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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซีจ่ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคลของนกัลงทนุในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศกึษาระดบัของสภาวะหนี้สนิและค่าใชจ้่ายทีม่ผีลต่อจากการ
ลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซีข่องนกัลงทนุในกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศกึษาระดบัของการยอมรบัความเสีย่งทีม่ ี
ผลต่อจากการลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซีข่องนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณทีใ่ช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นนกัลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซีข่องนกั
ลงทุนทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เพื่อน ามาวเิคราะหด์ว้ยสถติเิชงิพรรณนา  
ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติเิชงิอนุมานประกอบดว้ย T-Test และ F-Test  

ผลการวเิคราะหก์ารวจิยั พบวา่ 1) นกัลงทุนทีต่อบแบบสอบถามใหญ่เป็นเพศชาย อายนุ้อยกวา่ 20 ปี 
ระดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเท่าเท่าปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานเอกชน รายไดต่้อเดอืนอยูร่ะหวา่ง 25,000-
50,000 บาทต่อเดอืน สถานภาพโสด ซึง่ผลการวจิยัปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อพฤตกิรรมการ
ลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซีแ่ตกต่างกนั 2) ส่วนของปัจจยัหนี้สนิและค่าใชจ้่ายทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อพฤตกิรรม
การลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซีแ่ตกต่างกนั และ 3) ปัจจยัดา้นการยอมรบัความเสีย่งทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อ
พฤตกิรรมการลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซีแ่ตกต่างกนั 
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จากผลการวจิยัในครัง้นี้ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นกลุ่มของบรษิทัแนะน าการลงทุน ในการเลอืก
กลุ่มเป้าหมาย การวางแผนความเสีย่งในการลงทนุใหก้บักลุ่มเป้าหมาย และก าหนดกลยทุธใ์นดา้นอื่นๆ
ส าหรบัผูป้ระกอบการในตลาดการลงทุนในสนิทรพัยท์ีม่คีวามผนัผวนสงู 
 
ค าส าคญั : ครปิโตเคอรเ์รนซี,่ พฤตกิรรมการลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซี,่ การยอมรบัความเสีย่งในการลงทุน 
 

Abstract  

 This study aimed to 1) examine cryptocurrency investment behavior (categorized by personal 
factors of Bangkok- based investors, 2)  Examine debt status and expense arising out of 
cryptocurrency investment behavior of Bangkok-based investors, 3) examine level of risk acceptance 
of Bangkok-based investors related with cryptocurrency investment. This study was quantitative study 
that used questionnaire to collect information from the sample group:  400 Bangkok- based 
cryptocurrency investors.  Descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and standard 
deviation were used for analysis. Inferential statistics such as T-Test and F-Test were used. 

 The result revealed that 1) most of the sampled investors were male, younger than 20 years, 
having a bachelor’ s degree or equivalent degree, worked in companies, with average income 
between 25,000 and 50,000 baht per month, and single.  Different personal factors were found to 
affect cryptocurrency investment behavior, 2)  different debt and expense factors affected 
cryptocurrency investment behavior, 3)  different risk acceptance level affected cryptocurrency 
investment behavior. 

 The result of this study could be used by investment consultants in target selection, risk 
planning and other strategies for entrepreneurs in volatile asset investment. 

Keywords: Cryptocurrency, Cryptocurrency Investment Behavior, Investment Risk Acceptance 

 

 

 

 



บทน า 

ในช่วงปี 2008 ไดเ้กดิวกิฤตแฮมเบอรเ์กอร ์ ซึง่เป็นสาเหตุใหล้ม่ต่อเนื่องเป็นโดมโินจากนนัน้รฐับาล
สหรฐัจงึพมิพธ์นบตัรออกมาเป็นจ านวนมากเพื่อโอบอุม้กลุ่มคนบางกลุ่มเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ศรษฐกจิพงัพนิาศ 
จงึเกดิคนกลุ่มหนึ่งทีไ่ม่ไวว้างใจรฐับาลสหรฐัอกีต่อไป จงึเป็นทีม่าของการเกดิสกุลเงนิดจิทิอลหรอืครปิโต
เคอรเ์รนซีน่ามวา่ บทิคอยน์ (Bitcoin) ขึน้มาเป็นสกุลเงนิดจิทิอลสกุลแรก โดยทีไ่ม่สามารถแกไ้ขลบหรอื
เปลีย่นแปลงได ้ท าใหไ้ม่มใีครสามารถควบคุมมนัไดแ้มก้ระทัง่รฐับาล 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยบีลอ็คเชนไดร้บัการยอมรบัและใชง้านมากขึน้ ครปิโตเคอรเ์รนซีจ่งึมมีลูค่าเพิม่
ขึน้ตามไปดว้ยอยา่งรวดเรว็ จงึท าใหเ้กดินกัลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซีข่ ึน้มา โดยทีง่านวจิยัชิน้นี้จะมุ่งความ
สนใจไปทีก่ลุม่นกัลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซีท่ีอ่าศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครเป็นหลกั แต่อยา่งไรกต็ามหากนกั
ลงทุนตอ้งการทีจ่ะลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซีน่กัลงทุนไมจ่ าเป็น ตอ้งลงทุนกบัเครื่องมอืไมน์นิง่นกัลงทุน
สามารถท าการซือ้ครปิโตเคอรเ์รนซีไ่ดโ้ดยตรงจากคนทีท่ าการไมน์นิง่ไดเ้ลยหรอืวา่จะท าการซือ้ผ่านเอก
เชนน์ทีท่ าหน้าทีเ่ป็นตวักลางในการซือ้ขายกไ็ด ้ ในประเทศไทยนัน้มผีูท้ ีเ่ริม่สนใจลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซี่
มาก จากการทีม่ลูค่าของครปิโตเคอรเ์รนซีเ่พิม่มลูค่าอยา่งรวดเรว็ ไม่เวน้แมก้ระทัง่สถาบนัทางการเงนิต่างๆ
กเ็ริม่หนัมาสนใจลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซีแ่ลว้ 

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจในเรื่องการลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซี ่จงึไดเ้ขา้ไปคลุก
คล ีสอบถามกบันกัลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซี ่เพื่อทีจ่ะไดเ้รยีนรูคุ้ณลกัษณะของการลงทุนในครปิโตเคอรเ์รน
ซี ่ จากนนัน้ผูว้จิยักไ็ดต้ดัสนิใจทีจ่ะท าการศกึษาพฤตกิรรมการลงทนุของนกัลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซีท่ี่
อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ในดา้นปัจจยัทางประชากรศาสตรท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทนุและ
ปัจจยัทางดา้นการเลอืกลงทุนรวมไปถงึปัจจยัดา้นการยอมรบัความเสีย่งทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ลงทุนของนกัลงทนุในครปิโตเคอรเ์รนซีท่ีอ่าศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูท้ ีส่นใจใน
เรื่องนี้ใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการลงทนุในครปิโดเคอรเ์รนซีต่่อไป 

 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซีจ่ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของนกัลงทุนใน
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาระดบัของสภาวะหนี้สนิและค่าใชจ้่ายทีม่ผีลต่อจากการลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซีข่องนกั
ลงทุนในกรงุเทพมหานคร 



3. เพื่อศกึษาระดบัของการยอมรบัความเสีย่งทีม่ผีลต่อจากการลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซีข่องนกั
ลงทุนในกรงุเทพมหานคร 

 
สมมติฐานของการวิจยั  

สมมตฐิานที ่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อพฤตกิรรมการลงทุนครปิโตเคอรเ์รนซีท่ี่
แตกต่างกนั   

สมมตฐิานที ่ 2 ปัจจยัดา้นการสภาวะหนี้สนิและค่าใชจ้่ายทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อพฤตกิรรมการ
ลงทุนครปิโตเคอรเ์รนซีท่ีแ่ตกต่างกนั 

สมมตฐิานที ่ 3 ระดบัของการยอมรบัความเสีย่งทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อพฤตกิรรมการลงทุนครปิโต
เคอรเ์รนซีท่ีแ่ตกต่างกนั 

 
กรอบแนวคิดการวิจยั 

 ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตงานวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ขอบเขตวิจยั 

ข้อมลูตามประชากรศาสตร์ 

1.เพศ                     2.อายุ        
3.ระดบัรายได ้          4.อาชพี  
5.ระดบัการศกึษา       6. สถานภาพ 
 

 

พฤติกรรมการลงทนุของนัก

ลงทนุในคริปโตเคอรเ์รนซ่ีใน

กรงุเทพมหานคร 

1.วตัถุประสงคก์ารลงทุน 

2.วธิกีารเลอืกลงทุน 

ปัจจยัด้านสภาวะหน้ีสินและค่าใช้จ่าย 

1.หนี้สนิต่อระดบัรายได ้

2.คา่ใชจ้่ายต่อระดบัรายได ้
 

ปัจจยัด้านการยอมรบัความเส่ียง 

1. ประสบการณ์ดา้นการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละ
สนิทรพัย ์

2 .ระยะเวลาทีค่าดว่าไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้งนิลงทุน
ส่วนน้ี 

3. ความตอ้งการรายไดจ้ากเงนิลงทุนส่วนน้ี  เพื่อ
เป็นค่าใชจ้่ายประจ า 

4. ความสามารถในการรบัความเสีย่งจากการ
ลงทุนในระยะยาว 

5. ระดบัในการยอมรบัผลขาดทุนจากการลงทุน
ส่วนน้ีไดใ้นระดบัใด 

 

 

 



ขอบเขตด้านพื้นท่ี 

  กลุ่มประชากรทีเ่ป็นนกัลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซีท่ีอ่าศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาในครัง้นี้ คอื นกัลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซีท่ีอ่าศยัอยูใ่น
กรุงเทพมหานคร  โดยมกีลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอย่างทีไ่ดจ้ากการค านวณดว้ยสตูรในการหากลุ่ม
ตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากรของ Cochran (Cochran 1997 อา้งองิจาก หนงัสอืวธิวีจิยัทางธุรกจิ 
ผศ.ดร.เบญจพล มเีงนิ, 2559)  
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

  การวจิยันี้เป็นการศกึษาพฤตกิรรมาการลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซีข่องนกัลงทุนใน
กรุงเทพมหานคร โดยมตีวัแปรอสิระประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ปัจจยัดา้นสภาวะหนี้สนิและ
ค่าใชจ้่าย ปัจจยัดา้นการยอมรบัความเสีย่ง ส่วนตวัแปรตามประกอบดว้ย พฤตกิรรมการลงทุนในครปิโต
เคอรเ์รนซีข่องนกัลงทุนทีอ่าศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.เพื่อใหท้ราบถงึลกัษณะทัว่ไปของนกัลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซีท่ีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการ

ลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซีข่องนกัลงทนุทีอ่าศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
2.เพื่อใหท้ราบถงึปัจจยัดา้นสภาวะหนี้สนิและค่าใชจ้่ายมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการลงทุนในค

รปิโตเคอรเ์รนซีข่องนกัลงทุนทีอ่าศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
3.เพื่อใหท้ราบถงึปัจจยัดา้นระดบัการยอมรบัความเสีย่งทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการลงทุน

ในครปิโตเคอรเ์รนซีข่องนกัลงทุนทีอ่าศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
4.เพื่อใหผู้ท้ ีส่นใจศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน น าความรูท้ ี่ไดไ้ปใชใ้นการวางแผน 

ปรบัปรุง ใหเ้กดิความเหมาะสมไดแ้ละเป็นประโยชน์ต่อไป 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกบัคริปโตเคอรเ์รนซ่ี 
สกุลเงินดิจิทลั หรือ คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) หมายถึง สกุลเงินที่ผ่านการเข้ารหสั 

(Cryptography) และอยู่ในรูปแบบดจิทิลั ซึ่งคุณสมบตัทิ ัง้ 2 ขา้งต้นนี้เอง ที่ท าใหเ้หรยีญ ครปิโทเคอรเ์รนซี
ไม่สามารถปลอมแปลงได้ และ สามารถโอนย้ายได้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผ่านระบบของบล็อกเชน 
(Blockchain) ที่คอยท าหน้าที่บนัทึกรายการโอนเงนิดิจิทลัและยนืยนัว่า รายการนัน้ ๆ เกิดขึ้นจริงและ



ถูกต้อง ซึ่งเป็นเทคโนโลยทีี่ท าให้การโอนยา้ยมูลค่า ในรูปแบบดจิทิลั บนเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตสามารถ
เกดิขึน้ได ้
 บิตคอยน์ (Bitcoin : BTC) บติคอยน์ เป็นเหรยีญครปิโทเคอรเ์รนซเีหรยีญแรก ที่ได้เกดิขึน้มาบน
โลกนี้ ในปี 2008 ไดม้ ีWhite Paper ของบติคอยน์ออกสู่สาธารณะ และมกีารโอนเหรยีญขึน้จรงิครัง้แรก บน
บลอ็กเชนบลอ็กแรก ในปี 2009 และ บติคอยน์ ซึ่งเป็นสกุลเงนิดจิทิลัทีใ่ชเ้ทคโนโลยบีลอ็กเชนนี้ ยงัไม่เคย
ถูกแฮค็หรอืฉ้อโกงไปจากระบบไดเ้ลย นบัตัง้แต่วนัแรกทีม่นัปรากฏขึน้มาบนโลกใบนี้  
บติคอยน์ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของโลกสกุลเงนิดจิทิลันัน้ ท าให้มเีหรยีญอื่นๆ เกดิตามมาจ านวนนับหมื่น
เหรยีญ และมมีลูค่าตามราคาตลาดรวมของสนิทรพัยด์จิทิลัทัง้หมด ณ วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2564 กวา่ 1 ลา้น
ลา้นเหรยีญสหรฐั โดยใชเ้วลาจากวนัแรก มาเพยีง 12 ปีกวา่เท่านัน้ และมลูค่าตามราคาตลาดของเหรยีญบติ
คอยน์เอง ที่สูงถึง 6 แสนล้านเหรยีญ และมรีาคาต่อ 1 เหรยีญกว่า 1 ล้านบาทในวนันี้ คงไม่เป็นทีส่งสยัใน
ความมตีวัตนของสนิทรพัยน์ี้อกีต่อไป 

 อีเธอเรียม (Ethereum : ETH) อเีธอรเ์ป็นสกุลเงนิดจิทิลัทีท่ างานอยูบ่นระบบบลอ็คเชนอธีเีรยีม อี
เธอร์มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองตามมูลค่าตามราคาตลาดรองจากบติคอยน์ แต่แตกต่างจากบติคอยน์คือ
ไม่ได้สร้างเพื่อให้เป็นเงนิดจิทิลั ผู้ก่อตัง้ของอเีธอร์มุ่งหวงัที่จะสร้างแพลตฟอร์มการค านวณแบบกระจาย
อ านาจทัว่โลกในรูปแบบใหม่ ที่น าเอาความปลอดภยัและความเปิดกว้างของบลอ็กเชนมาใช้ แล้วขยาย
คุณลกัษณะเหล่านี้ไปยงัแอปพลเิคชนัที่หลากหลาย ทัง้เครื่องมอืทางการเงนิ เกม ไปจนถึงฐานขอ้มูลที่
ซบัซ้อน ทัง้หมดล้วนท างานอยู่บนบลอ็กเชนอีเธอร์เรยีม และศกัยภาพในอนาคตของอีเธอร์เรยีมนั ้นมี
ขอ้จ ากดัจากจนิตนาการของนกัพฒันาเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ ตามที่องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร Ethereum 
Foundation กล่าวไว้ว่า “เราสามารถใช้อีเธอร์เรียมในการจัดระบบค าสัง่ กระจายอ านาจ รกัษาความ
ปลอดภยั และแลกเปลี่ยนได้แทบจะทุกสิง่” อีเธอร์เรยีมได้กลายมาเป็นเครื่องมือในการลงทุนและแหล่ง
จดัเกบ็ความมัง่คัง่ยอดนิยม (และน าไปใชเ้พื่อส่งหรอืรบัมลูค่าไดโ้ดยไม่ผ่านตวักลางเหมอืนกบับติคอยน์)  

บลอ็กเชนอเีธอร์เรยีมช่วยใหน้ักพฒันาสร้างและเรยีกใช้แอปพลเิคชนัหลากหลายประเภทได้ ซึ่งมี
ทุกสิง่ตัง้แต่เกม ฐานขอ้มูลข ัน้สูง ไปจนถึงเครื่องมือทางการเงนิแบบกระจายอ านาจที่ซบัซ้อน ท าให้การ
ด าเนินการเหล่านัน้ไม่มธีนาคารหรือสถาบนัอื่นๆ มาเป็นตวักลาง แอปที่ใช้อีเธอร์เรียมสร้างขึ้นโดยใช้ 
“สญัญาอจัฉริยะ (Smart Contact)” โดยสญัญาอจัฉริยะเหมือนกบัสญัญากระดาษทัว่ไปที่มีการก าหนด
เงื่อนไขข้อตกลงระหว่างฝ่ายต่างๆ แต่สญัญาอจัฉรยิะแตกต่างจากสญัญาแบบเดมิๆ คือ จะด าเนินการ
อตัโนมตัเิมื่อมปัีจจยัที่เขา้เงื่อนไข โดยไม่จ าเป็นต้องใหฝ่้ายทีเ่ขา้ร่วมรบัรูว้่าอกีฝ่ายหนึ่งของสญัญานัน้เป็น
ใคร และไม่จ าเป็นต้องใช้ตวักลางใดๆ อเีธอร์เรยีมเหมอืนกบับติคอยน์ตรงที่ เป็นโครงการโอเพ่นซอร์สที่
ไม่ได้มเีจา้ของหรอืด าเนินการโดยบุคคลเพยีงคนเดยีว ทุกคนที่มอีนิเทอรเ์น็ตสามารถเรยีกใชโ้หนดอเีธอร์
เรยีมหรอืโต้ตอบกบัเครอืข่ายได้ เช่นเดยีวกบับลอ็กเชนแบบกระจายอ านาจของบติคอยน์ ที่ท าให้บุคคล
แปลกหน้า 2 คนจากที่ใดกไ็ด้ในโลกสามารถส่งหรอืรบัเงนิโดยไม่ต้องใช้ธนาคารมาเป็นตวักลางได้ สญัญา



อจัฉรยิะที่ท างานบนบลอ็กเชนแบบกระจายอ านาจของอเีธอร์เรยีมกช็่วยใหน้ักพฒันาสรา้งแอปพลเิคชนัที่
ซบัซ้อน ซึ่งเป็นแอปพลเิคชนัที่ท างานได้ตามโปรแกรมที่เขยีนไวทุ้กประการโดยไม่หยุดท างาน ไม่มกีาร
เซน็เซอร ์การฉ้อโกง หรอืการแทรกแซงของบุคคลที่สาม 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาบิตคอยน์ 
ปัจจยัทีส่่งผลต่อราคาสนิทรพัยด์จิทิลัอย่างบติคอยน์นัน้ เกดิขึน้จากคุณสมบตัขิอ้หนึ่งของบติคอยน์

คอื การมอียู่อย่างจ ากดัที ่21 ล้านเหรยีญ ซึ่งการมจี านวนอยูอ่ย่างจ ากดันี้เอง ท าให้เกดิความเชื่อขึน้ว่าบติ
คอยน์นัน้ สามารถมคีุณสมบตักิารเกบ็มูลค่า (store of value) เหมอืนสนิทรพัยอ์ย่างทองค า และจะไม่เกดิ
การเฟ้อเนื่องจากการเพิม่ขึน้ของปรมิาณเหรยีญ ดงันัน้เมื่อเกดิความตอ้งการซือ้ ตอ้งการถอืครองบติคอยน์
มากขึน้ กส็่งผลใหร้าคาของเหรยีญบติคอยน์มมีลูค่าสงูขึน้ หรอืหากเกดิผลในทางตรงขา้มกจ็ะส่งผลใหร้าคา
ลดลงเช่นกัน โดยปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความต้องการใช้สกลุเงินดิจิทัล Digital Currency Group 
(DCG) ได้ท าการส ารวจปัจจยัเชงิมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อการน าสกุลเงนิดจิทิลัมาใช้ 1) เศรษฐกจิโลก
ถดถอย (24%) 2) ความกงัวลดา้นเงนิเฟ้อจากผลของนโยบายของธนาคารกลางโลก (19%) 3) การตอ้งการ
หาผลตอบแทน (17%) 4) ความต้องการกระจายการลงทุนไปยงัสนิทรพัยใ์หม่ (13%) 5) ความขดัแยง้ทาง
ภมูริฐัศาสตร ์(13%) 
 แนวคิดเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์

Armstrong and Kotler (2007) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใชห้ลกัดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย
ขนาด ความหนาแน่น ท าเลทีต่ ัง้ อาย ุเพศ ศาสนา อาชพี และลกัษณะอื่นๆ หรอืเป็นการแบ่งส่วนตลาดตาม
ขนาด โครงสรา้งและการกระจายของประชากร การแบ่งส่วนตลาดตามปัจจยัทางประชากรศาสตรท์ี่นิยมใช้
กนัอยา่งแพร่หลาย ไดแ้ก่อาย ุเพศ ขนาดครอบครวั รายได ้การศกึษา และอาชพี ซึง่ใชใ้นการแยกแยะความ
แตกต่างของกลุ่มลกูคา้ โดยถอืเกณฑจ์ากความตอ้งการของลกูค้าและพฤตกิรรมการใชผ้ลติภณัฑข์องลูกค้า 
ซึง่มกัจะมคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรทางประชากรศาสตรด์งันี้ 

1) อาย ุ(Age) อายเุป็นปัจจยัหนึ่งทีท่ าให้คนมคีวามคดิและพฤตกิรรมที่เหมอืนหรอืแตกต่างกนัและ
เนื่องจากผลติภณัฑห์รอืบรกิารจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายแุตกต่าง นกัการ
ตลาดจงึจะใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ นักการตลาดได้ค้นหาความต้องการของ
ส่วนตลาดส่วนลกึ (Niche market) โดยมุ่งความส าคญัตลอดอายชุ่วงนัน้ 

2) เพศ (Gender) เป็นตวัแทนจากการวจิยัทางจติวทิยาแสดงใหเ้หน็ว่า ผู้หญิงกบัผูช้ายมคีวามคดิ 
ค่านิยม และทศันคตแิตกต่างกนั เนื่องจากสงัคมและวฒันธรรมเป็นตวัก าหนดบทบาทและกจิกรรมของ
ผูห้ญงิและผูช้ายไวแ้ตกต่างกนั ซึง่ผูห้ญงินัน้ถูกจงูใจง่ายกวา่ผูช้าย รวมทัง้งผูห้ญงิเป็นเพศทีม่จีติใจอ่อนไหว 
(Emotional) มคีวามโอนอ่อนผ่อนตาม (Submissive) มคีวามเป็นแม่บา้น และหยัง่งถงึจติใจของคนไดด้กีว่า
ผู้ชาย ในขณะทีผู่้ชายมกัใช้เหตุผลมากกว่าและจดจ าข่าวสารไดม้ากกว่าผู้หญงิ เพศจงึเป็นตวัแปรหนึ่งทีม่ ี
บทบาทต่อการเลอืกใชบ้รกิาร 



3) อาชพี (Occupation) มกัมอีทิธพิลต่อการบรโิภคของผูบ้รโิภค อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อแนวคดิ 
อุดมการณ์ค่านิยมต่อสิ่งต่างๆเช่น คนที่มีอาชีพรบัราชการจะค านึงถึงเรื่องของสวสัดิการ ศกัดิศ์รีและ
เกยีรตภิูมขิองความเป็นขา้ราชการ ซึ่งต่างจากคนทีท่ างานบรษิทัเอกชนทีค่ านึงถงึรายได้และการมศีกัดิศ์รี
ดว้ยเงนิทองทีส่ามารถซือ้สิง่ของทีต่นเองตอ้งการไดเ้พื่อรกัษาสถานภาพทางสงัคม 

4) รายได้ (Income) เป็นสิ่งที่ก าหนดความรู้สึกนึกคิด และความต้องการเกี่ยวกบัสิ่งต่างๆและ
พฤตกิรรมของบุคคล 

5) การศกึษา (Education) การศกึษามอีทิธพิลต่อการเลอืกรบัการบรกิารสาขาวชิาทีแ่ตกต่างกนัของ
แต่ละบุคคลยอ่มก่อใหเ้กดิความรูส้กึนึกคดิ อุดมการณ์ รสนิยม ค่านิยม และความตอ้งการทีไ่ม่เหมอืนกนั 

6) สถานภาพ (Status) สถานภาพเป็นอกีปัจจยัหนึ่งที่เป็นตวัแปรที่ส าคญั เนื่องจากคนโสดจะมี
ความคดิที่เป็นอสิระมากกว่าและมคีวามต้องการที่เป็นของตนเองมากกว่าคนทีแ่ต่งงานแล้ว เพราะไม่ตอ้ง
รบัผดิชอบต่อบุคคลอื่นและไม่มภีาระผกูพนั 

แนวคิดเก่ียวกบัหน้ีสิน 
ด ีเบคเกอร์ (De Becker) ให้ค าจ ากดัความว่า หนี้เป็นสทิธทิี่จะเรยีกรอ้งใหบุ้คคลช าระหนี้ด้วยการ

กระท าหรืองดการกระท าที่แน่นอน ซึ่งเป็นที่ยอมรบัว่าสามารถก่อให้เกิดผลทางกฎหมายได้ยอมรบัว่า
สามารถก่อให้เกิดผลทางกฎหมายได้ นอกจากนัน้ ซัคเคอร์ (Schuster) ได้อธิบายว่า หนี้  หมายถึง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 2 คนซึ่งท าใหบุ้คคลหนึ่งมสีทิธเิรยีกรอ้งใหบุ้คคลอกีคนหนึ่งกระท าการหรอืงด
เวน้กระท าการบางอยา่ง  
 หนี้สนิ หมายถึง ภาระผูกพนัตามกฎหมายของกิจการที่มต่ีอบุคคลอื่น อาจเกดิจากการประกอบ
ธุรกจิทางการคา้ การกูย้มืเงนิหรอืการใช้บรกิารเป็นเงนิเชื่อ ตัง้แต่ในอตตีหรอืในปัจจุบนัและกจิการนัน้ๆยงั
ตอ้งช าระหนี้คนืใหห้มดไปในอื่นหรอืการบรกิารทีต่กลงกนั อนาคตดว้ยเงนิสดหรอืสนิทรพัย ์ 

 ลกัษณะของหนี้สนิม ี1) ภาระผกูพนัในปัจจุบนัทีเ่กดิจากเหตุการณ์ในอดตีของกจิการเนื่องจากการ
ประกอบการค้า เช่นรบัสนิค้าเป็นเงนิเชื่อ การใช้บรกิารเป็นเงนิเชื่อ 2) เป็นหน้าที่และความรบัผดิชอบที่
เจา้ของกจิการต้องชดใชด้้วยเงนิสด สนิทรพัยอ์ื่นหรอืบรกิารทีต่กลงไว ้ 3) สามารถก าหนดมลูค่าของหนี้สนิ
และวนัครบรอบก าหนดช าระได ้และ 4) สามารถระบุผูร้บัเงนิได ้  

 ประเภทของหนี้สนิ หนี้สนิมรีะยะเวลาในการช าระหนี้ทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงดงันัน้เราจงึใช้
ความแตกต่างของระยะเวลาในการช าระหนี้มาจ าแนกประเภทของหนี้สนิ ซึ่งจ าแนกได้ 2 วธิ ีคอื 1) หนี้สนิ
หมุนเวยีน หมายถึงหนี้สนิของกจิการที่ม ีระยะเวลาครบ ก าหนดในการช าระคนืภายใน 12 เดอืนนับจาก
วนัทีใ่นงบดุล อาจช าระดว้ยเงนิสด สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น การใหบ้รกิารในรปูแบบต่าง ๆ หรอืการก่อหนี้สนิ



ระยะสัน้อื่นมาแทน 2) 2. หนี้สนิระยะยาว หมายถงึหนี้สนิทีม่รีะยะเวลาในการช าระหนี้คนืเกนิกวา่ 1 ปีหรอื
เกนิกวา่รอบระยะเวลาด าเนินงานตามปกตขิองกจิการ เช่น หุน้กู ้ตัว๋เงนิจ่าย เป็นตน้ 

 แนวคิดเก่ียวกบัการลงทุน  
การลงทุน (investment) หมายถงึ การซือ้อสงัหารมิทรพัยห์รอืหลกัทรพัยข์องบุคคลหรอืสถาบนั ซึง่

ใหผ้ลตอบแทนเป็นสดัส่วนกบัความเสีย่งตลอดเวลาอนัยาวนานประมาณ 10 ปี แต่อยา่ง ต ่าไม่เกนิ 3 ปี เช่น 
การลงทุนในหุ้นสามญัจะได้เงิน ปันผล (Dividend) และส่วนต่างของราคา (Capital Gain) การลงทุน
พนัธบตัรรฐับาล (Bond) ไดผ้ลตอบแทนในรปูอตัราดอกเบีย้ (Interest) การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ (Real 
estate) ได ้ผลตอบแทนในรปู (Capital Gain) เป็นตน้  

ประเภทของการลงทุน การลงทุนแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 3 ประเภท ดงัน้ี  
1) การลงทุนเพื่อการบรโิภค (Consumer investment) เป็นเรื่องการซือ้สนิค้าประเภท คงทนถาวร

หรอืสนิทรพัยถ์าวร เช่น บา้น รถยนต ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ เป็นการลงทุนทีไ่ม่หวงั ผลตอบแทนในตวัเงนิ 
แต่หวงัความพอใจในการใชง้าน เช่น การซือ้บา้นเพื่ออยู่อาศยัถือวา่เป็นการ ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์งนิที่
จ่ายซือ้อาจไดม้าจากการออมหรอืการกูย้มื ผลตอบแทนทีไ่ดอยู้ใ่น รปูของความพอใจแก่เจา้ของ  

2) การลงทุนในธุรกจิ (Business investment) เป็นการซื้อสนิทรพัย์เพื่อใช้ในการ ประกอบธุรกิจ 
โดยคาดว่ารายได้จะเพยีงพอเพื่อชดเชยกบัความเสี่ยงในการลงทุนท าธุรกจิ ก าไร และความอยู่รอดเป็น
เป้าหมายหลกัของการท าธุรกจิและเป็นตวัดงึดูดใจผูล้งทุนใหม้าลงทุน การลงทุนในธุรกจิอาจน าเงนิออมที่
สะสมไว้หรือเงินกู้ยมืมาลงทุนเพื่อจดัหาสินทรพัย์ประเภทต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจ เช่น เครื่องจกัร 
อุปกรณ์ทีด่นิ โรงงาน อาคาร สิง่ปลกูสรา้ง เป็นตน้ สนิทรพัย ์เหล่านี้จะนา มาใชป้ระโยชน์ในการผลติสนิค้า
หรอืใหบ้รกิารแก่ลกูคา้  

3) การลงทุนในหลกัทรพัย ์(Securities investment) เป็นการซือ้สนิทรพัยใ์นรปูของ หลกัทรพัยเ์ช่น 
พนัธบตัร หุ้นกู้หรอืหุ้นทุนของหน่วยงานภาครฐัหรือภาคเอกชน การลงทุนนี้เป็น การลงทุนทางอ้อมซึ่ง
แตกต่างจากการลงทุนของธุรกจิ เมื่อผูม้เีงนิออมไม่ตอ้งการเป็นผูป้ระกอบธุรกจิเอง เนื่องจากความเสีย่งหรอื
ยงัไม่มีเงนิมากพอ ผู้ลงทุนอาจน าเงนิที่ออมไปซื้อหลกทัรพัยท์ี่จะลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน คือ 
ดอกเบีย้หรอืเงนิปันผลแลว้แต่ประเภทหลกัทรพัยน์อกจากนี้ ผูล้งทุนอาจได้ผลตอบแทนอกีลกัษณะหนึ่ง คอื 
ก าไรจากการขายหลกัทรพัยห์ากราคาเสนอขายสูงกว่าราคาเสนอซื้อ ผลตอบแทนนัน้จะอยู่ภายใต้ความ
เสีย่งทัง้ทีค่วบคุมไดแ้ละควบคุมไม่ได ้ 
  
 
 



 แนวคิดเก่ียวกบัความเส่ียงในการลงทุน 
ความเสี่ยงหรอืความไม่แน่นอนเกดิขึน้ได้เสมอเมื่อมกีารลงทุนเกดิขึ้นนักลงทุนพยายามหลกีเลีย่ง

ความเสีย่งหรอืลดความเสีย่งใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดซึง่นกัลงทุนแต่ละคนมคีวามสามารถในการยอมรบัความเสี่ยง
ในระดบัทีแ่ตกต่างกนัออกไปขึน้อยูก่บัความชอบทศันคตแิรงจูงใจของผูล้งทุนนัน้ว่ามากน้อยเพยีงใดซึง่ใน
การเลอืกลงทุนทีใ่หผ้ลตอบแทนที่ดหีากนกัลงทุนพจิารณาถงึความเสี่ยงจากการลงทุน โดยพจิารณาเฉพาะ
แลว้ จะท าใหเ้กดิความผดิพลาดจากการลงทุนได้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

วิธีการเกบ็ข้อมลู 
  การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ผู้วจิยัได้ด าเนินการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล เชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  และได้จ ัดท า
แบบสอบถามขึ้นมา แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน โดยผู้วจิยัได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือ ของแบบสอบถาม จ านวน 3 ท่าน แล้วน า
แบบสอบถามไปหาค่าความน่าเชื่อถอืได ้(reliability) ดว้ยวธิขีอง Cronbach โดยผลการวเิคราะหไ์ดค้่าความ
น่าเชื่อถอื (reliability)  แลว้น าแบบสอบถามซึง่มคีวามสมบรูณ์ไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยั
ด าเนินการเกบ็รวบรวมจากนกัลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซีท่ี่อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ฉบบั 
     วิธีวิเคราะหข้์อมลู 
     ในการวจิยันี้ใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา ใช้การแจกแจงความถี่แสดงตารางแบบรอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมาน เพื่อทดสอบสมมตฐิาน โดยท าการ
วเิคราะห์ทางสถิตดิ้วยวธิ ีIndependent Sample: T-Test และ One-Way Analysis of Variance (ANOVA): 
F-Test โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 
ผลการวิจยั  

นักลงทุนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 220 คนคิดเป็นร้อยละ 55 มีช่วงอายุ
ระหว่าง 20-30 ปีจ านวน 139 คนคดิเป็นรอ้ยละ 34.8 การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าจ านวน 176 
คนคิดเป็นร้อยละ 44 มีอาชีพพนักงานเอกชนจ านวน 122 คนคิดเป็นร้อยละ 30.5 ระดบัรายได้ 25,000-
50,000 บาทจ านวน 151 คนคดิเป็นร้อยละ 37.8 และมสีถานภาพโสดจ านวน 209 คนคดิเป็นร้อยละ 52.3  
จากสมมตฐิานขอ้ที ่1 พบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรใ์นทุกดา้นทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อพฤตกิรรมการลงทุน
ในครปิโตเคอรเ์รนซีข่องนกัลงทุนในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

นักลงทุนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มหีนี้สนิต่อระดบัรายได้ทีร่ะดบั ไม่มหีนี้สนิจ านวน 163 คน
คดิเป็นรอ้ยละ 40.8 และนกัลงทุนทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มภีาระค่าใชจ้่ายต่อระดบัรายไดท้ีร่ะดบั ไม่มี



ภาระค่าใชจ้่ายจ านวน 158 คนคดิเป็นร้อยละ 39.5 จากสมมตฐิานที ่2 พบว่า นักลงทุนทีม่ปัีจจยัดา้นระดบั
ของหนี้สินและปัจจยัด้านระดบัของค่าใช้จ่ายแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี่
แตกต่างกนั 

นกัลงทุนทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มปีระสบการณ์ในการลงทุนน้อยกวา่ 1 ปี มจี านวน 177 คน
คดิเป็นร้อยละ 44.3 คาดว่าไม่จ าเป็นต้องใชเ้งนิลงทุนส่วนนี้น้อยกว่า 1 ปี มจี านวน 147 คนคดิเป็นร้อยละ 
36.8 ต้องการรายได้จากเงนิลงทุนส่วนนี้เลก็น้อยเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายประจ ามจี านวน 149 คนคดิเป็นร้อยละ 
37.3 ผู้รบัความเสี่ยงได้ในระดบัหนึ่งมากที่สุดจ านวน 156 คนคดิเป็นร้อยละ 39 ผู้รบัผลขาดทุนได้ 10%-
20% มากที่สุดจ านวน 164 คนคดิเป็นร้อยละ 41 จากสมมตฐิานที่ 3 นักลงทุนทีม่ปัีจจยัทางด้านระดบัของ
การยอมรบัความเสีย่งทีแ่ตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซีแ่ตกต่างกนั  
 

อภิปรายผลการวิจยั 
 ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และสถานภาพ ทีแ่ตกต่างกนั
มผีลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซี่ของนกัลงทุนที่อาศยัอยู่ในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร ซึ่งจะไป
สอดคล้องกบังานวจิยัของ อธวิฒัน์ โตสนัตกิุล (2556) ได้ศกึษาเรื่อง ศกึษาแนวโน้มและพฤตกิรรมของนกั
ลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย อายุ อาชพี 
รายได้ และการศกึษา ของนักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครส่งผลต่อพฤตกิรรมการลงทุนของชาว
ไทยที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกบังานวจิยัของวลิสินี ชยัวรรณ์ (2554) ที่ศึกษาเรื่อง
พฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อย ณ ห้องค้า จงัหวดัเชยีงใหม่  
ทีพ่บวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัของนกัลงทุนรายยอ่ย ณ หอ้งคา้ จงัหวดัเชยีงใหม่ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 ปัจจยัด้านสภาวะหนี้สนิและค่าใชจ้่าย ด้านหนี้สนิต่อระดับรายได้และค่าใช้จ่ายต่อระดบัรายได ้มผีล
ต่อพฤตกิรรมการลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซีข่องนกัลงทุนทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร แสดงใหเ้หน็ถงึ
ว่าการที่นักลงทุนมภีาระหนี้สนินัน้ย่อมส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการลงทุน หากนักลงทุนมีหนี้สนิหรอื
ค่าใชจ้่ายทีต่อ้งจ่ายต่อเดอืนต ่ากจ็ะมกีารลงทุนในครปิโตเคอรรเ์รนซีท่ีร่ะมดัระวงัน้อยกวา่นักลงทุนทีม่หีนี้สนิ
สงู ซึง่จะไปสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พนัเดช หลมิศวิไิล (2554) ทีศ่กึเรื่อง การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการลงทนุ
ของนักลงทุนในจงัหวดัเชยีงใหม่ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ที่พบว่าปัจจยัด้านหนี้สนิต่อระดบั
รายได้ของนักลงทุนในจงัหวดัเชยีงใหม่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
 ปัจจยัด้านการยอมรบัความเสี่ยง ประสบการณ์การลงทุน ระยะเวลาที่คาดว่าไม่จ าเป็นต้องใช้เงนิ
ลงทุนส่วนนี้ ความตอ้งการรายไดจ้ากเงนิลงทุนส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายประจ า ความสามารถในการรบัความ



เสี่ยงจากการลงทุนในระยะยาว ระดบัในการยอมรบัผลขาดทุนจากการลงทุนส่วนนี้ได้ในระดบัใด ส่งผลต่อ 
พฤตกิรรมการลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซี่ของนกัลงทุนที่อาศยัอยูใ่นพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ซึง่นกัลงทุนส่วน
ใหญ่มคีวามสามารถในการยอมรบัความเสีย่งอยูท่ ีร่ะดบั “รบัความเสีย่งไดป้านกลาง” ซึง่อาจจะไม่สอดคลอ้ง
กบัการลงทุนในตลาดครปิโตเคอรเ์รนซีเ่พราะวา่ตลาดครปิโตเคอรเ์รนซีเ่ป็นตลาดทีม่คีวามผนัผวนเป็นอย่าง
มากซึ่งจะท าใหเ้กดิอตัราการขาดทุนทีส่งูกว่าการลงทุนในตลาดอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อนุรุทธ์ 
กามดิ (2541) ทีศ่กึษาเรื่องพฤตกิรรมการลงทุนและพฤตกิรรมการแสวงหาขอ้มลูขา่วสารและการเปิดรบัสื่อ
ของนักลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที่พบว่า การยอมรบัความเสี่ยงมผีลต่อพฤติกรรมการ
ลงทุนของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวจิยัพบว่า กลุ่มนักลงทุนทีส่นใจลงทุนในครปิโตเคอร์เรนซี่นัน้ส่วนมากเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่
ซึ่งยอมรบัความเสี่ยงได้ในระดบัปานกลาง จงึไม่สอดคล้องกบัลกัษณะของการลงทุนในสนิทรพัยท์ีม่คีวาม
เสี่ยงและความผนัผวนสงู ดงันัน้การที่หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งควรมกีารประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลและใหค้วามรูท้ ี่
ถูกตอ้งแก่นกัลงทุนทีจ่ะลงทุนในครปิโตเคอรเ์รนซีเ่พื่อป้องกนัความเสีย่งในการลงทุน 
 การวจิยันี้ เป็นการศกึษาขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ซึ่งในการวจิยั
ครัง้ต่อไปควรจะขยายกลุ่มตวัอย่างให้ครอบคลุมทัว่ประเทศเพื่อที่จะได้รบัทราบขอ้มูลที่ถูกต้องมากยิง่ขึน้ 
และควรมีการศึกษาการลงทุนในสินทรพัย์อื่นที่มีความเสี่ยงและความผนัผวนสูง เพื่อให้นักลงทุนได้
เตรยีมพรอ้มในการบรหิารความเสีย่งก่อนทีจ่ะลงทุนในสนิทรพัยน์ัน้ๆ 
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