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การบริหารจดัการความเส่ียงด้านการลงทุนทางการเงินท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขาย 
เหรียญดิจิทลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูบริษทั บิทคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) 

ของสมาชิกในกลุม่เฟสบุค๊ (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย 
FINANCIAL INVESTMENT RISK MANAGEMENT AFFECTING 
TRADING DECISION DIGITAL COIN THROUGH PACKAGE 

PROGRAM BITKUB ONLINE COMPANY LIMITED OF FACEBOOK 
GROUP MEMBERS (BITKUB ACADEMY GROUP) OF THAILAND 

 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ 1) เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี ระดบั
การศกึษา และรายไดต้่อเดอืน ของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย 
ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั 
(Bitkub) 2) เพือ่ศกึษาการบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิ 
ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั 
(Bitkub) ของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย และ3) เพือ่ศกึษา
ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป บรษิทั บทิคบั ออนไลน์ 
จ ากดั (Bitkub) ของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย 

กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ คอื สมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่ง
ประเทศไทย จ านวน 400 คน ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบมจุีดมุ่งหมาย โดยใชแ้บบสอบถาม เป็น
เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ประกอบดว้ย ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติกิารทดสอบแบบ t-test แบบสถติคิวาม
แปรปรวนทางเดยีว (One -Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะเปรยีบเทยีบ เป็นรายคู่ โดยใชว้ธิ ี
LSD และทดสอบสมมตฐิานเพือ่หาความสมัพนัธ์ โดยใชค้่าสมัประสทิธิ ์สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั ทีร่ะดบั
นยัสาคญั 0.05 

ผลการวจิยัพบว่า 1) สมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย สว่น
ใหญ่ เป็นเพศหญงิ มอีายุ 30-44 ปี มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและมี
รายไดต้่อเดอืนมากกว่า 30,000 บาทขึน้ไป 2) การบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิ
ของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย ในภาพรวม อยู่ในระดบัเหน็
ดว้ย และ3) การตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั 
(Bitkub) ของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย ในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ 



2 
 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 1) สมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่ง
ประเทศไทยทีม่อีายุ อาชพี และระดบัการศกึษาแตกต่าง มกีารตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่าน
โปรแกรมส าเรจ็รูปบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 และ2) การบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิสง่ผลทางบวกต่อการตดัสนิใจ
ซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) ของสมาชกิในกลุ่ม
เฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แหง่ประเทศไทย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป บรษิทั บทิคบั 
ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) ของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ 
เมื่อไดก้ าไรแลว้ ควรจะท าการถอนออกทนัท ีเพราะเหรยีญมคีวามผนัผวนสงู สามารถขึน้-ลงได้
ตลอดเวลา ควรท ากราฟใหด้งูา่ยกว่านี้ หรอืมเีทคนิคในการดเูพิม่เตมิ และ โปรแกรมการซือ้ขาย มคีวาม
เสีย่งสงู ผูล้งทุนตอ้งรบัความเสีย่งไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

 
ค าส าคญั: การบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิ, การตดัสนิใจซือ้ขาย, เหรยีญดจิทิลั, 
โปรแกรมส าเรจ็รูป 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were as follows: 1) to study individual factors including 
gender, age, occupation, educational level, and monthly income of Facebook group members 
(Bitkub Academy Group) of Thailand affecting trading decision digital coin through package 
program Bitkub Online Company Limited 2) to study financial investment risk management 
affecting trading decision digital coin through package program Bitkub Online Company Limited 
of Facebook group members (Bitkub Academy Group) of Thailand and 3) to study suggestions 
about trading decision digital coin through package program Bitkub Online Company Limited of 
Facebook group members (Bitkub Academy Group) of Thailand. 

The sample used in this research was 400 people from Facebook group members 
(Bitkub Academy Group) of Thailand by purposive sampling. The questionnaire was used to be 
a tool for collecting the data. The data collected were analyzed by using the frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample 
(t-test), One-way ANOVA (F-test), in case of its had statistical significant different testing a pair 
of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see which pair are 
different and hypothesis testing to find relationships by using the Pearson correlation coefficient. 
This research has set statistical significance at 0.05 level. 
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The results showed that 1) Facebook group members (Bitkub Academy Group) of 
Thailand are female, aged 30-44 years, working as employees of private companies,  
graduated with a bachelor's degree and monthly income of more than 30,000 baht 2) financial 
investment risk management of Facebook group members (Bitkub Academy Group) of Thailand 
at agree level and 3) trading decision digital coin through package program Bitkub Online 
Company Limited of Facebook group members (Bitkub Academy Group) of Thailand at highly 
agreeable level. 

The hypothesis test found that 1) Facebook group members (Bitkub Academy Group) of 
Thailand by age, occupation, and educational level different trading decision digital coin through 
package program Bitkub Online Company Limited different at the significance level of 0.05 and 
2) financial investment risk management positive affecting trading decision digital coin through 
package program Bitkub Online Company Limited of Facebook group members (Bitkub 
Academy Group) of Thailand at the significance level of 0.05. 

Suggestions about trading decision digital coin through package program Bitkub Online 
Company Limited of Facebook group members (Bitkub Academy Group) of Thailand were profit 
should be withdrawn immediately because coins have high volatility can go up and down at any 
time, graph should be easier to see or have a technique to see more and trading program high 
risk Investors must be able to take real risks. 

 
Keywords:  Financial investment risk management, Trading decision, Digital coin, package 
program  
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัในประเทศไทยไดใ้หค้วามสนใจเกีย่วกบัสกุลเงนิดจิทิลัเป็นอย่างมาก โดยส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดเ้ขา้มามบีทบาทโดยเป็นหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล
และตรวจสอบบรษิทัผูใ้หบ้รกิารประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั และรฐับาลไดม้กีารออกพระราชก าหนด 
ในเรื่องการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั ซึง่สง่ผลใหส้กุลเงนิดจิทิลัในประเทศไทยนัน้ไดร้บัการยอมรบั
อย่างแพร่หลาย ส าหรบัโลกดจิติอลทีน่บัวนัจะยิง่มคีวามส าคญัมากยิง่ขึน้ จนเขา้มามสีว่นเกีย่วขอ้งกบั
การด าเนินชวีติและธุรกจิการใหบ้รกิาร จนเรยีกไดว้่าเป็นอกีหนึ่งกลไกทางเศรษฐกจิทีม่คีวามส าคญัมาก 
และจากความนิยมในการใชช้วีติทีเ่ริม่มคีวามใกลช้ดิและผกูพนักบัเทคโนโลยทีีม่ากขึน้ จงึสง่ผลใหเ้ริม่มี
การสรา้งแนวทางในการด าเนินธุรกรรมเป็นของตนเอง ผูบ้รโิภคตอ้งการรบัรูก้ารบรหิารจดัการความ
เสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิ เพือ่ใหใ้ชง้านไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ซึง่พฤตกิรรมการบรหิารจดัการ
ความเสีย่งนี้ มผีลต่อการตัง้ใจทีจ่ะใชง้านจรงิของผูบ้รโิภคทัง้สิน้ ท าใหเ้กดิการลงทุนทางการเงนิ และ
การตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั (ภานุพงศ ์เสกทวลีาภ, 2562) 
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การบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิเป็นขัน้ตอนทีเ่กดิขึน้ทางจติใจภายใน
บุคคลเริม่จากไดย้นิในเรื่องวทิยาการต่างๆ จนยอมรบัและน าไปใชใ้นทีสุ่ด ซึง่กระบวนน้ีมลีกัษณะคลา้ย
กบักระบวนการเรยีนรูแ้ละการตดัสนิใจ คนสว่นใหญ่ยงัคงกงัวลกบัปัญหาทีจ่ะตามมา เพราะยงัเป็นสิง่
ใหม่ส าหรบัคนไทย และการบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิยงัเป็นไปไดย้าก 
เนื่องจากยงัยดึตดิกบัเทคโนโลยเีก่าและการท าธุรกรรมผ่านทางธนาคาร ซึง่ถา้เทยีบกนัแลว้สกุลเงนิ
ดจิทิลั เป็นการท าธุรกรรมทีส่ะดวกและรวดเรว็กว่า นอกจากนัน้ในปัจจุบนัสกุลเงนิดจิทิลั มคีวามผนัผวน
ทีส่งูมาก จงึเป็นจุดสนใจใหก้บันกัลงทุนในการท าก าไรและตดัสนิใจในการใชส้กุลเงนิดจิทิลั แต่คนสว่น
ใหญ่ยงัมองว่าสกุลเงนิดจิทิลัมคีวามเสีย่งสงู จงึเกดิปัญหาในการตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่าน
โปรแกรมส าเรจ็รูป 

การลงทุนในดา้นการเงนิมกีารแบ่งระดบัความเสีย่งในการลงทุน ซึง่มทีัง้หมด 8 ระดบั โดยเริม่
จากความเสีย่งระดบัน้อยไปหามาก  นกัลงทุนจงึตอ้งมกีารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิที่
มปีระสทิธภิาพ โดยตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจและศกึษาขอ้มลูก่อนการซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั  จงึมกีาร
จดัตัง้กลุ่มการสือ่สารและใหค้วามรูใ้นการลงทุน ในเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) เกีย่วกบัซือ้ขาย
เหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู บรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub)  โดยภารกจิหลกัของกลุ่ม
คอืการยา้ยผูค้นในโลกปัจจุบนั สูโ่ลกดจิทิลั เป็นพืน้ทีใ่หผู้ค้นทีส่นใจเรยีนรูเ้รื่องราวของเทคโนโลย ี
การเงนิและการลงทุน เศรษฐกจิ มาแลกเปลีย่น, แชรป์ระสบการณ์ และสรา้งความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้ง 

บรษิทั อปิซอสส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั เปิดผลวจิยั 1 ใน 3 ของคนไทยสนใจซือ้บทิคอยน์ ซึง่บทิ
คอยน์ (Bitcoin) กลายเป็นสนิทรพัยท์ีค่นทัว่โลกใหค้วามสนใจ เนื่องจากราคาเหรยีญทีเ่พิม่สงูขึน้อย่าง
รวดเรว็ และสามารถสรา้งผลตอบแทนคนืแก่นกัลงทุนภายในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ จากประมาณ 2.2 แสน
บาทในเดอืน ม.ีค.2563 มาอยู่ทีป่ระมาณ 1.68 ลา้นบาทในปัจจุบนั (ณ 24 ม.ีค.2564) ปรบัขึน้ราว 1.46 
ลา้นบาท หรอืปรบัขึน้ประมาณ 660% แมร้าคาจะปรบัขึน้ แต่บทิคอยน์กย็งัไดร้บัความสนใจจากนกัลงทุน
หน้าใหม่อย่างต่อเนื่อง  
  จากงานวจิยัของ บรษิทั อปิซอสส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั หรอื Ipsos ทีท่ าการศกึษาเกี่ยวกบัการ
รบัรูแ้ละพฤตกิรรมของคนไทยต่อบทิคอยน์ จากกลุ่มตวัอย่างประชากรจ านวน 500 คนผ่านช่องทาง
ออนไลน์ในช่วงเดอืน กุมภาพนัธ ์2564 ทัง้นี้ แพลตฟอรม์ทีค่นเลอืกซือ้ขายมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
1) บทิคบั (bitkub) 2) ไบแนนซ ์(BINANCE) และ 3) สตางคโ์ปร (Satang Pro) โดยสว่นใหญ่ใช้
เงนิเดอืนเพือ่ซือ้ขายบทิคอยน์ สว่นสาเหตุทีท่ าใหค้นทีส่นใจแต่ยงัไม่เขา้มาลงทุนไม่ใชเ้พราะกลวัความ
เสีย่ง แต่มาจากทุนทรพัยห์รอืความรูท้ีไ่ม่เพยีงพอ เมื่อมองยอ้นกลบัมาทีห่น่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใน
ประเทศ ควรออกมาใหค้วามรูม้ากกว่าการหา้มหรอืควบคุม ซึง่การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทีม่ากขึน้จะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่า นอกจากนัน้ นโยบายของรฐับาลถอืเป็นความเสีย่งสงูสุดต่อราคา หาก
ภาครฐัเขา้มาควบคุมหรอืประกาศหา้มซือ้ขายอย่างในกรณีประเทศจนีอาจจะสง่ผลใหร้าคาต ่าลงได ้
เนื่องจากปัญหาส าคญัคอืจะไม่สามารถน าไปช าระราคาสนิคา้ต่างๆ ได ้ 

ดงันัน้ จากความเป็นมาและความส าคญัดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะท าการศกึษา 
เรื่องการบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อขายเหรยีญดจิทิลั 
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ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูปบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) ของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub 
Academy Group) แห่งประเทศไทย เพือ่ใหผู้ท้ีก่ าลงัตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรม
ส าเรจ็รปู ไดร้บัรูถ้งึการบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิ และบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ 
จ ากดั (Bitkub) น าผลวจิยัไปพฒันาการบรหิารจดัการใหต้รงกบัพฤตกิรรมของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค 
(Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย เพือ่การตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลัมากยิง่ขึน้ 

 
2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดต้่อเดอืน ของ
สมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ขาย
เหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub)  

2. เพือ่ศกึษาการบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) ของสมาชกิในกลุ่ม
เฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย 

3. เพือ่ศกึษาขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู 
บรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) ของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่ง
ประเทศไทย 

 
3. สมมติฐานการวิจยั 

1. สมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย ทีม่ปัีจจยัสว่นบุคคล
แตกต่างกนั จะมกีารตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูปบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั 
(Bitkub) ทีแ่ตกต่างกนั 

2. การบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิสง่ผลทางบวกต่อการตดัสนิใจซือ้ขาย
เหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) ของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค 
(Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย 

 
4. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

การศกึษาเรื่อง การบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) ของสมาชกิในกลุ่ม
เฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย โดยผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาคน้ควา้จากบทความ 
เอกสารแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 1) แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจยัสว่นบุคคล 2) 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิ 3) แนวคดิและทฤษฎี
เกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้ 4) การทบทวนวรรณกรรมในสาระส าคญัของบรษิทับทิคบั ออนไลน์ จ ากดั 
(Bitkub) 5) งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
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5. กรอบแนวความคิด 
 

การบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ขาย 
เหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) 
ของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย 

  ตวัแปรตน้     ตวัแปรตาม   
  ปัจจยัสว่นบุคคล     การตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั   
  1. เพศ 2. อายุ 3. อาชพี     ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป บรษิทั   
  4. ระดบัการศกึษา 5. รายไดต้่อเดอืน     บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub)   
       1. ดา้นการรบัรูปั้ญหา   
  การบรหิารจดัการความเสีย่ง     2. ดา้นการแสวงหาขอ้มลู   
  ดา้นการลงทุนทางการเงนิ     3. ดา้นการประเมนิทางเลอืก   
  1. ดา้นการเงนิ     4. ดา้นการตดัสนิใจซือ้     
  2. ดา้นประสทิธภิาพการใชง้าน     5. ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซื้อ   
  3. ดา้นความปลอดภยั        
  4. ดา้นความเป็นสว่นตวั        
          
  ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบั        
  การตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั        
  ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป บรษิทั        
  บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub)        
          

หมายเหตุ :               หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติ ิ
                             หมายถงึ ไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ

 

 

6. ระเบียบวิธีการวิจยั 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ คอื สมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) 

แห่งประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ คอื สมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub 
Academy Group) แห่งประเทศไทย จ านวน 400 ราย 

การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการศกึษาครัง้นี้ โดย
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ สว่นที ่1 เป็นค าถามเกี่ยวกบัการคดักรองกลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ย
ค าถาม 2 ขอ้ สว่นที ่2 ปัจจยัสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดต้่อ
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เดอืน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด สว่นที ่3 การบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทาง
การเงนิ ประกอบดว้ย ดา้นการเงนิ ดา้นประสทิธภิาพการใชง้าน ดา้นความปลอดภยั และดา้นความเป็น
สว่นตวั ซึง่เป็นแบบสอบถามแบบ Likert scale จ านวน 16 ขอ้ สว่นที ่4 การตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญ
ดจิทิลั ผ่านโปแกรมส าเรจ็รูปบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) ของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub 
Academy Group) แห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูปั้ญหา ดา้นการแสวงหาขอ้มลู ดา้นการ
ประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้  และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ซึง่เป็นแบบสอบถามแบบ Likert 
scale จ านวน 17 ขอ้  

การทดสอบคุณภาพเครื่องมอืมดีงันี้ 
1. ทดสอบแบบสอบถาม โดยการน าแบบสอบถามน าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ และหาค่าความ

เทีย่งตรงของแบบสอบถาม (IOC) ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีย่อมรบัไดต้อ้งมคี่าตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไปเกณฑ์
การประเมนิความสอดคลอ้ง (Index of consistency: IOC) โดยผูเ้ชีย่วชาญมรีายนามดงันี้ 

- รองศาสตราจารย ์ขนบพนัธุ ์เอีย่มโอภาส ต าแหน่งรองคณบดฝ่ีายบรหิารคณะบรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- อาจารย ์ดร.ณัฐวุฒ ิฮนัตระกูล ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการส านกับรกิารทางวชิาการ และทดสอบ
ประเมนิผล มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- นางนีรชา แตงกูล ต าแหน่งรองผูจ้ดัการ Financial Planner ธนาคารกรุงไทยส านกังานเขต
พษิณุโลก 

2. หาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม หลงัจากผูว้จิยัไดป้รบัปรุงแกไ้ขและน าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ
เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งอกีครัง้ ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามไปทดลองใช ้และน าขอ้มลูทีไ่ดห้าค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ค่าความเชื่อมัน่ ทัง้ฉบบัมคี่าเท่ากบั 
0.90 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน t-test การวเิคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดยีว และการวเิคราะหส์ถติคิ่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson’s 
product moment correlation coefficient)  

 

7. ผลการวิจยั 
1. การบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิ และการตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั 

ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูปบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub)  
1.1 การบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค 

(Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย ในภาพรวม อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (X̅=4.13) เมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คีวามเหน็มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั (X̅=4.17) รองลงมา ดา้น
ความเป็นสว่นตวั (X̅=4.14) ดา้นการเงนิ (X̅=4.12) และดา้นประสทิธภิาพการใชง้าน (X̅=4.11)  

1.2 การตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปแกรมส าเรจ็รูปบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั 
(Bitkub) ของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย ในภาพรวม อยู่ใน
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ระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ (X̅=4.21) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คีวามเหน็มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ 
ดา้นการรบัรูปั้ญหา (X̅=4.28) รองลงมา ดา้นการแสวงหาขอ้มลู (X̅=4.22) ดา้นการตดัสนิใจซือ้ 
(X̅=4.19) ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ (X̅=4.18) และดา้นการประเมนิทางเลอืก (X̅=4.17) 

2. ปัจจยัสว่นบุคคลของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย ทีม่ี
ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) 

2.1 สมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทยทีม่เีพศแตกต่าง มี
การตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากัด (Bitkub) ทีไ่ม่
แตกต่างกนั 

2.2 สมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทยทีม่อีายุแตกต่าง มี
การตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) ที่
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

2.3 สมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทยทีม่อีาชพีแตกต่าง มี
การตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) ที่
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

2.4 สมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทยทีม่รีะดบัการศกึษา
แตกต่าง มกีารตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั 
(Bitkub) ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

2.5 สมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทยทีม่รีายไดต้่อเดอืน
แตกต่าง มกีารตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั 
(Bitkub) ทีไ่มแ่ตกต่างกนั 

3. การบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญ
ดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) ของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค 
(Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย พบว่า การบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทาง
การเงนิสง่ผลทางบวกต่อการตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูบรษิทั บทิคบั 
ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) ของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

3.1 ดา้นการเงนิ สง่ผลทางบวกต่อการตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรม
ส าเรจ็รปูบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) ของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) 
แห่งประเทศไทย 

3.2 ดา้นประสทิธภิาพการใชง้าน สง่ผลทางบวกต่อการตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่าน
โปรแกรมส าเรจ็รูปบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) ของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy 
Group) แห่งประเทศไทย 
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3.3 ดา้นความปลอดภยั สง่ผลทางบวกต่อการตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรม
ส าเรจ็รปูบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) ของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) 
แห่งประเทศไทย 

3.4 ดา้นความเป็นสว่นตวั สง่ผลทางบวกต่อการตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่าน
โปรแกรมส าเรจ็รูปบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) ของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy 
Group) แห่งประเทศไทย 

4. ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู บรษิทั บทิคบั 
ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) ของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย มดีงันี้ 
1) เมื่อไดก้ าไรแลว้ ควรจะท าการถอนออกทนัท ีเพราะเหรยีญมคีวามผนัผวนสงู สามารถขึ้น-ลงได้
ตลอดเวลา 2) ควรท ากราฟใหด้งูา่ยกว่านี้ หรอืมเีทคนิคในการดเูพิม่เตมิ 3) โปรแกรมการซือ้ขาย มี
ความเสีย่งสงู ผูล้งทุนตอ้งรบัความเสีย่งไดอ้ย่างแทจ้รงิ 4) ก่อนลงทุนควรศกึษากราฟก่อนทุกครัง้ 5) 
ควรปรบัปรุงโปรแกรมใหด้ ีเพือ่ใหร้ะบบใชง้านไม่มปัีญหา 6) ควรปรบัปรุงระบบการยนืยนัตวัตนทีใ่ช้
ระยะเวลานานเกนิไป 7) ควรมเีหรยีญมากขึน้กว่าเดมิ เช่น เหรยีญ Shibu 8) ควรปรบัปรุงใหม้กีารซือ้
ขายไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

 
8. อภิปรายผล 

1. การบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิ และการตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั 
ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูปบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub)  

1.1 การบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค 
(Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย ในภาพรวม อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย ผลการวจิยัปรากฏเช่นนี้
อาจเป็นเพราะว่า ความเสีย่งจากการลงทุน คอื โอกาสทีจ่ะไม่ได้รบัผลตอบแทนตามที่เราคาดหวงัไว้
จากการลงทุนนัน้ๆ ซึ่งเราสามารถแบ่งความเสีย่งได้เป็น ความเสีย่งทางธุรกจิ คอื ความเสีย่งทีเ่กดิ
จากการเปลีย่นแปลงความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัอนัเป็นเหตุใหผู้ล้งทุนต้องสญูเสยีรายได้
หรอืเงนิลงทุน ประกอบดว้ยความเสีย่งทางการเงนิ ความเสีย่งดา้นการบรหิารจดัการและความเสีย่งใน
ระดบัอุตสาหกรรม ความเสีย่งทางตลาด คอื โอกาสทีจ่ะสญูเสยีเงนิลงทุนอนัเน่ืองมาจากการ
เปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัยท์ีล่งทุน ซึ่งเป็นไปตามอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาด ความเสีย่งใน
อตัราดอกเบีย้ คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน อนั
เนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ความเสีย่งจากอ านาจซือ้ คอื ความเสีย่งทีเ่กดิ
จากอ านาจซือ้ของเงนิทีล่ดลง ซึง่สาเหตุส าคญัทีส่ง่ผลต่ออ านาจซือ้ คอื ภาวะเงนิเฟ้อโดยทีเ่งนิเฟ้อ คอื 
ภาวะทีข่า้วของมรีาคาสงูขึน้เรื่อยๆท าใหเ้งนิทีม่อียู่นัน้น ามาซือ้ขา้วของไดน้้อยลง ดงันัน้ การบรหิาร
จดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่ง
ประเทศไทย ในภาพรวม จงึอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกษดิศิ สงัสเีพชร (2563) 
ไดศ้กึษา การตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลั ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า 
การตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลั ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 
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1.2 การตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปแกรมส าเรจ็รูปบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั 
(Bitkub) ของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย ในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ ผลการวจิยัปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การตดัสนิใจซือ้เป็นการเลอืกทาง
ปฏบิตัซิึง่มอียู่หลายทางเป็นแนวทางปฏบิตัไิปสูเ่ป้าหมายทีว่างไว ้เป็นการตดัสนิใจกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง 
หรอืหลายสิง่หลายอย่าง การตดัสนิใจมกัเกีย่วขอ้งกบัปัญหาทียุ่่งยากสลบัซบัซอ้น และมวีธิกีารแกไ้ข
ปัญหามากกว่าหนึ่งอยู่เสมอธรรมชาตขิองการตดัสนิใจ กจิกรรมดา้นเชาวปั์ญญา หมายถงึการสบื
เสาะหาขอ้มลูข่าวสารภาพสิง่แวดลอ้มส าหรบัใชใ้นการตดัสนิใจ กจิกรรมการออกแบบ เป็นการสรา้งการ
พฒันา และการวเิคราะห ์แนวทางต่างๆทีน่่าจะน าไปปฏบิตัไิด ้กจิกรรมการคดัเลอืก คอื การเลอืกทาง
อนัเหมาะสมทีจ่ะน าไปปฏบิตัจิรงิขัน้ตอนทัง้สามประการน้ีท าใหเ้หน็ธรรมชาตทิีส่ าคญัของการตดัสนิใจ
ว่า เป็นกระบวนการตามล าดบัขัน้ อนัทีจ่ะเลอืกทางเลอืกใดทางเลอืกหนึ่งออกมาส าหรบัใชใ้นการปฏบิตัิ 
ดงันัน้ การตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปแกรมส าเรจ็รปูบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) 
ของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย ในภาพรวม จงึอยู่ในระดบัเหน็
ดว้ยอย่างยิง่ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจริายุทธ ์ธราธรรุ่งเรอืง และพฒัน์ พฒันรงัสรรค์ (2563) ได้
ศกึษา ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจใชส้กุลเงนิดจิทิลัของธนาคารแห่งประเทศไทย ผลการศกึษาพบว่า 
การตดัสนิใจใชส้กุลเงนิดจิทิลัของธนาคารแห่งประเทศไทย ในภาพรวม อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  

2. ปัจจยัสว่นบุคคลของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย ทีม่ี
ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) 
พบว่า สมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทยทีม่อีาย ุอาชพี และระดบั
การศกึษาแตกต่าง มกีารตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูปบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ 
จ ากดั (Bitkub) ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ผลการวจิยัปรากฏเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะว่า บรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) ก่อตัง้ในเดอืน ก.พ. 2561 เป็นแพลตฟอรม์แลกเปลีย่น
รุ่นใหม่ส าหรบัการซือ้ขายสนิทรพัยด์จิทิลั โดยใหบ้รกิารแก่บุคคลทัว่ไปในการซือ้ขายและเกบ็สนิทรพัย์
ดจิทิลั โดยจดทะเบยีนกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามระเบยีบ
ดว้ยทุนจดทะเบยีน 80 ลา้นบาท และมทีีต่ ัง้ส านกังานอยู่ ณ กรุงเทพ ประเทศไทย ท าใหส้มาชกิในกลุ่ม
เฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย การตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลัมหีลากหลาย
รปูแบบ ดงันัน้ อายุ อาชพี และระดบัการศกึษา จงึมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่าน
โปรแกรมส าเรจ็รูปบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของภทัทยิา เพง็
ประไพ และ บุฎกา ปัณฑรอมัพร (2564) ไดศ้กึษา ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลั 
บติคอยน์ (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายย่อยในสถานการณ์ COVID-19 ผลการวจิยัพบว่า นกัลงทุนราย
ย่อยทีม่ ีเพศ อายุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนั ท าใหก้ารตดัสนิใจลงทุนในสกุลเงนิดจิทิลั บติ
คอยน์ (Bitcoin) ของนกัลงทุนรายย่อย ในสถานการณ์ COMD -19 ต่างกนั  

3. การบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญ
ดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) ของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค 
(Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย พบว่า การบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทาง
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การเงนิสง่ผลทางบวกต่อการตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูบรษิทั บทิคบั 
ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) ของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย 
ผลการวจิยัปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ความเสีย่งการลงทุนทางการเงนิจากใชส้กุลเงนิดจิทิลั  ไดแ้ก่ 
ความปลอดภยัของเงนิลงทุน คอื การป้องกนัเงนิทุนกอ้นแรก และ การป้องกนัความเสีย่ง ทีเ่กดิจาก
อ านาจซือ้ทีล่ดลง หรอืท าใหเ้กดิภาวะเงนิเฟ้อ เสถยีรภาพของรายได ้คอื การลงทุนทีใ่หร้ายไดโ้ดยส ่า
เสมอ หรอืไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นการแน่นอนและสม ่าเสมอ ความงอกเงยของเงนิลงทุน 
คอื การน ารายไดท้ีไ่ดร้บัไปลงทุนใหม่ก่อใหเ้กดิความงอกเงยของเงนิทุนดว้ย สว่นมาก จะน าเงนิ ปันผล 
ดอกเบีย้ ก าไร ทีไ่ดจ้ากการลงทุน ไปลงทุนใหม่ เพือ่ความงอกเงยของเงนิทุน ความคล่องตวัในการซือ้
ขาย หมายถงึ หลกัทรพัยท์ีส่ามารถซือ้หรอืขายไดง้า่ยและรวดเรว็ทัง้นี้จะขึน้อยู่กบัราคา ขนาดของตลาด 
จ านวนผูถ้อื และความสนใจทีป่ระชาชนทัว่ไป ความสามารถในการเปลีย่นเป็นเงนิสดไดท้นัท ีคอื 
ความสามารถในการเปลีย่นสิง่ของหรอืสนิทรพัยไ์ปเป็นเงนิสด เช่นการขายของพอขายของกจ็ะไดเ้งนิ
สดกลบัมา การทีจ่ะมสีภาพคล่องสงูหรอืต ่านัน้ขึน้อยู่กบัการทีจ่ะเปลีย่นของหรอืสนิทรพัยช์นิดนัน้ไปเป็น
เงนิไดใ้นระยะเวลาเท่าใด และเป็นของทมีอีุปสงคแ์ละอุปทานมากพอสมควร ดงันัน้ การบรหิารจดัการ
ความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิจงึสง่ผลทางบวกต่อการตดัสนิใจซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่าน
โปรแกรมส าเรจ็รูปบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) ของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy 
Group) แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของปรารถนาอาร ีมฮูมัหมดัอลัโคลเลซ (2563) ได้
ศกึษา การยอมรบัเทคโนโลยพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคออนไลน์และการรบัรูค้วามเสีย่ง ทีม่คีวามสมัพนัธต์่อ
การตดัสนิใจใชส้กุลเงนิดจิทิลั ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า การรบัรู้
ความเสีย่งมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชส้กุลเงนิดจิทิลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร มี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าและมทีศิทางเดยีวกนั 

 
9. ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะจากการศกึษา มดีงันี้ 
1. จากการศกึษาการบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิของสมาชกิในกลุ่ม

เฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย ดา้นการเงนิ ขอ้ทีม่คีวามเหน็มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ การ
ลงทุนซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูปบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) มคีวามเสีย่ง
สงูและไดร้บัผลตอบแทนทีสู่งเช่นกนั ดงันัน้ ผูป้ระกอบการธุรกจิเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู 
ควรใหค้วามรูแ้ก่ผูล้งทุนใหท้ราบถงึความเสีย่งและไดร้บัผลตอบแทนของการลงทุน 

2. จากการศกึษาการบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิของสมาชกิในกลุ่ม
เฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย ดา้นประสทิธภิาพการใชง้าน ขอ้ทีม่คีวามเหน็มาก
ทีสุ่ด ไดแ้ก่ การซือ้ขายเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) 
สามารถซือ้ขายไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ท าใหส้ะดวกในการใชบ้รกิาร ดงันัน้ ผูป้ระกอบการธุรกจิเหรยีญ
ดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู ควรปรบัปรุงโปรแกรมส าเรจ็รปูใหผู้ล้งทุนไดร้บัสะดวกในการใชบ้รกิาร 
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3. จากการศกึษาการบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิของสมาชกิในกลุ่ม
เฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย ดา้นความปลอดภยั ขอ้ทีม่คีวามเหน็มากทีสุ่ด 
ไดแ้ก่ การเปลีย่นแปลงทางดา้นการเมอืงและเศรษฐกจิ มผีลกบัอตัราเหรยีญดจิทิลัทีล่งทุนซือ้ขาย ผ่าน
โปรแกรมส าเรจ็รูปบรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) ดงันัน้ ผูป้ระกอบการธุรกจิเหรยีญดจิทิลั ผ่าน
โปรแกรมส าเรจ็รูป ควรใหค้วามรูแ้ก่ผูล้งทุนใหท้ราบถงึการเปลีย่นแปลงทางดา้นการเมอืงและเศรษฐกจิ 
มผีลกบัอตัราเหรยีญดจิทิลัทีล่งทุนซือ้ขาย 

4. จากการศกึษาการบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิของสมาชกิในกลุ่ม
เฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย ดา้นความเป็นสว่นตวั ขอ้ทีม่คีวามเหน็มากทีสุ่ด 
ไดแ้ก่ บรษิทั บทิคบั ออนไลน์ จ ากดั (Bitkub) มนีโยบายการเกบ็ขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชบ้รกิารอย่าง
เขม้งวด ดงันัน้ ผูป้ระกอบการธุรกจิเหรยีญดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู ควรประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบั
นโยบายการเกบ็ขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชบ้รกิาร เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิาร 

ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไป มดีงันี้ 
1. ควรศกึษาปัญหาการบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิของสมาชกิในกลุ่ม

เฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย 
2. ควรศกึษาการบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิของสมาชกิในกลุ่มเฟสบุ๊ค 

(Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย โดยศกึษาตวัแปรอื่นๆ เพิม่เตมิจากตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั
ครัง้นี้  

3. ควรศกึษาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการลงทุนทางการเงนิของสมาชกิใน
กลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย 
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