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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความตั้งใจในการลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ีของนัก

ลงทุน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัลงทุนในประเทศไทยจ านวน 400 คน  จากการศึกษา

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54 

อายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 119 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.8 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 

174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 และประกอบอาชีพพนกังานบริษทั จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 

โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การหา

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยแบบ

พหุ (Multiple Regression)ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจ

ในการลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ีของนกัลงทุนตามผลทดสอบสมมติฐานโดย สมมติฐานท่ี 1 ทศันคติ

ของนกัลงทุนส่งผลต่อความตั้งใจในการลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ี  สมมติฐานท่ี 2 การคลอ้ยตามกลุ่ม

ท่ีอา้งอิงส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ีสมมติฐานท่ี3 การรับรู้ความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรมส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 

ทศันคติของนักลงทุน การคลอ้ยตามกลุ่มท่ีอา้งอิง และปัจจยัการรับรู้ความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรมส่งผลต่อความตั้งใจในการลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ี มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 4  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั ท าให้มีความตั้งใจในการลงทุนคริปโตเคอเรน

ซ่ีของนักลงทุนในประเทศไทยแตกต่า งกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั ท าใหมี้ความตั้งใจในการลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ีของนกัลงทุนในประเทศ

ไทยท่ีไม่แตกต่างกนั  



ค ำส ำคัญ: คริปโตเคอเรนซ่ี, ทัศนคติ, กำรคล้อยตำมกลุ่มท่ีอ้ำงองิ, กำรรับรู้ควำมสำมำรถ

ในกำรควบคุมพฤติกรรม, ควำมตั้งใจในกำรลงทุน 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

         ยคุดิจิทลัในปัจจุบนัไดน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัมาสู่สถานการณ์เศรษฐกิจโลกตลอดจนใน
บริบทของการด าเนินงานทางการเงินแบบดั้งเดิม ในบริบทของโลกและเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

เทคโนโลยี Blockchain ไดป้ฏิวติัการโตต้อบและการด าเนินการทางการเงินของแต่ละบุคคล เช่น 

การลงทุน การซ้ือขาย และการช าระเงินออนไลน์ Blockchain หรือ Distributed Ledger Technology 

(DLT). (builtin.com/blockchain) เป็นเทคโนโลยีท่ีจดัเก็บขอ้มูลแบบกระจายศูนย ์ทุกคร้ังท่ีมีการท า

ธุรกรรมจะมีการบนัทึกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงขอ้มูลนั้นได ้มีความโปร่งใสผ่านการใช้งาน

แบบการกระจายอ านาจและการใชง้านโดยการเขา้รหัส ช่วยเพิ่มความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ

ใหก้บัผูใ้ชง้าน Cryptocurrency หรือสกุลเงินดิจิตอล ใชเ้ทคโนโลย ีBlockchain ในการบนัทึกขอ้มูล

ทุกธุรกรรมมีความปลอดภยัโดยสมบูรณ์ทุกธุรกรรมCryptocurrency สกุลแรกคือ Bitcoin ท่ีเสนอ

และใช้งานในปี 2552 โดย (Satoshi Nakamoto) ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นส่ือกลางในการ

แลกเปล่ียนเช่นเดียวกับสกุลเงินทั่วไป (Fiat Currency) เพียงแต่ไม่สามารถจับต้องได้ ถึงแม้ว่า

ตอนน้ีคริปโตเคอเรนซ่ีจะยงัไม่สามารถใชช้ าระหน้ีไดต้ามกฎหมายดงัเช่นสกุลเงินทัว่ไปได ้ยกเวน้

เพียงประเทศเอลซลัวาดอร์ซ่ึงเป็นประเทศแรกในโลกท่ีอนุมติัให้บิตคอยน์สามารถใชช้ าระหน้ีตาม

กฎหมายได ้ และเร่ิมมีอีกหลายประเทศท่ีเร่ิมคิดน า Bitcoin มาใชใ้นการแลกเปลี่ยนไดต้ามกฎหมาย

รวมถึงหลายธุรกิจท่ีเร่ิมมีการน าเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัคริปโตเคอเรนซ่ี มาใชเ้พื่อปรับตวัรับโลก

การเงินแห่งอนาคตท่ีก าลงัจะเปล่ียนแปลงไป เช่น การรับช าระค่าสินคา้และบริการดว้ย Bitcoinหรือ

สกุลเงินดิจิทลัอ่ืนๆ ในปัจจุบนั Cryptocurrency มีจ านวนมากท่ีมีการซ้ือขายแลกเปล่ียนทั่วโลก 

Bitcoin มีมูลค่าตลาดสูงสุด โดยคุณลักษณะเด่นBitcoin คือการไม่เปิดเผยตัวตน มีการกระจาย

อ านาจ และการควบคุม อาจส่งผลต่อการรับรู้ของผูใ้ชง้านเก่ียวกบัธุรกรรมสกุลเงินดิจิทลัในอนาคต

และนักลงทุน ส าหรับมูลค่าของคริปโตเคอเรนซ่ี จะแปรผนัตามอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน

(Supply) ของตลาด หลกัการก็คลา้ยๆ กบั “ทองค า” ยิ่งเหรียญนั้นมีอุปสงคห์รือความตอ้งการมาก

เพียงใด ราคาของเหรียญนั้นก็จะดีดตัวสูงขึ้นและยิ่งเป็นเหรียญท่ีมีอุปทานจ ากัดอย่างเช่น “บิต



คอยน์” ท่ีมีจ านวนอุปทานจ ากัดเพียง 21 ลา้นเหรียญ ก็จะยิ่งดนัมูลค่าของเหรียญให้สูงยิ่งขึ้น ใน

ปัจจุบนัแมผ้ลตอบแทนในทุกสินทรัพยจ์ะไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตวั ทั้งสงคราม

ประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครน และภาวะอตัราเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งแตะระดับ 8.3% ในปัจจุบัน 

(theguardian.com/business/live/2022 /may/11 /german-price-increases-record-high-food-energy-

rises-us-announce-inflation-rate-business-live) ปัจจยัเส่ียงน้ีท าให้นักลงทุนตอ้งกระจายการลงทุน

ไปยงัตลาดคริปโทเคอเรนซ่ีมากขึ้น ในส่วนของประเทศไทยมีแพลตฟอร์มท่ีถูกกฎหมาย ผ่านการ

รับรองของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ในการคุม้ครอง

นักลงทุนท่ีเทรดกบัแพลตฟอร์มไทยท่ีขึ้นทะเบียนกบัทาง ก.ล.ต. ภายใต ้พรก.การประกอบธุรกิจ

สินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ.2561 (นางสาวนภนวลพรรณ ภวสันต์ ผูอ้  านวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี

ทางการเงิน  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) )โดย

แพลตฟอร์มในประเทศไทยท่ีผา่นการรับรองจาก ก.ล.ต. เช่น Bitkub Satang Pro และ Zipmex 

นกัลงทุนในไทยและทัว่โลกมองว่าการเทรดกบัแพลตฟอร์มต่างประเทศมีขอ้ดีบนความเส่ียงคือมี

จ านวนเหรียญให้เลือกหลากหลาย มีความเป็นสากลกว่าในการท าธุรกรรมและมีสภาพคล่อง

ไหลเวียนมากกวา่ โดยกระดานท่ีมีมูลค่าสูงสุดในโลกคือ Coinbase (coinbase.com/) ส่วนกระดานท่ี

มีธุรกรรมเกิดขึ้นเยอะท่ีสุดในโลกคือ Binance  

         ดงันั้นการวิจยัในคร้ังน้ีเราจึงมุ่งเนน้ท าการศึกษาถึงความตั้งใจในการลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ี

ของนกัลงทุน โดยส ารวจถึงทศันคติของนกัลงทุน การคลอ้ยตามกลุ่มท่ีอา้งอิง และความสามารถใน

การควบคุมพฤติกรรม  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อศึกษาถึงความตั้งใจในการลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ีของนกัลงทุน 

2. เพื่อศึกษาถึงความตั้งใจในการลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ีของนกัลงทุนจ าแนกตามปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ 

3. เพื่อศึกษาดา้นทศันคติของนกัลงทุน การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และความสามารถ 

ในการควบคุมพฤติกรรม ท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ีของนกัลงทุน 

 



ขอบเขตของงานวิจัย  

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา เป็นการศึกษาถึงทศันคติของนกัลงทุน การคลอ้ยตาม กลุ่มท่ีอา้งอิง 

และความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ถึงความตั้งใจในการลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ี

ของนกัลงทุน 

2. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัลงทุนทัว่ไปท่ีใชง้าน 

อินเตอร์เน็ตเป็นประจ า และมีการรับรู้เร่ืองคริปโตเคอเรนซ่ีในประเทศไทย จ านวน 400 คน 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา วิจยัคร้ังน้ีมีระยะเวลาในการด าเนินการระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 

ถึงเดือนเมษายน 2565 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงความตั้งใจในการลงทุนในคริปโตเคอเรนซ่ีของนกัลงทุน 

2. เพื่อทราบถึงปัจจยัทศันคติ การคลอ้ยตามกลุ่มท่ีอา้งอิง และความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรมของนกัลงทุน 

3. เพื่อทราบถึงความตั้งใจในการลงทุนในคริปโตเคอเรนซ่ี ในขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ 

4. เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการต่อยอดท าธุรกิจทางดา้นบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซ่ี 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

ทัศนคติ (Attitude)  

ทศันคติคืออะไร Allport (1935) ไดก้ าหนดทศันคติว่าเป็นสภาพจิตใจหรือระบบประสาทของความ

พร้อม จดัระเบียบผ่านประสบการณ์การออกค าสั่งหรือเป็นอิทธิพลแบบไดนามิกต่อการตอบสนอง

ของแต่ละบุคคลต่อวตัถุและสถานการณ์ทั้งหมดท่ีเก่ียวข้อง โดยค าจ ากัดความของทัศนคติ คือ

ความคิดหรือแนวโนม้ท่ีจะกระท าในลกัษณะเฉพาะแต่ล่ะตวับุคคลทั้งประสบการณ์และอารมณ์ ซ่ึง

เม่ือเราพูดถึงทศันคติของบุคคล เราก าลงัพยายามอธิบายพฤติกรรมของเขาหรือเธอ ทศันคติเป็น

ส่วนผสมท่ีซับซ้อนของส่ิงต่างๆเรามักจะเรียกบุคลิกภาพ ความเช่ือ ค่านิยม พฤติกรรม และ

แรงจูงใจ ทศันคติหมายถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อวตัถุอย่างใดอย่างหน่ึงว่ามี ลกัษณะ



อยา่งไร มีความรู้สึกทางบวกหรือทางลบ (Positive or Negative) ช่ืนชอบหรอไม่ช่ืนชอบ (Favorable 

or Unfavorable) หรือเห็นด้วยหรือคัดค้าน (Pro or Con) (Loudon & Bitta, 1993, p. 423) ซ่ึงตาม

นิยามน้ีเป็นการมองทศันคติในแง่ความรู้สึก หรือปฏิกิริยาท่าทีท่ีมีต่อวตัถุ 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ (Subjective Norm) 

Ajzen and Fishbein (1980) กล่าวว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงหมายถึง  การรับรู้ของบุคคลถึง

ความส าคญัของบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในเชิงตอ้งการหรือไม่ตอ้งการให้บุคคลกระท าหรือไม่

กระท าพฤติกรรมนั้น การคลอ้ยตามกลุ่มท่ีอา้งอิง เป็นหน้าท่ีของความเช่ือท่ีก่อตวัขึ้นโดยผูอ่ื้นใน

ชีวิตของเรา (Fishbein & Ajzen,1975; Hanno & Violette, 1996, Eagly, A. H. และ Chaiken, S. 1993) 

การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control) 

การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม คือการรับรู้ถึงความง่ายหรือความยากล าบากในการปฏิบัติตน

พฤติกรรมเฉพาะ (Ajzen, 2005). เพื่ออธิบายการรับรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมพฤติกรรมท่ีรับรู้น้ี 

Ajzen แยกความแตกต่างจากต าแหน่งการควบคุมท่ีแนะน าโดย Rotter (1966) 

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR (TPB) 

จากการทบทวนวรรณกรรม (Ajzen, I 1991; Pavlou & Fygenson 2006;)  ได้ให้ความหมายไวว้่า 

TPB ได้รับการวิจยัอย่างกวา้งขวางเพื่อท านายพฤติกรรมในการตั้งค่าท่ีหลากหลายและเป็นการ

ออกแบบมาเพื่ออธิบายพฤติกรรมของมนุษยส่์วนใหญ่  

(Ajzen, 1991) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ทฤษฎีพฤติกรรมท่ีวางแผนไวเ้ป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงความ

เขม้ขน้ของบุคคลท่ีจะท าพฤติกรรมบางอย่าง ความเข้มขน้จะถือว่าปัจจัยท่ีสร้างแรงบันดาลใจ

สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมน้ี จะบ่งบอกว่าคนๆ นั้นเต็มใจพยายามแค่ไหน มีการวางแผนว่าจะ

พยายามมากเพียงใดพฤติกรรม ยิง่มีความตั้งใจท่ีจะมีส่วนร่วมในพฤติกรรมมากเท่าไร ประสิทธิภาพ

ก็จะยิง่มากขึ้นเท่านั้น 

สมมติฐานการวิจัย 

H1 ทศันคติเชิงบวกส่งผลต่อความตั้งใจในการลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ี 

H2 บรรทดัฐานส่วนตวัส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ี 



H3 พฤติกรรมการควบคุม การรับรู้ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ี 

H4 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั ท าใหมี้ความตั้งใจในการลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ีของนกั

ลงทุนแตกต่างกนั 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 



วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือนกัลงทุนทางการเงินในประเทศไทยและผูท่ี้รับรู้เร่ืองคริปโตเคอ

เรนซ่ี เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีชดัเจน ผูว้ิจยัจึงใชก้ารก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้

สูตรการค านวณตามวิธีของ W.G. Cochran (1953 p. 178) (ยุทธ  ไกยวรรณ์ ) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

95% เป็นจ านวน 385 คน เพื่อใหก้ลุ่มตวัอย่างครอบคลุมประชากรทั้งหมดในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัจึง

ไดส้ ารองจ านวนกลุ่มตวัอย่างไว ้5 % ดงันั้นจึงไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 400 ตวัอย่าง โดยเป็น

การวิจัย เ ชิงส ารวจ (Survey Research) เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ัง น้ี  คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ประกอบดว้ย 1)ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 2) ขอ้มูลทศันคติของนกั

ลงทุน 3)ขอ้มูลการคลอ้ยตามกลุ่มท่ีอา้งอิง 4)ขอ้มูลการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

5)ขอ้มูลความตั้งใจในการลงทุน โดยใชแ้บบสอบถามในส่วนท่ี 2-4 น้ี เป็นแบบปลายปิดเป็นมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของ likert แปรผลระดบัความตั้งใจ ดงัน้ี (Best & kahn,1993)การวดัแบบ 

Likert-type 5 ระดบั โดย 1 = ไม่ตั้งใจอยา่งมากท่ีสุด และ 5 = ตั้งใจอยา่งมากท่ีสุด 

 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ ดว้ยการน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจจากอาจารยท่ี์

ปรึกษาไปทดลองใช ้(Try Out) กบัประชากรในประเทศไทย จ านวน 30 คน และหาค่าความเช่ือมัน่ 

(Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) โดยใช้สูตร ครอนบัค 

(Cronbach) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546, หน้า 49) ซ่ึงค่าท่ีได้จะแสดงถึงระดับความคงท่ีของ

แบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหวา่ง 0 < α < 1 ค่าท่ีใกลเ้คียงกบั 1 มากท่ีสุด แสดงวา่มีความเช่ือมัน่สูง

โดยน าแบบสอบถามไปใช้กบักลุ่มตวัอย่าง โดยค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) ท่ี

ยอมรับ จะตอ้งมีค่ามากกวา่ 0.70 ขึ้นไป ไดค้วามเช่ือมัน่ในแต่ละดา้น ดงัน้ี  

 1) ทศันคติของนกัลงทุน มีค่าเท่ากบั 0.938 

 2) การคลอ้ยตามกลุ่มท่ีอา้งอิง มีค่าเท่ากบั 0.841 

 3) การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีค่าเท่ากบั 0.914 

 4) ความตั้งใจในการลงทุน มีค่าเท่ากบั 0.709 



 5) ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Google form ซ่ึงเป็น Freeware 

ประเภท Office Suite จาก Google เพื่อสร้างแบบสอบถาม Online ท าใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วต่อ

กลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงผูว้ิจยัด าเนินการทางโทรศพัท ์ทาง Line และทาง Facebook เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์

การวิจยัให้ทราบ พร้อมทั้งน าส่งลิงค์แบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างทาง Line และทาง Facebook 

จากนั้นขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและด าเนินการรวบรวมขอ้มูลท่ีกลุ่มตวัอย่างตอบ

แบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม 1) วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยการแจก

แจงความถ่ี และร้อยละ 2) วิเคราะห์ ขอ้มูลทศันคติของนกัลงทุน  การคลอ้ยตามกลุ่มท่ีอา้งอิง การ

รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และ ความตั้งใจในการลงทุน โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive  Statistics) ซ่ึงประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัเกณฑด์งักล่าวท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการลงทุนคริปโตเคอเรน

ซ่ีของนกัลงทุน สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ความตั้งใจในการลงทุน 

คริปโตเคอเรนซ่ีของนักลงทุน การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) (กลัยา วานิชย์

บญัชา, 2550) การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม  

 

ผลการวิจัย 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศหญิง จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54 และ เพศชาย จ านวน 

184 คน  คิดเป็นร้อยละ 46 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุ อายุ 20-30 ปี จ านวน 119 คน  คิด

เป็นร้อยละ 29.8 รองลงมา อาย ุ31-40 ปี จ านวน 118 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.5  และนอ้ยท่ีสุดคือ อายุ 

มากกวา่ 50 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 

รองลงมาคือ ปริญญาโท จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และนอ้ยท่ีสุดคือ ปริญญาเอก จ านวน 

9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั จ านวน 118 



คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 รองลงมาคือ พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 และ

นอ้ยท่ีสุดคือ อาชีพอิสระ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 

ตารางท่ี1 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัเกณฑจ์ าแนกตามทศันคติของนกั
ลงทุน  

ทัศนคติของนักลงทุน ( X ) S.D. ระดับเกณฑ์ 

การใชค้ริปโตเคอเรนซ่ีจะช่วยเพิ่มโอกาสท่ีจะ
บรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับฉนั 

4.27 .853 มากท่ีสุด 

การใชค้ริปโตเคอเรนซ่ีจะช่วยใหฉ้นับรรลุ
เป้าหมายทางการเงินใหเ้ร็วขึ้น 

4.32 .816 มากท่ีสุด 

การใชค้ริปโตเคอเรนซ่ีจะเพิ่มมาตรฐานการครอง
ชีพของฉนั 

4.32 .794 มากท่ีสุด 

รวม 4.30 .769 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความตั้งใจต่อทศันคติของนกัลงทุนท่ีส่งผลต่อความ

ตั้งใจในการลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.30) เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบว่า ขอ้การใชค้ริปโตเคอเรนซ่ีจะช่วยให้ฉันบรรลุเป้าหมายทางการเงินให้เร็วขึ้น และขอ้ 

การใชค้ริปโตเคอเรนซ่ีจะเพิ่มมาตรฐานการครองชีพของฉนั มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

( X = 4.32) และล าดบัสุดทา้ยคือ ขอ้ การใชค้ริปโตเคอเรนซ่ีจะช่วยเพิ่มโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมาย

ทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับฉนั มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.27) ตามล าดบั 

ตารางท่ี2 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัเกณฑจ์ าแนกตามการคลอ้ยตาม
กลุ่มท่ีอา้งอิง  

การคล้อยตามกลุ่มท่ีอ้างอิง ( X ) S.D. ระดับเกณฑ์ 

ผูท่ี้มีความส าคญักบัฉนั คิดว่าฉนัควรลงทุนในค
ริปโตเคอเรนซ่ี 

4.01 .879 มาก 

ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อฉนั คิดวา่ฉนัควรลงทุนในคริปโต
เคอเรนซ่ี 

4.21 .927 มากท่ีสุด 



ผูท่ี้ฉนัเช่ือถือ อยากใหฉ้นัลงทุนในคริปโตเคอเรน
ซ่ี 

3.81 1.121 มาก 

รวม 4.01 .856 มาก 

              จากตารางท่ี2 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความตั้งใจการคลอ้ยตามกลุ่มท่ีอา้งอิงท่ี

ส่งผลต่อความตั้งใจในการลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.01) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อฉนั คิดวา่ฉนัควรลงทุนในคริปโตเคอเรนซ่ี  มีค่าเฉล่ีย

สูงสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.21) รองลงมาคือ ขอ้ ผูท่ี้มีความส าคญักบัฉนั คิดวา่ฉนัควรลงทุน

ในคริปโตเคอเรนซ่ี  มีค่าเฉล่ียในระดับมาก ( X =4.01)  และล าดับสุดทา้ยคือ ขอ้ ผูท่ี้ฉันเช่ือถือ 

อยากใหฉ้นัลงทุนในคริปโตเคอเรนซ่ี มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( X = 3.81) ตามล าดบั 

ตารางท่ี3 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับเกณฑ์ จ าแนกตามการรับรู้

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ( X ) S.D. ระดับเกณฑ์ 

ฉนัมีเงินเพียงพอในการลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ี 3.87 1.111 มาก 

ฉนัมีความรู้เพียงพอในการลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ี 3.97 1.023 มาก 

คริปโตเคอเรนซ่ีเขา้กนัไดก้บัเทคโนโลยอ่ืีนๆท่ี
ฉนัใชง้านอยู ่เช่น อินเตอร์เน็ต สมาร์ทโฟนและค
อมพิวเตอร์ 

4.27 .946 มากท่ีสุด 

ฉนัสามารถรับความช่วยเหลือได ้หากฉนัมีปัญหา
ในการลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ี 

4.05 .994 มาก 

รวม 4.04 .885 มาก 

จากตารางท่ี3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความตั้งใจต่อการรับรู้ความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรมท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 

4.04) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ คริปโตเคอเรนซ่ีเขา้กนัไดก้บัเทคโนโลยีอ่ืนๆท่ีฉันใช้งาน

อยู่ เช่น อินเตอร์เน็ต สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์  มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 

4.27) รองลงมาคือ ขอ้ ฉันสามารถรับความช่วยเหลือได ้หากฉันมีปัญหาในการลงทุนคริปโตเคอ



เรนซ่ี  มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( X =4.05)  และล าดบัสุดทา้ยคือ ขอ้ ฉันมีเงินเพียงพอในการลงทุนค

ริปโตเคอเรนซ่ี มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( X = 3.87) ตามล าดบั 

ตารางท่ี4 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัเกณฑ ์จ าแนกตามความตั้งใจใน

การลงทุน  

ความตั้งใจในการลงทุน ( X ) S.D. ระดับเกณฑ์ 

ฉนัตั้งใจจะลงทุนในคริปโตเคอเรนซ่ี 4.17 .908 มาก 

ฉนัคาดการณ์วา่ฉนัจะลงทุนในคริปโตเคอเรนซ่ี 4.05 .955 มาก 

ฉนัจะลงทุนในคริปโตเคอเรนซ่ีเป็นประจ า 3.99 1.012 มาก 

ฉนัเช่ือวา่การใชค้ริปโตเคอเรนซ่ีเพื่อร่นเวลาให้
ฉนัประสบความส าเร็จในชีวิตไดเ้ร็วขึ้น 

4.14 .954 มาก 

ฉนัตั้งใจใชค้ริปโตเคอเรนซ่ีเป็นทางเลือกในการ
ลงทุน 

3.95 1.000 มาก 

รวม 4.06 .835 มาก 

จากตารางท่ี 4 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความตั้งใจต่อเกณฑ์ความตั้งใจในการลงทุน ใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายส่วนพบว่า ขอ้ฉันตั้งใจจะลงทุนในคริป

โตเคอเรนซ่ี  มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก  

( X = 4.17) รองลงมาคือ ขอ้ ฉนัเช่ือวา่การใชค้ริปโตเคอเรนซ่ีเพื่อร่นเวลาใหฉ้ันประสบความส าเร็จ

ในชีวิตไดเ้ร็วขึ้น มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( X =4.14)  และล าดบัสุดทา้ยคือ ขอ้ ฉันตั้งใจใช้คริปโต

เคอเรนซ่ีเป็นทางเลือกในการลงทุน มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( X = 3.95) ตามล าดบั 

ตารางท่ี5 แสดงการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจยัทศันคติเชิงบวก การคลอ้ยตามกลุ่มท่ี

อา้งอิงและการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

ตัวแปร B Beta t Sig 

ค่าคงท่ี .330  3.184 .002* 
ทศันคติของนกัลงทุน .113 .104 2.917 .004* 



การคลอ้ยตามกลุ่มท่ีอา้งอิง .371 .380 6.975 .000* 
การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม 

.435 .460 9.447 .000* 

R2 = 0.814, Adjusted R2 = 0.813, F = 579.046, *p < 0.05  
             ผลการศึกษาตามตารางท่ี5 แสดงผลการวิเคราะห์ตวัแปรอิสระคือ ทศันคติของนักลงทุน 
การคลอ้ยตามกลุ่มท่ีอา้งอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ในภาพรวมแสดงให้
เห็นว่า ตวัแปรอิสระส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05  
           เม่ือพิจารณาน ้ าหนักของผลกระทบของตวัแปรอิสระ พบว่าการรับรู้ความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรม (Beta = 0.460) ส่งผลต่อความตั้ งใจท่ีจะลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ี มากท่ีสุด 

รองลงมาคือการคลอ้ยตามกลุ่มท่ีอา้งอิง (Beta = 0.380) ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะใชค้ริปโตเคอเรนซ่ี 

และล าดบัสุดทา้ยคือทศันคติของนักลงทุน(Beta = 0.104)  ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะลงทุนคริปโต

เคอเรนซ่ี ตามล าดบั 

 เ ม่ือวิ เคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (R Square =0.814) พบว่า ตัวแปรอิสระ มี
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม คือ ความตั้งใจท่ีจะใช้คริปโตเคอเรนซ่ี ร้อยละ 81.4 ส่วนท่ีเหลืออีก
ร้อยละ 18.6 มาจากปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบพบว่ามีค่า F= 579.046 ซ่ึงมีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม    
            สรุปไดว้่า ทศันคติของนกัลงทุน การคลอ้ยตามกลุ่มท่ีอา้งอิง และการรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม  ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05  
 

สรุปผลการวิจัย 
           จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีส่วนมาก เป็นเพศหญิง จ านวน 216 
คน คิดเป็นร้อยละ 54 อายรุะหวา่ง 20-30 ปี จ านวน 119 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.8 จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 และประกอบอาชีพพนกังานบริษทั จ านวน 118 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.5 จากการศึกษาพบวา่ ทศันคติของนกัลงทุนท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการลงทุน 
คริปโตเคอเรนซ่ี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้การใชค้ริปโต
เคอเรนซ่ีจะช่วยให้ฉันบรรลุเป้าหมายทางการเงินให้เร็วขึ้น และขอ้การใชค้ริปโตเคอเรนซ่ีจะเพิ่ม
มาตรฐานการครองชีพของฉนั มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และล าดบัสุดทา้ยคือขอ้การใช ้



คริปโตเคอเรนซ่ีจะช่วยเพิ่มโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับฉัน มีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั การคลอ้ยตามกลุ่มท่ีอา้งอิงท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการลงทุนคริปโตเคอ
เรนซ่ี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ผู ้ท่ีมีอิทธิพลต่อฉัน คิดว่าฉัน
ควรลงทุนในคริปโตเคอเรนซ่ี  มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ข้อผู ้ท่ีมี
ความส าคัญกับฉัน คิดว่าฉันควรลงทุนในคริปโตเคอเรนซ่ี  มีค่าเฉล่ียในระดับมาก และล าดับ
สุดทา้ยคือ ขอ้ผูท่ี้ฉนัเช่ือถือ อยากใหฉ้นัลงทุนในคริปโตเคอเรนซ่ี มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ตามล าดบั 
ปัจจยัดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการลงทุนคริป
โตเคอเรนซ่ี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้คริปโตเคอเรนซ่ีเขา้กนั
ไดก้บัเทคโนโลยีอ่ืนๆท่ีฉันใช้งานอยู่ เช่น อินเตอร์เน็ต สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์  มีค่าเฉล่ีย
สูงสุดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ขอ้ฉันสามารถรับความช่วยเหลือได ้หากฉันมีปัญหาใน
การลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ี  มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก และล าดบัสุดทา้ยคือ ขอ้ฉนัมีเงินเพียงพอในการ
ลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ี มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ตามล าดบัปัจจยัความตั้งใจในการลงทุน ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายส่วนพบวา่ ขอ้ฉนัตั้งใจจะลงทุนในคริปโตเคอเรนซ่ี  มีค่าเฉล่ีย
สูงสุดอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ ขอ้ฉันเช่ือว่าการใชค้ริปโตเคอเรนซ่ีเพื่อร่นเวลาให้ฉันประสบ
ความส าเร็จในชีวิตไดเ้ร็วขึ้น มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก และล าดบัสุดทา้ยคือ ขอ้ ฉนัตั้งใจใชค้ริปโตเคอ
เรนซ่ีเป็นทางเลือกในการลงทุน มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ตามล าดบั 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ทศันคติของนกัลงทุนส่งผลต่อความตั้งใจในการลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ี 
 สมมติฐานท่ี 2 การคลอ้ยตามกลุ่มท่ีอา้งอิงส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ี 
 สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะ
ลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ี 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทศันคติของนักลงทุน การคลอ้ยตามกลุ่มท่ีอา้งอิง และ
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมส่งผลต่อความตั้งใจในการลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ี มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 4  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั ท าให้มีความตั้งใจในการลงทุนคริป
โตเคอเรนซ่ีของนกัลงทุนแตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั ท าใหมี้ความตั้งใจใน
การลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ีของนกัลงทุนท่ีไม่แตกต่างกนั 
 



อภิปรายผลการวิจัย 
            จากผลการศึกษาเร่ือง การศึกษาความตั้งใจในการลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ีของนักลงทุน 
สามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังน้ี ประเด็นทัศนคติของนักลงทุนส่งผลต่อความตั้งใจในการ
ลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ี จากการศึกษา พบว่า นกัลงทุนมีความเห็นเก่ียวกบัการลงทุนคริปโตเคอเรน
ซ่ีโดยมองว่าคริปโตเคอเรนซ่ีจะช่วยเพิ่มโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายทางการเงินหรืออาจเรียกได้ว่า
เป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าท าให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูง ดงันั้นจึงส่งผลต่อความตั้งใจในการลงทุนใน
อนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับ Ajzen (1991) กล่าวถึงทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรม (Attitude Toward the 
Behavior) ว่าเกิดจากความเช่ือเก่ียวกบัผลท่ีอาจจะตามมาจากพฤติกรรม (Behavioral Beliefs) โดย
เป็นการประเมินของบุคคลท่ีมีต่อภาพรวมของพฤติกรรมใด ๆ ซ่ึงเกิดจากความเช่ือกบัผลท่ีน่าจะ
ตามมาจากพฤติกรรมนั้น โดยบุคคลมีความเช่ือว่า หากได้กระท าพฤติกรรมใดแลว้ได้รับผลใน
ทางบวก ก็จะท าให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมนั้น ในทางตรงกนัขา้มหากไดก้ระท าพฤติกรรมใด
แลว้ไดรั้บผลในทางลบ ก็จะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น ประเด็นการคลอ้ยตามกลุ่มท่ีอา้งอิง
ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะใช้คริปโตเคอเรนซ่ี จากการศึกษาพบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่มกัหาขอ้มูล
หรือบุคคลอา้งอิงท่ีน่าเช่ือถือก่อนท าการลงทุนทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการลงทุนนั้นมีขั้นตอนและ
วิธีการท่ีซบัซอ้นและควรศึกษาใหล้ะเอียดเพื่อป้องกนัการขาดทุน ดงันั้นการคลอ้ยตามกลุ่มท่ีอา้งอิง
จึงส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ีของนกัลงทุนซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Lesser 
and Pope (2011) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัการคลอ้ยตามกลุ่มท่ีอา้งอิง (Subjective Norm) ว่า เป็นความเช่ือ
ของบุคคลในเชิงบรรทดัฐานทางสังคม (Normative Beliefs) เป็นการประเมินของบุคคลท่ีมีต่อการ
ไดเ้ห็นหรือไดรั้บรู้ขอ้มูลจากบุคคลในสังคม ซ่ึงบุคคลท่ีเขามีความเคารพนบัถือ บุคคลท่ีเขาใหค้วาม
เช่ือมัน่ไวว้างใจ ไดก้ระท าพฤติกรรมใดแลว้ เขาจะมีแนวโนม้ท่ีจะคลอ้ยตามและกระท าพฤติกรรม
นั้นดว้ย ประเด็นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะลงทุนคริป
โตเคอเรนซ่ีจากการศึกษาพบว่า นักลงทุนท่ีมีความสามารถดา้นการลงทุนและมีเงินทุนนั้นย่อมมี
ความตอ้งการหรือตั้งใจลงทุน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การลงทุนเป็นการสร้างรายไดท่ี้ไดรั้บผลก าไรท่ี
สูงและปัจจุบนัมีสถาบนัการเงินเขา้มามีบทบาทในการรับประกนัความเส่ียงจึงท าใหค้นทัว่ไปสนใจ
และอยากลงทุนมากขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Ajzen (1991) กล่าวถึงการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม
ของตนเอง (Perceived Behavioral Control) ว่าเกิดจากความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อปัจจัยท่ีอาจจะ
ส่งเสริมหรือขดัขวางต่อการแสดงพฤติกรรมนั้น(Control Beliefs) ซ่ึงเป็นการประเมินของบุคคลถึง
ความยากหรือง่ายในการแสดงพฤติกรรมต่อสภาพการณ์นั้น โดยการรับรู้หรือเช่ือว่าตนสามารถ
แสดงพฤติกรรมนั้นไดใ้นทิศทางท่ีเหมาะสม ส าหรับประเด็นปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีต่างกัน 
ท าใหมี้ความตั้งใจในการลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ีของนกัลงทุนในประเทศไทยท่ีไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี



อาจเน่ืองมาจากการลงทุนนั้นไม่ไดมี้ขอ้จ ากดัในเร่ืองของเพศ อาย ุระดบัการศึกษาหรืออาชีพซ่ึงการ
ลงทุนนั้ นขึ้ นอยู่กับความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคล ดังนั้ น  ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างจึงไม่ส่งผลต่อความตั้งในในการลงทุนคริปโตเคอเรนซ่ี ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบัวิจยัของ กษิดิศ สังสีเพชร (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง การตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั ของนัก
ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า นกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือนต่างกัน ท าให้การตดัสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทลัโดยรวม
ต่างกนั 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังนี ้

 จากผลการศึกษางานวิจยัท าใหไ้ดท้ราบทศันคติของนกัลงทุน การคลอ้ยตามกลุ่มท่ีอา้งอิง c
และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการลงทุนคริปโตเคอ
เรนซ่ีของนกัลงทุนซ่ึงผลท่ีไดรั้บจากการวิจยัสามารถท่ีจะน าผลน้ีไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการพฒันา
รูปแบบการลงทุนรวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ ทางการตลาดเพื่อให้ตรงตามพฤติกรรม และความตอ้งการ
ของนกัลงทุน 
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