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 การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนบิตคอยนใ์นประเทศไทย เน่ืองจากความ
ตอ้งการของนกัลงทุนและเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ผลของการศึกษาจะช่วยใหน้กัลงทุนสามารถน าขอ้มูลมา
วิเคราะหเ์พื่อประกอบการตดัสินใจในการลงทุนและซ้ือขายสินทรัพยด์ว้ยบิตคอยนใ์หเ้กิดประโยชน์ในการลดความเส่ียง
และเพ่ิมก าไรให้กบันกัลงทุนไดม้ากย่ิงขึ้น โดยผลการวิจยัน้ียงัสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลให้กบัสถาบนัการเงินเพ่ือศึกษา
ความเส่ียงและวางแผนการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ งานวิจยัน้ีเป็น งานวิจยัเชิงปริมาณ 
 กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูท่ี้เคยลงทนุบิตคอยน์ในประเทศไทย จ านวน 400 คน ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา  โดยวิเคราะห์ตวัแบบสมการ
โครงสร้างดว้ยโปรแกรม SPSS และ AMOS ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์แสดงถึงความสอดคลอ้งของโมเดล p-value = 0.254, 
X²/df = 1.075, RMSEA = 0.014, CFI = 0.996 และ TLI = 0.995 
 จากผลการวิจยัพบว่าปัจจยัการรับรู้ความเส่ียง  ความไวว้างใจ และอิทธิพลทางสังคม มีผลเชิงบวกตอ่การลงทุน
และซ้ือขายสินทรัพยด์ว้ยบิตคอยน์ในประเทศไทย 
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 This independent research aims to study the factors affecting the investment of bitcoin in 
Thailand. Due to the needs of investors and technology change rapidly, the results of this study will help 
investors to analyze the trend of invenstment and trading to make a decision additionally to reduce risk 
and increase profits for investors. The results of this research can also be used as information for financial 
institutions to reference about the risks and make an effective marketing plan. This research is a 
quantitative research. 

The sample of research are 400 bitcoin investors in Thailand, the researcher uses online 

questionnaires to collect the data in additional the statistic was explained by using descriptive statistics. 

By analyzing the Structural Equation Model (SEM) with the SPSS and AMOS Program. The model 

showed a goodness-of-fit with p-value = 0.254, X²/df = 1.075, RMSEA = 0.014, CFI = 0.996 and TLI = 

0.995.  

The result revealed that the Perceived risk, Trust and social influence are significant factors to 

determine the intention to use Bitcoin in Thailand 
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บทที ่1 
 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

                   หวัขอ้ข่าวทางการเงินท่ีไดรั้บความสนใจในรอบหลายปีท่ีผา่นมาจากผูค้นทั้งในและต่างประเทศ 

คือ สกุลเงินดิจิทลั (Crypto Currency) ท่ีช่ือวา่ “บิตคอยน์” (Bitcoin) 

                  บิตคอยน์ Bitcoin คือเงินตราเสมือน (virtual currency) เป็นสกุลเงินดิจิทลัท่ีใชร้ะบบแบบ

กระจายอ านาจ (Decentralized System) โดยไม่มีธนาคารกลางหรือผูค้วบคุมระบบ ซ่ึงออกแบบโดยใช้

เทคโนโลยบีลอ็คเชน (Blockchain) เป็นรายการบญัชีแบบสาธารณะท่ีบนัทึกการซ้ือขายบิตคอยน์ บิตคอยน์

เป็นเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ ในปัจจุบนัต่างประเทศมีการใชง้านบิตคอยน์ในการซ้ือขายกนัอยา่งกวา้งขวาง 

ส่งผลใหแ้นวโนม้ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีดีขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะอ านวยความสะดวกในการ

ท าธุรกรรมทางการเงิน เพื่อใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนโดยไม่จ าเป็นตอ้งมีสถาบนัทางการเงินมาสนบัสนุน บิต

คอยนเ์ป็นหน่ึงในสกุลเงินดิจิทลัท่ีไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบนัทั้งใน เเละต่างประเทศ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปลายปี 2020 จนถึงตน้ปี 2021 ราคาการซ้ือขายของบิตคอยน์ั้นมีราคาท่ีเพิ่มสูงขึ้นมาก 

(CoinDesk 2010 - 2021) ทั้งน้ีเงินดิจิทลัเป็นการท าธุรกรรมทางการเงินแบบไม่เปิดเผยตวัตนท าให้

ตรวจสอบไดย้ากวา่ในประเทศไทยมีการท าธุรกรรมท่ีเก่ียวกบับิตคอยน์มากนอ้ยแค่ไหน และเน่ืองจาก

งานวิจยัเก่ียวกบับิตคอยน์ในประเทศไทยยงัมีนอ้ย ซ่ึงอาจน ามาซ่ึงความเส่ียงในการใชง้านหรือลงทุน อีกทั้ง

การน าเงินบิตคอยน์ไปใชซ้ื้อขายเพื่อแลกเปล่ียนเป็นส่ิงของ บา้น หรือรถในประเทศไทยยงัไม่เป็นท่ียอมรับ

หรือแลกเปล่ียนได ้

               ดงันั้นผูวิ้จยัจึงจดัท าการวิจยัน้ีขึ้นเพื่อหาขอ้มูล มุมมองของการใชบิ้ตคอยน์ Bitcoin เงินตราเสมือน 

(virtual currency) ในโลกดิจิทลัวา่การใชง้านเป็นไปในทิศทางใด เพื่อสรุปผลใหผู้ใ้ชง้านหรือผูท่ี้สนใจได้

รับรู้ถึงปัจจยัความเส่ียงและความไวว้างใจในการใชง้านหรือลงทุนเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ผูใ้ชง้านและนกัลงทุนต่อไป 
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1.2 ค าถามวิจัย 

1. ปัจจยัความเส่ียงมีผลต่อการใชง้าน Bitcoin ในประเทศไทย 

2. ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนใน Bitcoin  

 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชง้าน Bitcoin ในปัจจุบนัของประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาสถานการณ์การลงทุน Bitcoin ในปัจจุบนั 

3. เพื่อเป็นขอ้มูลและแนวทางในการลงทุนและซ้ือขายสินทรัพยส์ าหรับประชาชน ต่อไปใน

อนาคต 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านเน้ือหา: งานวิจยัน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนบิตคอยน์ในประเทศ
ไทย 

ขอบเขตด้านประชากร: ผูว้ิจยัจะท าการศึกษากลุ่มตวัอยา่งประชาชนท่ีเคยลงทุนบิตคอยน์ใน
ประเทศไทย 
 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนบิตคอยน์ในประเทศไทย 

2. ผลการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการตลาดเพื่อพฒันากลยทุธ์ทาง

การตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนบิตคอยน์ในประเทศไทย 

3. เพื่อใหส้ถาบนัการเงินหรือธนาคารไดท้ราบความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อบิต

คอยน์เพื่อท่ีจะสามารถรับมือและปรับตวัต่อสถานการณ์ในอนาคต 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. บิตคอยน์ 

บิตคอย(์Bitcoin) คือสกุลเงินดิจิทลัท่ีใชแ้ลกเปล่ียนกนัไดอ้ยา่งอิสระ โดยใชก้ารแลกเปล่ียน

ผา่นทางระบบบลอ็กเชน(Blockchain) ซ่ึงไม่มีศูนยก์ลางในการเก็บขอ้มูล แต่การท าธุรกรรมจะ

ถูกยนืยนัผา่นคอมพิวเตอร์ทัว่โลกท าใหทุ้กเคร่ืองสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมได ้

2. สกุลเงินดิจิทลั 

สกุลเงินดิจิทลั(Crypto currency) เป็นสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีมีการเขา้รหสั สามารถซ้ือขายผา่น

ทางระบบบลอ็กเชน(Blockchain)ได ้โดยสกุลเงินดิจิทลัน้ีไม่มีลกัษณะทางกายภาพ และไม่มี

การควบคุมจากรัฐบาลหรือประเทศใดประเทศหน่ึง 

3. บลอ็คเชน 

บลอ็คเชน(Blockchain) เป็นเทคโนโลยใีนการเก็บขอ้มูลซ่ึงไม่มีตวักลาง(Decentralize) 

โดยขอ้มูลจะถูกแชร์และจดัเก็บส าเนาไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของทุกคน ใชฐ้านขอ้มูลเดียวกนั

ในการเก็บขอ้มูล 

4. ระบบกระจายอ านาจ 

ระบบกระจายอ านาจ(Decentralized System) เป็นระบบกระจายอ านาจ โดยไม่มีตวักลาง 

หรือตวัใดตวัหน่ึงในการเก็บขอ้มูล ขอ้มูลทั้งหมดจะถูกกระจายออกไปในเคร่ืองต่างๆ ท าให้

ระบบมีความมัน่คง 
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บทที ่2 
 

วรรณกรรมและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
2.1  การตระหนักรู้ (Awareness) 

การตระหนกัรู้ (Shahzad, Xiu et al. 2018) การตระหนกัรู้เป็นการรับรู้เก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึง
เป็นปัจจยัส าคญัในการเขา้ใจแง่มุมต่างๆของเทคโนโลยแีละประโยชน์ของการใชเ้ทคโนโลย ีและการรับรู้
แนวคิดเก่ียวกบัเทคโนโลยจีะช่วยท าใหเ้กิดความสนใจและเปลี่ยนใหมี้การตดัสินใจน าเทคโนโลยไีปใช้ อีก
ทั้งยงัช่วยปรับเปล่ียนแนวคิดและการตดัสินใจ (Saif Almuraqab 2020) ทุกคนควรตระหนกัรู้เก่ียวกบัสกุล
เงินดิจิทลั ทั้งประโยชน์และวิธีการใชง้านก่อนท่ีจะน าไปใชง้านจริง หรืออีกนยันึงคือการตระหนกัรู้เป็น
เง่ือนไขแรกก่อนการน าไปใชง้านจริง เป็นปัจจยัทางออ้มในการน าไปใช ้ท าใหเ้กิดการตั้งสมมติฐาน 

 
H1 : ความตระหนกัรู้มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในการใชง้าน 
 
 

2.2 การรับรู้ถึงความเส่ียง (Perceived Risk) 

การรับรู้ถึงความเส่ียง (Mendoza-Tello, Mora et al. 2019) ความเส่ียงหมายถึงความไม่แน่นอน
ในบางส่ิงบางอยา่ง โดยความเส่ียงเกิดจากหลายปัจจยัเช่นความเส่ียงจากการถูกโจมตี เช่นผูโ้จมตีท่ีเป็น
อนัตรายสามารถใชป้ระโยชน์จากความสามารถในการปรับขนาดของระบบ และท าการโจมตีแบบปฏิเสธ
การใหบ้ริการในการช าระเงิน หรือความเส่ียงจากการล่าชา้ในการไดรั้บขอ้มูล รวมไปถึงความเส่ียงจากความ
ผนัผวนของราคาท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ท าใหค้วามเส่ียงของสกุลเงินดิจิตลัสูงกวา่สกุลเงินดั้งเดิม
อยา่งมีนยัส าคญัและความเส่ียงน้ีน าไปสู่การเก็งก าไร และความผนัผวนน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรงใน
การท าธุรกรรม (Folkinshteyn and Lennon 2016) ความเส่ียงเกิดจากหลายปัจจยั เช่น 

ปัจจยัความเส่ียงจากธุรกิจ  
เน่ืองจากบิตคอยน์เป็นซอฟทแ์วร์ท่ีเปิดเผยหลกัการหรือแหล่งท่ีมา การพฒันาสกุลเงิน

ดิจิทลัอาจท าให้เกิดความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บการยอมรับหรือผลตอบแทนท่ีไดม้าอาจจะไม่คุม้ค่ากบัส่ิงท่ีเสีย
ไป  
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ปัจจยัความเส่ียงจากความปลอดภยั 
 เน่ืองดว้ยระบบความปลอดภยัของคอมพิวเตอร์เป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับบิตคอยน์ เพราะบิต

คอยน์เป็นสินทรัพยท่ี์มีค่าเช่นเดียวกบัเงินตรา ความปลอดภยัจึงส าคญัมากส าหรับผูท่ี้ครอบครอง หรือผูท่ี้ใช้
จ่ายบิตคอยน์ ระบบท่ีไม่มีความปลอดภยัอาจน าไปสู่การสูญเสียทรัพยากรอยา่งมหาศาล 

 
ปัจจยัความเส่ียงจากการเขา้รหสัผิดพลาด 

 การแลกเปล่ียนสกุลเงินดิจิทลัหรือบิตคอยน์ตอ้งด าเนินการผา่นกระเป๋าเงินอิเลค็ทรอนิกส์
ซ่ึงมีความเส่ียงจากการเขียนโปรแกรมผิดพลาดหรือมีช่องโหวจ่ากการเขา้รหสั อาจท าใหผู้ใ้ชง้านกระเป๋าเงิน
ดิจิทลัสูญเสียเงินดิจิทลัได ้

ปัจจยัความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของกฎระเบียบ 
เน่ืองจากการซ้ือขายบิตคอยน์ไม่มีใครสามารถควบคุมได ้ท าใหก้ารซ้ือขายมีความเป็น

อิสระ แต่มีความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของกฎระเบียบ โดยรัฐบาลแต่ละประเทศอาจจะจดัตั้งกฎระเบียบ
ขึ้นมาเพื่อควบคุมมาตรการการซ้ือขาย แต่เน่ืองจากแต่ละประเทศมีกฎเกณฑเ์ป็นของตนเองท าใหก้ฎระเบียบ
มีความไม่แน่นอน ท าใหเ้กิดแนวคิดถึงสมมติฐาน 

 
H2 : การรับรู้ถึงความเส่ียงมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในการใชง้าน 
 

 

2.3 ความไว้วางใจ (Trust) 

ความไวว้างใจ (Shahzad, Xiu et al. 2018) ความไวว้างใจหมายถึงความเช่ือท่ีวา่ผูดู้แล
ผลประโยชน์จะด าเนินการสนบัสนุนเพื่อตอบสนองความคาดหวงัของผูไ้วว้างใจ โดยการไวว้างใจจากความ
น่าเช่ือถือคือผลต่อทศัคติของผูไ้ดรั้บความไวว้างใจ ระบบ ความเช่ือ อ านาจการซ้ือขาย ความไวว้างใจเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัในการสร้างทศันคติท่ีดีต่อการน าระบบหรือเทคโนโลยไีปใช้ (Lee, Hong et al. 2018) ความ
ไวว้างใจเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับธุรกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีความไม่แน่นอนสูง บิตคอยน์เป็นเทคโนโลยท่ีีมี
โครงสร้างระบบแบบการกระจายตวั ไม่มีศูนยก์ลาง และไดรั้บการเช่ือมัน่วา่จุดเช่ือมต่อของระบบต่างๆมี
ความน่าเช่ือถือ ไม่เหมือนกบัระบบการเงินแบบเก่าหรือระบบธุรกรรมการเงินแบบอิเลค็ทรอนิกส์ท่ีตอ้งใช้
ระบบรวมศูนยก์ลาง บิตคอยน์ไม่ไดเ้ช่ือถือแค่จุดใดจุดหน่ึง แต่ไดรั้บความไวว้างใจวา่ทุกๆจุดนั้นมีความ
ถูกตอ้ง มีเพียงนกัลงทุนท่ีเช่ือมัน่ในระบบกระจายตวัเท่านั้นท่ีตดัสินใจลงทุนในบิตคอยน์ เพราะฉะนั้นจะ
สามารถตั้งสมมติฐานไดว้า่ 

 
 H3 : ความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในการใชง้าน 

H6 : ความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในการใชง้านผา่นการรับรู้ถึงความเส่ียง 
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2.4 การไม่เปิดเผยตัวตน (Anonymity) 

การไม่เปิดเผยตวัตน (Anonymity) (Murko and Vrhovec 2019) การไม่เปิดเผยตวัตนเป็น
คุณลกัษณะท่ีส าคญัของธนบตัรเงินสดเม่ือเทียบกบัเงิน(เช่นเงินในบญัชีธนาคาร) เน่ืองจากเงินสดจะไม่มี 
Transaction บ่งบอกถึงท่ีมาของเงิน จึงท าใหต้รวจสอบไดย้ากเช่นเดียวกบั Bitcoin ซ่ึง เป็นสกุลเงินท่ีไม่
เปิดเผยตวัตนเช่นกนั อาจจะส่งผลต่อการน าเทคโนโลยใีหม่ๆมาใชใ้นอนาคต ท าใหค้ิดไดว้า่ 

 
H4 : การไม่เปิดเผยตวัตนมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในการใชง้าน 

 

2.5 อทิธิพลทางสังคม (Social Influence) 

อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) (Putra and Darma 2019) อิทธิพลทางสังคมหมายถึง
ระดบัความคิดเห็นและความสนใจของบุคคลบุคคลหน่ึงเก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีเช่ือถือหรือถูกแนะน ามาจาก
ผูอ่ื้นในการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ (Saif Almuraqab 2020) ในมุมมองของอิทธิพลทางสังคม บุคคลท่ีไม่คุน้เคย
กบัสกุลเงินดิจิทลัจะมีความเช่ือมัน่ต่อบุคคลในครอบครัว หรือเพื่อนฝงู จากการศึกษาพบวา่อิทธิพลทาง
สังคมส่งผลต่อการน าเทคโนโลยไีปใช้ จึงเกิดสมมติฐานท่ีวา่ 

 
H5 : อิทธิพลทางสังคมมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในการใชง้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 7 

1 ตารางท่ี 2.2 งานวิจยัท่ีถูกน ามาอา้งอิงตวัแปร 
 

ผูเ้ขียน ช่ือเร่ือง 

ตวัแปรวิจยั 
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Shahzad, F., 
Xiu, G., Wang, 
J., & Shahbaz, 
M. (2018) 

An empirical investigation on the 
adoption of cryptocurrencies 
among the 
people of mainland China 

  ✓     ✓  

Murko, A., & 
Vrhovec, S. L. 
(2019) 

Bitcoin adoption: Scams and 
anonymity may not matter but 
trust into Bitcoin security does 

   ✓   ✓    

Mendoza-
Tello, J. C., 
Mora, H., 
Pujol-López, F. 
A., & Lytras, 
M. D. (2019) 

Disruptive innovation of 
cryptocurrencies in consumer 
acceptance and trust 

✓ ✓    
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ผูเ้ขียน ช่ือเร่ือง 

ตวัแปรวิจยั 
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Saif 
Almuraqab, N. 
A. (2020). 

Predicting determinants of the 
intention to use digital currency in 
the UAE: An empirical study. The 
Electronic Journal of Information 
Systems in Developing Countries, 
86(3), e12125. 

 ✓  ✓ ✓ 

Putra, I. G. N. 
A. P., & 
Darma, G. S. 
(2019) 

Is Bitcoin Accepted in Indonesia ?          ✓ 

Folkinshteyn, 
D., & Lennon, 
M. (2016) 

Braving Bitcoin: A technology 
acceptance model (TAM) 
analysis. Journal of Information 
Technology Case and Application 
Research, 18(4), 220-249. 

✓ ✓    
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2.6 กรอบแนวคิดวิจัย ( Research Framework) 

2.7 สมมติฐานของงานวิจัย 

 H1 : ความตระหนกัรู้ (Awareness) มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในการใชง้าน (Intention to use) 

 H2 : การรับรู้ถึงความเส่ียง (Perceived Risk) มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในการใชง้าน (Intention 

to Use) 

 H3 : ความไวว้างใจ (Trust) มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในการใชง้าน (Intention to Use) 

 H4 : การไม่เปิดเผยตวัตน (Anonymity) มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในการใชง้าน (Intention to 

Use) 

 H5 : อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในการใชง้าน (Intention to 

Use) 

 H6 : ความไวว้างใจ (Trust) มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในการใชง้าน (Intention to Use) ผา่นการ

รับรู้ถึงความเส่ียง (Perceived Risk) 

H6 

H1 

H2 

H3 

H5 

H4 

Perceived 

Risk 

Trust 

Anonymity 

Awareness 

Intention to Use 

Social 

Influence 

 1 รูปภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดวิจัย 



 10 

บทที ่3 
 

วธีิการด าเนินการวจิัย 
 

3.1 วิธีการเกบ็ข้อมูล 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเลือกใช ้Bitcoin ในประเทศไทย
ในปัจจุบนั ผูว้ิจยัใชว้ิธีวิจยัในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการท า
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยัไดก้ าหนดวิธีการท่ีใชด้ าเนินวิจยัดงัน้ี 

 

3.2 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.2.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีเป็นกลุ่ม ผูท่ี้เคยลงทุนในบิตคอยน์ เช่น บุคคลทัว่ไป นกัศึกษา 

นกัลงทุน ขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือพนกังานบริษทัเอกชน ตั้งแต่วนัท่ี 11 มิถุนายน – 11 
กรกฎาคม 2564 ท่ีอยูใ่นประเทศไทย  

 
3.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง 

ทั้งน้ีเน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนของประชากรในกลุ่มน้ี 
ผูว้ิจยัจึงไดอ้า้งอิงสูตรการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ W.G. Cochran ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงัน้ี 

 

สูตร   n = 
𝑃(1−𝑃)𝑍2

𝑒2
 

     
   n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

P = สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร (หากไม่ทราบสัดส่วนของ
ประชากร p มกัจะถูกก าหนดเป็น 0.5) 
Z = ความเช่ือมัน่ท่ีก าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติ โดยก าหนด Z ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 เท่ากบั 1.96 (ความเช่ือมัน่ 95%) 
e = ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมใหเ้กิดขึ้นได ้
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 ดงันั้น   n = 
(0.5)(1−0.5)(1.96)2

(0.05)2
 

 
    n = 384.16 
 เพื่อป้องกนัขอ้ผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถาม ผูวิ้จยัจึงส ารองตวัอยา่งเพิ่มอีก 16 คน ดงันั้น
ผูวิ้จยัจึงก าหนดขนาดของจ านวนประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีจ านวน 400 คน 

 
3.2.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผูว้ิจยัไดท้ าการสร้างแบบสอบถาม

ออนไลน์ (Google Form) ขึ้นมาเพื่อรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในช่วงระหวา่งวนัท่ี 11 มิถุนายน – 11 

กรกฎาคม 2564 ประชากรคือกลุ่มผูท่ี้เคยลงทุนในบิตคอยน์จ านวน 400 ตวัอยา่ง และเพิ่มการเก็บขอ้มูลท่ีใช้

ส าหรับการศึกษาน าร่อง (Pilot study) เพื่อวดัความเท่ียงตรงอีก 30 ชุด รวมเป็น 430 ชุด การเก็บขอ้มูลเป็น

การท าแบบสอบถามออนไลน์เน่ืองจากผูท่ี้เคยลงทุนในบิตคอยน์เป็นกลุ่มบุคคลท่ีสามารถใชอิ้นเตอร์เน็ตได ้

ผา่นมือถือ คอมพิวเตอร์ แทปเลต็ หรือคอมพิวเตอร์พกพาได ้ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลสามารถท าไดง้่าย

และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากกวา่โดยไม่มีขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ีและเวลา 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับวิจัย 

เคร่ืองมือในการวิจยัใชแ้บบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 

ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัความตระหนกัรู้ (Awareness) 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการรับรู้ถึงความเส่ียง (Perceived Risk) 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัความไวว้างใจ (Trust) 

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการไม่เปิดเผยตวัตน (Anonymity) 

ส่วนท่ี 6 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 

ส่วนท่ี 7 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัความตั้งใจในการใชง้าน (Intention to use) 

 โดยแต่ละค าถามจะใชม้าตรวดัดงัน้ี 

5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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4 หมายถึง เห็นดว้ย 

3 หมายถึง ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็น 

2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 

1 หมายถึงไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดแลว้ ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติ 

SPSS และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

ผูว้ิจยัไดท้ดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ

เป็นผูป้ระเมินแบบสอบถาม ก่อนจะน ามาทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั โดยการวิเคราะห์หาค่าความ

เช่ือมัน่ (Reliability Analysis) จากสูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิ ครอนบาร์ค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

จากแบบสอบถามทดสอบจ านวน 30 ชุด ผลการวิเคราะห์แสดงดงัตารางท่ี 3.1 

2ตารางท่ี 3.1 ค่า Cronbach’s Alpha ของแบบสอบถาม 

ตวัแปร จ านวน (ขอ้) ค่าความเช่ือมัน่ (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) 

ความตระหนกัรู ้ 5 0.746 
การรบัรูถ้ึงความเส่ียง 6 0.728 
ความไวว้างใจ 5 0.720 
การไม่เปิดเผยตวัตน 5 0.771 
อิทธิพลทางสงัคม 5 0.813 
ความตัง้ใจในการใชง้าน 5 0.888 

 

เม่ือไดผ้ลลพัธ์ของค่า Cronbach’s Alpha ท่ีมีความเช่ือมัน่ (Reliability) สูง เน่ืองจากมีค่าใกลเ้คียง 1 

และไม่ต ่ากวา่ 0.70 ผูวิ้จยัจึงน าแบบสอบถามน้ีไปใชก้บักลุม่ประชากรทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง 

ทฤษฎีในการวิจยัจะใชส้ถิติทดสอบคือ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) โดยใชส้ถิติการ

ถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression) เป็นพื้นฐานโดยใชโ้ปรแกรม IBM SPSSS AMOS ในการวิเคราะห์

เพื่อศึกษาอิทธิพลของตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม และตวัแปรคัน่กลางโดยท าการทดสอบความสอดคลอ้งของ

ขอ้มูลกบักรอบงานวิจยั ผูว้ิจยัท าการตดัค าถามออกเพื่อปรับปรุงขอ้มูลใหมี้ความกลมกลืนกบักรอบงานวิจยั
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มากขึ้น โดยเหลือค าถามดงัน้ี แบบสอบถามท่ีใชใ้นการประเมินความตระหนกัรู้ 4 ค าถาม แบบสอบถาม

ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียง 4 ค าถาม แบบสอบถามดา้นความไวว้างใจ 3 ค าถาม แบบสอบถามดา้นการ

ไม่เปิดเผยตวัตน 3 ค าถาม แบบสอบถามดา้นอิทธิพลทางสังคม 3 ค าถาม โดยผลการปรับโมเดลให้

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเป็นไปตามตารางท่ี 3.2 

3 ตารางท่ี 3.2 ตารางผลการปรับปรุงโมเดล 

ค่าทางสถิติ เกณฑ์มาตรฐาน ค่าที่ได้ สรุปผล 
P-Value  มากกวา่ 0.05  0.254 ผา่นเกณฑ ์
CMIN/DF นอ้ยกวา่ 5 1.075 ผา่นเกณฑ ์
GFI มากกวา่ 0.95 0.964 ผา่นเกณฑ ์
AGFI  มากกวา่ 0.90  0.943 ผา่นเกณฑ ์
NFI  มากกวา่ 0.95  0.950 ผา่นเกณฑ ์
TLI มากกวา่ 0.95  0.995 ผา่นเกณฑ ์
CFI มากกวา่ 0.90 0.996 ผา่นเกณฑ ์
RMSE  นอ้ยกวา่ 0.08  0.014 ผา่นเกณฑ ์
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บทที ่4 
 

ผลการวจิัย 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนบิตคอยน์ในประเทศไทยโดยใชโ้ปรแกรม

วิเคราะห์ทางสถิติในการประมวลผลแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด จากกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้เคยลงทุนใน 

บิตคอยน์ โดยมีค าถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลและแปรความหมายของผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ค่าสัมประสิทธ์ิ ครอนบคัอลัฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากบั 0.888 จากค่า
สัมประสิทธ์ิท่ีออกมา แสดงว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ (Reliability) สูง เน่ืองจากมีค่าใกลเ้คียง 1 และ
ไม่ต่ากวา่ 0.70 จึงสามารถน าผลลพัธ์มาวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป โดยมีหวัขอ้การน าเสนอขอ้มูลดงัน้ี 

4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

4.2 ผลการวิเคราะห์ของแต่ละปัจจยั 

4.3 ผลการวิเคราะห์เร่ืองการทดสอบสมมติฐาน 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามสามารถอธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่ม

ตวัอยา่งซ่ึงไดผ้ลลพัธ์ขอ้มูลตามตารางดงัต่อไปน้ี จ านวนและร้อยละของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

4ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของผูก้รอกแบบสอบถาม 

ลกัษณะ จ านวน(คน) ร้อยละ(%) 
1. เพศ 
ชาย 203 50.75 
หญิง 197 49.25 
2.อาย ุ
ต ่ากวา่ 21 ปี 0 0.00 
21 - 30 ปี 142 35.50 
31 - 40 ปี 205 51.25 
41 - 50 ปี 49 12.25 
51 - 60 ปี 3 0.75 
60 ปีขึ้นไป 1 0.25 
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3.ระดบัการศึกษา 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 7 1.75 
ปริญญาตรี 357 89.25 
สูงกวา่ปริญญาตรี 36 9.00 
4.อาชีพ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 3 0.75 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 104 26.00 
พนกังานบริษทัเอกชน 205 51.25 
ธุรกิจส่วนตวั 87 21.75 
ฟรีแลนซ์ 1 0.25 
5.รายไดต้่อเดือน 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 163 40.75 
15,001 - 30,000 บาท 183 45.75 
30,001 - 45,000 บาท 30 7.5 
45,001 - 60,000 บาท 17 4.25 
60,000 บาทขึ้นไป 7 1.75 

ผลลพัธ์จากการรวบรวมขอ้มูลของผูท่ี้เคยลงทุนในบิตคอยน์เป็นผูช้ายร้อยละ 50.75 และผูห้ญิง 

49.25 โดยผูท่ี้เคยลงทุนในบิตคอยน์ส่วนมากเป็นผูช้ายมากกวา่ผูห้ญิง เป็นผูมี้อายตุ ่ากว่า 21 ปี ร้อยละ 0 ผูมี้

อายรุะหวา่ง 21-30 ปี ร้อยละ 35.50 ผูมี้อายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี ร้อยละ 51.25 ผูมี้อายรุะหวา่ง 41-50 ปี ร้อยละ 

12.25 ผูมี้อายรุะหวา่ง 51-60 ปี ร้อยละ 0.75 ผูมี้อายมุากกว่า 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 0.25 

4.2 ผลการวิเคราะห์ของแต่ละปัจจัย 

5 ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์ของแต่ละปัจจัย 

ตวัแปรตาม อิทธิพล ตวัแปรตน้ 
Awareness Perceived 

Risk 
Trust Anonymity Social 

Influence 
Perceived 

Risk 
ทางตรง - - 0.369*** - - 
ออ้ม - - - - - 

Intention to 
Use 

ทางตรง -0.667 -0.299*** 1.015** 0.505 0.466* 
ทางออ้ม - - -0.110 - - 

หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, *** p-value < 0.001 
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2รูปภาพท่ี 4.1 ค่าความสัมพนัธ์ของโมเดล 

 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชง้านบิตคอยน์มีปัจจยัท่ีส่งผลอยา่งมีนยัส าคญั 
(Significant) คือปัจจยั Perceived Risk ปัจจยั Social Influence และปัจจยั Trust ในขณะท่ีปัจจยั Awareness 
และปัจจยั Anonymity ไม่ไดส่้งผลต่ออิทธิพลการใชง้านบิตคอยน์อยา่งมีนยัส าคญั (Not Significant) 
ภาพท่ี 4.1 ค่าสัมประสิทธ์ิของเส้นทางโมเดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์เร่ืองการทดสอบสมมติฐาน 

จากขอ้มูลตารางท่ี 4.2 และภาพท่ี 4.1 สามารถตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนบิตคอยน์ในประเทศไทยได ้ดงัน้ี 

0.369*** 

1.015** 

Perceived 

Risk 

Trust 

Anonymity 

Awareness 

Intention to Use 

Social 

Influence 

Chi-square = 154.851, DF = 144 

GFI = 0.964, AGFI = 0.943 

CFI = 0.996, NFI = 0.950 

TLI = 0.995, RMSEA = 0.014 

มีอิทธิพล ไม่มีอิทธิพล 
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6 ตารางท่ี 4.3 สรุปผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 

สมมติฐานงานวิจยั ผลการวิจยั สรุปผล 

H1 : ความตระหนกัรู้มี
ความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจใน
การใชง้าน  

ปฏิเสธ ความตระหนกัรู้ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ในการใชง้านโดยมีค่า P เป็น 0.238 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 

H2 : การรับรู้ถึงความเส่ียงมี
ความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจใน
การใชง้าน 

ยอมรับ การรับรู้ถึงความเส่ียงส่งผลต่อความ
ตั้งใจในการใชง้านอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติในระดบันอ้ยกวา่ 0.001 

H3 : ความไวว้างใจมี
ความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจใน
การใชง้าน 

ยอมรับ ความไวว้างใจส่งผลต่อความตั้งใจใน
การใชง้านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติใน
ระดบันอ้ยกวา่ 0.010 โดยมีค่า P เป็น 0.010 

H4 : การไม่เปิดเผยตวัตนมี
ความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจใน
การใชง้าน 
 

ปฏิเสธ การไม่เปิดเผยตวัตนไม่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจในการใชง้านโดยมีค่า P เป็น 0.204 
ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 

H5 : อิทธิพลทางสังคม มี
ความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจใน
การใชง้าน 

ยอมรับ อิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อความตั้งใจใน
การใชง้านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติใน
ระดบันอ้ยกวา่ 0.05 โดยมีค่า P เป็น 0.046 

H6 : ความไวว้างใจมี
ความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจใน
การใชง้านโดยผา่นปัจจยัการรับรู้
ถึงความเส่ียง 

ยอมรับ ความไวว้างใจส่งผลต่อความความตั้งใจ
ในการใชง้านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ในระดบันอ้ยกวา่ 0.001 และเม่ือเพิ่มตวั
แปรคัน่กลางคือปัจจยัการรับรู้ถึงความ
เส่ียงแลว้ยงัมีผลต่อความตั้งใจในการใช้
งาน ดงันั้นความไวว้างใจมีผลต่อความ
ตั้งใจในการใชง้านแต่ยงัมีตวัแปรอ่ืนท่ี
แฝงการเช่ือมโยงอยู ่(partial mediator)  
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บทที ่5 
 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจัย ท่ีมีผลต่อการลงทุนบิตคอยน์ในประเทศไทย  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออิทธิพลการใชง้านบิตคอยน์ โดยไดท้ าการเก็บแบบสอบถามตวัอยา่ง 
จ านวน 30 ชุด เพื่อมาทดสอบค่าความน่าเช่ือถือ (Reliability) เม่ือได้ผลการทดสอบมาแล้วพบว่าค่า 
Cronbach’s Alpha มีความน่าเช่ือถือท่ีระดบัใกลเ้คียง 1 และไม่นอ้ยกวา่ 0.7 ดงัตารางท่ี 3.1 หลงัจากนั้นจึงน า
ค าถามวิจยัท่ีมีความน่าเช่ือถือไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่างเพื่อเก็บตวัอย่างจริงและน ามา
วิเคราะห์ผล โดยผูว้ิจยัท าการตดัค าถามออกเพื่อปรับปรุงขอ้มูลให้มีความสอดคลอ้งกบักรอบงานวิจยัมาก
ขึ้นตามตารางท่ี 3.2 โดยเหลือค าถามดังน้ี แบบสอบถามท่ีใช้ในการประเมินความตระหนักรู้ 4 ค าถาม 
แบบสอบถามปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความเส่ียง 4 ค าถาม แบบสอบถามด้านความไว้วางใจ 3 ค าถาม 
แบบสอบถามดา้นการไม่เปิดเผยตวัตน 3 ค าถาม แบบสอบถามดา้นอิทธิพลทางสังคม 3 ค าถาม สามารถ
น ามาใชใ้นการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสถิติทั้งทางตรงและทางออ้มอยา่งมีนยัส าคญัได ้

 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลอา้งอิงจากตารางท่ี 4.1 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีมีทั้งส้ิน 
400 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นเพศ พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 
รองลงมาคือเพศหญิง จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 พบวา่ส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี จ านวน 205 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.25 รองลงมาเป็นผูมี้อายุระหวา่ง 21-30 ปี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 พบวา่ส่วน
ใหญ่มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีขึ้นไปจ านวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 89.25 รองลงมาคือระดบัสูง
กวา่ปริญญาตรี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9 มีสาขาอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชนจ านวน 
205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 รองลงมาคือสาขาอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจจ านวน 104 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.00 เป็นผูมี้รายไดต้่อเดือนส่วนใหญ่อยูท่ี่ 15,001-30,000 บาท จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.75 รองลงมาเป็นผูท่ี้มีรายไดอ้ยูท่ี่ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.1 
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5.1.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
ตวัแปรท่ีใชใ้นงานวิจยัมีทั้งหมด 6 ตวัแปรจากภาพท่ี 2.1 ไดแ้ก่ ความตระหนกัรู้ (Awareness), การ

รับรู้ถึงความเส่ียง (Perceived Risk), ความไวว้างใจ (Trust), การไม่เปิดเผยตวัตน (Anonymity), อิทธิพลทาง
สังคม (Social Influence) และ ความตั้งใจท่ีจะใชง้าน (Intention to Use) ซ่ึงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ท่ีตั้งไวท้ั้ง 6 สมมติฐาน จากตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวัแปร และตวัแปรตาม 1 ตวัแปร โดยอา้งอิงผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลตารางท่ี 4.2 และการสรุปผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 4.3 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 

สมมติฐานท่ี 1 (H1) : ความตระหนกัรู้ (Awareness) ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใชง้าน (Intention 

to Use) โดยมีค่า P-value เป็น 0.238 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิท่ี -0.667 

สมมติฐานท่ี 2 (H2) :การรับรู้ถึงความเส่ียง (Perceived Risk) ส่งผลต่อความตั้งใจในการใชง้าน 

(Intention to Use) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบันอ้ยกวา่ 0.001และมีค่าสัมประสิทธ์ิท่ี -0.299 ซ่ึงเป็น

การส่งผลกนัในเชิงลบ กล่าวคือหากรับรู้ความเส่ียงมากขึ้นจะส่งผลต่อความตั้งใจในการใชง้านนอ้ยลง 

 สมมติฐานท่ี 3 (H3) :ความไวว้างใจ (Trust) ส่งผลต่อความตั้งใจในการใชง้าน (Intention to Use) 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบันอ้ยกวา่ 0.01 โดยมีค่า P-value เป็น 0.010 และมีค่าสัมประสิทธ์ิท่ี 1.015 

ซ่ึงเป็นการส่งผลในเชิงลบ กล่าวคือหากไดรั้บความไวว้างใจมากขึ้นจะส่งผลใหมี้ความตั้งใจในการใชง้าน

เพิ่มขึ้นเช่นกนั 

 สมมติฐานท่ี 4 (H4) :การไม่เปิดเผยตวัตน (Anonymity) ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใชง้าน 

(Intention to Use) โดยมีค่า P-value เป็น 0.204 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิท่ี 

0.505 

สมมติฐานท่ี 5 (H5) : อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ส่งผลต่อความตั้งใจในการใชง้าน 

(Intention to Use) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบันอ้ยกวา่ 0.05 โดยมี P-value เป็น 0.046 และมีค่า

สัมประสิทธ์ิท่ี 0.466 ซ่ึงเป็นการส่งผลต่อกนัในเชิงบวก กล่าวคือหากไดรั้บอิทธิพลทางสังคมมาก จะส่งผล

ใหเ้กิดความตั้งใจในการใชง้านมากเช่นกนั 

 สมมติฐานท่ี 6 (H6) : ความไวว้างใจ (Trust) ส่งผลต่อความความตั้งใจในการใชง้าน (Intention to 

Use) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบันอ้ยกวา่ 0.001 และเม่ือเพิ่มตวัแปรคัน่กลางคือปัจจยัการรับรู้ถึง

ความเส่ียง (Perceived Risk) แลว้ยงัมีผลต่อความตั้งใจในการใชง้าน (Intention to Use) ดงันั้นความไวว้างใจ

(Trust) มีผลต่อความตั้งใจในการใชง้าน(Intention to Use) แต่ยงัมีตวัแปรอ่ืนท่ีแฝงการเช่ือมโยงอยู่ (partial 

mediator) 
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5.2 อภิปรายผล 

จากผลการทดสอบสมมุติฐานตามกรอบแนวคิดงานวิจยัจะสามารถตอบค าถามวิจยัวา่ปัจจยั

ความเส่ียงมีผลต่อการใชง้านบิตคอยน์ในการซ้ือขายสินทรัพยใ์นประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญั สอดคลอ้งกบั

งานวิจยั (Mendoza-Tello, Mora et al. 2019) และนอกจากนั้นยงัมีปัจจยัความไวว้างใจท่ีสอดคลอ้งกบั

งานวิจยั (Shahzad, Xiu et al. 2018) ปัจจยัอิทธิพลทางสังคมสอดคลอ้งกบังานวิจยั (Putra and Darma 2019) 

ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลต่อการใชง้านบิตคอยน์อยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งเอาไวเ้น่ืองจาก

ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีผูท่ี้ลงทุนในบิตคอยน์ควรจะมีหรือยอมรับในปัจจยัเหล่าน้ีก่อนท่ีจะท าการลงทุนซ้ือ

ขายบิตคอยน์ ในขณะท่ีปัจจยัการไม่เปิดเผยตวัตน ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใชง้านเน่ืองจากอาจถูกมอง

วา่การไม่เปิดเผยตวัตนนั้นไม่ไดมี้ความส าคญัมากนกัในการท่ีจะใชง้านบิตคอยน์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั 

(Murko and Vrhovec 2019) ส่วนปัจจยัความตระหนกัรู้ ไม่มีผลต่อการใชง้านบิตคอยน์อยา่งมีนยัส าคญัซ่ึง

สวนทางกบั (Shahzad, Xiu et al. 2018) ท่ีกล่าววา่ความตระหนกัรู้จะน ามาซ่ึงการรับรู้ถึงวิธีการใชง้านและ

ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะใชง้าน แต่ไดผ้ลลพัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยั (Saif Almuraqab 2020) ซ่ึงกล่าวไวว้า่

ความตระหนกัรู้จะไม่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจในการใชง้าน 

5.3 ข้อจ ากดั 

เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ก็บแบบสอบถามทางออนไลน์ โดยกลุ่มนกัลงทุนซ้ือขายบิต

คอยน์ในเพจ หรือเวป็ไซตบ์างแห่งไม่อนุญาตให้ฝากแบบสอบถามวิจยั ผูว้ิจยัจึงตอ้งแจกค าถามวิจยับนหนา้

เพจของตนเอง หรือส่งแบบสอบถามใหก้บับุคคลท่ีเคยลงทุนในบิตคอยน์แบบส่วนตวั จึงส่งผลใหข้อ้มูลท่ี

ไดรั้บอาจไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชแ้ทนประชากรส่วนใหญ่ไดดี้นกั ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีไดอ้าจไม่ใช่นกั

ลงทุนท่ีเป็นนกัลงทุนอาชีพ 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

5.4.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช ้

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนบิตคอยน์ในประเทศไทยนั้นควรมีปัจจยัอะไรบา้งท่ีท า

ใหน้กัลงทุนหนัมาศึกษาหรือสนใจลงทุนในบิตคอยน์ เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลใหก้บัประชาชน หรือสถาบนั

การเงินน ามาใชใ้นการปรับตวัหรือพฒันาเทคโนโลยใีหเ้ขา้กบัยคุปัจจุบนั อีกทั้งยงัสามารถวางแผนท า

การตลาดใหค้นหนัมาใชส้กุลเงินดิจิทลักนัมากขึ้น เน่ืองจากการใชส้กุลเงินดิจิทลั เช่นบิตคอยน์นั้นมี

ค่าธรรมเนียมท่ีถูกกวา่ของสถาบนัทางการเงิน อีกทั้งยงัสามารถท าธุรกรรมไดร้วดเร็วกวา่สถาบนัทาง

การเงินอีกดว้ย 
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 5.4.2 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

  ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษากลุ่มตวัอยา่งของนกัลงทุนในภาพรวม โดยไม่ไดแ้บ่งแยก

นกัลงทุนทัว่ไปกบันกัลงทุนอาชีพ ท าใหข้าดขอ้มูลและมุมมองเฉพาะเจาะจงของกลุ่มนกัลงทุนไป เน่ืองจาก

หากเราตั้งสมมติฐานท่ีแบ่งระหวา่งนกัลงทุนทัว่ไปกบันกัลงทุนอาชีพ จะท าไดผ้ลลพัธ์ท่ีต่างจากการลงทุน

ในภาพรวม ซ่ึงนกัลงทุนทัว่ไปกบันกัลงทุนอาชีพอาจมีมุมมองท่ีแตกต่างกนั เพราะฉะนั้นควรศึกษาแบบ

เฉพาะเจาะจงเพื่อท่ีจะสามารถน าเอาผลการวิเคราะห์ท่ีต่างกนัน้ีมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีแม่นย  า

และมีมุมมองท่ีหลากหลายมากขึ้นเพื่อท่ีจะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์และปรับตวัไดดี้ขึ้น 
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ภาคผนวก 
 

แบบสอบถามงานวิจัย 

 
 
 

แบบสอบถาม 
 

 เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนบิตคอยน์ในประเทศไทย 
 
ส่วนท่ี 1 ค าถามคดักรอง 
ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนบิตคอยน์ในประเทศไทย 
 
ส่วนท่ี 1 ค าถามคดักรอง 

1. ท่านเคยลงทุนหรือใชง้าน Bitcoin หรือไม่ 
 เคย    ไม่เคย 

 
สว่นที่ 2 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป 

1. เพศ 
 ชาย    หญิง 

2. อายุ 
 ต ่ากว่า 21 ปี   21 - 30 ปี 
 31 - 40 ปี   41 - 50 ปี 
 51 - 60 ปี   60 ปีขึน้ไป 

 
3. ระดบัการศึกษา 

 
 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 

  ปรญิญาตรี 
  สงูกว่าปรญิญาตรี 
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4. อาชีพ 
 นกัเรียน/นกัศึกษา   ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
 พนกังานบรษิัทเอกชน  ธุรกิจสว่นตวั 
 อ่ืนๆ 
 

5. รายไดต่้อเดือน 
 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท  15,001 - 30,000 บาท 
 30,001 - 45,000 บาท    45,001 - 60,000 บาท 
 60,001 บาทขึน้ไป 
 

สว่นที่ 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนบิตคอยน์ในประเทศไทย 
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนบิตคอยน์ในประเทศไทย ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวขาญ 
ข้อเสนอแนะ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
 ความตระหนกัรู้ (Awareness)      

1. ท่านรู้จกั Bitcoin เป็นอยา่งดี      

2. ท่านคิดวา่การลงทุนใน Bitcoin มีความน่าสนใจมากกวา่
การลงทุนในทองค า 

     

3. ท่านทราบวา่ Bitcoin เป็นทางเลือกในการแลกเปล่ียนสกุล
เงิน 

     

4. ท่านอยากศึกษาหรืออบรม เก่ียวกบั Bitcoin      

5. ท่านทราบถึงขอ้ดีขอ้เสียในการลงทุน Bitcoin      

 การรับรู้ถึงความเส่ียง (Perceived Risk)      

6. ท่านคิดวา่ Bitcoin มีความเส่ียงเน่ืองจากมีความผนัผวน
มาก 

     

7. ท่านคิดวา่ Bitcoin มีความเส่ียงเน่ืองจากไม่มีกฎหมาย
รับรอง 

     

8. ท่านคิดวา่ Bitcoin มีความเส่ียงในการน าไปใชท้างผิด
กฎหมาย 
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9. ท่านคิดวา่ Bitcoin อาจเกิดความเส่ียงจากการลืมรหสัผา่น
ในการเขา้ถึงระบบกระเป๋าเงินดิจิทลัของท่าน 

     

10. ท่านคิดวา่ Bitcoin มีความเส่ียงเน่ืองจากค่าของเงินอาจจะ
ไม่มีมูลค่าในอนาคต 

     

11. ท่านคิดวา่ bitcoin มีความเส่ียง หากระบบหรือผูใ้หบ้ริการ
ซ้ือขายสกุลเงินดิจิทลัปิดตวัหรือขดัขอ้ง 

     

 ความไวว้างใจ (Trust)      

12. ท่านไวว้างใจวา่ขอ้มูลการท าธุรกรรมของท่านจะไม่ถูก
โจรกรรม 

     

13. ท่านไวว้างใจวา่การลงทุน Bitcoin จะสร้างผลประโยชน์
ใหก้บัท่าน 

     

14. ท่านไวว้างใจในระบบกระเป๋าเงินส าหรับ Bitcoin      

15. ท่านไวว้างใจวา่ Bitcoin จะสามารถป้องกนัความเส่ียงการ
ฉอ้โกงได ้

     

16. ท่านไวว้างใจวา่ Bitcoin จะสามารถน าไปใชง้านได้
หลากหลายดา้น 

     

 การไม่เปิดเผยตวัตน (Anonymity)      

17. ท่านคิดวา่การท าธุรกรรมใน Bitcoin จะไม่เปิดเผยขอ้มูล
ส่วนตวัของท่าน 

     

18. ท่านคิดวา่การท าธุรกรรมใน Bitcoin จะไม่มีใครสามารถ
ติดตามการท าธุรกรรมของท่านได ้

     

19. ท่านคิดวา่ขอ้มูลหลงัการท าธุรกรรมเสร็จส้ินจะไม่ถูก
บุคคลหรือนิติบุคคลน าขอ้มูลไปเปิดเผย 

     

20. ท่านคิดวา่การไม่เปิดเผยตวัตนท าใหผู้ใ้ชง้าน Bitcoin มี
สิทธ์ิในการท าธุรกรรมท่ีผิดกฎหมายได ้

     

21. ท่านคิดวา่การไม่เปิดเผยตวัตนท าใหท้่านมีความรู้สึก
ปลอดภยัในการท าธุรกรรม 

     

 อิทธิพลทางสังคม (Social Influence)      

22. อิทธิพลทางสังคมรอบตวัท าใหท้่านสนใจ Bitcoin      

23. อิทธิพลจาก Social ท าใหท้่านสนใจ Bitcoin      
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24. อิทธิพลจากขอ้มูลและกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐท าให้
ท่านสนใจ Bitcoin 

     

25. ขอ้มูลจากสถาบนัทางการเงินและนกัลงทุน ท าใหท้่าน
สนใจ Bitcoin 

     

26. อิทธิพลจากการบริการของ Website ท่ีท าการแลกเปล่ียน
ท าใหท้่านสนใจ Bitcoin 

     

 ความตั้งใจในการใชง้าน (Intention to use)      

27. ท่านสนใจท่ีจะลงทุน Bitcoin ต่อไปในอนาคต      

28. ท่านสนใจท่ีจะใชง้าน Bitcoin ในการซ้ือ ขาย ผลิตภณัฑ์
ต่างๆ 

     

29. ท่านคิดวา่ Bitcoin จะสร้างประโยชน์หรือใหผ้ลตอบแทน
ท่ีดีกบัท่าน 

     

30. ท่านคิดจะใชง้าน Bitcoin เป็นประจ า       

31. ท่านจะแนะน าใหผู้อ่ื้นหันมาลงทุนใน Bitcoin      

 


