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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล 

ของกลุมเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจสตารทอัพ ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยรวบรวม

ขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจสตารทอัพทางดานฟนเทค จำนวน 

305 ตัวอยาง โดยทำการศึกษา 1. ปจจัยปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 2. ปจจัยดานทัศนคติ ประกอบดวย การรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับ การรับรูถึง

ความงายในการใชงาน 3. ปจจัยดานสภาพแวดลอม ประกอบดวย แรงจูงใจในการใชงาน สิ่งอำนวยความสะดวก 

อิทธิพลทางสังคม และกฏหรือการสนับสนุนของทางรัฐบาล และ 4. ปจจัยดานเทคโนโลยี ประกอบดวย ความ

เหมาะสมของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ความซับซอนของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล และความเสี่ยงของ

การระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล การศึกษานี้ใชการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) และการ

วิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 

Regression) จากขอมูลการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลในเชิงบวกตอ

การยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลมากท่ีสุด ไดแก ดานแรงจูงใจในการใชงาน ดานรายไดของกลุมบุคคุลท่ี

มีรายไดเฉลี่ยสูง ดานความเหมาะสมของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ดานการรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับ และดาน

อิทธิพลทางสังคม ตามลำดับ และปจจัยที่มีอิทธิพลในเชิงลบตอการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลไดแก 

ดานบุคคลท่ีเปนเจาของกิจการ สวนปจจัยดานอ่ืน ๆ ไมมีอิทธิพลตอการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล 
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1. บทนำ 

ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา ไดเกิดกระแสหัวขอทางการเงินข้ึน ท่ีทำใหท้ังทางธนาคาร และประชาชนเกือบ

ทั่วโลกไดเปนท่ีรูจัก และใหความสนใจเปนอยางมาก โดยจากการที่มูลคาของสิ่งนี้ที่สามารถปรับระดับราคาขึ้นไป

เกือบ 20,000 ดอลลารเหรียญสหรัฐ ในตอนชวงปลายป ค.ศ. 2017 และสามารถกลับมาทำจุดสูงสุด All time 

high ไดอีกครั้งที่ระดับราคา 40,000 ดอลลารเหรียญสหรัฐ หรือมีมูลคาประมาณ 1.20 ลานบาท เมื่อตนป ค.ศ. 

2021  สิ่งนี้มีชื่อเรียกวา “บิตคอยน (Bitcoin)” ซ่ึงเปนเงินดิจิทัล (Crypto Currency) ชนิดแรกของโลกท่ีถูกสราง

ข้ึนมา จากการพุงข้ึนของราคาบิทคอยนนั้น ทำใหนักลงทุนเริ่มหันมาสนใจ และทำการศึกษาในสินทรัพยประเภทนี้ 

จนเกิดการพัฒนามากเรื่อย ๆ ซึ่งจุดเริ ่มตนของบิตคอยนนั้นมาพรอมกับเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain 

Technology) ที่ถูกสรางขึ้นโดยมนุษยที่ใชนามวา Satoshi Nakamoto จากการที่นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช

เบื้องหลัง ทำใหมีจุดเดนดานความปลอดภัยของเครือขาย และเปนเทคโนโลยีที่ไมไดรวมศูนยการควบคุม เปนผล

ทำใหการขำระหรือโอนเงินดิจิทัลนี้ ไมจำเปนตองผานสถาบันทางการเงินหรือตัวกลางทางการเงินอีกตอไป ทำให

ตรวจสอบไดงาย เพ่ิมความสะดวกสบาย และมีความรวดเร็วในการทำธุรกรรมทางการเงิน 

ภาพท่ี 1 ราคาบิทคอยน (BTC/USD) 

 
แหลงท่ีมา : Website Investing.com, 2021 

นอกจากนี้ในปจจุบันมีการเกิดข้ึนของสกุลเงินดิจิทัลตาง ๆ มากมายท่ีนอกเหนือจากบิตคอยนตามมา อาทิ 

อีเทอเรียม (Ethereum) , ริปเปอร (Ripple) , เทเธอร (Tether) อีกทั้งยังมีสกุลเงินดิจิทัลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

ท่ีสรางโดยคนไทยเปนสกุลเงินดิจิทัลแรก นั่นก็คือ โอมิเซะโก (OmiseGO) ซ่ึงเปนธุรกิจสตารทอัพทางดานการเงิน 

โดยในป ค.ศ. 2020 จำนวนสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกสรางขึ้นจากธุรกิจสตารทอัพนั้นมีจำนวนราว ๆ 5,400 สกุลเงิน

ดิจิตอล โดยมีทั้งที่ถูกกฎหมายและไมถูกกฎหมาย ซึ่งเมื่อคิดมูลคาโดยรวมของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดแลว ทำใหมี

มูลคาตลาดสูงถึง 259 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ (ขอมูลจาก : เว็บไซต Coinmaketcap.com) หรือคิดเปน
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รอยละ 51.29 ของมูลคา GDP ประเทศไทยที่มีขนาดประมาณ 505 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ (ขอมูลจาก : 

ธนาคารแหงประเทศไทย)  

ภาพท่ี 2 มูลคาและจำนวนของการระดมทุนแบบ ICO ในชวงป ค.ศ.2014 - 2018 

 
แหลงท่ีมา : Website Icodata.io, 2020  

ท้ังนี้จะเห็นไดวาสกุลเงินดิจิทัลในตางประเทศนั่นไดรับความสนใจอยางมาก สังเกตุไดจากการเพ่ิมข้ึนของ

มูลคา และจำนวนสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากมายในชวงป ค.ศ. 2014 ถึง 2018 สาเหตุมาจากการนำแนวคิดของ

เงินดิจิทัลเหลานี้ไปเปนตัวชวยในทางธุรกิจ ซึ่งเหมาะกับธุรกิจสตารทอัพหรือธุรกิจเกิดใหม นั่นก็คือ การนำ

เทคโนโลยีบล็อกเชนไปใชในการออกเหรียญระดมทุน หรือที่เรียกวา การระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ICO (Initial 

Coin Offering) โดยเปนการระดมทุนในรูปแบบระบบออนไลนที่นักลงทุนจะไดถือครองเหรียญดิจิทัล หรือโทเคน

ดิจิทัลเปนการแลกเปลี่ยน เหรียญดิจิทัลจะมีคุณสมบัติคลายคริปโตเคอเรนซี อาทิ เงินสกุลบิตคอยน โดยไมไดอยู

ในการกำกับดูแลของธนาคารกลาง แตจะใชการกำกับดูแลแบบเพียรทูเพียรแบบเทคโนโลยีบล็อกเชน เหรียญ

ดิจิทัลท่ีนักลงทุนไดรับมานั้นสามารถนำไปซื้อสินคา และบริการในอนาคตได สำหรับประเทศไทยนั้นยังเปนเรื่อง

คอนขางใหมท่ียังไมเปนท่ีแพรหลาย และไมไดรับความนิยมมากนัก อีกท้ังยังขาดผูเชียวชาญดานนี้เปนจำนวนมาก 
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ภาพท่ี 3 ธุรกิจสตารทอัพในประเทศไทยดานการลงทุนและมูลคา ในชวงป ค.ศ.2011 - 2018 

 
แหลงท่ีมา : Website TECHSAUCE , 2020  

ธุรกิจสตารทอัพนั้น เปนโมเดลธุรกิจท่ีเนนการสรางนวัตกรรม ที่จะชวยสนับสนุนใหประเทศเกิดการ

พัฒนาทางดานนวัตกรรม เปนตัวสรางมูลคาเพ่ิม และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อาทิ การนำเสนอ

โครงการตาง ๆ แตเงินทุนนอย จึงตองระดมทุนจากนักลงทุนที่มีความสนใจ เพื่อนำเงินทุนนั้นไปพัฒนาโครงการ  

กอใหเกิดผลิตภัณฑ นวัตกรรมตาง ๆ มากมายในประเทศ จะเห็นไดวามีการประมาณมูลคาของธุรกิจสตารทอัพใน

ประเทศไทย (ที่ยอมเปดเผยขอมูล) ในชวงป ค.ศ. 2011 – 2018 ซึ่งมูลคาอยูที่ 337.37 พันลานดอลลารเหรียญ

สหรัฐ โดยมีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน แตมีการปรับตัวลดลงในชวงตอมาตามสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศไทย  

ตารางท่ี 1 ความแตกตางระหวางการระดมทุนแบบ IPO และ ICO 

IPO : Initial Public offering ICO : Initial Coin Offering 

1. ผูซื้อไดรับเปนหุน มสีิทธ์ิออกเสยีง และรับ

เงินปนผล 

1. ผูซื้อไดรับเปน “ดิจิทัลโทเคน”แสดงสิทธ์ิได

หลากหลาย ตามประเภท/ลักษณะของโทเคน  

2. บริษัททำธุรกิจอยูแลว มผีลการดำเนินงาน 

และฐานะทางการเงินซึ่งตรวจสอบได 

2. มีเพียงแนวคิด หรือแผนธุรกิจ ไมมีขอมลู

ในอดีต 

3. เสนอขายหุนผานตัวกลาง อาทิ ผูจัด

จำหนายหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต 

3. เปดชองทางใหผูตองการระดมทุน และผู

ตองการลงทุนมาเจอกันโดยไมอาศัยตัวกลาง  

4. เปนผูลงทุนในประเทศ ท่ีบริษัทระดมทุนตั้ง

กิจการอยู  

4. ระดมทุนจากผูลงทุนไดท่ัวโลก  

5. มีหนังสือช้ีชวน/งบการเงินท่ีรับรองโดยท่ี

ปรึกษาทางการเงิน และผูตรวจสอบบัญชี  

5. มี whitepaper และอาจเปดเผยรหัสตน

ทางของสัญญาอัจฉริยะ 

แหลงท่ีมา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 
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ธุรกิจสตารทอัพสวนใหญมักประสบปญหาทางดานการเขาถึงแหลงเงินทุนต่ำ การระดมทุนผานเหรียญ

ดิจิทัลนั้น จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกท่ีนาสนใจสำหรับธุรกิจสตารทอัพ ซึ่งทำใหสามารถเขาถึงนักลงทุนไดทั่วโลก 

ระดมทุนไดรวดเร็วในปริมาณท่ีมากได อีกท้ังมีคาใชจายในการระดมทุนต่ำ โดยจะมีขอแตกตางกันกับการระดมทุน

แบบ IPO (Initial Public offering) แสดงดังตารางท่ี 1 

จากการเขามาของเทคโนโลยี และนวัตกรรมตาง ๆ กลุมคนท่ีพรอมจะเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ และ

ปรับตัวกับเทคโนโลยีท่ีเขามาไดอยางดี คือ กลุมเจนเนอเรชั่นวาย หรือเรียกยอวาเจนวาย คือ กลุมอายุระหวาง 22 

– 42 ป หรือเกิดในชวงป ค.ศ.1978 - 1998 (Zemke, Raines and Flipczak, 2000) โดยกลุมเจนเนอเรชั่นวาย 

มีความคลองตัวท่ีจะเรียนรูสิ่งใหม ๆ และมีทักษะการปรับใชเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (Rikulsurakan, 2011) 

กลุมเจนเนอเรชั่นวายจะเปนกลุมใหญที่มีแนวโนมเขาสูตลาดแรงงานที่สงผลตอเศรษฐกิจ และสังคม

ภายในประเทศ (กานตพิชชา เกงการชาง, 2556) ลักษณะของกลุมเจนเนอเรชั่นวายเปนกลุมท่ีเติบโตมาในชวงการ

เปลี่ยนแปลงดานสังคมเทคโนโลยี และสามารถเรียนรูการใชเทคโนโลยีไดอยางรวดเร็ว โดยจุดเดนของกลุมนี้ คือ 

เปนกลุมท่ีมีความคิดสรางสรรค ตองการอิสระ ชอบเรียนรูนวัตกรรมใหม ๆ และพัฒนาตัวเองอยูเสมอ อีกท้ังกลุมนี้

ตองการการเปนผูประกอบการ มีความสนใจในดานการประกอบธุรกิจ (วิภาอร อัศววงศเสถียร, 2555) 

ทั้งนี้หากกลุมเจนเนอเรชั่นวาย ไดลองศึกษาเรียนรูเทคโนโลยีทางดานการเงินที่เกิดขึ้น แลวกอใหเกิด

ความสนใจ และนำนวัตกรรมทางการเงิน หรือเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกตใชในการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล 

ก็อาจทำใหธุรกิจประสบความสำเร็จในอนาคตได และเนื่องดวยยังเปนเรื่องที่คอนขางใหมสำหรับประเทศไทย จึง

ไมคอยมีการศึกษามากนัก จากที่กลาวมานั้น จึงทำใหผูวิจัยเกิดความสนใจ และตองการจะศึกษาการยอมรับการ

ระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลของกลุมเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจสตารทอัพ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลของกลุม

เจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจสตารทอัพ และเพ่ือศึกษาการรับรูถึงประโยชนของวิธีการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลของ

กลุมเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจสตารทอัพ ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมเจนเนอเรชั่นวาย ที่มีอายุ

ระหวาง 22–42 ป ในกลุมธุรกิจสตารทอัพดานฟนเทค โดยจะศึกษาโดยการวิจัยเชิงสํารวจใชแบบสอบถามโดยตรง 

และใชแบบสอบถามออนไลนผานทาง Google Form เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และนำขอมูลท่ี

รวบรวมไดนำมาศึกษา วิเคราะหขอมูล และสรุปผล 
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ผูวิจัยคาดหวังวางานวิจัยนี้ จะมีประโยชนแกกลุมตาง ๆ ที่มีความสนใจ กลุมแรก คือ กลุมภาครัฐและ

เอกชน โดยสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชยไดทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนกลุมตัวอยาง ที่มีตอการ

ระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล เพ่ือท่ีจะไดรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวใหทันตอสถานการณ และสามารถใช

เปนแนวทางการกำกับดูแลการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล กลุมสอง คือ กลุมผูประกอบการ คือ ผูประกอบการ

สามารถใชเปนแนวทางการศึกษา กับเปนทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนโดยใชวิธีการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล 

และกลุมสุดทาย คือ กลุมนักลงทุน โดยมีความรู ความเขาใจ หลีกเลี่ยงการตกเปนเหยื่อของการระดมทุนที่แฝง

ดวยการลอลวงในเชิงแชรลูกโซ และตระหนักถึงความเสี่ยงในการเลือกลงทุนกับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลนี้ 
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2.ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

ในการศึกษาการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลของกลุมเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจสตารทอัพ 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ท่ีใชในงานวิจัยดังนี้ 

แนวคิดดานลักษณะประชากรศาสตร ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) กลาววา ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย 

อายุ เพศ ลักษณะครอบครัว รายได อาชีพ และการศึกษา โดยเปนท่ีนิยมใชในการแบงสวนการตลาด และคาเฉลี่ย

ที่ไดจากการวัดของประชากรชวยทำใหกำหนดกลุมเปาหมายทางการตลาด รวมถึงงายตอการนำมาวิเคราะห ตัว

แปรดานประชากรศาสตร อาทิ อายุ เนื่องจากทั้งสินคาและบริการของธุกิจตาง ๆ จะสามารถตอบรับสิ่งที่ กลุม

ผูใชบริการตองการที่มีความแตกตางกันดานอายุ นักวิเคราะหจึงนำประโยชนจากอายุมาคนควาหาความตองการ

ของตลาดเฉพาะกลุม โดยเจาะจงเปาหมายไปที่ตลาดอายุ สวน เพศ เปนอีกหนึ่งปจจัยที่สำคัญในการแบงสวน

ตลาด โดยปจจุบันเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภคอาจมีสาเหตุจากการที่สตรีทำงานมากขึ้น ตอมา 

ครอบครัว สถาบันครอบครัวเปนเปาหมายสำคัญของการทางการตลาด และมีความสำคัญในสวนที่เกี ่ยวกับ

ผูบริโภค ซ่ึงศึกษาลักษณะของบุคคลในครอบครัวท่ีใชสินคาชนิดหนึ่ง ๆ เพ่ือชวยใน การพัฒนากลยุทธการตลาดให

มีความเหมาะสม สุดทาย ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได โดยทั่วไปแลวจะมุงความสนใจไปที่ผูใชบริการที่มี

รายไดมาก แตในขณะเดียวกันครอบครัวท่ีมีรายไดนอย จะเปนกลุมผูใชบริการท่ีมีขนาดใหญ ซ่ึงก็คือรายไดเปนตัว

ชี้ชี้วัดความสามารถในการเลือกซื้อสินคา แตการเลือกสินคาที่แทจริงนั้นอาจจะใชเกณฑ ในลักษณะการดำรงชีพ 

รสนิยม แฟชั่น รายไดเปนตัวชี้วัดนึงท่ีนำมาใชบอย โดยเชื่อมโยงเขากับตัวแปรดานประชากรศาสตร เพื่อให

สามารถกำหนดกลุมเปาหมายไดตรงประเด็น 

แนวคิดดานทัศนคติ Roger (1978) กลาววา ทัศนคติวาเปนสิ่งบงบอกวาบุคคลนั้นมีความนึกคิด และ

ความรูสึกเกี่ยวกับสภาพแวดลอมรอบขางนั้นเปนอยางไร และรวมไปถึงสถานการณตาง ๆ ซึ่งทัศนคติมีรากฐาน

จากความเชื่อที่สงผลถึงพฤติกรรมในอนาคต ทัศนคติจึงกลายเปนเพียงความพรอมที่จะตอบสนองตอสิ่งเรา และ

เปนการประเมินเบื้องตนเพื่อแสดงวาเปนสิ่งท่ีชอบหรือไมในประเด็นนั้น ๆ และถือเปนการสื่อสารภายในบุคคล ท่ี

เปนผลกระทบมาจากการรับรูท่ีจะมีผลตอพฤติกรรมตอไป 

แนวคิดดานสภาพแวดลอม มีสองสวน สวนแรก คือ ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Model) นำเสนอโดย 

Vallerand หลักการของทฤษฎีนี้ คือ เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคลท่ีใชความพยายามในการผลักดันใหเกิด

การกระทําอยางตอเนื่อง เพื่อมุงไปสูเปาหมายตามที่ตองการ โดยใชสิ่งเราตาง ๆ เปนแรงขับเคลื่อนจนทําใหเกิด

การตอบสนองตอการแสดงออกของพฤติกรรม แรงจูงใจสามารถจําแนกไดสองประเภทดังนี้ แรงจูงใจภายใน คือ 

การรับรูวาแรงจูงใจของมนุษยเกิดจากความสัมพันธโดยตรงระหวางบุคคลกับสิ่งที่มีปฏิสัมพันธดวย และแรงจูงใจ

ภายนอก คือ การรับรูวาแรงจูงใจของมนุษยจะเกิดข้ึนถาบุคคลสามารถคาดหวังไดวาเม่ือทํางานสําเร็จแลวจะไดรับ
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สิ่งที่ตองการไดจากงานนั้น สวนที่สอง คือ ทฤษฎีปญญาทางสังคม (Social cognitive theory) นําเสนอโดย 

Bandure (1986) ซึ่งอธิบายวาความตั้งใจแสดงพฤติกรรมของแตละบุคคลจะไดรับแรงขับเคลื่อนจากความเชื่อม่ัน

ของผูใช และความคาดหวังในผลลัพธของการทํางาน พื้นฐานของสองทฤษฎีนี้สามารถใชศึกษาการยอมรับการใช

เทคโนโลยีได  

  สุดทายแนวคิดดานการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี  Roger (2003) ไดกลาวไววา กระบวนการ

ยอมรับนวัตกรรม คือ การตัดสินใจท่ีจะนำนวัตกรรม และนำมาใชอยางเต็มท่ี ซ่ึงคำนึงวาตองเปนนวัตกรรมท่ีดีท่ีสุด 

และกอใหเกิดประโยชนอยางมาก คุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีผลตอการยอมรับมี 5 ประการ ประการแรก คือ

คุณลักษณะประโยชนเชิงเปรียบเทียบ เปนการรับรูวานวัตกรรมใหมนั้นดีกวากวาวิธีการปฏิบัติเดิม ๆ เชน เพ่ิม

ความสะดวก และรวดเร็วข้ึน หากผูใชเห็นมีประโยชนมากกวาเสียประโยชนก็จะทำใหเกิดการยอมรับนวัตกรรมใน

แนวโนมการยอมรับมากขึ้น ประการท่ีสอง คือ คุณลักษณะที่เขากันได คือ การที่ผูใชนวัตกรรมเกิดความรูสึกใน

ความเขากันไดหรือไปดวยกันได หากนวัตกรรมนั้นสอดคลองในรูปแบบเดิมจะทำใหการยอมรับมีแนวโนมสูงข้ึน 

เนื่องจากประสบการณที่ผานมาทำใหผูใชนวัตกรรมเกิดความมั่นใจ และไมตองรับความเสี่ยงมาก ประการที่สาม

คุณลักษณะความยุงยากซับซอน คือ หากนวัตกรรมที่นำมาใชนั้นมีความซับซอน ยุงยากอยางมาก การยอมรับใน

นวัตกรรมนั้นก็จะมีนอยลง หากการนำนวัตกรรมที่นำมาใชนั ้นมีความยุงยากมากเกินไปอาจสงผลใหเกิดการ

ตอตานได จะเห็นไดวาความซับซอนนั้นมีความสัมพันธในทางตรงกันขามกับการยอมรับ อาทิ ถานวัตกรรมมีความ

ซับซอนมากการยอมรับจะลดลง ในทางตรงกันขามหากนวัตกรรมมีความซับซอนนอยการยอมรับก็จะเพิ่มข้ึน 

ประการที่สี่ คือ คุณลักษณะสามารถทดลองใชได คือ การนำเอานวัตกรรมในสวนยอยไปทดลองใชในระยะเวลาท่ี

ไมมาก หากเมื่อนำไปนวัตกรรมในยอยไปทดลอง แลวประสบความสำเร็จอาจจะทำใหเกิดการยอมรับนวัตกรรม

มากขึ้น สุดทาย ประการที่หา คือ คุณลักษณะสามารถสังเกตได คือ หากนวัตกรรมนั้นทำใหเกิดการมองเห็นได ก็

จะสามารถทำใหการยอมรับมีน้ำหนักเพ่ิมมากข้ึน 

 จากแนวคิดที่กลาวมาขางตนนั้น สามารถนำแนวคิดดังกลาวมาประยุกตใชในการออกแบบงานวิจัยของ

การศึกษานี้ อีกทั้งเปนแนวทางในการกำหนดปจจัยในการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดจิิทัลของกลุมเจนเนอ

เรชั่นวายในธุรกิจสตารทอัพ และสำหรับกลุมภาครัฐ/เอกชน กลุมผูประกอบการ และกลุมนักลทุน ที่มีความสนใจ

สามารถนำไปศึกษาตอเพื ่อเปนแนวทางในการกำกับดูแล หรือพัฒนาตอยอดการศึกษาทางดานนวัตกรรม

เทคโนโลยีบล็อกเชน เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพ และประโยชนแกสังคมตอไปในอนาคต 
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 ในสวนของงานวิจัยที่เกี่ยวของนั้น ผูวิจัยไดทำการศึกษา และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของโดยแบง

งานวิจัยเปนสองสวน คือ งานวิจัยในตางประเทศ และงานวิจัยภายในประเทศ ดังนี้ 

สวนแรกงานวิจัยในตางประเทศ เริ ่มดวยการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับบิทคอยน Pavel 

Ciaian, Miroslava Rajcaniova, d'Artis Kancs (2014) ไดทำการศึกษาเรื่อง The Economics of BitCoin Price 

Formation เปนการศึกษาหาปจจัยที่เปนแรงขับดัน ในการกำหนดราคาบิทคอยน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

โดยวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางราคาบิทคอยน รากฐานของอุปสงค อุปทาน รวมถึง ตัวชี้วัดทางการเงินใน

ระดับมหภาค และความนาดึงดูดใจของบิทคอยนที่มีตอนักลงทุน โดยกำหนดใหราคาบิทคอยนถูกกำหนดโดย 3 

ปจจัย ปจจัยแรก คือ supply-demand interactions of BitCoin ปจจัยที่สอง คือ BitCoin’s attractiveness 

for investors และป จจ ัยส ุดท าย global macroeconomic and financial developments โดยใช   VAR 

estimation approach และใชขอมูลรายวันตั ้งแต ป 2009 ถึง 2014 จากการวิเคราะหเชิงประจักษ พบวา

รากฐานตลาดบิทคอยน สงผลสำคัญตอราคาบิทคอยน รวมถึงแรงผลักดันดานอุปสงค และอุปทานก็สงผลที่สำคัญ

ตอราคาบิทคอยนดวย แรงผลักดันในดานอุปสงคไดแก ขนาดของเศรษฐกิจบิทคอยนและความเร็วในการหมุนเวียน

ของบิทคอยน ซ่ึงสงผลตอราคาบิทคอยนมากท่ีสุด  

ทบทวนวรรณกรรมต อมา Timo-Pekka Huhtinen (2014) ได ทำการศ ึกษาเร ื ่อง Bitcoin as a 

monetary system: Examining attention and Attendance โดยศึกษาถึงพัฒนาการที ่ผ านมาของระบบ

การเงินท่ีเกิดขึ้นโดยบิทคอยน ทัศนคติและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียชาวฟนแลนดในเรื่องการรับรูและ

แนวโนมในอนาคต สุดทายศึกษาถึงตัวผลักดันดานราคาและระดับของการคาดการณผลตอบแทนในอนาคต มีการ

ดำเนินงานวิจัย ในสวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณผูมีสวนไดเสียชาวฟนแลนดจากสถาบันการเงินท่ี

แตกตางกัน และบิทคอยน ธุรกิจสตารทอัพ สวนตอมาการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบดวยการคำนวณการปรับขนาด

ของตลาด การวิเคราะหการถดถอย และ Granger tests พบวา ผูถูกสัมภาษณท้ังหมดยอมรับความไมแนนอนของ

บิทคอยน ผูมีสวนไดเสียรับรูถึงความทาทายหลักของบิทคอยน โดยมีจุดออนของการยอมรับเชน ดานเทคโนโลยี 

ความไววางใจ และชื่อเสียง  

สุดทาย Majid Pakrou (2016) ไดทำการศึกษาในเรื่อง The Relationship between Perceived Value 

and the Intention of Using Bitcoin โดยศึกษาความสัมพันธเกี่ยวกับปจจัยสำคัญในการเลือกใชบิทคอยน ซ่ึง

ทำการแจกแบบสอบถามไปยังผูใช กับการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ โมเดลที่ใชในงานวิจัยก็คือ The technology 

acceptance model และ The innovation publication model โดยใช PLS partial least square method 

Version 2 SMARTPLS software ผลวิจัยพบวาปจจัยดานโครงสรางพื้นฐาน ดานโครงสราง ดานปจเจกบุคคล 

และวัฒนธรรมที่ มีผลกระทบในทางบวกตอความตั้งใจในการใชงานบิทคอยน โดยดานวัฒนธรรมเปนสวนที่สำคัญ
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ที่สุด ปจจัยดานนวัตกรรม ดานการเมือง และดานสภาพแวดลอมที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไมมีผลตอความตั้งใจ

ในการใชงานบิทคอยน   

ตอมาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีบล็อกเชน และการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล เริ่มดวย

Huasheng Zhu and Zach Zhizhong Zhou (2016 )  ได  ทำการศ ึ กษา เ ร ื ่ อ ง  Analysis and outlook of 

applications of blockchain technology to equity crowdfunding in China เปนการวิเคราะหเชิงประจักษ

พบวา คุณลักษณะของบล็อกเชน กับการนําไปประยุกตใชนั ้นจะมีประโยชนสูงมาก และมีโอกาสที ่จะนําไป

แกปญหา ของ Equity crowdfunding ที ่ช วยลดขั ้นตอนกระบวนการตาง ๆ ได ชวยเสริมใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพ มีตนทุนต่ำในการจดทะเบียน ทําธุรกรรม และการโอน และการที ่ผ ู ถ ือหุ นสามารถไดใน 

Crowdfunding industry ชวยกําจัดความเสี่ยงดานกฎหมายตอการบริหารกองทุน และยังชวยใหผูที่ควบคุมกฎ

เขาใจตลาด Crowdfunding  

ทบทวนวรรณกรรมตอมา Christian Fisch (2018) ไดทำการศึกษาเรื ่อง Motives to invest in initial 

coin offerings (ICOs) ใชการสอบถามนักลงทุน ICO ผานแพลตฟอรมออนไลน เชน Bitcointalk จำนวน 541 

คน และใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวา นักลงทุนสวนใหญถูกกระตุน

ในทางดานอุดมคติ ดานเทคโนโลยี และดานการเงิน โดยคุณสมบัติเดนของการลงทุนใน ICO ท่ีตางออกไปจากการ

ลงทุนทั่วไป คือการที่นักลงทุนนั้นลงทุนไปตามแรงจูงใจ ทางดานอุดมคติ หรือความนาเชื่อถือที่นักลงทุนมีตอ

ผูประกอบการเปนอยางมาก 

สวนท่ีสองงานวิจัยภายในประเทศ เริ่มดวยการทบทวนวรรณกรรมท่ีศึกษาเก่ียวกับบิทคอยน อลิสา ธีระ

ศักดาพงษ (2559) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกใชงานบิทคอยน โดยเก็บขอมูลในการตอบแบบสอบถามจาก

กลุมนักลงทุนในประเทศไทย และกำหนดขนาดจำนวนประชากร 445 คน ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression analysis) พบวา ปจจัยดานความไววางใจ ดานระบบนิเวศ ดานเงินเสมือน สงผลทางดาน

บวกตอความสนใจในการเลือกใชงานบิทคอยน สวนปจจัยดานความตระหนัก สงผลทางดานลบตอความสนใจใน

การเลือกใชงานบิทคอยน และสุดทายปจจัยดานการยอมรับนวัตกรรม ไมมีผลตอความสนใจในการเลือกใชงานบิท

คอยน  

ทบทวนวรรณกรรมตอมา เกียรติกร เทียนธรรมชาติ (2561) ไดทำการศึกษาอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ยอมรับใชเงินดิจิทัล (บิทคอยน) ของผูบริโภคกลุม Millennials ในกรุงเทพมหานคร เก็บขอมูลจากการตอบ

แบบสอบถามไปยังกลุมประชากรผูบริโภคท่ีเคยใช และไมเคยใชเงินดิจิทัลซ่ึงมีทัศนคติเชิงบวกเเตไมใชตอของกลุม 

Millennials ในกรุงเทพมหานคร และกำหนดขนาดจำนวนประชากร 400 คน โดยใชการวิเคราะหดวยสถิติเชิง

พรรณนา และสถิติเชิงอนุมานใช Chi-Square ในการวิเคราะหความสัมพันธของขอมูล พบวา อิทธิพลดานความ
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งาย ดานประโยชน ดานสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงาน ดานผลกระทบเครือขาย มีความสัมพันธตอการ

ยอมรับใชเงินดิจิทัลของกลุมมิลเลนเนียล ในกรุงเทพมหานคร ตอมา ดานอิทธิพลทางสังคม ดานมูลคาตามราคา 

ดานความเชื่อม่ัน ไมมีความสัมพันธตอการยอมรับใชเงินดิจิทัลของกลุมมิลเลนเนียล ในกรุงเทพมหานคร  

ตอมาเปนการทบทวนวรรณกรรมท่ีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน โสวิชญา สุปราณี (2560) ได

ทำการศึกษาการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการหวงโซอุปทาน ของอุตสาหกรรมยาน

ยนตไทย โดยเก็บขอมูลในการตอบแบบสอบถามจากบริษัทผูประกอบยานยนต และบริษัทผูผลิตชิ้นสวนยานยนต

ลำดับที่ 1 คือเปนพนักงานที่ปฏิบัติงานอยูในสวนงานที่มีปฏิสัมพันธระหวางองคกร กับมีประสบการณในการใช

งานเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางองคกร และกำหนดขนาดจำนวนประฃากร 385 คน โดยใชการวิเคราะหการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวา การรับรู ถึงประโยชนของเทคโนโลยีบล็อกเชนของ

บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตไทย รวมถึงความไววางใจระหวางองคกร และความสัมพันธระหวางองคกร เปน

ปจจัยสำคัญที ่สงผลตอการยอมรับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชนในกระบวนการหวงโซอุปทานของ

อุตสาหกรรมยานยนตไทย สวนปจจัยเกี่ยวกับอำนาจระหวางองคกร ไดแก อำนาจที่ไมสงผาน เปนปจจัยสำคัญท่ี

จะชวยใหเกิดความไววางใจระหวางองคกร  

ทบทวนวรรณกรรมตอมา ทักษิณ พันแสน (2561) ทำการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยบีล็อกเชนตอการ

ระดมทุนสาธารณะ ในประเทศไทย โดยเก็บขอมูลในตอบแบบสอบถามจากบุคคลทั่วไปที่เคยลงทุนในตลาด

หลักทรัพยในประเทศไทย และกำหนดขนาดจำนวนประฃากร 341 คน ซึ่งใชสถิติในการวิเคราะหชอมูลการหาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s coefficient correlation) เพ่ือทราบถึงความสัมพันธระหวางตัว

แปรและการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวา ปจจัยที ่มีอิทธิพลตอการ

ยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชนตอการลงทุนสาธารณะมากที่สุด ไดแก ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม ดานแรงจูงในใจ

การใชงาน ดานความซับซอน และ ดานความเสี่ยง ตามลําดับ  

สุดทายเปนการทบทวนวรรณกรรมท่ีศึกษาเกี ่ยวกับเจนเนอเรชั ่นวาย พนิดา ไชยแกว (2559) ได

ทำการศึกษาอิทธิพลภาวะผูนำของเจนเนอเรชั่นวายตอความสำเร็จทางธุรกิจ กรณีศึกษาผูประกอบการกลุมเจน

เนอเรชั่นวายในประเทศไทย โดยเก็บขอมูลในตอบแบบสอบถามจาก ผูประกอบการเจนเนอเรชั่นวายในประเทศ

ไทย และกำหนดขนาดจำนวนประฃากร 385 คน สถิติที่ใชวัดคาระดับดวย (One Sample T-Test) คาสัมประ

สิทธ ิสหสัมพันธ อยางง ายของเพียร ส ัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และการ

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบการกลุมเจนเนอ

เรชั่นวายในประเทศไทย มีระดับพฤติกรรมภาวะผูนำตามแนวคิด Inclusive Leadership ท้ัง 6 องคประกอบ โดย

มีคาคะแนนเฉลี่ยในระดับสูงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 และมีความสัมพันธเชิงบวกตอความสำเร็จทางธุรกิจ 
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พฤติกรรมภาวะผูนำการไมมีอคติมีคาคะแนนสูงสุด และความสำเร็จดานการบริหารคนสูงกวาความสำเร็จดานผล

ประกอบการ สวนพฤติกรรมภาวะผูนำความมุงม่ันตอแนวคิด มีคาความสัมพันธเชิงบวกสูงสุดท้ัง 2 มิติ ในสวนการ

วิเคราะหอิทธิพลขององคประกอบที่มีอิทธิพลเชิงบวก ตอความสำเร็จทางธุรกิจ ไดแก พฤติกรรมภาวะผูนำความ

มุงม่ันตอแนวคิด การเขาใจแนวคิดดานวัฒนธรรม และการไมมีอคติ ตามลำดับ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับปจจัยในการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลของกลุมเจน

เนอเรชั่นวายในธุรกิจสตารทอัพ พบวา ในเรื่องการศึกษาการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลสำหรับในประเทศไทยนั้น 

ยังไมเปนท่ีรูจักมากนัก  อีกทั้งมีการศึกษาจำนวนนอยมาก เนื่องจากเปนเรื่องที่คอนขางจะใหม จึงทำใหผูวิจัยเกิด

ความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องนี้ งานวิจัยในตางประเทศสวนใหญจะเปนการวิเคราะหในเชิงประจักษ และสำหรับ

งานวิจัยในประเทศไทย จะพบงานวิจัยที่เกี่ยวของศึกษาเกี่ยวกับบิทคอยน และเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยจะเปน

การสอบถามความเห็นในกลุมประชากรตาง ๆ อาทิ กลุมนักลงทุนไปในประเทศไทย กลุมเจเนเรอชั่นวาย กลุมผูท่ี

ใชงานบิทคอยน และกลุมผูประกอบยานยนตไทย โดยเปนการศึกษาถึงปจจัยในดานตาง ๆ อาทิ ปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ปจจัยดานทัศนคติ ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม ปจจัยดานแรงจูงในใจการใชงาน ปจจัยดานการ

นำไปใชประโยชน ปจจัยดานความซับซอน ปจจัยดานความเสี่ยง และปจจัยดานการยอมรับนวัตกรรม เปนตน 

 สำหรับงานวิจัยในเรื่องการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ICO ของกลุมเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจ

สตารทอัพ ผูวิจัยไดนำปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร ปจจัยดานทัศนคติ ปจจัยดานสภาพแวดลอม และ

ปจจัยดานเทคโนโลยี มาทำการศึกษาในงานนี้ โดยหวังวาจะเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจไดอนาคต  
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กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ออกแบบโดยผูวิจัย 

 

 

 

 

ดานทัศนคติ 

- การรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับ  

- การรับรูถึงความงายในการใชงาน  

ดานสภาพแวดลอม 

- แรงจูงใจในการใชงาน  

- สิ่งอำนวยความสะดวก  

- อิทธิพลทางสังคม  

- กฏหรือการสนับสนุนของทางรัฐบาล  

ดานเทคโนโลยี 

- ความเหมาะสมของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล  

- ความซับซอนของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล   

- ความเสี่ยงของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล  

การยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ICO 

ดานลักษณะประชากรศาสตร 

- เพศ  

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา  

- อาชีพ 

- รายได 
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3. วิธีการศึกษา 

การศึกษาวิจัยเรื่องการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลของกลุมเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจสตารทอัพ 

เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดยมีรูปแบบวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ในสวนของ

วิธีการดําเนินงานวิจัย ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัยตามข้ันตอนการศึกษาดังตอไปนี้ 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ กลุมเจนเนอเรชั่นวายท่ีเกิดใชวงป พ.ศ.2521-2541 หรือ มีชวงอายุระหวาง 

22-42 ป (Zemke, Raines and Flipczak, 2000) โดยทำงานในกลุมธุรกิจสตารทอัพจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

โดยผูวิจัยไดทำการคัดเลือกบริษัทสตารทอัพที่ตองการแจกแบบสอบถาม จำนวน 10 บริษัท คือ Omise , 2C2P , 

Rabbit Internet (Rabbit Finance) , Jitta , T2P Deep pocket , Finnomena , Claim Di , Bitkub , Money 

Table และ FlowAccount ซ่ึงเปนบริษัทสตารทอัพทางดานฟนเทคในประเทศไทย 

เนื่องดวยจำนวนเจนเนอเรชั่นวาย ที่มีชวงอายุระหวาง 22–42 ป ในประเทศไทยนั้น ไมมีการอางอิง

จำนวนประชากรท่ีชัดเจน ผูวิจัยจึงกำหนดขนาดจำนวนประชากร โดยใชสูตรของ W.G. Cochran (1953) ในกรณี

ไมทราบคาประชากร โดยกำหนดสัดสวน ประชากรที่ 0.5 ระดับคาความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 และระดับความ

คลาดเคลื่อนของจำนวนประชากรรอยละ 5  ซ่ึงสามารถคำนวณขนาดจำนวนประชากรท่ีใชในการวิจัยไดดังนี้   

                                                สูตร 

 

เม่ือ  n คือ จำนวนประชากรท่ีตองการ 

P คือ สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยตองการสุม (ใชสัดสวน 50% หรือ 0.50) 

Z คือ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ โดยกำหนด Z ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 เทากับ 1.96 (ความเชื่อม่ัน 95%) Z 

= 1.96 

d คือ สัดสวนความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหเกิดข้ึนเทากับ 0.05 

แทนคา  

 

 

จากผลการคำนวณจะไดขนาดของกลุมตัวอยาง (n) เทากับ 384.16 และเพื่อเปนการปองกันขอผิดพลาด

จากการตอบแบบสอบถามท่ีอาจเกิดข้ึน ผูวิจัยจึงกำหนดขนาดของประชากรท่ีจะทำการศึกษาในครั้งนี้เปนจำนวน 

400 คน 

ผูวิจัยไดนำเครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือใชการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย

แบบสอบถาม ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 

n = 𝑃𝑃 (1−𝑃𝑃)𝑍𝑍2 

𝑑𝑑2
 

n = 0.5 (1−0.5)1.962 

0.052
 

 = 384.16 
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สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน การรูจักเทคโนโลยีบล็อกเชน และการรูจักการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล 

โดยมีลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Checklist) ซ่ึงขอมูลท่ีไดจะเปนสเกลนามกําหนด (Nominal Scale) 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นปจจัยดานทัศนคติ 2 ดาน ไดแก การรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับ 

การรับรูถึงความงายในการใชงาน 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยดานสภาพแวดลอม 4 ดาน ไดแก แรงจูงใจในการใชงาน สิ่งอำนวย

ความสะดวก อิทธิพลทางสังคม และกฏหรือการสนับสนุนของทางรัฐบาล 

สวนที ่ 4 แบบสอบถามเกี ่ยวกับความคิดเห็นตอปจจัยดานเทคโนโลยี จํานวน 5 ดาน ไดแก ความ

เหมาะสมของการระดมทุนแบบเหรียญดิจิทัล ความซับซอนของการระดมทุนแบบเหรียญดิจิทัล ความเสี่ยงของการ

ระดมทุนแบบเหรียญดิจิทัล และความยอมรับในการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล 

แบบสอบถามในสวนท่ี 2 - 4 เปนการสอบถามระดับความคิดเห็น โดยใชเครื่องมือประเภทประมาณคา 

(Rating Scale) ซึ่งแบงระดับของความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามออกเปน 5 ระดับ จากระดับนอยไปหา

ระดับมาก (Likert Scale) ดังนี้  

ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม   คะแนน  

เห็นดวยมากท่ีสุด       5  

เห็นดวยมาก           4 

เห็นดวยปานกลาง       3  

เห็นดวยนอย         2  

เห็นดวยนอยท่ีสุด       1 

และกำหนดการแปลความหมายของชวงระดับคะแนน ดังนี้  

คาเฉลี่ย 4.21-5.00 คือ เห็นดวยมากท่ีสุด  

คาเฉลี่ย 3.21-4.20 คือ เห็นดวยมาก   

คาเฉลี่ย 2.61-3.40 คือ เห็นดวยปานกลาง   

คาเฉลี่ย 1.81-2.60 คือ เห็นดวยนอย 

คาเฉลี่ย 1.00-1.80 คือ เห็นดวยนอยท่ีสุด 

 

กำหนดตัวแปรท่ีใชในงานวิจัย ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 ตัวแปรท่ีใชในงานวิจัย 

ตัวแปร สัญลักษณ คำอธิบาย 

ดานลักษณะประชากรศาสตร   

  เพศ GENi ตัวแปรหุน : i = 1 เพศชาย และ i = 0 เพศหญิง 

  อาย ุ AGEi  

    ต่ำกวา 20 ป Reference  

    20-29 ป AGE1i ตัวแปรหุน : i = 1 ถามีอายุในชวง 20-29 ป , i = 0 ถาไมใช 

    30-39 ป   AGE2i ตัวแปรหุน : i = 1 ถามีอายุในชวง 30-39 ป , i = 0 ถาไมใช 

    40-49 ป AGE3i ตัวแปรหุน : i = 1 ถามีอายุในชวง 40-49 ป , i = 0 ถาไมใช 

    50 ปข้ึนไป AGE4i ตัวแปรหุน : i = 1 ถามีอายุในชวง 50 ปข้ึนไป , i = 0 ถาไมใช 

  สถานภาพ  STA  

    หยาราง,หมาย,แยกกันอยู Reference  

    โสด STA1i ตัวแปรหุน : i = 1 ถาโสด , i = 0 ถาไมใช 

    สมรสแลว STA2i ตัวแปรหุน : i = 1 ถาสมรสแลว , i = 0 ถาไมใช 

  ระดับการศึกษา EDUi  

    ต่ำกวาปริญญาตร ี Reference   

    ปริญญาตรี   EDU1i ตัวแปรหุน : i = 1 ถาระดับปริญญาตร ี, i = 0 ถาไมใช 

    ปริญญาโท EDU2i ตัวแปรหุน : i = 1 ถาระดับปริญญาโท , i = 0 ถาไมใช 

    ปริญญาเอก EDU3i ตัวแปรหุน : i = 1 ถาระดับปริญญาเอก , i = 0 ถาไมใช 

  อาชีพ OCCi  

    อ่ืน ๆ  Reference  

    นักเรียน/นักศึกษา OCC1i ตัวแปรหุน : i = 1 ถาเปนนักเรียน/นักศึกษา , i = 0 ถาไมใช 

    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   OCC2i ตัวแปรหุน : i = 1 ถารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  , i = 0 ถาไมใช 

    เจาของกิจการ OCC3i ตัวแปรหุน : i = 1 ถาเปนเจาของกิจการ, i = 0 ถาไมใช 

    พนักงานบริษัทเอกชน OCC4i ตัวแปรหุน : i = 1 ถาเปนพนักงานบริษัทเอกชน, i = 0 ถาไมใช 

    รับจางท่ัวไป   OCC5i ตัวแปรหุน : i = 1 ถารับจางท่ัวไป , i = 0 ถาไมใช 

 

 

 

 



16 

 

ตารางท่ี 2 ตัวแปรท่ีใชในงานวิจัยงานวิจัย (ตอ) 

ตัวแปร สัญลักษณ คำอธิบาย 

  รายไดเฉลี่ยตอเดือน SALi  

    นอยกวา 15,000 บาท Reference  

    15,001-30,000 บาท   SAL1i ตัวแปรหุน : i = 1 ถา 15,001-30,000 บาท , i = 0 ถาไมใช 

    30,001-45,000 บาท SAL2i ตัวแปรหุน : i = 1 ถา 30,001-45,000 บาท , i = 0 ถาไมใช 

    45,001-60,000 บาท   SAL3i ตัวแปรหุน : i = 1 ถา 45,001-60,000 บาท , i = 0 ถาไมใช 

    มากกวา 60,000 บาท SAL4i ตัวแปรหุน : i = 1 ถา มากกวา 60,000 บาท , i = 0 ถาไมใช 

ดานทัศนคติ ATT  

  การรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับ ATT1 ระดับความคิดเห็นในการรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับ 5 ระดับ 

  การรับรูถึงความงายในการใช  

  งาน 

ATT2 ระดับความคิดเห็นในการรับรูถึงความงายในการใชงาน 5 

ระดับ 

ดานสภาพแวดลอม ENV  

  แรงจูงใจในการใชงาน ENV1 ระดับความคิดเห็นในแรงจูงใจในการใชงาน 5 ระดับ 

  สิ่งอำนวยความสะดวก ENV2 ระดับความคิดเห็นในสิ่งอำนวยความสะดวก 5 ระดับ 

  อิทธิพลทางสังคม ENV3 ระดับความคิดเห็นในอิทธิพลทางสังคม 5 ระดับ 

  กฏหรือการสนับสนุนของทาง   

  รัฐบาล 

ENV4 ระดับความคิดเห็นในกฏหรือการสนับสนุนของทางรัฐบาล 5 

ระดับ 

ดานเทคโนโลยี TEC  

  ความเหมาะสมของการระดมทุน   

  ผานเหรียญดิจิทัล 

TEC1 ระดับความคิดเห็นในความเหมาะสมของการระดมทุน   

 ผานเหรียญดิจิทัล 5 ระดับ 

  ความซับซอนของการระดมทุน  

  ผานเหรียญดิจิทัล 

TEC2 ระดับความคิดเห็นใน ความซับซอนของการระดมทุน  

 ผานเหรียญดิจิทัล 5 ระดับ 

  ความเสี่ยงของการระดมทุน 

  ผานเหรียญดิจิทัล 

TEC3 ระดับความคิดเห็นในความเสี่ยงของการระดมทุน 

 ผานเหรียญดิจิทัล 5 ระดับ 

การยอมรับการระดมททุนผาน

เหรียญดิจิทัล 

  

  การติดสินใจยอมรับการระดม   

  ทุนผานเหรียญดิจิทัล ICO 

ACPT ระดับความคิดเห็นในติดสินใจยอมรับการระดมทุน   

 ผานเหรียญดิจิทัล ICO 5 ระดับ 
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โดยนำมาเขียนในรูปแบบสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ในการยอมรับการระดม

ทุนผานเหรียญดิจิทัล ICO ของกลุมเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจสตารทอัพ ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

  วิธีการรวบรวมและเก็บขอมูล งานวิจัยนี ้ใชวิธีการเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามโดยตรง และ

แบบสอบถามออนไลนจัดทำขึ้นผาน Google Form ทําใหสามารถสงแบบสอบถามไปยังผูตอบแบบสอบถามผาน

ทางชองทางออนไลนตาง ๆ  คือ กลุมเจนเนอเรชั่นวายธุรกิจสตารทอัพจำนวน 400 ชุด ไดอยางรวดเร็ว จากนั้น

รวบรวมขอมูลท่ีได นําไปวิเคราะห และสรุปผล  

ในการวิเคราะหขอมูลในการศึกษานี้จะใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ดังนี้ 

สวนแรกการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชอธิบายขอมูลลักษณะ

ทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ปจจัยดานทัศนคติ ปจจัยดานสภาพแวดลอม ปจจัยดานเทคโนโลยี และการ

ยอมรับการระดมผานเหรียญดิจิทัล โดยการอธิบายในรูปแบบการแจกแจงความถี่ (Frequency) คาอัตรารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และระดับความคิดเห็นเปน

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) เพ่ือใหทราบถึงลักษณะพ้ืนฐานท่ัวไปของผูใหขอมูล และทราบระดับความ

คิดเห็นตอทัศนคติของผูตอบแบบสอบถาม และการยอมการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล 

สวนที ่สองการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  เปนการทดสอบ

สมมติฐาน (Hypothesis testing) ในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลของกลุม

เจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจสตารทอัพ โดยใชสถิติในการวิเคราะห และทดสอบขอมูลดังตอไปนี้ 

การทดสอบปญหา Multicollinearity เพ่ือทราบถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระแตละตัวตองเปน

อิสระตอกัน และใชเปนขอมูลเพื่อนำไปวิเคราะหสมการถดถอย โดยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

(Pearson’s coefficient correlation) การบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธจะใชตัวเลขของคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ หากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาเขาใกล -1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพันธกันในระดับสูง แต

หากมีคาเขาใกล 0 แสดงถึงการมีความสัมพันธกันในระดับนอย หรือไมมีเลย สำหรับการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ โดยทั ่วไปอาจใชเกณฑดังนี ้ (Hinkle D. E., 1998) และในงานวิจัยนี ้จะพิจารณาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธท่ีมีคาเกิน 0.75 ถือวาเกิดปญหา Multicollinearity 

 

ACPT = β0 + β1GENi + β2AGE1i + β3AGE2i + β4AGE3i + β5AGE4i + β6 STA1i + β7 STA2i 

                + β8EDU1i + β9 EDU2i + β10 EDU3i + β11 OCC1i + β12 OCC2i + β13 OCC3i  
                + β14 OCC4i + β15 OCC5i + β16 SAL1i + β17 SAL2i + β18 SAL3i + β1 ATT1 + β2ATT2  
                + β3ENV1 + β4ENV2 + β5ENV3 + β6 ENV4 + β7TEC1 + β8TEC2+ β9TEC3 + ε 
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คา r ระดับของความสัมพันธ 

.90 - 1.00 มีความสัมพันธกันสูงมาก 

.70 - .90  มีความสัมพันธกันในระดับสูง 

.50 - .70  มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 

.30 - .50  มีความสัมพันธกันในระดับต่ำ 

 กรณีหากเกิดปญหา Multicollinearity จะเลือกใช วิธีการเพิ ่มหรือลดตัวแปรอิสระแบบขั ้นตอน 

(Stepwise Regression) ในการแกปญหาดังกลาว โดยเปนวิธีท่ีมีความเหมาะสมในการพิจารณาคัดเลือกตัวแปร

พยากรณที่ดีที่สุดเขาโมเดล วิธีการ คือ ในขั้นแรกจะเลือกตัวแปรอิสระที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ กับตัวแปร

ตามสูงท่ีสุดเขาสมการกอน จากนั้นทดสอบตัวแปรทีไมไดอยูในสมการวาจะมีตัวแปรอิสระตัวใดบางมีสิทธิ์เขามาอยู

ในสมการดวยวิธีการคัดเลือกแบบกาวหนา (Forward Selection) และขณะเดียวกันก็จะทดสอบตัวแปรอยูใน

สมการดวยวาตัว แปรอิสระที่อยูในสมการตัวแปรใดมีโอกาสที่จะถูกขจัดออกจากสมการดวยวิธีการคัดเลือกแบบ

ถอยหลัง (Backward Selection) โดยจะกระทําการคัดเลือกผสมท้ังสองวิธีนี้ในทุกข้ันตอนจนกระท่ังไมมีตัวแปรใด

ที่ถูกคัดออกจากสมการ และไมมีตัวแปรใดที่จะถูกนําเขาสมการ กระบวนการก็จะยุติและไดสมการถดถอยที่มี

สัมประสิทธิ์การทํานายสูงสุด  

การทดสอบปญหาดาน Heteroskedasticity  จะเกิดขึ ้นเมื ่อขอมูลมีคาความแปรปรวนความคาด

เคลื่อนไมเทากันหรือไมคงท่ี โดยปญหา Heteroskedasticity จะทำใหคาความแปรปรวนท่ีประมาณคาไดมีคานอย

เกินไปทำใหคาทดสอบ T-stat มีคาสูงเกินไป ซึ่งจะใชการตรวจสอบโดยวิธีการ White test จากสมการดังนี้ 

(มนตรี พิริยะกุล, 2562) 

1. วิเคราะหสมการถดถอย 𝑌𝑌 = 𝛽𝛽0 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗𝑋𝑋𝑗𝑗 + 𝑢𝑢𝑗𝑗
𝑘𝑘  บันทึกคา residual (e) สมมุติวา k = 2 

2. วิเคราะหสมการถดถอย 

𝑒𝑒𝑖𝑖2 =  ⍺0 + ⍺1𝑥𝑥1𝑖𝑖 + ⍺2𝑥𝑥2𝑖𝑖 + ⍺3𝑥𝑥1𝑖𝑖2 + ⍺4𝑥𝑥2𝑖𝑖2 + ⍺5𝑥𝑥1𝑖𝑖𝑥𝑥2𝑖𝑖 + 𝑣𝑣𝑖𝑖  
คำนวณหาคา 𝑥𝑥𝑐𝑐2 = 𝑛𝑛𝑅𝑅2 สมมุติฐานหลักคือ 𝐻𝐻0:⍺1 = ⍺2 = ⍺3 = ⍺4 = ⍺5 = 0 

 3. ถา 𝑥𝑥𝑐𝑐2 >  𝑥𝑥5,⍺
2  ใหสรุปวามีปญหา Heteroscedasticity  

การวิเคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย ดวยการ

วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression) ดวยวิธีกาลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square : 

OLS) โดยอธิบายวาผลของตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ที่มีมากกวาหนึ่งตัวแปรนั้นจะผลตอตัวแปร

ตาม (Dependent Variable) โดยจะเปนการศึกษาความสัมพันธเชิงเสนตรง (Linearity) และนำผลการวิเคราะห

มาสรุปผลตอไป 
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 งานศึกษานี้มีสมมติฐาน และทิศทางความสัมพันธ ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 สมมติฐาน และทิศทางความสัมพันธในงานศึกษา  

สมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ 
ทิศทาง 

ความสัมพันธ 
เหตุผล 

ดานประชาการศาสตร   

• เพศ - เพศชาย มีความสัมพันธเปนลบ กับการยอมรับการ

ระดมทุนผานเหรียญดิจ ิท ัล เนื ่องจาก เพศชายมี

แนวโนมความตองการในเรื ่องของรายละเอียดการ

ลงทุน และความรอบคอบ ตลอดทั้งการพิจารณาถึง

ความเส ี ่ยงน อยกว าเพศหญิง (Pompian&Longo, 

2004) 

• อาย ุ - อายุ มีความสัมพันธเปนลบ กับการยอมรับการระดม

ทุนผานเหรียญดิจิทัล เนื่องจาก กลุมคนอายุมากไดผาน

ประสบการณชีวิตมามากกวาซึ่งสงผลกระทบตอการ

ตัดสินใจ รวมไปถึงจะมีความคิดเชิงอนุร ักษน ิยม

มากกวากลุมคนอายุนอย มีความระมัดระวัง และยึดถือ

หลักปฏิบัติมากกวา (ก่ิงแกว ทรัพยพระวงศ, 2546) 

• สถานะ + สถานโสด มีความสัมพันธเปนบวก กับการยอมรับการ

ระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล เนื่องจากสถานภาพโสดมี

อิสระในการตัดสินใจ และการคิดวิคราะหมากกวา

สถานภาพสมรส เนื่องจากสถานภาพจะบงบอกถึความ

มีอิสระในการตัดสินใและอิทธิพลตอการคิดวิเคราะห

ขอมูลขาวสาร (จิราพร รุจิวัฒนากร, 2556)  
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ตารางท่ี 3 สมมติฐาน และทิศทางความสัมพันธในงานศึกษา (ตอ) 

สมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ 
ทิศทาง 

ความสัมพันธ 
เหตุผล 

ดานประชาการศาสตร (ตอ)   

• ระดับการศึกษา + ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ เป นบวก กับการ

ยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิท ัล เนื ่องจาก 

บุคคลที ่ม ีการศึกษาสูงจะสามารถรับขาวสารและ

ตีความไดดีกวาบุคคลที่มีการศึกษานอยกวา สามารถ

เขาใจสิ่งตาง ๆ ไดดีกวาและไมเชื่ออะไรงาย ๆ จนกวา

จะไดรับหลักฐานที ่ชัดเจนมากพอ (วศิน สันหกรณ, 

2557) 

• อาชีพ - อาชีพ มีความสัมพันธเปนลบ กับการยอมรับการระดม

ทุนผานเหรียญดิจิทัล เนื่องจาก อาชีพของแตละบุคคล

จะนําไปสูความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน

โดยอาชีพที ่ไมไดใชเทคโนโลยีมาเกี ่ยวของในการ

ประกอบอาชีพ มีความนาจะเปนในการตัดสินใจใช

ยอมรับเทคโนโลยีลดลง (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538) 

• รายได + รายได มีความสัมพันธเปนบวก กับการยอมรับการ

ระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล เนื่องจาก ระดับรายไดของ

บุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ เปนองคประกอบท่ี

สําคัญแสดงถึงการมีศักยภาพในการดูแลตนเอง บง

บอกถึงอำนาจการใชจายในการบริโภคขาวสาร บุคคล

ที ่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงหรือรายไดสูง จะมี

โอกาสที่ดีกวาในการแสวงหาสิ่งที่เปนประโยชนตอการ

ดูแลตนเองมากกวาบุคคลท่ีมีรายไดนอย (ศิริวรรณ เสรี 

รัตน, 2538) 
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ตารางท่ี 3 สมมตฐิาน และทิศทางความสัมพันธในงานศึกษา (ตอ) 

สมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ 
ทิศทาง 

ความสัมพันธ 
เหตุผล 

ดานทัศนคติ   

• การรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับ + การรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ มีความสัมพันธเปนบวก

ก ับการยอมร ับการระดมท ุนผ านเหร ียญด ิจ ิ ทัล 

เนื่องจาก การรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ หรือการรับรูวา

เทคโนโลยีนั้นจะเขามามีสวนชวยพัฒนาประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน จะสงผลทำใหเกิดการนำเทคโลยีมา

ใชงาน และเกิดการยอมรับในเทคโนโลยีนั้น ๆ (Davis, 

1989) 

• การรับรูถึงความงายในการ

ใชงาน 

+ การรับรูถึงความงายในการใชงาน มีความสัมพันธเปน

บวก กับการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล 

เนื่องจาก การรับรูวาเปนระบบที่งายตอการใชงาน ซ่ึง

เปนปจจัยหลักที่ทำใหเกิดการรับรูถึงประโยชนที่จะ

ไดรับจากเทคโนโลยี และสงผลในทิศทางเดียวกันกับ

การยอมรับเทคโนโลยี (Davis, 1989) 

ดานสภาพแวดลอม   

• แรงจูงใจในการใชงาน + แรงจูงใจในการใชงาน มีความสัมพันธเปนบวก กับการ

ยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิท ัล เนื ่องจาก 

แรงจูงใจเกิดจากความสัมพันธโดยตรงระหวางบุคคล

กับสิ่งที่มีปฏิสัมพันธ หรือการรับรูวาเทคโนโลยีนั้นจะ

ชวยใหไดรับสิ่งที่ดีกวาซึ่งทำใหแตกตางจากผูอื ่นจะ

สงผลใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยี (David, 1992) 

• สิ่งอำนวยความสะดวก + สิ่งอำนวยความสะดวก มีความสัมพันธเปนบวก กับการ

ยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล เนื่องจาก การ

รับรู ถ ึงขอจำกัดของตัวผู ใชเทคโนโลยี และสิ ่งตาง

โดยรอบ ๆ ตัว จะมีอิทธิพลที ่ทำใหเกิดการยอมรับ

เทคโนโลยี (Ajzen, 1991) 
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ตารางท่ี 3 สมมติฐาน และทิศทางความสัมพันธในงานศึกษา (ตอ) 

สมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ 
ทิศทาง 

ความสัมพันธ 
เหตุผล 

ดานสภาพแวดลอม (ตอ)   

• อิทธิพลทางสังคม + อิทธิพลทางสังคม มีความสัมพันธเปนบวก กับการ

ยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล เนื่องจาก ระดับ

การใชนวัตกรรมที่ชวยใหภาพลักษณ หรือสถานะทาง

สังคมดูดีข้ึน (Moore & Benbasat, 1991) 

• กฏหรือการสนับสนุนของ

ทางรัฐบาล 

+ กฏหรือการสนับสนุนของทางรัฐบาล มีความสัมพันธ

เปนบวก กับการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล 

เนื่องจาก หากไดรับความคุมครองตามกฎหมาย หรือ

การสนับสนุนของทางรัฐบาลในกรณีที่มีปญหาอันเกิด

จากการใชงานเทคโนโลยีสงผลใหยอมรับเทคโนโลยี 

(ทักษิณ พันแสน, 2561) 

ดานเทคโนโลยี   

• ความเหมาะสมของการ

ระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล 

+ ความเหมาะสมของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล มี

ความสัมพันธเปนบวก กับการยอมรับการระดมทุนผาน

เหรียญดิจิทัล เนื่องจาก การท่ีผูรับนวัตกรรมรูสึกวาเขา

กันไดหรือไปดวยกันไดกับคานิยมที่เปนอยูเดิม หรือถา

นวัตกรรมมีลักษณะสอดคลองกับความคิดเดิม ๆ จะทำ

ใหการยอมรับมีแนวโนมสูงข้ึน (Roger, 2003) 

• ความซับซอนของการระดม

ทุนผานเหรียญดิจิทัล 

- ความซับซอนของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล มี

ความสัมพันธเปนลบ กับการยอมรับการระดมทุนผาน

เหรียญดิจิทัล เนื่องจาก นวัตกรรมที่นำมาใชมีความ

ยุ งยากสลับซับซอนมาก การยอมรับนวัตกรรมก็จะ

ลดลง หากกลุ มบุคคลที ่นำนวัตกรรมมาใชม ีความ

ยุงยากจะกอใหเกิดการตอตานได (Roger, 2003) 
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ตารางท่ี 3 สมมติฐาน และทิศทางความสัมพันธในงานศึกษา (ตอ) 

สมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ 
ทิศทาง 

ความสัมพันธ 
เหตุผล 

ดานเทคโนโลยี (ตอ)   

• ความเสี่ยงของการระดมทุน

ผานเหรียญดิจิทัล 

- ความเส ี ่ยงของการระดมทุนผ านเหร ียญดิจ ิท ัลมี

ความสัมพันธเปนลบกับการยอมรับการระดมทุนผาน

เหรียญดิจิทัล เนื่องจาก การรับรูความไมแนนอนหรือ

ความเสี่ยงของลูกคา ซึ่งเกี่ยวของในทิศทางลบกับการ

สั่งซื้อสินคาหรือใชบริการ หากการรับรูความเสี่ยงจะ

สูงขึ้น จึงเกิดขึ้นจากความไมแนนอนดานลบเปนสวน

สำคัญ (Cunningham, 1967) 

 

ผลจากการศึกษานี้คาดวา การทดสอบสมมติฐานปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ปจจัยดานทัศนคติ ประกอบดวย ดานการรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับ ดาน

การรับรูความงายในการใชงาน ปจจัยดานสภาพแวดลอม ประกอบดวย แรงจูงใจในการใชงาน สิ่งอำนวยความ

สะดวก อิทธิพลทางสังคม กฎหรือการสนับสนุนของทางรัฐบาล และสุดทายปจจัยดานเทคโนโลยี ประกอบดวย 

ความเหมาะสมของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ความซับซอนของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล  จะสามารถ

ทราบถึงทิศทางความสัมพันธที่มีตอการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลของกลุมเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจ

สตารทอัพ 
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4. ผลการศึกษา 

 ผลงานวิจัยนี้ เปนการนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเรื่อง การยอมรับการระดมทุนผานเหรียญ

ดิจิทัลของกลุมเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจสตารทอัพ ผูวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามผานการลง

พื้นที่เก็บแบบสอบถามโดยตรง และผานการติดตอในชองทางออนไลน อาทิ Linkedin , Facebook โดยสามารถ

เก็บรวบรวมตัวอยางไดทั้งหมดจำนวน 329 ชุด และมีแบบสอบถามผานการคัดกรองแลวถูกตองสมบรูณจำนวน 

305 ชุด ซึ่งสามารถนำขอมูลมาใชในการวิเคราะหขอมูล และอภิปรายผลได ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลโดยการใช

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ประกอบดวย รอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

มาตราสวนประมาณคา เพื ่ออธิบายผลการศึกษาทางดานคุณลักษณะทางดานประชากรศาสตรของผูตอบ

แบบสอบถาม จากนั้นใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่ออธิบายการทดสอบสมมติฐาน และการ

ทดสอบปจจัยในการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลของกลุมเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจสตารทอัพ ซึ่งเปน

การทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใชการวิเคราะหการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) รวมถึงการวิเคราะหคาความสัมพันธ ของตัวแปรอิสระ 

(Multicollinearity) วามีความเก่ียวของกันหรือไม หากมี จะแกปญหาโดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวาง

ตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระโดยวิธีการเพ่ิมหรือลดตัวแปรอิสระแบบข้ันตอน (Stepwise Regression) เพ่ือคัดเลือก

ตัวแปรพยากรณที่ดี และใหไดโมเดลที่ดีที่สุด จากนั้นการวิเคราะหคาความแปรปรวนคลาดเคลื่อนของตัวแปร  

(Heteroskedasticity) ดวยโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใช STATA แลวทำการอภิปรายผลที่ไดจากการ

วิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 4 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานทัศนคติ 

สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานสภาพแวดลอม 

สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานเทคโนโลยี และการยอมรับการระดมทุน

ผานเหรียญดิจิทัล 

สวนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางตัวแปรตาม คือ การยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล 

ของกลุมเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจสคารทอัพ และตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยดานทัศนคติ ประกอบดวย การรับรูถึง

ประโยชนท่ีไดรับ และการรับรูถึงความงายในการใชงาน  ปจจัยดานสภาพแวดลอม ประกอบดวย แรงจูงใจในการ

ใชงาน สิ่งอำนวยความสะดวก อิทธิพลทางสังคม และกฏหรือการสนับสนุนของทางรัฐบาล  สุดทายปจจัยดาน

เทคโนโลยี ประกอบดวย ความเหมาะสมของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ความซับซอนของการระดมทุนผาน

เหรียญดิจิทัล และความเสี่ยงของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
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สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4 แสดงจำนวน และคารอยละของกลุมตัวอยาง 

ลักษณะประชากรศาสตร 
ผูตอบแบบสอบถาม 

จำนวน (คน) รอยละ 

เพศ   

  ชาย 177 58.03% 

  หญิง 128 41.97% 

อายุ   

  ต่ำกวา 20 ป 0 0.00% 

  20-29 ป   220 72.13% 

  30-39 ป   71 23.28% 

  40-49 ป 14 4.59% 

  50 ปข้ึนไป 0 0.00% 

สถานภาพ   

  โสด  276 90.49% 

  สมรสแลว   27 8.85% 

  หยาราง,หมาย,แยกกันอยู   2 0.66% 

ระดับการศึกษา   

  ต่ำกวาปริญญาตรี 6 1.97% 

  ปริญญาตรี   207 67.87% 

  ปริญญาโท 89 29.18% 

  ปริญญาเอก 3 0.98% 

อาชีพ   

  นักเรียน/นักศึกษา 31 10.16% 

  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   3 0.98% 

  เจาของกิจการ 18 5.90% 

  พนักงานบริษัทเอกชน 247 80.98% 

  รับจางท่ัวไป   0 0.00% 

  อ่ืน ๆ 6 1.97% 
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ตารางท่ี 4 แสดงจำนวน และคารอยละของกลุมตัวอยาง (ตอ) 

ลักษณะประชากรศาสตร 
ผูตอบแบบสอบถาม 

จำนวน (คน) รอยละ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน   

  นอยกวา 15,000 บาท 24 7.87% 

  15,001-30,000 บาท   137 44.92% 

  30,001-45,000 บาท 56 18.36% 

  45,001-60,000 บาท   25 8.20% 

  มากกวา 60,000 บาท 63 20.66% 

ทานเคยไดยินเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain technology)  

ใชหรือไม 

  

  ใช 246 80.66% 

  ไมใช 59 19.34% 

ทานเคยไดยินการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล หรือ ICO  

(Initial coin offering) ใชหรือไม 

  

  ใช 181 59.34% 

  ไมใช 124 40.66% 

จากตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายคิดเปน รอยละ 58.03 เพศหญิง รอยละ 

41.97 โดยมีอายุระหวาง 20-29 ป รอยละ 72.13 สถานภาพโสด รอยละ 90.49 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอย

ละ 53.25 ระดับปริญญาโท รอยละ 29.18 และต่ำกวาปริญญาตรี รอยละ 1.97 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

รอยละ 80.98 นักเรียน/นักศึกษา รอยละ 10.16 และเจาของกิจการ รอยละ 5.90  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน15,001-

30,000 บาท รอยละ 44.92 รายไดมากกวา 60,000 บาท รอยละ 20.66 และรายได 30,001-45,000 บาท รอย

ละ 18.36 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูจักเทคโนโลยีบล็อกเชน รอยละ 80.66 และรูจักการระดมทุนผาน

เหรียญดิจิทัล รอยละ 59.34  

จะเห็นไดวากลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนกลุมท่ีอยูในชวงอายุ 22-42 ป ซ่ึงก็คือกลุมเจนเนอเรชั่น

วายตามที่ผู ว ิจัยตองการศึกษา มีการศึกษาระดับที ่สูงคือระดับปริญญาตรีขึ ้นไป และมีอาชีพเปนพนักงาน

บริษัทเอกชนซึ ่งอยู ในกลุมธุรกิจสตารทอัพตามที ่ไดแจกแบบสอบถามไปในกลุ มเฉพาะ มีการรับรู เกี ่ยวกับ

เทคโนโลยีบล็อกเชนในระดับสูง และรับรูเกี่ยวกับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลในระดับปานกลาง เนื่องจากการ

ระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลเปนเรื่องที่มีความใหมสำหรับในประเทศไทย และกลุมตัวอยางอาจจะมีความรู ความ
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เขาใจเกี่ยวกับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล และสามารถตอบแบบสอบถามไดในระดับนึง ซึ่งตรงกับทฤษฎี

แบบจำลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่วาทัศนคติมีผลตอการใชงาน ความคิดของผูใชงานที่มีตอ

เทคโนโลยีจะไดรับอิทธิพลมาจากการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับของเทคโนโลยี และการรับรูวาเปนระบบที่งายตอ

การใชงาน (กัลยาณี สุขวาณิชยศิลป, 2553) เชนเดียวกันกับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลท่ีมาจากเทคโนโลยี

บลอกเชนมีประโยชนท่ีจะชวยอำนวยความสะดวกดานตาง ๆ ของการระดมทุน ทำใหเกิดการรับรู สนใจมากข้ึน 

ตารางท่ี 5 แสดงความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล 

การยอมรับการระดมทุน

ผานเหรียญดิจิทัล 

ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรีข้ึนไป รอยละ 
ต่ำกวา 

ปริญญาตรี 
รอยละ 

สูง 190 63.55% 2 33.33% 

ปานกลาง 80 26.76% 2 33.33% 

ต่ำ 29 9.70% 2 33.33% 

รวม 299 100.00% 6 100.00% 

 จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวากลุมผูมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมีระดับการยอมรับการระดมทุน

ผานเหรียญดิจิทัลสูง รอยละ 63.55 และมีการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลต่ำ รอยละ 9.70 ในขณะท่ี

กลุมผูมีระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรีมีระดับการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลสูง รอยละ 33.33 และ

การยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลต่ำ รอยละ 33.33 กลาวไดวากลุมผูที่มีระดับการศึกษาสูงมีแนวโนมใน

การยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลมากกวาผูท่ีมีระดับการศึกษาต่ำ ซ่ึงใกลเคียงกับการทบทวนวรรณกรรม

ที่วา บุคคลที่มีการศึกษาสูงจะสามารถรับขาวสาร และตีความไดดีกวาบุคคลที่มีการศึกษานอยกวา สามารถเขาใจ

สิ่งตาง ๆ ไดดีกวาและไมเชื่ออะไรงาย ๆ จนกวาจะไดรับหลักฐานท่ีชัดเจนมากพอ (วศิน สันหกรณ, 2557) 

ตารางท่ี 6 แสดงความสัมพันธระหวางรายไดกับการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล 

การยอมรับการระดมทุน

ผานเหรียญดิจิทัล 

รายได 

มากกวา 15,000 

บาท ข้ึนไป 
รอยละ 

นอยกวา 15,000 

บาท 
รอยละ 

สูง 178 63.35% 14 58.33% 

ปานกลาง 73 25.98% 9 37.50% 

ต่ำ 30 10.68% 1 4.17% 

รวม 281 100.00% 24 100.00% 
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จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวากลุมผูมีระดับรายไดมากกวา 15,000 บาท ขึ้นไป มีระดับการยอมรับการ

ระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลสูง รอยละ 63.35 และมีการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลต่ำ รอยละ 10.68 

ในขณะที่กลุมผูมีระดับรายไดนอยกวา 15,000 บาท มีระดับการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลสูง รอยละ 

58.33 และการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลต่ำ รอยละ 4.17 กลาวไดวากลุมผูที่มีระดับรายไดสูงมี

แนวโนมในการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลมากกวาผูที่มีระดับรายไดต่ำ ซึ่งใกลเคียงกับการทบทวน

วรรณกรรมท่ีวา ระดับรายไดของบุคคลเปนองคประกอบแสดงถึงการมีศักยภาพในการดูแลตนเอง และอำนาจการ

ใชจายในการบริโภคขาวสาร บุคคลท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงหรือรายไดสูง จะมีโอกาสท่ีดีกวาในการแสวงหา

สิ่งท่ีเปนประโยชนตอการดูแลตนเองมากกวาบุคคลท่ีมีรายไดนอย (ศิริวรรณ เสรี รัตน, 2538) 

ตารางท่ี 7 แสดงความสัมพันธระหวางอาชีพกับการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล 

การยอมรับ

การระดมทุน

ผานเหรียญ

ดิจิทัล 

อาชีพ  

นักเรียน

นักศึกษา 
รอยละ 

ราชการ

รัฐ 

วิสาหกิจ 

รอยละ 
เจาของ

กิจการ 
รอยละ 

พนักงาน

บริษัท 

เอกชน 

รอยละ อ่ืน ๆ รอยละ 

สูง 22 70.97% 3 100.00% 10 55.56% 152 61.54% 5 83.33% 

ปานกลาง 6 19.35% 0 0.00% 4 22.22% 71 28.74% 1 16.67% 

ต่ำ 3 9.68% 0 0.00% 4 22.22% 24 9.72% 0 0.00% 

รวม 31 100.00% 3 100.00% 18 100.00% 247 100.00% 6 100.00% 

จากตารางท่ี 7 แสดงใหเห็นวากลุมอาชีพท่ีนาสนใจคือนักเรียน/นักศึกษา และกลุมพนักงานบริษัทเอกชน 

มีระดับการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลสูง รอยละ 70.97 และ รอยละ 61.54 กลาวไดวากลุมอาชีพที่มี

การติดตามขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยีตลอดเวลา และนำเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจำวันมีแนวโนมในการ

ยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลมากกวากลุมอาชีพที่ไมไดเกี่ยวของกับเทคโนโลยี และกลุมเจาของกิจการมี

ระดับการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลสูง รอยละ 55.56 ซ่ึงมีแนวโนมลดลงจากกลุมอาชีพนักเรียน/

นักศึกษา และกลุมพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งใกลเคียงกับการทบทวนวรรณกรรมที่วา อาชีพของแตละบุคคลจะ

นําไปสูความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกันโดยอาชีพที่ไมไดใชเทคโนโลยีมาเกี่ยวของในการประกอบ

อาชีพ มีความนาจะเปนในการตัดสินใจใชยอมรับเทคโนโลยีลดลง (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538) 
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สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานทัศนคติ  

ตารางท่ี 8 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานทัศนคติ 

ปจจัยดานทัศนคต ิ �̅�𝑥 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับความคิดเห็น 

การรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับ    

1. ICO จะชวยใหทานเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยาง

รวดเร็ว 
3.607 0.890 มาก 

2. ICO จะชวยใหทานมีคาใชจายในการระดมทุนท่ี

ต่ำกวา IPO  
3.613 0.915 มาก 

3. ICO จะชวยใหทานใชระยะเวลานอยกวาการ

ระดมทุนแบบ IPO   
3.711 0.919 มาก 

4. ICO ทำใหผูระดมทุน และผูลงทุนมาเจอกัน 

โดยไมอาศัยตัวกลาง 
3.620 1.045 มาก 

รวมการรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับ 3.638 0.791 มาก 

การรับรูถึงความงายในการใชงาน    

5. ทานเชื่อวาการศึกษา ICO มีความงาย 3.161 0.941 ปานกลาง 

6. ทานเชื่อวา ICO จะงายในเรื่องของการใชงาน 3.348 0.951 ปานกลาง 

7. ทานเชื่อวาหากมีเพียงแนวคิดก็สามารถระดม

ทุนแบบ ICO ได 
3.259 1.098 ปานกลาง 

8. ICO จะชวยใหทานสามารถติดตามสถานะการ

ระดมทุนไดรวดเร็ว 
3.813 0.936 มาก 

รวมการรับรูถึงความงายในการใชงาน 3.395 0.770 ปานกลาง 

รวม 3.516 0.719 มาก 

จากตารางท่ี 8 ภาพรวมของผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยดานทัศนคติมีผลตอการตัดสินใจยอมรับการ

ระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ICO อยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.516 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.719) โดยพบวา ระดับความคิดเห็น

เก่ียวกับปจจัยดานทัศนคติมากท่ีสุด ไดแก ดานการรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.638 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 

0.791) และดานการรับรูถึงความงายในการใชงานอยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.395 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.770) ตามลำดับ 
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ปจจัยดานทัศนคต ิดานการรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ICO จะชวยใหใช

ระยะเวลานอยกวาการระดมทุนแบบ IPO มากที่สุด (�̅�𝑥 = 3.711 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.919) รองลงมาไดแก ICO ทำใหผู

ระดมทุน และผูลงทุนมาเจอกัน โดยไมอาศัยตัวกลาง (�̅�𝑥 = 3.620 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 1.045) ICO จะชวยใหมีคาใชจายใน

การระดมทุนท่ีต่ำกวา IPO (�̅�𝑥 = 3.613 , 𝑺𝑺.𝑫𝑫. = 0.915)  และ ICO จะชวยใหเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางรวดเร็ว 

(�̅�𝑥 = 3.607 , 𝑺𝑺.𝑫𝑫. = 0.890) ตามลำดับ 

ปจจัยดานทัศนคติ ดานการรับรูถึงความงายในการใชงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ICO จะ

ชวยใหสามารถติดตามสถานะการระดมทุนไดรวดเร็ว มากที่สุด (�̅�𝑥 = 3.813 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.936) รองลงมาไดแก 

ICO จะงายในเรื่องของการใชงาน (�̅�𝑥 = 3.348 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.951) มีเพียงแนวคิดก็สามารถระดมทุนแบบ ICO ได 

(�̅�𝑥 = 3.259 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 1.098)  และเชื่อวาการศึกษา ICO มีความงาย (�̅�𝑥 = 3.161 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.941) ตามลำดับ 

จะเห็นไดวาปจจัยทางดานทัศนคติ ดานการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ICO จะ

ชวยใหใชระยะเวลานอยกวาการระดมทุนแบบ IPO มากที่สุด และดานการรับรูถึงความงายในการใชงานผูตอบ

แบบสอบถามเห็นวา ICO จะชวยใหสามารถติดตามสถานะการระดมทุนไดรวดเร็วมากท่ีสุด เนื่องจาก ประโยชนท่ี

ไดรับจากการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลจะชวยใหสามารถระดมทุนไดอยางรวดเร็ว และไมผานตัวกลางทาง

การเงิน จึงใชเวลานอยกวาการระดมทุนแบบทั่วไป อีกทั้งสามารถติดตามสถานะการระดมทุนไดตลอดเวลาผาน

เทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งตรงกับทฤษฎีคุณลักษณะได 5 ประการ ของกระบวนการยอมรับนวัตกรรมในเรื่องของ

คุณลักษณะประโยชนเชิงเปรียบเทียบ ที่กลาววาการรับรูวานวัตกรรมท่ีดีกวา มีประโยชนกวาวิธีการปฏิบัติเดิม ๆ 

เชน สะดวกกวา รวดเร็วกวา มีผลตอบแทนที่ดีกวาอื่น ๆ ทำใหการยอมรับนวัตกรรมมีแนวโนมในการยอมรับมาก

ข้ึน (Roger, 2003) 
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สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานสภาพแวดลอม 

ตารางท่ี 9 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานสภาพแวดลอม 

ปจจัยดานสภาพแวดลอม �̅�𝑥 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับความคิดเห็น 

แรงจูงใจในการใชงาน    

1. ทานเห็นวา ICO ชวยลดตนทุนใหแก Startup 

ในการเขาถึงแหลงเงินทุน 
3.698 0.974 มาก 

2. ทานเห็นวาเทคโนโลยีบล็อกเชนจะทําใหทานทํา

ธุรกรรมทางการเงินไดอยางรวดเร็ว 
3.849 0.972 มาก 

3. ทานเห็นวาหากผูประกอบการ Startup หากมี

ความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้น ๆ จะทําใหมีผูลงทุน

เพ่ิมข้ึน 

3.830 1.008 มาก 

4. ทานเห็นวาผูประกอบการ Startup ท่ีทาน 

ทำงานอยู สามารถใหขอมูล ICO ท่ีทานรองขอได

อยางรวดเร็ว 

3.259 0.994 ปานกลาง 

รวมแรงจูงใจในการใชงาน 3.659 0.795 มาก 

ส่ิงอำนวยความสะดวก    

5. ทานมีความรูท่ีจำเปนในการใชเงินดิจิทัล 3.331 1.035 ปานกลาง 

6. ทานมีแหลงท่ีใชแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลไดงาย 3.269 1.150 ปานกลาง 

7. ทานมีทรัพยากรท่ีพรอมในการใชเงินดิจิทัล 3.325 1.107 ปานกลาง 

8. เม่ือมีขอสงสัยเก่ียวกับการ ICO ทานสามารถหา

ขอมูลไดงาย 
3.439 1.065 มาก 

รวมสิ่งอำนวยความสะดวก 3.341 0.954 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 9 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานสภาพแวดลอม (ตอ) 

ปจจัยดานสภาพแวดลอม �̅�𝑥 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับความคิดเห็น 

อิทธิพลทางสังคม    

9. ทานเห็นวาผูลงทุนนิยมลงทุนผาน ICO 3.033 1.029 ปานกลาง 

10. ทานจะเลือกการ ICO ถาคนรอบตัวของทาน

ใชวิธีนี้เหมือนกัน 
3.269 1.094 ปานกลาง 

11. ทานเห็นวา ICO เปนสิ่งสาํคัญในการสราง

ความสัมพันธอันดีระหวางคูคา 
3.328 1.002 ปานกลาง 

12. ทานเห็นวาภาคเอกชนใหความสนใจในการ

ระดมทุนแบบ ICO เพ่ิมมากข้ึน 
3.361 0.991 ปานกลาง 

รวมอิทธิพลทางสังคม 3.248 0.833 ปานกลาง 

กฏหรือการสนับสนุนของทางรัฐบาล    

13. ทานเชื่อวารัฐบาลมีการกํากับดูแลเก่ียวกับ 

ICO อยางเขมงวด 
2.993 1.118 ปานกลาง 

14. ทานเชื่อวารัฐบาลจะสงเสริมให Startup มี

การระดมทุนแบบ ICO เพ่ิมมากข้ึน    
3.016 1.087 ปานกลาง 

15. ทานเชื่อวาหนวยงานภาครัฐมีการปรับแก

ขอกําหนดทางกฎหมายท่ีเอ้ือตอ ICO 
2.980 1.121 ปานกลาง 

16. ทานเชื่อวาทานจะไดรับความคุมครองตาม

กฎหมาย หากมีปญหาเกิดข้ึนจาก ICO 
2.964 1.145 ปานกลาง 

รวมกฏหรือการสนับสนุนของทางรัฐบาล 2.989 0.996 ปานกลาง 

รวม 3.309 0.744 ปานกลาง 

จากตารางที่ 9 ภาพรวมของผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยดานสภาพแวดลอมที่มีผลตอการตัดสินใจ

ยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ICO อยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.309 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.744) โดยพบวา ระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสภาพแวดลอมมากที่สุด ไดแก ดานแรงจูงใจในการใชงานอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 

3.698 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.795) ดานสิ่งอำนวยความสะดวกอยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.341 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.954) ดาน

อิทธิพลทางสังคมอยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.248 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.833) และดานกฏหรือการสนับสนุนของทาง

รัฐบาลอยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.989 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.996) ตามลำดับ 
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ปจจัยดานสภาพแวดลอม ดานแรงจูงใจในการใชงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา เทคโนโลยี

บล็อกเชนจะทําใหทําธุรกรรมทางการเงินไดอยางรวดเร็ว มากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 3.849 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.972) รองลงมาไดแก 

ผูประกอบการ Startup หากมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้น ๆ จะทําใหมีผู ลงทุนเพิ่มขึ้น (�̅�𝑥 = 3.830 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 

1.008) ICO ชวยลดตนทุนใหแก Startup ในการเขาถึงแหลงเง ินทุน (�̅�𝑥 = 3.698 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.974)  และ

ผูประกอบการ Startup ที่ทานทำงานอยูสามารถใหขอมูล ICO ที่รองขอไดอยางรวดเร็ว (�̅�𝑥 = 3.259 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 

0.994) ตามลำดับ  

ปจจัยดานสภาพแวดลอม ดานสิ่งอำนวยความสะดวก พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา หากเมื่อมีขอ

สงสัยเกี่ยวกับการ ICO สามารถหาขอมูลไดงาย มากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 3.439 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 1.065) รองลงมาไดแก การมี

ความรูที่จำเปนในการใชเงินดิจิทัล (�̅�𝑥 = 3.331 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 1.035) การมีทรัพยากรที่พรอมในการใชเงินดิจิทัล (�̅�𝑥 

= 3.325 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 1.107)  และการมีแหลงที ่ใชแลกเปลี ่ยนเงินดิจิทัลไดงาย (�̅�𝑥 = 3.269 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 1.150) 

ตามลำดับ  

ปจจัยดานสภาพแวดลอม ดานอิทธิพลทางสังคม พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ภาคเอกชนใหความ

สนใจในการระดมทุนแบบ ICO เพิ่มมากขึ้น มากที่สุด (�̅�𝑥 = 3.361 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.991) รองลงมาไดแก ICO เปนสิ่ง

สําคัญในการสรางความสัมพันธอันดีระหวางคูคา (�̅�𝑥 = 3.328 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 1.002) การเลือกการ ICO ถาคนรอบตัว

ของใชวิธีนี้เหมือนกัน (�̅�𝑥 = 3.269 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 1.094)  และการเห็นวาผูลงทุนนิยมลงทุนผาน ICO (�̅�𝑥 = 3.033 , 

𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 1.029) ตามลำดับ  

ปจจัยดานสภาพแวดลอม ดานกฏหรือการสนับสนุนของทางรัฐบาล พบวา ผูตอบแบบสอบถามเหน็วา 

การเชื่อวารัฐบาลจะสงเสริมให Startup มีการระดมทุนแบบ ICO เพิ่มมากขึ้น มากที่สุด (�̅�𝑥 = 3.016 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 

1.087) รองลงมาไดแก การเชื่อวารัฐบาลมีการกํากับดูแลเกี่ยวกับ ICO อยางเขมงวด (�̅�𝑥 = 2.993 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 

1.118) การเชื่อวาหนวยงานภาครัฐมีการปรับแกขอกําหนดทางกฎหมายที่เอื้อตอ ICO (�̅�𝑥 = 2.980 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 

1.121)  และการเชื่อวาจะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย หากมีปญหาเกิดขึ้นจาก ICO (�̅�𝑥 = 2.964 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 

1.145) ตามลำดับ  

จะเห็นไดวาปจจัยทางดานสภาพแวดลอม ภาพรวมดานแรงจูงใจในการใชงานมีความคิดเห็นในระดับมาก 

สวนภาพรวมดานสิ่งอำนวยความสะดวก ดานอิทธิพลทางสังคม และดานกฎหรือการสนับสนุนของทางรัฐบาลมี

ความคิดเห็นในระดับปานกลาง เนื่องจาก องคกรหรือ startup ท่ีมีความเก่ียวของ และเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีใหม 

ๆ จะสงผลทำใหบุคคลในองคกรเกิดแรงจูงใจ มีการเรียนรู และศึกษาถึงประโยชนของการนำเทคโนโลยีนั้นมาใช

งาน และภาพรวมของกลุมผูตอบแบบสอบถามมีทรัพยากรที่จำเปนตอการใชงานเทคโนโลยีในระดับปานกลาง 

เนื่องจากการซ้ือขายสกุลเงินดิจิทัลตองใชตัวกลางการแลกเปลี่ยนสกุลเงินโดยพบวายังมีจำนวนนอยในประเทศไทย 

และกฎการสนับสนุนของทางรัฐบาลที่ยังไมมีการกำกับดูแลมากนักในฝงของผูลงทุน และผูออกเหรียญระดมทุน 
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สงผลใหความเชื่อม่ันในการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลนั้นอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงตรงกับการทบทวนวรรณกรรม

ท่ีวาการไดรับความคุมครองตามกฎหมาย หรือการสนับสนุนของทางรัฐบาลในกรณีท่ีมีปญหาอันเกิดจากการใชงาน

เทคโนโลยีสงผลใหยอมรับเทคโนโลยี (ทักษิณ พันแสน, 2561) 

สวนท่ี 4 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานเทคโนโลยี และการยอมรับการระดมทุนผาน   

            เหรียญดิจิทัล ICO 

ตารางท่ี 10 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานเทคโนโลยี  

ปจจัยดานเทคโนโลยี �̅�𝑥 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับความคิดเห็น 

ความเหมาะสมของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล    

1. ICO ทําใหการจัดการขอมูลมีประสิทธิภาพ  3.620 0.963 มาก 

2. ICO ทําใหการระดมทุนสาธารณะมีความนาเชื่อถือ  3.364 1.008 ปานกลาง 

3. ICO ทำให Startup เขาถึงแหลงเงินทุนจากสาธารณะ

ไดงายข้ึน 
3.698 0.939 มาก 

รวมความเหมาะสมของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล 3.561 0.835 มาก 

ความซับซอนของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล      

4. ทานมีความรูความเขาใน ICO เปนอยางดี 3.108 1.111 ปานกลาง 

5. ทานรูสึกวา ICO ทำใหลดกระบวนการคนหาขอมูล

ดานการลงทุน 
3.223 1.043 ปานกลาง 

6. ทานตองใชระยะเวลาในการทําความเขาใจเก่ียวกับ 

ICO นานมาก 
3.462 1.006 มาก 

รวมความซับซอนของการระดมทุนผานเหรียญดจิิทัล   3.264 0.796 ปานกลาง 

ความเส่ียงของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล    

7. ทานเชื่อวาสามารถสูญเสียเงินลงทุนจาก ICO  3.413 1.073 มาก 

8. ทานเชื่อวา ICO มีความผันผวนทางดานสภาพคลอง 

และดานราคา 
3.341 1.036 ปานกลาง 

9. ทานเชื่อวา ICO ตองเสนอผลตอบแทนมากกวา IPO 

เพ่ือดึงดูดนักลงทุน 
3.180 1.105 ปานกลาง 

10. ทานรูสึกปลอดภัยเม่ือใช ICO เนื่องจากไดรับการ

คุมครองตามโครงสรางทางกฎหมาย 
3.351 1.054 ปานกลาง 

รวมความเสี่ยงของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล 3.321 0.803 ปานกลาง 

รวม 3.382 0.719 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 10 ภาพรวมของผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยดานเทคโนโลยีที ่มีผลตอการตัดสินใจ

ยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ICO อยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.382 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.719) โดยพบวา ระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานเทคโนโลยีมากที่สุด ไดแก ดานความเหมาะสมของการระดมทุนผานเหรียญดิจทัิล

อยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.561 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.835) ดานความเสี่ยงของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลอยูในระดับปาน

กลาง (�̅�𝑥 = 3.321 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.803) และดานความซับซอนของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลอยูในระดับปาน

กลาง (�̅�𝑥 = 3.264 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.796) ตามลำดับ 

ปจจัยดานเทคโนโลยี ดานความเหมาะสมของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล พบวา ผู ตอบ

แบบสอบถามเห็นวา ICO ทำให Startup เขาถึงแหลงเงินทุนจากสาธารณะไดงายข้ึนมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 3.698 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. 

= 0.939) รองลงมาไดแก ICO ทําใหการจัดการขอมูลมีประสิทธิภาพ (�̅�𝑥 = 3.620 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.963) และ ICO ทํา

ใหการระดมทุนสาธารณะมีความนาเชื่อถือ (�̅�𝑥 = 3.364 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 1.008) ตามลำดับ  

ปจจัยดานเทคโนโลยี ดานความซับซอนของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

เห็นวา การใชระยะเวลาในการทําความเขาใจเกี่ยวกับ ICO นานมาก มากที่สุด (�̅�𝑥 = 3.462 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 1.006) 

รองลงมาไดแก  ICO ทำใหลดกระบวนการคนหาขอมูลดานการลงทุน (�̅�𝑥 = 3.223 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 1.043) และการมี

ความรูความเขาใน ICO เปนอยางดี (�̅�𝑥 = 3.108 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 1.111) ตามลำดับ  

ปจจัยดานเทคโนโลยี ดานความเสี่ยงของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

เห็นวา สามารถสูญเสียเงินลงทุนจาก ICO ได มากที่สุด (�̅�𝑥 = 3.413 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 1.073) รองลงมาไดแก การรูสึก

ปลอดภัยเมื่อใช ICO เนื่องจากไดรับการคุมครองตามโครงสรางทางกฎหมาย (�̅�𝑥 = 3.351 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 1.054) การ

เชื่อวา ICO มีความผันผวนทางดานสภาพคลอง และดานราคา (�̅�𝑥 = 3.341 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 1.036)  และการเชื่อวา 

ICO ตองเสนอผลตอบแทนมากกวา IPO เพ่ือดึงดูดนักลงทุน (�̅�𝑥 = 3.180 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 1.105) ตามลำดับ  

จะเห็นไดวาปจจัยทางดานเทคโนโลยี ภาพรวมดานความเหมาะสมของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลมี

ความคิดเห็นในระดับมาก สวนภาพรวมดานความซับซอนของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล และดานดานความ

เสี่ยงของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง เนื่องจาก การระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล

เปนการระดมทุนเกิดจากการสรางโทเคนดิจิทัลท่ีใชเทคโนโลยีบล็อกเชน ซ่ึงสามารถทำไดดวยความรวดเร็ว มีความ

นาเชื่อถือ สามารถลงทุนแลวไดรับเหรียญในทันทีผานทาง Smart Contract ที่ตรวจสอบได มีมูลคาทันทีหาก

นำไปขายหรือแลกเปลี่ยนกับโทเคนดิจิทัลอื่น ๆ บนตลาดแลกเปลี่ยนตามท่ีไดรับการรับรองจาก กลต แตสำหรับ

ประเทศไทยนั้นยังขาดผูเชี่ยวชาญทางดานนี้สงผลทำใหตองใชเวลาทำการศึกษา และพัฒนาอีกมาก ในสวนของ

ความเสี่ยงของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทลัที่อยูในระดับปานกลางเนื่องมาจากความผันผวนทางดานราคาที่ทำ

ใหผูลงทุนสูญเสียเงินจากการลงทุนได หรือการแอบแฝงลอลวงลงทุนในเชิงแชรลูกโซ และการกำกับดูแลของทาง

รัฐบาลท่ียังไมเอ้ือใหกับกลุมผูออกเหรียญระดมทุนสำหรับ startup ประเทศไทยทำใหยังไมไดรับความนิยมมากนัก 
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ซ่ึงตรงกับการทบทวนวรรณกรรมท่ีวาการท่ีผูรับนวัตกรรมรูสึกวาเขากันไดหรือไปดวยกันไดกับคานิยมท่ีเปนอยูเดิม 

หรือถานวัตกรรมมีลักษณะสอดคลองกับความคิดเดิม ๆ จะทำใหการยอมรับมีแนวโนมสูงข้ึน และหากนวัตกรรมท่ี

นำมาใชมีความยุงยากสลับซับซอนมาก การยอมรับนวัตกรรมก็จะลดลง หากกลุมบุคคลที่นำนวัตกรรมมาใชมี

ความยุงยากจะกอใหเกิดการตอตานได (Roger, 2003) 

ตารางที่ 11 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับการระดมทุนผาน

เหรียญดิจิทัล ICO  

การยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ICO �̅�𝑥 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับความคิดเห็น 

การตัดสินใจในการยอมรับการระดมทุน 

ผานเหรียญดจิิทัล 
   

1. จากท่ีกลาวมาขางตน หากมีการสนับสนุนหรือ

สงเสริมบางปจจัย จะทำใหทานตัดสินใจยอมรับการ

ระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ICO 

3.646 0.054 มาก 

รวม 3.646 0.054 มาก 

 จากตารางที่ 11 ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาหากมีการสนับสนุน หรือสงเสริมบางปจจัยจะทำใหติดสินใจ

ยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ICO อยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.646 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.054) โดยพบวาปจจัยที่มี

การยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ICO มากท่ีสุด ไดแก ปจจัยดานทัศนคติอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.516 , 

𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.719)  รองลงมาปจจัยดานเทคโนโลยีอยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.382 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.719) และปจจัย

ดานสภาพแวดลอมอยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.309 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.744) ตามลำดับ 

 สรุปไดวาการสงเสริม หรือสนับสนุนปจจัยดังกลาว อาทิ การใหความรู ความเขาใจถึงประโยชนที่ไดรับ

จากการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล หรือใหความรู ความเขาใจในผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในสกุล

เงินดิจิทัลของผูลงทุนจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และการกำกับดูแลของรัฐบาลในเรื่องขอกฎหมายใหเอื้อตอ

ธุรกิจ startup ในการระดมทุน สงเสริมการศึกษา และพัฒนาตอยอดทางเทคโนโลยีดานบล็อกเชนใหเปนที่รูจัก

แพรหลาย จะสงผลทำใหเกิดการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งตรงกับทฤษฎีการยอมรับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีในข้ันการยอมรับท่ีวาการท่ีบุคคลรับวิทยาการใหม ๆ นั้น ไปใชในการปฏิบัติกิจกรรมของ

ตนอยางเต็มท่ี หลังจากไดทดลองปฏิบัติดูและเห็นประโยชนแลวยอมรับนวัตกรรมเหลานั้น (Roger, 2003) 
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สวนท่ี 5 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ 

 เริ ่มดวยการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Coefficient Correlation) 

ระหวางตัวแปรปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได (ซ่ึง

เปนตัวแปรหุนตามที่กำหนดไว) ปจจัยดานทัศนคติ ประกอบดวย ดานการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ ดานการรับรู

ความงายในการใชงาน ปจจัยดานสภาพแวดลอม ประกอบดวย แรงจูงใจในการใชงาน สิ่งอำนวยความสะดวก 

อิทธิพลทางสังคม กฎหรือการสนับสนุนของทางรัฐบาล และสุดทายปจจัยดานเทคโนโลยี ประกอบดวย ความ

เหมาะสมของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ความซับซอนของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล เพื่อใหทราบถึง

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ โดยตัวแปรอิสระไมควรมีความสัมพันธกัน หรือควรมีความเปนอิสระตอกัน ใน

งานวิจัยนี้กำหนดใหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไมควรเกิน 0.75 ในกรณีการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ

เพราะจะทำใหเกิดปญหา Multicollinearity คือ การท่ีตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันมากซ่ึงจะมีผลกระทบทำให

คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R-squared สูงเกินกวาความเปนจริง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัย

ดานตาง ๆ แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

ตารางท่ี 12 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานทัศนคติ ปจจัยดานสภาพแวดลอม และปจจัยดานเทคโนโลย ี

ตัวแปร 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

เพศชาย 

(GEN) 

20-29 ป 

(AGE1) 

30-39 ป 

(AGE2) 

โสด 

(STA1) 

สมรสแลว 

(STA2) 

ปริญญาตรี 

(EDU1) 

ปริญญาโท 

(EDU2) 

ปริญญาเอก 

(EDU3) 

นักเรียน/

นักศึกษา 

(OCC1) 

ราชการ

รัฐวิสาหกิจ 

(OCC2) 

เจาของ

กิจการ 

(OCC3) 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

(OCC4) 

Gen 1            

AGE1 -0.0989 1           

AGE2 0.0754 -0.8862 1          

STA1 -0.1624 0.4218 -0.2975 1         

STA2 0.1481 -0.3984 0.2926 -0.9614 1        

EDU1 0.0551 0.3083 -0.2191 0.1360 -0.1316 1       

EDU2 -0.0533 -0.2605 0.1925 -0.1116 0.1300 -0.9329 1      

EDU3 0.0174 -0.1603 0.1023 -0.1942 0.0859 -0.1449 -0.0640 1     

OCC1 -0.2416 0.2091 -0.1853 0.1090 -0.1048 -0.0474 0.0466 -0.0335 1    

OCC2 0.0174 -0.0862 0.1023 0.0323 -0.0311 -0.0737 0.0822 -0.0099 -0.0335 1   

OCC3 0.1284 -0.2788 0.2242 -0.1560 0.1179 -0.1554 0.1759 -0.0250 -0.0842 -0.0250 1  

OCC4 0.0619 0.0528 -0.0099 0.0138 0.0334 0.1854 -0.1668 -0.0364 -0.6941 -0.2057 -0.5168 1 
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ตารางท่ี 12 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานทัศนคติ ปจจัยดานสภาพแวดลอม และปจจัยดานเทคโนโลยี (ตอ) 

ตัวแปร 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

เพศชาย 

(GEN) 

20-29 ป 

(AGE1) 

30-39 ป 

(AGE2) 

โสด 

(STA1) 

สมรสแลว 

(STA2) 

ปริญญาตรี 

(EDU1) 

ปริญญาโท 

(EDU2) 

ปริญญาเอก 

(EDU3) 

นักเรียน/

นักศึกษา 

(OCC1) 

ราชการ

รัฐวิสาหกิจ 

(OCC2) 

เจาของ

กิจการ 

(OCC3) 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

(OCC4) 

SAL1 -0.1403 0.4437 -0.3882 0.2253 -0.2118 0.2261 -0.1737 -0.0900 0.0016 -0.0900 -0.1422 0.1353 

SAL2 0.0086 -0.0641 0.0995 0.0960 -0.0882 -0.0908 0.0495 0.0385 -0.1595 0.0385 -0.0110 0.1219 

SAL3 0.0119 -0.1075 0.0899 -0.0661 0.0331 0.0776 -0.1129 0.0913 -0.1005 0.0913 -0.0241 -0.0075 

SAL4 0.2698 -0.4957 0.4089 -0.3868 0.3827 -0.2213 0.2248 0.0312 -0.1716 0.0312 0.2159 0.0202 

ATT1 0.0705 -0.0444 -0.0199 0.0530 -0.0361 0.0133 -0.0023 -0.0805 0.0032 0.0563 0.0488 -0.0583 

ATT2 -0.0664 0.0769 -0.1292 0.1412 -0.1114 0.0888 -0.0813 -0.1161 0.0424 0.0460 -0.1061 0.0426 

ENV1 0.0406 -0.0022 -0.0370 -0.0090 0.0357 0.0140 0.0259 -0.1873 0.0283 0.0428 0.0156 -0.0608 

ENV2 0.1126 -0.0174 -0.0404 -0.0189 0.0308 -0.0209 0.0296 -0.0880 0.0049 0.0690 0.0747 -0.0656 

ENV3 -0.1104 0.1345 -0.1710 0.0562 -0.0303 0.0613 -0.0306 -0.0996 0.0695 0.0303 -0.1331 0.0337 

ENV4 -0.0966 0.2152 -0.2198 0.0946 -0.0573 0.1614 -0.1050 -0.1491 0.0830 0.0679 -0.1370 0.0238 

TEC1 -0.0045 0.0701 -0.1068 0.0571 -0.0296 0.0753 -0.0799 -0.0936 0.0254 0.0392 -0.0961 0.0252 

TEC2 0.0044 0.0627 -0.0890 0.0141 -0.0166 0.1112 -0.0896 -0.0890 0.0155 0.0505 0.0392 -0.0245 

TEC3 -0.0259 0.1351 -0.1603 0.0741 -0.0565 0.0612 -0.0256 -0.1125 0.0784 -0.0089 -0.1438 0.0431 
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ตารางท่ี 12 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานทัศนคติ ปจจัยดานสภาพแวดลอม และปจจัยดานเทคโนโลยี (ตอ) 

ตัวแปร 

ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานทัศนคติ ปจจัยดานสภาพแวดลอม 

15,001-

30,000 

บาท 

(SAL1) 

30,001-

45,000 

บาท 

(SAL2) 

45,001-

60,000 

บาท 

(SAL3) 

มากกวา 

60,000 

บาท 

(SAL4) 

การรับรูถึง

ประโยชนที่

ไดรับ 

(ATT1) 

การรับรูถึง

ความงายใน

การใชงาน 

(ATT2) 

แรงจูงใจใน

การใชงาน 

(ENV1) 

ส่ิงอำนวย

ความสะดวก 

(ENV2) 

อิทธิพลทาง

สังคม 

(ENV3) 

กฏหรือการ

สนับสนุน

ของทาง

รัฐบาล 

(ENV4) 

SAL1 1          

SAL2 -0.4283 1         

SAL3 -0.2698 -0.1417 1        

SAL4 -0.4608 -0.2420 -0.1525 1       

ATT1 0.0909 -0.0988 -0.0332 -0.0095 1      

ATT2 0.1512 -0.0620 -0.0253 -0.1490 0.6993 1     

ENV1 0.0952 -0.1296 -0.0072 -0.0129 0.7719 0.7087 1    

ENV2 0.0885 -0.0964 -0.0599 0.0554 0.5728 0.6169 0.5421 1   

ENV3 0.2603 -0.0342 -0.0889 -0.2639 0.6042 0.6918 0.6483 0.5633 1  

ENV4 0.3152 -0.0030 -0.0987 -0.3401 0.4918 0.6069 0.5007 0.5316 0.7525 1 

TEC1 0.1148 -0.0108 -0.0385 -0.1164 0.7100 0.7114 0.7465 0.4928 0.7389 0.5750 

TEC2 0.1834 -0.1117 -0.0293 -0.1291 0.6164 0.6586 0.6091 0.6204 0.7004 0.6414 

TEC3 0.1520 -0.0184 -0.1235 -0.1313 0.5767 0.6504 0.6467 0.5063 0.7705 0.6701 
   

ตัวแปร 

ปจจัยดานเทคโนโลย ี

ความเหมาะสมของการระดมทุน

ผานเหรียญดิจิทัล 

 (TEC1) 

ความซับซอนของการระดมทุน

ผานเหรียญดิจิทัล   
(TEC2) 

ความเส่ียงของการระดมทุน 

ผานเหรียญดิจิทัล 

(TEC3) 

TEC1 1     

TEC2 0.6738 1   

TEC3 0.6968 0.6650 1 
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 จากตารางที่ 12 จะพบวามีคูตัวแปรอิสระบางตัวแปรที่มีความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกันเกินคา 0.75 คือ

ดานการรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับ (ATT1) มีความสัมพันธกันในระดับสูงกับดานแรงจูงใจในการใชงาน (ENV1) โดยมี

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูท่ี 0.7719  ดานอิทธิพลทางสังคม (ENV3) มีความสัมพันธกันในระดับสูงกับดานกฏหรือ

การสนับสนุนของทางรัฐบาล (ENV4) โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูที่ 0.752 และสุดทายดานอิทธิพลทางสังคม

(ENV3) มีความสัมพันธกันในระดับสูงกับดานความเสี่ยงของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล (TEC3) โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูที่ 0.7705 นั้นแสดงวาตัวแปรอิสระบางตัวมีความสัมพันธในระดับที่สูง ซึ่งทำใหเกิด

ปญหาดาน Multicollinearity  

ตอมาทำการแกปญหาดาน Multicollinearity โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางตัวแปรตาม 

กับตัวแปรอิสระ  ดวยวิธีการเพิ่มหรือลดตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) เพื่อคัดเลือกตัวแปร

พยากรณที ่ดี และใหไดโมเดลที ่ด ีที ่สุด จากทดสอบ พบวาเหลือตัวแปรอิสระจำนวน 6 ตัวแปร ดังนี้ ดาน

ประชากรศาสตรพบในสวนของบุคคลที่เปนเจาของกิจการ (OCC3) ที่มีระดับรายไดเฉลี่ย 45,000 – 60,000 บาท 

(SAL3) กับมีระดับรายไดเฉลี่ย 60,000 บาทขึ้นไป (SAL4) และดานการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ (ATT1) ดาน

แรงจูงใจในการใชงาน (ENV1) ดานอิทธิพลทางสังคม (ENV3) สุดทายดานความเหมาะสมของการระดมทุนผาน

เหรียญดิจิทัล (TEC1) ท่ีสงผลทำใหเกิดการยอมรับการระดมผานเหรียญดิจิทัล 

จากนั้นนำตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัวแปรที่ไดจากวิธีการเพิ่มหรือลดตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน มาทำการ

ทดสอบปญหาดาน Heteroskedasticity ดวยวิธีการ White test ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อขอมูลมีคาความแปรปรวน

ความคาดเคลื่อนไมเทากันหรือไมคงท่ี ทำใหคาความแปรปรวนท่ีประมาณคาไดมีคานอยเกินไปทำใหคาทดสอบ T-

stat มีคาสูงเกินไป ผลจากการทดสอบพบวา คา Prob>F = 0.2240 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 แสดงวาไมเกิดปญหา 

Heteroskedasticity แสดงดังตารางท่ี 13   

ตารางท่ี 13 ผลการทดสอบปญหา Heteroskedasticity 

White's test for Ho: homoskedasticity against Ha: unrestricted heteroskedasticity         

chi2(31) = 36.62 

Prob > chi2 = 0.2240 

  Source chi2 df p 

Heteroskedasticity 36.62 31 0.2240 

Skewness 18.06 7 0.0117 

Kurtosis 3.17 1 0.0750 

Total 57.86 39 0.0264 
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 สุดทายนำตัวแปรอิสระที่ไดจากการคัดเลือกจนเหลือตัวแปรพยากรณที่ดีท่ีไดโมเดลท่ีมีความเหมาะสม

และผานการทดสอบปญหาดานตาง ๆ มาทำการทดสอบดวยวิธีกำลังสองนอยสุด (Ordinary Least Squares : 

OLS) ซ่ึงไดผลการวิเคราะห ดังแสดงตารางท่ี 14 

ตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะหทางสถิติดวยวิธีกำลังสองนอยสุด (Ordinary Least Squares : OLS) 

Source SS df MS             Number of obs = 305 

Model 152.630573 7 21.8043676             F (7, 297) = 55.29 

Residual 117.126804 297 .394366344             Prob > F = 0.0000 

Total 269.757377 304 .887359793             R-squared = 0.5658 

                Adj R-squared = 0.5556 

                Root MSE = 62799 

ACPT Coef. Std. Err. t P > |t| [95% Conf. Interval] 

OCC3 -.3536406 0.1591509 -2.22 0.027* -0.66685 -0.04043 

SAL3 .319286 0.134711 2.37 0.018* 0.054177 0.584395 

SAL4 .3042347 0.0977338 3.11 0.002* 0.111896 0.496573 

ATT1 .2023421 0.0764361 2.65 0.009* 0.051917 0.352767 

ENV1 .4187566 0.08139 5.15 0.000* 0.258583 0.578931 

ENV3 .138995 0.07022 1.98 0.049* 0.000803 0.277187 

TEC1 .2122868 0.0778663 2.73 0.007* 0.059047 0.365526 

_cons .1021891 0.1877539 0.54 0.587 -0.26731 0.471686 

* มีระดับนัยสำคญัท่ี 0.05 

จากการทดสอบทางสถิติ และการแกปญหาจึงได Multiple Linear Regression Model ท่ีเหมาะสมดังนี้ 
ACPT = .1021 -  .3536*OCC3 + .3192*SAL3 + .3042*SAL4 

                                            + .2023*ATT1 + .4187*ENV1 + .1389*ENV3 + .2122*TEC1 + ε 
โดยมีคา R-squared เทากับ 0.5658 แสดงวา ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามไดรอยละ 56.58 

ผลของตัวแปรอิสระดานประชากรศาสตรในสวนของบุคคลที่มีรายไดเฉลี่ย 45,000 – 60,000 บาท (SAL3) กับมี

รายไดเฉลี่ย 60,000 บาทขึ้นไป (SAL4) และดานการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ (ATT1) ดานแรงจูงใจในการใชงาน 

(ENV1) อิทธิพลทางสังคม (ENV3) และดานความเหมาะสมของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล (TEC1) มี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล สวนบุคคลที่เปนเจาของ

กิจการ (OCC3) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามตอการตัดสินใจยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล สวนตัว

แปรอิสระในดานอ่ืน ๆ ไมมีผลตอระดับนัยสำคัญทางสถิติ  
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นอกจากนี้ ผลการทดสอบเก่ียวกับความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับชุดของตัวแปรอิสระ โดยใชสถิติ F-

test ทดสอบซึ่งจากตารางพบวามีนัยสำคัญทางสถิติ (คา Sig นอยกวา 0.05) หมายความวา ตัวแปรตามสามารถ

พยากรณดวยชุดของตัวแปรอิสระไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ปจจัยดานประชากรศาสตรในสวนของบุคคลที่เปนเจาของกิจการ (OCC3) พบวา คา β เทากับ -.3536 

หมายความวา หากบุคคลท่ีเปนเจาของกิจการ เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะสงผลตอการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญ

ดิจิทัลลดลง . 3536 หนวย โดยมีความสัมพันธในเชิงลบ เม่ือทดสอบความมีนัยสำคัญ พบวา มีคา P-value เทากับ 

0.027 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสำคัญที่ 0.05 (ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95) จึงยอมรับสมมติฐานในการ

ยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐาน และงานวิจัยของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) ท่ี

ใหเหตุผลวา อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความตองการสินคา และบริการที่แตกตางกัน โดยอาชีพที่ไมไดใช

เทคโนโลยีมาเก่ียวของในการประกอบอาชีพ มีความนาจะเปนในการตัดสินใจใชยอมรับเทคโนโลยีลดลง 

ปจจัยดานประชากรศาสตรในสวนของบุคคลท่ีมีรายไดเฉลี่ย 45,000 – 60,000 บาท (SAL3) พบวา คา β 

เทากับ .3192 หมายความวา หากบุคคลท่ีมีรายไดเฉลี่ย 45,000 – 60,000 บาท เพ่ิมข้ึน 1 หนวย จะสงผลตอการ

ยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลเพิ่มขึ้น .3192 หนวย โดยมีความสัมพันธเชิงบวก เมื ่อทดสอบความมี

นัยสำคัญ พบวา มีคา P-value เทากับ 0.018 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสำคัญที่ 0.05 (ณ ระดับความเชื่อมั่นรอย

ละ 95) จึงยอมรับสมมติฐาน  

และบุคคลที่มีรายไดเฉลี่ยมากกวา 60,000 บาทขึ้นไป (SAL4) พบวา คา β เทากับ .3042 หมายความวา 

หากบุคคลที่มีรายไดเฉลี่ยมากกวา 60,000 บาทขึ้นไป เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะสงผลตอการยอมรับการระดมทุนผาน

เหรียญดิจิทัลเพ่ิมข้ึน .3042 หนวย โดยมีความสัมพันธเชิงบวก เม่ือทดสอบความมีนัยสำคัญ พบวา มีคา P-value 

เทากับ 0.002 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสำคัญที่ 0.05 (ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95) จึงยอมรับสมมติฐานใน

การยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐาน และงานวิจัยของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) 

ที่ใหเหตุผลวา บุคคลที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงหรือรายไดสูง จะมีโอกาสที่ดีกวาในการแสวงหาสิ่งที่เปน

ประโยชน 

ปจจัยดานทัศนคติในดานการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ (ATT1) พบวา คา β เทากับ .2023 หมายความวา 

หากดานการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะสงผลตอการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล

เพ่ิมข้ึน .2023 หนวย โดยมีความสัมพันธเชิงบวก เม่ือทดสอบความมีนัยสำคัญ พบวา มีคา P-value เทากับ 0.009 

ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสำคัญที่ 0.05 (ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95) จึงยอมรับสมมติฐานในการยอมรับการ

ระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐาน และงานวิจัยของ Davis (1989) ที่ใหเหตุผลวา เทคโนโลยี

จะเขามามีสวนชวยพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จะสงผลทำใหเกิดการนำเทคโลยีมาใช และเกิดการ

ยอมรับในเทคโนโลยี 
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ปจจัยดานสภาพแวดลอมในดานแรงจูงใจในการใชงาน (ENV1) พบวา คา β เทากับ .4187 หมายความวา 

หากดานการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะสงผลตอการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล

เพ่ิมข้ึน .4187 หนวย โดยมีความสัมพันธเชิงบวก เม่ือทดสอบความมีนัยสาคัญ พบวา มีคา P-value เทากับ 0.000 

ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสำคัญที่ 0.05 (ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95) จึงยอมรับสมมติฐานในการยอมรับการ

ระดมทุนผานเหรียญ ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐาน และงานวิจัยของ David (1992) ท่ีใหเหตุผลวา แรงจูงใจเกิดจาก

ความสัมพันธโดยตรงระหวางบุคคลกับสิ่งท่ีมีปฏิสัมพันธ หรือการรับรูวาเทคโนโลยีนั้นจะชวยใหไดรับสิ่งท่ีดีกวาซ่ึง

ทำใหแตกตางจากผูอ่ืนจะสงผลใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยี  

ปจจัยดานสภาพแวดลอมในดานอิทธิพลทางสังคม (ENV3) พบวา คา β เทากับ  .1389 หมายความวา 

หากดานอิทธิพลทางสังคม เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะสงผลตอการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลเพิ่มขึ้น .1389 

หนวย โดยมีความสัมพันธเชิงบวก เมื่อทดสอบความมีนัยสาคัญ พบวา มีคา P-value เทากับ 0.049 ซึ่งมีคานอย

กวาระดับนัยสำคัญท่ี 0.05 (ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95) จึงยอมรับสมมติฐานในการยอมรับการระดมทุนผาน

เหรียญดิจิทัล ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐาน และงานวิจัยของ Moore & Benbasat (1991) ท่ีใหเหตุผลวา ระดับการ

ใชนวัตกรรมท่ีชวยใหภาพลักษณ หรือสถานะทางสังคมดูดีข้ึน  

สุดทายปจจัยดานเทคโนโลยีในดานความเหมาะสมของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล (TEC1) พบวา คา 

β เทากับ  .2123 หมายความวา หากดานความเหมาะสมของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะ

สงผลตอการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลเพิ่มขึ้น .2123 หนวย โดยมีความสัมพันธเชิงบวก เมื่อทดสอบ

ความมีนัยสาคัญ พบวา มีคา P-value เทากับ 0.007 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสำคัญท่ี 0.05 (ณ ระดับความ

เชื่อมั่นรอยละ 95) จึงยอมรับสมมติฐานในการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐาน 

และงานวิจัยของ Roger (2003) ท่ีใหเหตุผลวา การท่ีผูรับนวัตกรรมรูสึกวาเขากันไดหรือไปดวยกันไดกับคานิยมท่ี

เปนอยูเดิม หรือถานวัตกรรมมีลักษณะสอดคลองกับความคิดเดิม ๆ จะทำใหการยอมรับมีแนวโนมสูงข้ึน  
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ตารางท่ี 15 แสดงการสรุปผลการศึกษา และใหความหมาย 

ตัวแปรอิสระ 

ความสัมพันธ 

ท่ีมีตอการตัดสินใจ

ยอมรับการระดมทุน

ผานเหรียญดิจิทัล 

เหตุผล 

ดานประชากรศาสตร   

• เจาของกิจการ เปนไปในทิศทาง

เดียวกันกับสมมุติฐาน 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และ

การทบทวนวรรณกรรม 

การดำเนินธุรกิจของผูประกอบการที่ไมไดเกี่ยวของกับ

การทำงานทางดานเทคโนโลยีจะกอใหเกิดความสนใจ

ในท่ีจะศึกษาเทคโนโลยีใหม ๆ และการนำเทคโนโลยีมา

ใชนั้นลดลง อีกท้ังเรื่องของการการระดมทุนผานเหรียญ

ดิจิทัลสำหรับประเทศไทยนั้นยังเปนเรื่องท่ีคอนขางใหม 

จึงควรมีการสนับสนุนการใหความรู ความเขาใจดาน

การศึกษาในการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลเพิ ่มข้ึน

อยางกวางขวาง และอาจทำใหผู ประกอบการหันมา

สนใจยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลมากยิ่งข้ึน 

• รายไดเฉลี่ย 45,000 

– 60,000 บาท 

• รายไดเฉลี่ย 60,000 

บาทข้ึนไป 

เปนไปในทิศทาง

เดียวกันกับสมมุติฐาน 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และ

การทบทวนวรรณกรรม 

การมีรายไดที่เพิ่มขึ้นสงผลเกี่ยวของกับในเรื่องของเงิน

ออมท่ีเพ่ิมข้ึนตามไปดวย เม่ือมีเงินออมท่ีมากข้ึนก็ทำให

เกิดความตองการที่จะนำเงินไปหาแหลงลงทุนที่ใหเกิด

ผลตอบแทนงอกเงย และใหผลประโยชนที่สูงขึ ้น ใน

สวนของการลงทุนในเหรียญดิจิทัลนั ้นเปนอีกหนึ่ง

ทางเลือกในการลงทุนนึงที่ใหผลตอบแทนที่คอนขางสูง

ซึ ่งสามารถดึงดูดผู ลงทุนได แตจะควบคูมากับความ

เสี่ยง ความผันผวนทางดานราคาดวยเชนกัน 

ดานทัศนคติ   

• การรับรูถึงระโยชน

ท่ีไดรับ 

เปนไปในทิศทาง

เดียวกันกับสมมุติฐาน 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และ

การทบทวนวรรณกรรม 

การนำเทคโนโลยีมาใชงานนั ้นจะเขามามีสวนชวย

พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เชนเดียวกับการ

ระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ที่มีประโยชนในเรื ่องของ

ความรวดเร็วในการระดมทุน การไมอาศัยตัวกลาง การ

เขาถึงแหลงเงินทุนไดรวดเร็ว อีกทั้งมีคาใชจายการ

ระดมทุนท่ีต่ำกวาท่ัวไป 
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ตารางท่ี 15 แสดงการสรุปผลการศึกษา และใหความหมาย (ตอ) 

ตัวแปรอิสระ 

ความสัมพันธ 

ท่ีมีตอการตัดสินใจ

ยอมรับการระดมทุน

ผานเหรียญดิจิทัล 

เหตุผล 

ดานสภาพแวดลอม   

• แรงจูงใจในการใช

งาน 

เปนไปในทิศทาง

เดียวกันกับสมมุติฐาน 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และ

การทบทวนวรรณกรรม 

Startup หรือองคกรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเก่ียวการ

ระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล สามารถใหความรูความ

เขาใจแกบุคคลในองคกรได จะทำใหเกิดแรงจูงใจ ความ

เขาใจในการใชงานกับบุคคลภายในองคกร 

• อิทธิพลทางสังคม เปนไปในทิศทาง

เดียวกันกับสมมุติฐาน 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และ

การทบทวนวรรณกรรม 

การระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล เปนนวัตกรรมทาง

การเงินรูปแบบใหม ซึ่งทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการ

ระดมทุนแบบเดิม ๆ หากไดรับการสนับสนุนของทาง

ภาครัฐในขอกฎระเบียบที่เอื้อตอการระดมทุนนี้ จะทำ

ใหสังคมเกิดการยอมรับ และใชงานเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ 

ดานเทคโนโลยี   

• ความเหมาะสมของ

การระดมทุนผ าน

เหรียญดิจิทัล 

เปนไปในทิศทาง

เดียวกันกับสมมุติฐาน 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และ

การทบทวนวรรณกรรม 

การระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลนั้นสรางโดยเทคโนโลยี

บล็อกเชนเปนหนึ ่งในหลายเทคโนโลยีที ่องคกรท้ัง

ภาครัฐและเอกชนจะนำมาประยุกตใชมากขึ้น ในแง

ความปลอดภัย ประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บ

ขอม ูล และความรวดเร ็วของการทำธ ุรกรรมโดย

ปราศจากตัวกลาง Startup ที่ตองการเงินทุนสามารถ

เขาถึงแหลงเงินทุนสาธารณะไดงายขึ้น ในสวนของผู

ลงท ุนควรศ ึกษาให รอบคอบกอนต ัดส ินใจลงทุน 

เนื่องจากอาจจะสูญเสียเงินลงทุน หรือเปนการหลอก

หลวงไดหากไมตรวจสอบโครงการใหดี จึงทำใหสงผล

ตอการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล 
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5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 งานวิจัยนี ้ศึกษาในเรื ่องของการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ มตัวอยาง โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยในการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล และเพ่ือศึกษาการรับรูถึงประโยชนของ

การระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ของกลุมตัวอยางซึ่งก็คือเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจสตารทอัพ โดยศึกษาปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ปจจัยดานทัศนคติ ปจจัยดานสภาพแวดลอม และปจจัยดานเทคโนโลยีท่ีสงผลตอการยอมรับการ

ระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ผลท่ีไดจากการวิจัยสามารถนำมาสรุป เเละเสนอเเนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยเก็บขอมูลผูตอบแบบสอบถาม

ที่มีความสมบูรณจำนวน 305 ชุด และกลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 58.03 เพศหญิงรอย

ละ 41.97 ที่มีชวงอายุอยูระหวาง 20-29 ปรอยละ 72.13 สถานภาพโสดรอยละ 90.49 ทางดานการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีรอยละ 67.87 ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนรอยละ 80.98 และมีระดับรายไดเฉลี่ย 

15,000-30,000 บาทรอยละ 44.92 ดานการรูจักเทคโนโลยีบล็อกเชนรอยละ 80.66 และสุดทายดานการรูจักการ

ระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลรอยละ 59.34 โดยภาพรวมของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานทัศคติอยูในระดับ

มาก (�̅�𝑥 = 3.516 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.719)   ปจจัยดานสภาพแวดลอมอยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.309 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 

0.744) ปจจัยดานเทคโนโลยีอยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.382 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.719) และสุดทายระดับความเห็นถามี

การสนับสนุนหรือสงเสริมบางปจจัยดังกลาวจะสงผลทำใหเกิดการยอมรับการระดมผานเหรียญดิจิทัลอยูในระดับ

มาก (�̅�𝑥 = 3.646 , 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.054) ซ่ึงจะเห็นไดวาประชากรกลุมตัวอยางเปนกลุมเจนเนอเรชั่นวายท่ีอยูในชวงวัย

ทำงานมีความเห็นดานทัศคติ ดานสภาพแวดลอม และดานเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการยอมรับการระดมทุนผาน

เหรียญดิจิทัลในเชิงบวก 

ผลการวิเคราะหข อมูลดวยสถิต ิเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics)  เปนการทดสอบสมมติฐาน 

(Hypothesis testing) ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ICO ของกลุมเจน

เนอเรชั่นวายในธุรกิจสตารทอัพ โดยศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได ปจจัยดานทัศนคติ ประกอบดวย การรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับ และการรับรูถึงความงายใน

การใชงาน  ปจจัยดานสภาพแวดลอม ประกอบดวย แรงจูงใจในการใชงาน สิ่งอำนวยความสะดวก อิทธิพลทาง

สังคม และกฏหรือการสนับสนุนของทางรัฐบาล  สุดทายปจจัยดานเทคโนโลยี ประกอบดวย ความเหมาะสมของ

การระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ความซับซอนของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล และความเสี่ยงของการระดมทุน

ผานเหรียญดิจิทัล โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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จากการทดสอบปญหาและแกไข จนไดตัวแปรอิสระจากวิธีการเพิ่มหรือลดตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน 

จำนวน 6 ตัวแปร คือ ดานประชากรศาสตรในสวนของบุคคลท่ีเปนเจาของกิจการ บุคคลท่ีมีรายไดเฉลี่ย 45,000 – 

60,000 บาท กับบุคคลท่ีมีรายไดเฉลี่ย 60,000 บาทขึ้นไป และดานการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ ดานแรงจูงใจใน

การใชงาน ดานอิทธิพลทางสังคม และดานความเหมาะสมของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ที่สงผลตอการ

ตัดสินใจยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล สวนตัวแปรอิสระในดานอื่น ๆ ไมมีผลตอระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

ซ่ึงตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตาม (R-squared) ไดรอยละ 56.58 โดยนำมาอธิบาย ดังนี้ 

ปจจัยดานประชากรศาสตรในสวนของบุคคลที่เปนเจาของกิจการ มีอิทธิพลเชิงลบ ในการยอมรับการ

ระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล เนื่องจาก ในการดำเนินธุรกิจของเจาของกิจการหรือผูประกอบการท่ีไมไดเก่ียวของกับ

การทำงานทางดานเทคโนโลยีจะกอใหเกิดความสนใจในที่จะศึกษาเทคโนโลยีใหม ๆ และการนำเทคโนโลยีมาใช

นั้นลดลง อีกท้ังในเรื่องของการการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลสำหรับประเทศไทยนั้นยังเปนเรื่องท่ีคอนขางใหม จึง

ควรมีการสนับสนุนการใหความรู ความเขาใจทางดานการศึกษาในการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลเพิ่มขึ้นอยาง

กวางขวาง และอาจทำใหผูประกอบการหันมาสนใจยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลมากยิ่งข้ึน  

ปจจัยดานประชากรศาสตรในสวนของบุคคลท่ีมีรายไดเฉลี่ย 45,000 – 60,000 บาท กับบุคคลท่ีมีรายได

เฉลี่ยมากกวา 60,000 บาทขึ้นไป มีอิทธิพลเชิงบวก ในการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลเนื่องจาก การมี

รายไดท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลเก่ียวของกับในเรื่องของเงินออมท่ีเพ่ิมข้ึนตามไปดวย เม่ือมีเงินออมท่ีมากข้ึนก็ทำใหเกิดความ

ตองการที่จะนำเงินไปหาแหลงลงทุนที่ใหเกิดผลตอบแทนงอกเงย และใหผลประโยชนที่สูงขึ้น ในสวนของการ

ลงทุนในเหรียญดิจิทัลนั้นเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนนึงที่ใหผลตอบแทนที่คอนขางสูงซึ่งสามารถดึงดูดผู

ลงทุนได แตจะควบคูมากับความเสี่ยง ความผันผวนทางดานราคาดวย   

ปจจัยดานทัศนคติในดานการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ มีอิทธิพลเชิงบวก ในการยอมรับการระดมทุนผาน

เหรียญดิจิทัล เนื่องจาก การนำเทคโนโลยีมาใชงานนั้นจะเขามามีสวนชวยพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เชนเดียวกับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ที่มีประโยชนในเรื่องของความรวดเร็วในการระดมทุน การไมอาศัย

ตัวกลาง การเขาถึงแหลงเงินทุนไดรวดเร็ว อีกท้ังมีคาใชจายการระดมทุนท่ีต่ำกวาท่ัวไป 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมในดานแรงจูงใจในการใชงาน มีอิทธิพลเชิงบวก ในการยอมรับการระดมทุนผาน

เหรียญดิจิทัล เนื่องจาก Startup หรือองคกรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล 

สามารถใหความรูความเขาใจแกบุคคลในองคกรได จะทำใหเกิดแรงจูงใจ ความเขาใจในการใชงานกับบุคคลภายใน

องคกรดวยเชนกัน 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมในดานอิทธิพลทางสังคม มีอิทธิพลเชิงบวก ในการยอมรับการระดมทุนผาน

เหรียญดิจิทัล เนื่องจาก การระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลเปนนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม ซึ่งทำใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการระดมทุนแบบเดิม ๆ หากไดรับการสนับสนุนของทางภาครัฐในขอกฎระเบียบที่เอ้ือตอการระดม

ทุนนี้ จะทำใหสังคมเกิดการยอมรับ และใชงานเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ 
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สุดทายปจจัยดานเทคโนโลยีในดานความเหมาะสมของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล มีอิทธิพลเชิงบวก 

ในการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล เนื่องจาก ปจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาอยางกาวกระโดด และเขามามี

บทบาทจนกลายเปนสวนนึงในชีวิต การระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลนั้นสรางโดยเทคโนโลยีบล็อกเชนเปนหนึ่งใน

หลายเทคโนโลยีที่องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนจะนำมาประยุกตใชมากขึ้น ในแงความปลอดภัย ประสิทธิภาพการ

ดำเนินการจัดเก็บขอมูล และความรวดเร็วของการทำธุรกรรมโดยปราศจากตัวกลาง จึงทำใหสงผลตอการยอมรับ

การระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลในท่ีสุด 

จากผลศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานทัศนคติ ปจจัยดานสภาพแวดลอม และปจจัยดาน

เทคโนโลยีที่สงผลตอการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ผูวิจัยไดนำขอคนพบประเด็นที่นาสนใจ หรือ

สามารถนำไปประยุกตใชประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุนของนักลงทุน การตัดสินใจระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล

ของผูประกอบการ Startup และการกำกับดูแลการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลของทางภาครัฐ ดังนี้ 

ขอเสนอแนะที่ 1 จากขอคนพบที่นาสนใจในงานวิจัย ทำใหทราบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกตอการ

ยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ไดแก ดานแรงจูงใจในการใชงาน ดานความเหมาะสมของการระดมทุนผาน

เหรียญดิจิทัล ดานการรับรู ถึงประโยชนที ่ไดรับ และอิทธิพลทางสังคม ตามลำดับ ดังนั ้นหากองคกรหรือ

ผูประกอบการท่ีสนใจระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลนั้น ควรใหความสำคัญในการสรางแรงจูงใจในการใชงาน โดยการ

ใหความรูความเขาใจแสดงใหเห็นถึงคุณประโยชนของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล และทำใหเทคโนโลยีนั้นมี

ความงายตอการใชงาน แมวาเทคโนโลยีจะมีความซับซอนสูง แตก็มีความเสี่ยงต่ำ มีความปลอดภัยของขอมูลสูง 

เมื่อผูคนมีความรูความเขาใจมากขึ้นจะสงผลตออิทธิพลทางสังคมที่เปนปจจัยทำใหเกิดการตัดสินใจยอมรับการ

ระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน 

ขอเสนอแนะที่ 2 จากขอคนพบที่นาสนใจในงานวิจัย ทำใหทราบวากลุมเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจสตารท

อัพเชื่อวารัฐบาลมีการกำกับดูแลเกี่ยวกับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล และสงเสริมใหผูประกอบการ Startup

ระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลอยูในระดับปานกลาง นั่นหมายความวากลุมตัวอยางอาจยังไมเชื่อมั่นเกี่ยวกับนโยบาย

การทำงานของภาครัฐ ดังนั้นหนวยงานภาครัฐจึงควรมีการวางแผนการควบคุมในขอกฎหมายของการระดมทุน

ผานเหรียญดิจิทัลใหเอื้อตอผูประกอบการรายยอย อาทิ ลดในเรื่องของการเก็บภาษี และการสงเสริมใหความรูท่ี

เขาถึงไดกับประชาชน และกวางขวาง เขาใจในการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล และควบคุมการระดมทุนนี้ใหมี

ความปลอดภัยกับผูลงทุน ปองกันไมใหนำไปใชประโยชนสำหรับการลงทุนท่ีลอลวง อาทิ การลงทุนเชิงแชรลูกโซ 

ขอจำกัดในงานวิจัย เนื่องดวยการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลนั้นยังไมเปนที่รูจักในประเทศไทยมากนัก 

กลุมผูตอบสอบถามอาจจะมีความรู และความเขาใจที่ยังไมเห็นภาพที่ชัดเจน จึงควรระบุกลุมตัวอยางที่มีความ

เชี่ยวชาญอยางแทจริง และออกแบบคำถามท่ีเปนปลายเปดเพ่ือใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากข้ึน 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง การยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล ICO ของกลุมเจนเนอเรช่ันวายในธุรกิจสตารทอัพ 

 

 แบบสอบถามนี้เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลของงานวิจัยอิสระ เรื ่อง การยอมรับการระดมทุนผาน

เหรียญดิจิทัลของกลุมเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจสตารทอัพ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร

การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีวัตถุประสงคในการทําแบบสอบถามเพ่ือ

ศึกษาในปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานทัศนคติ ปจจัยดานสภาพแวดลอม และปจจัยดานเทคโนโลยี ที่มี

อิทธิพลตอการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล 

ผู ว ิจัย ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามนี ้ตามความเปนจริงและใหครบถวน เพื ่อที ่จะทําให

ผลการวิจัยนี้มีความสมบูรณเกิดประโยชนสูงสุด และชอมูลจากการทำแบบสอบถามของทุกทานจะถูกเก็บรักษา

เปนความลับอยางเครงครัด และไมเปดเผยตอสาธารณะชน โดยจะนำขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหในภาพรวม 

และใชเพ่ือประโยชนในทางวิชาการเทานั้น  

 แบบสอบถามประกอบดวยคําถาม 4 สวน ดังนี้  

 สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยดานประชากรศาสตร  

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นปจจัยดานทัศนคติ  

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยดานสภาพแวดลอม  

สวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นตอปจจัยดานเทคโนโลย ี 
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คำถามคัดกรอง 

ทานอายุอยูระหวาง 22-42 ป (พ.ศ.2521-2541)    ใช    ไมใช 

สวนท่ี 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร 

คำช้ีแจง ทำเครื่องหมาย √  ในชองหนาคำตอบท่ีตรงกับความเปนจริงของทานเพียงขอเดียว 

คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาคําตอบท่ีทานตองการเลือก   

1. เพศ   

 ชาย     หญิง   

2. อายุ  

 ต่ำกวา 20 ป    20-29 ป     30-39 ป   

 40-49 ป     50 ปข้ึนไป  

 3. สถานภาพ 

 โสด     สมรสแลว     หยาราง,หมาย,แยกกันอยู   

4. ระดับการศึกษา  

 ต่ำกวาปริญญาตรี    ปริญญาตรี     

 ปริญญาโท     ปริญญาเอก  

5. อาชีพ  

 นักเรียน/นักศึกษา   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   

 เจาของกิจการ    พนักงานบริษัทเอกชน 

 รับจางท่ัวไป     อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...............................  

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

 นอยกวา 15,000 บาท   15,001-30,000 บาท   

 30,001-45,000 บาท   45,001-60,000 บาท   

 มากกวา 60,000 บาท   

 7. ทานเคยไดยินเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain technology) ใชหรือไม 

 ใช     ไมใช 

8. ทานเคยไดยินการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล หรือ ICO (Initial coin offering) ใชหรือไม 

 ใช     ไมใช 
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คำอธิบายเพิ่มเติม : การระดมทุนผานเหรียญดิจิทัลหรือ ICO (Initial Coin Offering) เปนการระดมทุน

ผานระบบออนไลนที่นักลงทุนจะไดถือครองเหรียญดิจิทัลหรือโทเคนดิจิทัลเปนการแลกเปลี่ยน เหรียญดิจิทัลที่มี

คุณสมบัติคลายคริปโตเคอเรนซี เชน เงินสกุลบิตคอยน ใชการกำกับดูแลแบบเพียรทูเพียร โดยใชเทคโนโลยีบล็อก

เชน เหรียญดิจิทัลอาจอยูในรูปแบบหนวยลงทุน หรือตั๋วซ้ือสินคาและบริการไวใชในอนาคต  

สวนท่ี 2 ปจจัยดานทัศนคติท่ีมีตอการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล 

คำช้ีแจง ทำเครื่องหมาย √  ในชองหนาคำตอบท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงขอเดียว 

ประเด็นทัศนคติท่ีมีตอการยอมรับ 

การระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

การรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับ 

1. ICO จะชวยใหทานเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยาง

รวดเร็ว 
     

2. ICO จะชวยใหทานมีคาใชจายในการระดมทุน

ท่ีต่ำกวา IPO  
     

3. ICO จะชวยใหทานใชระยะเวลานอยกวาการ

ระดมทุนแบบ IPO   
     

4. ICO ทำใหผูระดมทุน และผูลงทุนมาเจอกัน 

โดยไมอาศัยตัวกลาง 
     

การรับรูถึงความงายในการใชงาน 

5. ทานเชื่อวาการศึกษา ICO มีความงาย      

6. ทานเชื่อวา ICO จะงายในเรื่องของการใชงาน      

7. ทานเชื่อวาหากมีเพียงแนวคิดก็สามารถระดม

ทุนแบบ ICO ได 
     

8. ICO จะชวยใหทานสามารถติดตามสถานะการ

ระดมทุนไดรวดเร็ว 
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สวนท่ี 3 ปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีมีตอการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล  

คำช้ีแจง ทำเครื่องหมาย √  ในชองหนาคำตอบท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงขอเดียว 

ประเด็นสภาพแวดลอมท่ีมีตอการยอมรับ 

การระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

แรงจูงใจในการใชงาน 

1. ทานเห็นวา ICO ชวยลดตนทุนใหแก Startup 

ในการเขาถึงแหลงเงินทุน 
     

2. ทานเห็นวาเทคโนโลยีบล็อกเชนจะทําใหทาน

ทําธุรกรรมทางการเงินไดอยางรวดเร็ว 
     

3. ทานเห็นวาหากผูประกอบการ Startup หาก

มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้น ๆ จะทําใหมีผู

ลงทุนเพ่ิมข้ึน 

     

4. ทานเห็นวาผูประกอบการ Startup ท่ีทาน 

ทำงานอยู สามารถใหขอมูล ICO ท่ีทานรองขอ

ไดอยางรวดเร็ว 

     

ส่ิงอำนวยความสะดวก 

5. ทานมีความรูท่ีจำเปนในการใชเงินดิจิทัล      

6. ทานมีแหลงท่ีใชแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลไดงาย      

7. ทานมีทรัพยากรท่ีพรอมในการใชเงินดิจิทัล      

8. เม่ือมีขอสงสัยเก่ียวกับการ ICO ทานสามารถ

หาขอมูลไดงาย 
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ประเด็นสภาพแวดลอมท่ีมีตอการยอมรับ 

การระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล  

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

อิทธิพลทางสังคม 

9. ทานเห็นวาผูลงทุนนิยมลงทุนผาน ICO      

10. ทานจะยอมรับการการ ICO ถาคนรอบตัว

ของทานใชวิธีนี้เหมือนกัน 
     

11. ทานเห็นวา ICO เปนสิ่งสาํคัญในการสราง

ความสัมพันธอันดีระหวางคูคา 
     

12. ทานเห็นวาภาคเอกชนใหความสนใจในการ

ระดมทุนแบบ ICO เพ่ิมมากข้ึน 
     

กฏหรือการสนับสนุนของทางรัฐบาล 

13. ทานเชื่อวารัฐบาลมีการกํากับดูแลเก่ียวกับ 

ICO อยางเขมงวด 
     

14. ทานเชื่อวารัฐบาลจะสงเสริมให Startup มี

การระดมทุนแบบ ICO เพ่ิมมากข้ึน    
     

15. ทานเชื่อวาหนวยงานภาครัฐมีการปรับแก

ขอกําหนดทางกฎหมายท่ีเอ้ือตอ ICO 
     

16. ทานเชื่อวาทานจะไดรับความคุมครองตาม

กฎหมาย หากมีปญหาเกิดข้ึนจาก ICO 
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สวนท่ี 4 ปจจัยดานเทคโนโลยีท่ีมีตอการยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล  

คำช้ีแจง ทำเครื่องหมาย √  ในชองหนาคำตอบท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงขอเดียว 

ประเด็นเทคโนโลยีท่ีมีตอการยอมรับ 

การระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล  

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

ความเหมาะสมของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล 

1. ICO ทําใหการจัดการขอมูลมีประสิทธิภาพ       

2. ICO ทําใหการระดมทุนสาธารณะมีความ

นาเชื่อถือ  
     

3. ICO ทำให Startup เขาถึงแหลงเงินทุนจาก

สาธารณะไดงายข้ึน 
     

ความซับซอนของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล   

4. ทานมีความรูความเขาใน ICO เปนอยางดี      

5. ทานรูสึกวา ICO ทำใหลดกระบวนการคนหา

ขอมูลดานการลงทุน 
     

6. ทานตองใชระยะเวลาในการทําความเขาใจ

เก่ียวกับ ICO นานมาก 
     

ความเส่ียงของการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล 

7. ทานเชื่อวาสามารถสูญเสียเงินลงทุนจาก ICO       

8. ทานเชื่อวา ICO มีความผันผวนทางดานสภาพ

คลอง และดานราคา 
     

9. ทานเชื่อวา ICO ตองเสนอผลตอบแทน

มากกวา IPO เพ่ือดึงดูดนักลงทุน 
     

10. ทานรูสึกปลอดภัยเม่ือใช ICO เนื่องจาก

ไดรับการคุมครองตามโครงสรางทางกฎหมาย 
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ประเด็นเทคโนโลยีท่ีมีตอการยอมรับ 

การระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล  

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยท่ีสุด 

(1) 

การตัดสินใจในยอมรับการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล  

15. จากท่ีกลาวมาขางตน หากมีการสนับสนุน

หรือสงเสริมบางปจจัย จะทำใหทานมีความสนใจ

ท่ีจะยอมรับการการระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล  

     

 

ขอเสนอแนะ :  

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีรวมตอบแบบสอบถาม 
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