ี- 3.60 ตามลาํดบั 

6. ผลการสาํรวจปัจจยัที-ผลต่อราคาของ Cryptocurrency ในมมุมองของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิลฑล ตวัแปรดา้นพฤตกิรรมในสว่นของนวตักรรมและการใชง้าน ผลสาํรวจที-
ไดอ้อกมาคอื นกัลงทุนรายยอ่ยสว่นใหญ่ใหค้วามสนใจกบัความปลอดภยัในการใชง้านของ 
Cryptocurrency มากที-สดุ มคีา่เฉลี-ยอยูท่ี- 4.05 รองลงมาเป็นการวอ่งไวในการโอนถ่ายขอ้มลู มคีา่เฉลี-ย
อยูท่ี- 3.91 ปัญหาในการใชง้านมคีา่เฉลี-ยอยูท่ี- 3.56 และคา่ธรรมเนียมในการใชง้านมคีา่เฉลี-ยอยูท่ี- 3.46 
ตามลาํดบั 

 
 

อภิปลายผล 
 
 การอภปิลายผลเรื-อง ปัจจยัที-สง่ผลกระทบต่อราคาของ Cryptocurrency ในมมุมองของนกัลงทุน
รายยอ่ย ในเขตพืZนที-กรงุเทพมหานคร และปรมิลฑล ในการวจิยัครั ZงนีZผูว้จิยัจะกลา่วถงึประเดน็ที-นกัลงทุน
รายยอ่ยใหค้วามสาํคญักบัการตดิตาม เพราะนกัลงทุนรายยอ่ยคดิวา่มผีลกระทบต่อราคาของ 
Cryptocurrency ผูว้จิยัจะกลา่วถงึประเดน็สาํคญัทไีดร้บัจากการศกึษาตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงันีZ 
 จากผลการศกึษาพบวา่ผูท้ี-ทาํการลงทุนอยูใ่นตลาดของ Cryptocurrency นั Zนมปัีจจยัสว่นบุคคลดงันีZ  
 อายขุองผูล้งทุนที-พบมากที-สดุอยูท่ี- 21 - 39 ปี มคีา่เฉลี-ยอยูท่ี-รอ้ยละ 80.8 ชว่งอาย ุ40 - 59 ปี มี
คา่เฉลี-ยอยูท่ี-รอ้ยละ 14.2 และตํ-ากวา่ 20 ปี มคีา่เฉลี-ยอยูท่ี-รอ้ยละ 5 ซึ-งจะเหน็ไดว้า่กลุม่คนสว่นใหญ่ที-อยูใ่น
ตลาด Cryptocurrency นั Zนเป็นผูท้ี-มอีายตุํ-ากวา่ 49 ปี เป็นสว่นใหญ่ เนื-องจากเป็นสนิทรพัยช์นิดใหม ่และ
ตอ้งใชก้ารทาํความเขา้ใจในระบบใหมค่อ่นขา้งเยอะ จงึทาํใหผู้ท้ี-สนใจอยูใ่นกลุม่คนที-อายนุ้อยมากกวา่ 
 ระดบัการศกึษานั Zนที-พบมากที-คอืผูท้ี-จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมคีา่เฉลี-ยอยูท่ี-รอ้ยละ 61.3 และ
รองลงมาคอืตํ-ากวา่ระดบัปรญิญาตร ีมคีา่เฉลี-ยอยูท่ี-รอ้ยละ 23.2 ปรญิญาโทหรอืสงูกวา่ มคีา่เฉลี-ยอยูท่ี-รอ้ย
ละ 15.5 ตามลาํดบั เป็นการแสดงใหเ้หน็วา่ผูท้ี-อยูใ่นตลาด Cryptocurrency นั Zนอยูใ่นระดบัปรญิญาตรี
คอ่นขา้งมาก เพราะตอ้งใชก้ารศกึษา และความรูค้วามเขา้ใจคอ่นขา้งเยอะในการศกึษาระบบของ 
Cryptocurrency 
 อาชพีที-พบมากที-สดุของผูท้ี-อยูใ่นตลาด Cryptocurrency นั Zน จากผลสาํรวจพบวา่ พนกังานบรษิทัมี
จาํนวนมากที-สดุ มคีา่เฉลี-ยอยูท่ี-รอ้ยละ 37.7 รองลงมาคอืนกัลงทุน มคีา่เฉลี-ยอยูท่ี-รอ้ยละ 21.9 ธุรกจิสว่นตวั 
มคีา่เฉลี-ยอยูท่ี- 13.5 รบัราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ มคีา่เฉลี-ยอยูท่ี- 11.2 และอื-น ๆ มคีา่เฉลี-ยอยูท่ี-รอ้ยละ 16.9 
แสดงใหเ้หน็วา่ผูล้งทุนสว่นใหญ่เป็นพนกังานบรษิทัที-มรีายไดป้ระจาํ และผนวกกบัชว่งอายทุี-มคีา่เฉลี-ยมาก
ที-สดุคอื ไมเ่กนิ 49 ปี ซึ-งสามารถบอกไดว้า่เป็นกลุม่คนรุน่ใหมท่ี-ความสนใจในสนิทรพัยใ์หม ่ๆ เพื-อลงทุนหา
ความมั -นคงใหก้บัชวีติของตวัเอง 
 รายไดข้องผูล้งทุนในตลาด Cryptocurrency นั Zน จากผลสาํรวจพบวา่กลุม่ผูท้ี-มรีายได ้40,001 - 
60,000 บาท มคีา่เฉลี-ยมากที-สดุอยูท่ี-รอ้ยละ 35.4 รองลงมาเป็นกลุม่ผูท้ี-มรีายไดต้ํ-ากวา่ 20,000 บาท มี
คา่เฉลี-ยอยูท่ี-รอ้ยละ 24.7 กลุม่ผูท้ี-มรีายได ้20,001 - 40,000 บาท มคีา่เฉลี-ยอยูท่ี-รอ้ยละ 20.4 กลุม่ที-มี



รายไดม้ากกวา่ 100,000 บาท มคีา่เฉลี-ยอยูท่ี-รอ้ยละ 10.2  กลุม่ผูท้ี-มรีายได ้60,001 - 80,000 บาท มี
คา่เฉลี-ยอยูท่ี-รอ้ยละ 7.5 และกลุม่ผูท้ี-มรีายได ้80,001 - 100,000 บาท มคีา่เฉลี-ยอยูท่ี-รอ้ยละ 1.7 ซึ-งกลุม่คน
สว่นใหญ่นั Zนมรีายไดอ้ยูใ่นระบบปานกลางที-พรอ้มจะลงทุนเพื-อความมั -นคงในอนาคต 
 ในสว่นของผลการสาํรวจตวัแปรดา้นพฤตกิรรมนั Zน สามารถสรปุผลการวจิยัอยา่งละเอยีดไดด้งันีZ 
1. ในปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ จากผลสาํรวจแสดงใหเ้หน็วา่ผูล้งทุนรายยอ่ยในตลาด Cryptocurrency นั Zนให้

ความเหน็วา่ปัจจยัที-จะมผีลต่อราคาของ Cryptocurrency ที-สง่ผลมากที-สดุคอื การเตบิโตของราคา
สนิทรพัยอ์ื-น เชน่ ทอง นํZามนั ที-ดนิเป็นตน้ โดยคดิเป็นคา่เฉลี-ยอยูท่ี- 4.00 ซึ-งเป็นไปตามราคายอ้นหลงั 
หากเชค็ประวตัขิองราคายอ้นกลบัไป ดงัภาพ 

 

 
Figure 1 เสน้สนํี/าเงนิคอืกราฟราคา Market Cap. Cryptocurrency 

Figure 2 เสน้สสีม้คอืกราฟราคาทองคาํ 

 
2. ในสว่นของปัจจยัดา้นขา่วสาร นกัลงทุนรายยอ่ยมคีวามเหน็วา่ขา่วสารเกี-ยวกบั Cryptocurrency มผีล

ต่อราคาของ Cryptocurrency มากที-สดุ มคีา่เฉลี-ยอยูท่ี- 4.17 ซึ-งสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ เพราะ
เนื-องจากมขีา่วของ Cryptocurrency มาเมื-อไหรจ่ะสง่ผลต่อราคาของ Cryptocurrency ทนัท ีไมว่า่จะ
สง่ผลด ีหรอืผลเสยีกต็าม 



3. ในสว่นของปัจจยัดา้นการวเิคราะหร์าคาดว้ยวธิกีารทางเทคนิค นกัลงทุนรายยอ่ยมคีวามเหน็วา่ปัจจยั

ทางดา้นเทคนิคที-มผีลมากที-สดุคอื การวเิคราะหร์าคาดว้ยวธิกีารใช ้Indicator มคีา่เฉลีjยอยูท่ีj 3.92 
ซึjงจากการตรวจสอบยอ้นหลงัแลว้ในสว่นของการวเิคราะหด์ว้ย Indicator นั sน มหีลากหลาย 
Indicator ที-สามารถใชแ้ลว้ไดผ้ล กบัใชแ้ลว้ไมไ่ดผ้ล จงึยงัไมอ่าจจะสรปุไดว้า่มปีระสทิธภิาพมากแคไ่หน 

4. ในสว่นของปัจจยัดา้นนวตักรรมและความปลอดภยั นกัลงทุนรายยอ่ยมคีวามเหน็วา่ปัจจยัทางดา้นความ
ปลอดภยัมผีลต่อราคาของ Cryptocurrency มากที-สดุ โดยมคีา่เฉลี-ยอยูท่ี- 4.05 ซึ-งจากการตรวจสอบ
แลว้สอดคลอ้งกบัความจรงิ ยกตวัอยา่งเชน่เกดิการจลกรรมเงนิผา่นระบบของ Cryptocurrency บางตวั 
หลงัจากมกีารเกดิการจลกรรมแลว้ราคาของ Cryptocurrency จะรว่งลงทนัท ีเนื-องจากความเชื-อมั -นของ
นกัลงทุนนั Zนหายไป ทาํใหถ้อนเงนิลงทุนออกหมด เหน็ไดว้า่เป็นปัจจยัที-มคีวามสาํคญัอยา่งมากที-สง่ผล
ต่อราคาของ Cryptocurrency ยกตวัอยา่งจากภาพดงันีZ 

 

 
 จากภาพจะเหน็ไดว้า่หลงัจากวนัที- 3 เดอืน เมษายน 2565 ไดม้ขีา่วออกมาวา่มกีารจลกรรมของ
เหรยีญ Axie Infinitie เกดิขึZนสง่ผลใหร้าคามกีารปรบัตวัอยา่งรวดเรว็  

 
 
 
 



ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั Tงต่อไป 
 ผลจากการวจิยัเรื-อง ปัจจยัที-สง่ผลต่อราคาของ Cryptocurrency ในมมุมองของนกัลงทุนรายยอ่ย 
ในเขตพืZนที-กรงุเทพและปรมิลฑล ผูว้จิยัขอเสนอความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพื-อเป็นแนวทางในการ
เสรมิสรา้งประสทิธภิาพของการทาํงานวจิยั ดงันีZ 

1. ควรมกีารศกึษาปัจจยัที-มผีลต่อราคาของ Cryptocurrency ในมมุมองของนกัลงทุนรายใหญ่ เพื-อให้
ครอบคลุมตลาด Cryptocurrency มากที-สดุ และสามารถนําไปใชเ้พื-อประกอบการตดัสนิใจลงทุนได้
ดทีี-สดุ  

2. ประชากรที-ศกึษาครั ZงนีZเป็นเพยีงกลุม่นกัลงทุนรายยอ่ยบางสว่นเทา่นั Zน ซึ-งอาจจะไมไ่ดห้ลากหลาย
เทา่ที-ควร ควรเพิ-มจาํนวนกลุม่ประชากรในการตรวจสอบที-แตกต่างจากเดมิ 

3. การวจิยัในครั ZงนีZเป็นการวจิยัแบบใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลู ควรจะเพิ-มการเกบ็ขอ้มลูไป
ในทางอื-นดว้ย เพื-อใหไ้ดข้อ้มลูที-หลากหลายมากที-สดุ และไดค้ณุภาพมากขึZน 
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