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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือทดสอบปัจจยัคณุภาพความสาํเรจ็ของระบบสารสนเทศ (ISS) ท่ีสง่ผลตอ่ความ

ตัง้ใช้งานแพลตฟอรม์ Bitkub อย่างต่อเน่ือง โดยผ่านตัวแปรคั่นกลางคือ ความไวว้างใจ จากนัน้จึงเก็บขอ้มูลโดยใช้

เครื่องมือเป็นแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ กลุม่ผูท่ี้ใชง้านแพลตฟอรม์ Bitkub ในประเทศไทย 

จาํนวน 350 ตวัอย่าง จากนัน้ผูว้ิจยัจึงทาํการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา เพ่ือหาค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทาํ

การวิเคราะหโ์มเดลเชิงโครงสรา้ง (Structural Equation Model: SEM) ผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้ชง้านแพลตฟอรม์ Bitkub โดย

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ในกลุ่มเจอเนอเรชั่นวาย (อายุระหว่าง 20-37 ปี) มีผลในเรื่องคุณภาพความสาํเร็จของระบบ

สารสนเทศ (ISS) สง่ผลตอ่ความตัง้ใจใชง้านแพลตฟอรม์ Bitkub อยา่งตอ่เน่ือง โดยผา่นความไวว้างใจ อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 

0.01 ซึง่ก่อใหเ้กิดผลดีตอ่แพลตฟอรม์ Bitkub เมื่อผูใ้ชเ้กิดความไวว้างใจในระบบสารสนเทศ ทาํใหห้ากเมื่อตอ้งการซือ้ขาย

สินทรพัยด์ิจิทัลหรือทาํธุรกรรมผ่านแพลตฟอรม์ Bitkub ก็จะมีความไวใ้จในตัว แพลตฟอรม์ Bitkub ท่ีเปรียบเหมือน

ตวัแทนของสินทรพัยท่ี์มีมลูคา่จริง สามารถนาํมาซือ้ขายหรือทาํธุรกรรมตา่ง ๆ  ไดอ้ย่างมั่นใจและปลอดภยั จนกระทั่งผูใ้ช้

ไดร้บัความมั่นใจและไวใ้จในคณุภาพของแพลตฟอรม์ Bitkub จนทาํใหม้ีการใชง้านตอ่เน่ืองเสมอ 

คาํสาํคญั: ความสาํเรจ็ของระบบสารสนเทศ, ความไวว้างใจ, แพลตฟอรม์ 
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Abstract 
This research aimed to test the quality of the Information System Success (ISS) factor, 

which its affect Bitkub platform customer intention to continue using by trust as the mediator 
factor. Data were collected by using a questionnaire as a tool to collect data from the 
representative sample consisted of 350 Bitkub platform users in Thailand. The researchers were 
statistically analyzed using the descriptive statistics for finding mean, Standard Deviation (SD), 
and Structural Equation Modeling (SEM). The results found that Bitkub platform users are 
generation Y (between age 20-37 years old) male. The quality of Information System Success 
(ISS) factor significantly the customers intention to continue use on mediators is trust which 
had a statistically significant level of 0.01. It effects with Bitkub platform positively when users 
make do trust in the information system. Not only, users want to be trading the digital assets or 
transaction through the Bitkub platform, but also users will be trust in the application. Bitkub 
platform that represents real value assets. It cans be traded or transacted with confidence and 
security. Until the users received confidence and trust in the quality of the Bitkub platform to 
continue use in Bitkub platform. 
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