
















 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
(อาจารย์ ดร.ธวัชชัย สู่เพ่ือน) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
(อาจารย์ ดร.ธวัชชัย สู่เพ่ือน) 



 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
(อาจารย์ ดร.ธวัชชัย สู่เพ่ือน) 





















๑ 

 

  
ลงชื่อ.........................................ผู้รายงาน 

              (อาจารย์ธวัชชัย  สู่เพ่ือน) 
                   ต าแหน่ง อาจารย์ 

 

ลงชื่อ.......................................ผู้บังคับบัญชา 

(ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย) 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

........... 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
รหัสพนักงาน  ๐๓๓๓๘๑ 
ชื่อ-สกุล    อาจารย ์ดร.ธวัชชัย สู่เพื่อน 

 ต าแหน่ง    อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ  
๒. วันเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  วันจันทร์ ที ่๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น. 
๓. หลักสูตร 
  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา CHE 
QA Online System for 3 Degree Levels (CHE 3D) ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๔. หน่วยงานที่จัด   
  ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา 
๕. งบประมาณ 
      งบพัฒนาบุคลากร จ านวน ………………  บาท     อ่ืนๆ ระบุ..........-...........จ านวน....-..... บาท 
๖.  องค์ความรู้หลัก / ประเด็นส าคัญ 

ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System for 3 Degree 
Levels (CHE 3D) ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เป็นการ
อบรมรุ่นที่ 2 ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยการ Upload File and Link เอกสารหลักฐาน ในระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา CHE QA Online โดยใช้ Google App 

๗. การน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน / ด้านการปฏิบัติงาน 
สามารถน าความรู้ที่ไดรับจากการอบรมไปด าเนินการ Upload File and Link เอกสารหลักฐาน     

ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา CHE QA Online โดยใช้ Google App 
๑.  การบันทึกเอกสารหลักฐาน 

- สร้างแฟ้มองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
- สร้างแฟ้มตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
- ก าหนดรหัสตัวบ่งชี้และบันทึกเอกสารหลักฐานในแฟ้มตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

๒.  การเข้าใช้งาน Google App 
๓.  การ Link เอกสารในระบบ CHE QA Online 



 
 

 
 

 
ลงชื่อ.........................................ผู้รายงาน 

           (อาจารย์ ดร.ธวชัชัย  สู่เพื่อน) 
                   ต าแหน่ง อาจารย์ 

 

ลงชื่อ.......................................ผู้บังคับบัญชา 

(ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย) 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

........... 

๘. หลักฐานการเข้าร่วมอบรม 
  แบบสรุป    ภาพถ่าย     ก าหนดการ 

 โครงการ    วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร   หนังสือรับรอง 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
ลงชื่อ.........................................ผู้รายงาน 

           (อาจารย์ ดร.ธวชัชัย  สู่เพื่อน) 
                   ต าแหน่ง อาจารย์ 

 

ลงชื่อ.......................................ผู้บังคับบัญชา 

(ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย) 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ลงชื่อ.........................................ผู้รายงาน 

           (อาจารย์ ดร.ธวชัชัย  สู่เพื่อน) 
                   ต าแหน่ง อาจารย์ 

 

ลงชื่อ.......................................ผู้บังคับบัญชา 

(ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย) 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

........... 
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๑ 

 

  
ลงชื่อ.........................................ผู้รายงาน 

              (อาจารย์ธวัชชัย  สู่เพ่ือน) 
                   ต าแหน่ง อาจารย์ 

 

ลงชื่อ.......................................ผู้บังคับบัญชา 

(ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย) 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

........... 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
รหัสพนักงาน  ๐๓๓๓๘๑ 
ชื่อ-สกุล    อาจารย์ธวัชชัย สู่เพื่อน 

 ต าแหน่ง    อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ  
๒. วันเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 วันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. หลักสูตร 
 โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการ วิจัยด้านการท่องเที่ยว ปี ๒๕๖๓ 
๔. หน่วยงานที่จัด  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๕. งบประมาณ 
      งบพัฒนาบุคลากร จ านวน .......-........ บาท        อ่ืนๆ ระบุ..........-...........จ านวน....-..... บาท 
๖.  องค์ความรู้หลัก / ประเด็นส าคัญ 

การให้ค าแนะน านักวิจัยในการเขียนและพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยวเพ่ือ
เสนอขอแหล่งทุนภายนอกในการนี้ยังส่งเสริมและให้ค าแนะน าส าหรับนักวิจัยใหม่ในการก าหนดเรื่องในการท า
วิจัย การก าหนดพื้นที่ การพิจารณางบประมาณรวมทั้งข้อมูลความรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับแหล่งงบประมาภานนอก 
๗. การน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน / ด้านการปฏิบัติงาน 

สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ
การวิจัยมุ่งเป้างบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ และน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนรวมถึงการพัฒนาที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการวิจัยได้ง่ายขึ้น    
๘. หลักฐานการเข้าร่วมอบรม 
  แบบสรุป    ภาพถ่าย     ก าหนดการ 

 โครงการ     วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร   หนังสือรับรอง 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
ลงชื่อ.........................................ผู้รายงาน 

              (อาจารย์ธวัชชัย  สู่เพ่ือน) 
                   ต าแหน่ง อาจารย์ 

 

ลงชื่อ.......................................ผู้บังคับบัญชา 

(ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย) 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
ลงชื่อ.........................................ผู้รายงาน 

              (อาจารย์ธวัชชัย  สู่เพ่ือน) 
                   ต าแหน่ง อาจารย์ 

 

ลงชื่อ.......................................ผู้บังคับบัญชา 

(ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย) 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

........... 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณนิกา โรงแรมวัง

สวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการ วิจัยด้านการท่องเที่ยว ปี ๒๕๖๓ 
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เทดชาย ช่วยบ ารุง ผู้อ านวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักวิจัยที่เข้าร่วม โดยโครงการนี้ได้รับความสนใจ
จากอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด ๔๐ คน โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้นักวิจัยที่
เข้าร่วมได้พัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยว 



 
 

 
 

 
ลงชื่อ.........................................ผู้รายงาน 

              (อาจารย์ธวัชชัย  สู่เพ่ือน) 
                   ต าแหน่ง อาจารย์ 

 

ลงชื่อ.......................................ผู้บังคับบัญชา 

(ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย) 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









๑ 

 

  
ลงชื่อ.........................................ผู้รายงาน 

              (อาจารย์ธวัชชัย  สู่เพ่ือน) 
                   ต าแหน่ง อาจารย์ 

 

ลงชื่อ.......................................ผู้บังคับบัญชา 

(ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย) 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

........... 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
รหัสพนักงาน  ๐๓๓๓๘๑ 
ชื่อ-สกุล    อาจารย์ธวัชชัย สู่เพื่อน 

 ต าแหน่ง    อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ  
๒. วันเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 วันที่  ๒๑ - ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. หลักสูตร 
 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
๔. หน่วยงานที่จัด  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๕. งบประมาณ 
      งบพัฒนาบุคลากร จ านวน .......-........ บาท     อ่ืนๆ ระบุ จ านวน ………-…….. บาท 
๖.  องค์ความรู้หลัก / ประเด็นส าคัญ 

๑. การวิเคราะห์เนือ้หา 
๒. การวิจัยเชิงคุณภาพวิธีกรและขันตอนการรวบรวมข้อมูล 
๓. การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
๔. การวิจัยเชิงปริมาณ 
๕. แนวคิดพ้ืนฐานการวิจัย 
๖. สถิติส าหรับการวิจัย 
๗. แผนงานวิจัยและชุดโครงการวิจัย การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการฯ 
๘. การเขียนบทความเพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์และแนวทางหาแหล่งตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

๗. การน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน / ด้านการปฏิบัติงาน 
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ การตีพิมพ์

งานวิจัยและน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสร้างและพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่ ให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
๘. หลักฐานการเข้าร่วมอบรม 
  แบบสรุป    ภาพถ่าย     ก าหนดการ 

 โครงการ     วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร   หนังสือรับรอง 

 



 
 

 
 

 
ลงชื่อ.........................................ผู้รายงาน 

              (อาจารย์ธวัชชัย  สู่เพ่ือน) 
                   ต าแหน่ง อาจารย์ 

 

ลงชื่อ.......................................ผู้บังคับบัญชา 
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ABSTRACT 
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………………………………………………………………………………………………………………. 

The study of financial transaction management format for purchasing at Taling Chan 
floating market is a study of financial transaction management format for purchasing behavior at 
Taling Chan floating market include assessing satisfaction with financial transactions in 
purchasing goods and services. And finding suitable financial transaction patterns for purchasing 
goods and services at Taling Chan floating market. The research is blended both quantitative 
and qualitative studies by applying questionnaires and in-depth interviews within data research 
tools. The population and sample in this study consisted of 1) Taling Chan floating market 
administrator 2) entrepreneur, and 3) Taling Chan floating market customers. The researcher 
analyzed qualitative data with content analysis and quantitative data were analyzed with mean 
and standard deviation. 

The results of the study revealed that the financial transaction patterns for purchasing 
goods at Taling Chan floating market consisted of 1) cash, 2) bank transfer; the customer made 
a transfer to the merchant's bank account 3) an application; to conduct financial transactions 
through applications such as Mobile Banking, Pao Tang, True Wallet, etc, and 4) online system; 
to transfer money via online systems in various formats such as scanning         QR Code. In 
addition, the satisfaction assessment of financial transactions for purchasing goods and services 
at Taling Chan floating market, the part of service had a high level of satisfaction with an 
average level. And the part of system had a high level of overall satisfaction and the form of 
financial transactions for purchasing goods and services that are suitable at Taling Chan floating 
market is the form of cash. 

 
Keywords : financial transaction format, purchasing, Taling Chan floating market 



ค 

 

สารบัญ 
        หน้า 
 

กิตติกรรมประกาศ          ก 
บทคัดย่อ           ข 
สารบัญ            ค 
สารบัญตาราง           จ 
บทที่ 1 บทน า           1 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา              1 
 1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย         2 
 1.3 ขอบเขตของการวิจัย          2 
 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ        3 
 1.5 นิยามศัพท์          3 
 1.6 กรอบแนวคิดโครงการวิจัย        4 
 1.7 ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย    4 
 

บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง       6 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน      6 

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค      6 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการและคุณภาพของการบริการ    9 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ      11 
 2.5 ตลาดน้ าตลิ่งชัน         13 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง         15 
 

บทที่ 3 วิธีการศึกษา          18 
 3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ         18 
  3.1.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)     18 
  3.1.2 การสัมภาษณ์        19 

3.1.3 เครื่องมือการวิจัย        19 
3.1.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ      19 
3.1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล        20 
3.1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล        20 

 



ง 

 

สารบัญ (ต่อ) 
        หน้า 

3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ         20 
  3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง    20 

3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา       21 
3.2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ      23 
3.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล        25 
3.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล        25 
 

บทที่ 4 ผลการศึกษา          26 
 4.1 การศึกษาพฤติกรรมการใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินของผู้มาใช้บริการซื้อสินค้า  26 
                ตลาดน้ าตลิ่งชัน 
 4.2 การประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการ 34 
                ภายในตลาดน้ าตลิ่งชัน 
 4.3 ค้นหารูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการที่เหมาะสม   40 
                ภายในตลาดน้ าตลิ่งชัน  
   

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ        45 
 5.1  สรุปผลการศึกษา         45 
 5.2  ข้อเสนอแนะ         48 
 
บรรณานุกรม           49 
 
ภาคผนวก           52 
 
ประวัติผู้เขียน           59
    
 
  
 
 



จ 

 

สารบัญตาราง 
 

        หน้า 
ตารางท่ี 
 4.1  จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    34 
 4.2  แสดงรูปแบบการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้า   36 

       และบริการภายในตลาดน้ าตลิ่งชัน 
4.3  แสดงความถี่ในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้า   37 

และบริการภายในตลาดน้ าตลิ่งชัน 
4.4  แสดงประโยชน์ที่ค านึงถึงในการเลือกใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงิน   38 

ในการซื้อสินค้าตลาดน้ าตลิ่งชัน 
 4.5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตลาดน้ าตลิ่งชัน 38 

ต่อธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้ าตลิ่งชัน 
 



1 

 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จึงก าหนดแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไว้ว่า “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพของโลก ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพ บนพ้ืนฐานความเป็น
ไทย เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ” ทั้งนี้ ตาม
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวดังกล่าว ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 4 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ส า คัญ
ยุทธศาสตร์หนึ่ง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้
เกิดความสมดุลและยั่งยืน และได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) พัฒนาคุณภาพของ
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการทุกรูปแบบอย่างมีมาตรฐาน 2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการอย่าง
ยั่งยืนและ 3) สร้างสมดุลในแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ ทั้งในเชิงพ้ืนที่เชิงเวลา ฤดูกาล และรูปแบบการ
ท่องเที่ยว (กรมการท่องเที่ยว,2561) ผลของการก าหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวดังกล่าว ส่งผลให้อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวทุกภาค ทุกรูปแบบของอุสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่วนต่างจ าเป็นต้องปรับตัวเองให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

เช่นเดียวกัน ตลาดน้ า เป็นรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
เพราะตลาดน้ าของไทย เป็นการสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ วิถีความเป็นไทย ที่สามารถเผยแพร่ความเป็นไทยสู่
สายตาของนักท่องเที่ยว ทุกภาคส่วนจึงส่งเสริมให้ท้องถิ่นหรือชุมชนพัฒนาไปสู่การสร้างธุรกิจภายในชุมชน ภายใต้
รูปแบบของตลาดน้ าตลาดน้ าจึงถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ส่งผล
ให้ความเป็นตลาดน้ าตามรูปแบบวิถีไทยได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กลายเป็นตลาดน้ าที่เน้นส่งเสริมธุรกิจขนาด
ย่อมของชุมชน เป็นการสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน ตลาดน้ าตลิ่งชัน ถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากตลาดน้ าตลิ่งชัน เป็นตลาดน้ าที่
สะท้อนวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนกับสายน้ า เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เมื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ
ย่อมท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ไม่ว่าปัญหาทั้งที่เกิดจากผู้ประกอบการ ผู้มาใช้บริการ เช่น ปัญหาด้านการ
บริหารจัดการ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แต่ปัญหาหนึ่งที่น่าสนใจคือปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางด้าน
ธุรกรรมทางการเงินในการซื้อขายสินค้า เนื่องจากปัจจุบันการท าธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายในการซื้อขาย
สินค้าและบริการโดยทั่วไปในรูปแบบของเงินสด โอนเงินผ่านทางแอพพลิเคชั่น เป็นต้น ส าหรับตลาดน้ าตลิ่งชันมี
ความหลากหลายในการใช้รูปแบบทางธุรกรรมทางการเงินในการซื้อขายสินค้า ภายในตลาด ไม่ว่าจะเป็นเงินสด 
แอฟพลิเคชั่นโอนเงิน เป็นต้น ซึ่งไม่ได้ก าหนดเป็นมาตรฐานเดียวทั้งตลาด เพ่ือให้เป็นไปแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
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แห่งชาติ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ เกิดความ
สมดุลและยั่งยืนจ าเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบรวมทั้ง
เสริมสร้าง พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการให้ครอบคลุมทุกรูปแบบตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐานสอดรับกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจึง
สนใจศึกษาพฤติกรรมการใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินของผู้มาใช้บริการซื้อสินค้าตลาดน้ าตลิ่งชัน ว่า ภายใน
บริเวณตลาดน้ าตลิ่งชัน มีรูปแบบธุรกรรมทางการเงินอะไรบ้างและศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ภายในบริเวณตลาดน้ าตลิ่งชันว่า ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อรูปแบบธุรกรรม
แต่ละประเภทอยู่ในระดับใด รวมทั้งการเลือกรูปแบบธุรกรรมทางการเงินที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทของตลาดน้ าตลิ่งชัน เพ่ือสร้างเป็นมาตรฐานเดียวกันสอดคล้องกับการยกระดับโครงสร้างทางคุณภาพและ
การบริการรวมทั้งยกระดับมาตรฐานการรูปแบบธุรกรรมทางการเงินส าหรับการท่องเที่ยวตลาดน้ าตลิ่งชันจน
สามารถเป็นต้นแบบการบริหารจัดการรูปแบบธุรกรรมทางการเงินส าหรับการท่องเที่ยววิถีชุมชน 

 
1.2 วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินของผู้มาใช้บริการซื้อสินค้าตลาดน้ าตลิ่งชัน 
 1.2.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการภายในตลาด
น้ าตลิ่งชัน 
 1.2.3 เพ่ือค้นหารูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการที่เหมาะสมภายในตลาดน้ าตลิ่งชัน 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย   

1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร 
  - ผู้ดูแลตลาดน้ าตลิ่งชัน 
  - ผู้มาใช้บริการตลาดน้ าตลิ่งชัน  
  - ผู้ประกอบการร้านค้า ณ บริเวณภายในตลาดน้ าตลิ่งชัน 

1.3.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  - ระยะเวลาในการศึกษา ช่วงเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 

1.3.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมการใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินและประเมินความพึง
พอใจรูปแบบการจัดการธุรกรรมทางการเงินภายในบริเวณตลาดน้ าตลิ่งชัน และค้นหารูปแบบธุรกรรมทางการเงิน
ในการซื้อสินค้าและบริการที่เหมาะสม 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 พฤติกรรมการใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินของผู้มาใช้บริการซื้อสินค้าตลาดน้ าตลิ่งชัน 
1.4.2 ความพึงพอใจต่อรูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการภายในตลาดน้ าตลิ่งชัน 
1.4.3 รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการที่เหมาะสมภายในตลาดน้ าตลิ่งชัน 
 

1.5 นิยามศัพท ์
รูปแบบการจัดการธุรกรรมทางการเงิน หมายถึง แนวทางปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับเกี่ยวกับการซื้อ ขาย 

แลกเปลี่ยนสินค้า ภายในบริเวณ ตลาดน้ าตลิ่งชัน 
ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
พฤติกรรมในการใช้บริการ หมายถึง รูปแบบหรือประเภทของธุรกรรมทางการเงิน ประโยชน์ที่ได้จากการ

ใช้ และความถ่ีในการใช้บริการ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้มาใช้บริการตลาดน้ าตลิ่งชัน มีระดับความพึงพอใจใน ด้าน

บริการ เกี่ยวกับ ความสะดวกและขั้นตอนการด าเนินการรวมทั้งมีระดับความพึงพอใจในด้านระบบเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ 

ตลาดน้ าตลิ่งชัน หมายถึง ตลาดขายสินค้าริมน้ า ที่อยู่ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
ผู้ดูแลตลาด หมายถึง บุคลากรหรือหน่วยงาน ที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการตลาดน้ าตลิ่งชัน 
ผู้มาใช้บริการตลาดน้ าตลิ่งชัน หมายถึง ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มาเที่ยวหรือมา

จับจ่ายใช้สอย ภายในบริเวณตลาดน้ าตลิ่งชัน 
ผู้ประกอบการร้านค้า หมายถึง พ่อค้า แม่ค้า หรือกลุ่มคนที่เข้ามาเปิดให้บริการ ทุกรูปแบบภายในตลาด

น้ าตลิ่งชัน 
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1.6 กรอบแนวคิดโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
 

 กิจกรรม ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

จัดประชุมชี้แจงการด าเนินการเพ่ือ
วางแผนงาน รวบรวมข้อมูลและเข้าพบ
กลุ่มผู้ประกอบการตลาดน้ าตลิ่งชัน 

x            

ศึกษาวิ เคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของ
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกรรม
ทางการเงินเดิม ประมวลข้อมูลสภาพ
ปัญหาและความต้องการการพัฒนา
ของตลาดน้ าตลิ่งชัน 

x x x          

วิเคราะห์สรุปพฤติกรรมและความ   x x x        

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. ช่วงอายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5. อาชีพ 

พฤติกรรมการใช้บริการ 
- ประเภทธุรกรรมที่ใช้ 
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ 
- ความถี่ในการใช้บริการ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
   - ดา้นบริการ 
   - ความสะดวก 
   - ขั้นตอนการด าเนินการ 
   - ด้านระบบ 
   - ความปลอดภัย 
   - ความน่าเชื่อถือ 
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 กิจกรรม ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต้องการของรูปแบบการจัดการธุรกรรม
ทางการเงินที่เหมาะสมส าหรับผู้มาใช้
บริการซื้อสินค้าตลาดน้ าตลิ่งชัน 
ประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบ
ธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้า
และบริการภายในตลาดน้ าตลิ่งชัน 

    x x x      

ค้นหารูปแบบธุรกรรมทางการเงินใน
การซื้อสินค้าและบริการที่เหมาะสม
ภายในตลาดน้ าตลิ่งชัน 

       x x x   

สรุปผลและรายงานผลการวิจัย          x x  
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บทที่ 2 

ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 

 การศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมการใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินของผู้มาใช้บริการซื้อสินค้า
ตลาดน้ําตลิ่งชัน รวมทั้งการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการ
ภายในตลาดน้ําตลิ่งชัน ตลอดจนการค้นหารูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการที่เหมาะสม
ภายในตลาดน้ําตลิ่งชัน ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการศึกษาตํารา เอกสาร วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามลําดับดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน 

  2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

  2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการและคุณภาพของการบริการ 

  2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

  2.5 ตลาดน้ําตลิ่งชัน 

  2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปธุรกรรมทางการเงิน 

2.1.1 ความหมาย 
ธุรกรรมทางการเงิน คือ การทํากิจกรรมที่เก่ียวกับการทํานิติกรรมสัญญา หรือการดําเนินการ

ใด ๆ ทางการเงินกับผู้อ่ืน ซึ่งเป็นการกระทําที่มีผลทางกฎหมาย ธุรกรรมทางการเงิน ที่เรามักคุ้นเคย และทํา
กันอยู่เป็นประจํา เช่น การโอนเงิน ถอนเงิน การจ่ายบิล การซื้อหน่วยลงทุน การเปิดบัญชีธนาคาร การกู้เงิน 

2.1.2 ประเภทธุรกรรมทางการเงิน 
ธุรกรรมทางการเงินหลัก ๆ ที่มีอยู่ในระบบธุรกิจมีอยู่ 4 ประเภท ประกอบด้วย  1) การขาย 

หมายถึงธุรกรรมที่มีการโอนทรัพย์สินจากผู้ซื้อไปยังผู้ขายเป็นเงินหรือเครดิต 2) การซื้อ หมายถึง              
การดําเนินการทางธุรกิจเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการที่จําเป็นในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร              
3) ใบเสร็จรับเงิน หมายถึง การดําเนินการธุรกรรมที่มีการอ้างถึงการได้รับเงิน ภายหลังการส่งมอบสินค้าหรือ
บริการจากธุรกิจ 4) การชําระเงิน หมายถึง การดําเนินการทางธุรกรรมที่ได้รับเงิน ภายหลังจากมีการสั่งซื้อ
สินค้าหรือบริการ ผ่านรูปแบบการชําระเงินที่หลากหลายรูปแบบ 
  
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

2.2.1 ความหมาย 
  ชุดา จิตพิทักษ ให้นิยามว่า พฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคลนั้นไมรวม เฉพาะสิ่ง
ที่แสดงปรากฏออกมาภายนอกเทานั้น แตยังรวมถึงสิ่งที่อยูภายในของบุคคล ซึ่งคนภายนอกไมอาจสังเกตเห็น
ไดโดยตรง เชน คานิยม (Value) ที่ยึดถือเปนหลักการในการประเมินสิ่งตางๆ ทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) 
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ที่เขามีตอสิ่งตางๆ ความคิดเห็น (Opinion) ความเชื่อ (Belief) รสนิยม (Taste) และสภาพจิตใจที่ถือวาเปนบุ
คลิกภาพของบุคคลนั้น 
  ธํารง อุดมไพจิตกุล (2547) ได้ใหนิยามว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการ
ตัดสินใจและลักษณะกิจการของแตละบุคคล ในการจัดหา การซื้อ การใชประโยชนจากกินคาและบริการที่ซื้อ
มาเพ่ือตอบสนองความ ตองการดานพ้ืนฐานและดานจิตใจดวยรายไดที่มีจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ คือความ
พึงพอใจสูงสุด 
  อดุลย จาตุรงคกุล (2534) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวข
องโดยตรงกับการไดรับ และการใหสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดกอน
และเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ เหลานั้น 
   จากความหมายดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาการ
ตัดสินใจของบุคคล เกี่ยวกับการเลือกที่จะใช้หรือไม่ใช้สินค้า ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
 
 2.2.2 พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค 
   พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินการทางธุรกิจ 
เนื่องจากพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคจะเป็นตัวกําหนดรูปแบบทางการตลาด ทั้งในการกําหนด
ลักษณะของการให้บริการ การพัฒนาการบริการ การกําหนดราคา รวมถึงการกําหนดช่องทางการชําระเงิน 
หรือจําหน่าย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องการตอบสนองผู้บริโภค ดังนั้น พฤติกรรมและความต้องการของ
ลูกค้าจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของกระบวนการทางการตลาด และมีผลต่อความสําเร็จขิงธุรกิจ ดังนั้น การ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีความสอดคล้องหรือความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมความต้องการของ
ลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เนื่องจากเทคโนโลยีและรูปแบบของ
การดําเนินชีวิตในแต่ละวันเปลี่ยนแปลงไป จึงสามารถสรุปพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าได้ดังนี้ 
  2.2.2.1 ความต้องการความสะดวกสบาย 
   ผู้บริโภคยินยอมจ่ายเงิน หรือค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เพ่ือการได้รับการอํานวยความ
สะดวกสบายจากการบริการ เช่น ผู้บริโภคยอมจ่ายมากขึ้น หรือในราคาที่สูงขึ้น สําหรับการซื้อขายสินค้าหรือ
บริการ หรือการซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้น เพ่ือให้มีการใส่หีบห่อที่สะดวกในการพกพา  เป็นต้น 
  2.2.2.2 ความต้องการความรวดเร็วไม่สามารถรอได้ 
   ผู้บริโภคเลือกหรือแสดงความต้องการในการบริโภค เพ่ือลดระยะเวลาในการซื้อหรือ
ใช้บริการ เช่น กรณีท่ีผู้สั่งซื้ออาหารมารับประทานที่บ้าน ร้านค้าให้ข้อเสนอว่าจะจัดส่งภายในกี่นาที ภายหลัง
จากที่ซ้ือสินค้า เป็นต้น  
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  2.2.2.3 ความต้องการความม่ันคงปลอดภัย 
   การต้องการความมั่นคงปลอดภัย ส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลหรือการใช้
บริการทางด้านสุขภาพ เช่น ผู้บริโภคเลือกเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือทางการแพทย์
ที่ทันสมัย หรือ คนไทยเลือกซ้ือประกันคุณภาพชีวิตในอัตราที่สูงขึ้น เป็นต้น 
  2.2.2.4 การมุ่งเน้นความทันสมัย 
   วิถีการใช้ชีวิตของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในยุคปัจจุบันนี้ เนื่องจาก  
มีความต้องการความสะดวกสบายด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล การคมนาคม เป็นต้น 
ทั้งนี้ความทันสมัยนี้ส่วนหนึ่งมากจากการนําเอาอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีต่าง  ๆ เข้ามาช่วยในการให้บริการ       
ที่มั่นคงและปลอดภัย เช่น การชําระเงินผ่านระบบมือถือ การชําระเงินผ่านการสแกนด์ QR Code เป็นต้น 
  2.2.2.5 มุ่งความคุ้มค่าเงิน 
   ในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ผู้บริโภคต่างมุ่งเน้นความคุ้มค่าเงินในการที่จะ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการใด การมองความคุ้มค่าอาจจะมองในรูปแบบของคุณภาพของสินค้าหรือบริการ 
เช่นหากมีการเพิ่มราคาค่าบริการ จะทําให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น 
  2.2.2.6 การกล้าแสดงความคิดเห็นหรือเรียกร้องสิทธิตามที่ควรจะได้รับ 
   การได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือการศึกษาค้นหาข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ ของผู้บริโภคที่
มมากข้ึน ทําให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น มีประสบการณ์ใหม่ ๆ มากขึ้น ทําให้เกิดแนวคิดการกล้า
แสดงออกทางความคิดในการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการซื้อสินค้าหรือบริการ 
  2.2.2.7 ความต้องการบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
   การซื้อสินค้าหรือบริการแบบทุกอย่างในการติดต่อครั้งเดียว หรือที่เราเรียกว่า One 
Stop Service โดยที่ผู้บริโภคต้องการประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในทางธุรกิจ หรือลดค่าใช้จ่ายในการมาซื้อ
สินค้า หรือบริการหลาย ๆ ครั้ง ดังนั้น ผู้บริโภคจึงมีความต้องการในการบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
 
 2.2.3 อิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
  การเลือกซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ของผู้บริโภคสะท้อนออกมาในรุปแบบของพฤติกรรมที่
สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคในการเลือก หรือตัดสินใจที่จะซ้ือสินค้าหรือบริการต่าง ๆ โดยที่อิทธิผลที่
มีผลต่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริภาค ประกอบด้วย อิทธิพลจากภายใน และอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม  

2.2.2.1 อิทธิพลจากภายใน 
   อิทธิพลจากภายใน เกี่ยวข้องกับตัวผู้บริโภคเอง ที่ได้มีการเรียนรู้ สิ่งที่ได้จากการ
เรียนรู้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ที่จะสะท้อนออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมทั้งพฤติกรรมที่แสดงออก
อย่างเปิดเผย และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ อารมณ์ บุคลิกภาพ เป็นต้น (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2546) สิ่งเหล่านี้
ล้วนเกิดมาจากอิทธิพลจากภายในที่เกิดจากการเรียนรู้  โดยที่องค์ประกอบของการเรียนรู้ ประกอบด้วย        
1) แรงผลักดัน ที่เปรียบเสมือนสิ่งเร้าหรือตัวกระตุ้น เพ่ือผลักดันให้ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมในการตอบสนอง
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ออกมาก ทั้งนี้ แรงผลักดัน ประกอบด้วย แรงผลักดันปฐมภูมิ เช่น ความกระหาย ความหิว ความต้องการทาง
เพศ เป็นต้น และแรงผลักดันทุติยภูมิ เกิดจากการเรียนรู้ที่สั่งสมมา จากรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย จน
เกิดเป็นแรงผลักดัน เช่น ความต้องการทางสังคม ความต้องการเพื่อความปลอดภัย ความต้องการชื่อเสียง เป็น
ต้น 2) ตัวกระตุ้นที่ชี้โอกาสถ้ามีการปฏิบัติตอบ เป็นวัตถุหรือสิ่งของที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม โดยที่ผู้บริโภครับรู้ว่า
จะนําโอกาสมาให้เขาในการเลือกและตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ เช่น หีบห่อ ราคา การออกแบบ เป็นต้น    
3) การปฏิบัติตอบ เป็นปฏิกิริยาที่ตอบสนองสิ่งเร้าที่เกิดจากการกระตุ้นหรือแรงผลัก เช่น ราคา ตราสินค้า 
สีสัน เป็นต้น 4) การเสริมแรงหรือรางวัล เป็นการคํานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวกระตุ้นกับปฏิกิริยา ส่งผลให้ผู้บริโภคเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับประโยชน์   
ที่จะเกิดขึ้น 5) การเก็บรักษาผล หมายถึง การจดจําสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้มาและประสบการณ์ที่มีติดต่อกันมา
เป็นเวลานาน จนจําให้สามารถจดจําสินค้าและบริการเหล่านั้นได้ 
  2.2.2.2 อิทธิผลภายนอก 
   อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจ 
เลือกหรือไม่เลือกซื้อสินค้า และบริการต่าง ๆ โดยที่อิทธิผลภายนอก ประกอบด้วย 1) อิทธิผลของวัฒนธรรม 
ซึ่งถือว่ามีความสําคัญมากต่อสถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิบัติตอบต่อกันและมีความเกี่ยวข้องกับตัวบุคคล ดังนั้น  
วัฒนธรรม จึงเปรียบเสมือนลักษณะของพฤติกรรมอันเกิดจากการเรียนรู้และผลของพฤติกรรม                 
ซึ่งส่วนประกอบต่าง ๆ ล้วนแล้วจะเกิดมากจากสมาชิกในสังคมร่วมกันใช้และถ่ายทอดแก่กัน (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 
2546) 2) อิทธิพลกลุ่ม ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บริษัท สมาคม สโมสร ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
เนื่องจากอิทธิพลกลุ่ม เปรียบเสมือนอํานาจหน้าที่ อํานาจ และฐานะ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค           
3) อิทธิพลจากตัวบุคคล สืบเนื่องมาจากผู้บริโภคจําเป็นต้องมีการติดต่อคบหากับบุคคลอ่ืน เพ่ือใช้เป็นแหล่วง
ข่าวในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ จึงสามารถกล่าวได้ว่าการสื่อสารที่เกิดจากตัวบุคคลส่งผลต่อการปฏิบัติ
ตอบต่อกันของพฤติกรรมผู้บริโภค 4) อิทธิพลของครอบครัว ครอบครัวเปรียบเสมือนกลุ่มคนปฐมภูมิ ที่มีผลต่อ
พฤติกรรม ความรู้สึก และความโน้มเอียงของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ผู้บริโภคตอบสนองต่อ
ความต้องการ รวมทั้งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการอีกด้วย 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการและคุณภาพของการบริการ 
 2.3.1 ความหมายของการบริการ 
  อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550) ได้นิยามว่า การบริการ หมายถึง ปฏิกิริยาหรือการกระทําที่ฝ่าย
หนึ่ง เสนอให้กับฝ่ายหนึ่ง โดยเป็นสิ่งจับต้องไม่ได้และไม่ทําให้เกิดมีความเป็นเจ้าของแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
  วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2550) ได้นิยามว่า การบริการ คือ การปฏิบัติที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้อีก
ฝ่ายหนึ่ง โดยสิ่งที่เสนอให้นั้นเป็นการกระทํา หรือการปฏิบัติการ ซึ่งผู้รับบริการไม่สามารถนําไปครอบครองได 
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  ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552) ได้นิยามว่า การบริการ หมายถึง กระบวนการส่งมอบสินค้า
ที่ไม่มีตัวตน (Intangible goods) ของธุรกิจให้กับผู้รับบริการ โดยสินค้าที่ไม่มีตัวตนนั้นจะต้องสามารถ 
ตอบสนองความต้องการของการของผู้รับบริการจนนําไปสู่ความพึงพอใจได้ 

วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2543) ได้กล่าวว่า บริการ หมายถึง สิ่งที่ไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้ 
และเป็นสิ่งที่ไม่ถาวร เป็นสิ่งที่เสื่อมสลายไปอย่างรวดเร็ว บริการเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของผู้ให้บริการโดยส่ง
มอบการบริการนั้นไปยังผู้รับบริการ หรือลูกค้า เพ่ือใช้บริการนั้น ๆ โดยทันทีหรือภายในระยะเวลาเกือบจะ
ทันทีท่ีมีการให้บริการ 
  จากความหมายดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การบริการ หมายถึง  การแสดงของพฤติกรรมที่
ฝ่ายหนึ่งเสนอให้อีกฝ่ายหนึ่ง โดยรูปแบบของการกระทําเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ และไม่สามารถจับต้องได้ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้อีกฝ่ายเกิดความพอใจต่อการแสดงพฤติกรรมดังกล่าว 
 
 2.3.2 ความหมายของคุณภาพการบริการ 
  สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550) ได้ให้นิยามว่า คุณภาพการบริการ เป็นทัศนคติ ที่ผู้รับบริการ
สะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากบริการ ซึ่งหากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  (Tolerance zone) 
ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันออกไป ตามความคาดหวังของแต่ละ
บุคคลและความพึงพอใจนี้เอง เป็นผลมาจากการประเมินผลที่ได้รับจากบริการนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง 

ชัชวาลย์ ทัตศิวัช (2554) ได้ให้นิยามว่า คุณภาพการบริการ เป็นมโนทัศน์ และปฏิบัติการใน
การประเมินของผู้รับบริการโดยทําการเปรียบเทียบระหว่างการบริการที่คาดหวัง (Expectation service) กับ
การบริการที่รับรู้จริง (Perception service) จากผู้ให้บริการ ซึ่งหากผู้ให้บริการสามารถให้บริการที่สอดคล้อง
ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการหรือสร้างการบริการที่มีระดับสูงกว่าที่ผู้รับบริการได้คาดหวัง จะส่งผลให้
การบริการดังกล่าวเกิดคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจะทําให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่ได้รับเป็น
อย่างมาก 
  จากความหมายดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า คุณภาพการบริการ หมายถึง ลักษณะของการ
บริการที่ถูกกําหนดด้วยความคาดหวังหรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการจนเกิดความพึงพอใจ 
 
 2.3.3 เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของการบริการ 
  เกณฑ์ในการพิจารณาว่า คุณภาพของการบริการมีคุณภาพหรือไม่ จําเป็นต้องมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาเพ่ือสะท้อนให้เห็นผลลัพธ์จากการให้บริการ ดังนั้น เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของการบริการ 
ประกอบด้วย (นิติพล ภูตะโชติ, 2551) 1) การเข้าถึงลูกค้า (Access) หมายถึง การที่ผู้ให้บริการสามารถ
ให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ลูกค้าสามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย 2) ความพึงพอใจของลูกค้า 
(Satisfaction) คือเป้าหมายที่สําคัญที่สุดของการบริการ หากผู้ให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ จะสามารถทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้ 3) ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ (Expectation) เกิดขึ้น
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จากความแตกต่างของลักษณะลูกค้าแต่ละราย ซึ่งลูกค้าอาจจะมีความคาดหวังต่อการบริการที่แตกต่างกัน
ออกไป 4) การติดต่อสื่อสาร (Communication) เป็นการบอกให้ลูกค้าได้รับทราบถึงรายละเอียดของสินค้า
และบริการต่าง ๆ 5) ความพร้อมในการให้บริการ (Readiness) ความพร้อมเป็นประสิทธิภาพของการ
ให้บริการ 6) ความรู้ของผู้ให้บริการ (Knowledge and competence) ความรู้ ความสามารถและความ
ชํานาญของผู้ให้บริการจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้  7) คุณค่าของการให้บริการ 
(Value) คุณค่าของงานบริการขึ้นอยู่กับสิ่งที่ลูกค้าได้รับการบริการ กล่าวคือลูกค้าจะเกิดความรู้สึกประทับใจ 
และไม่เสียดายที่จะจ่ายเงินค่าบริการ เมื่อลูกค้าได้รับการบริการตรงตามที่คาดหวัง 
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 2.4.1 ความหมาย 

  ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้นิยามว่า ความพึงพอใจ เป็นคํากริยาอ่ืน ๆ หมายความว่า  
ยอมตาม เช่น พึงใจ และคําว่า พอใจ หมายถึง สมชอบ ชอบใจ   
  สุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ (2540) ได้นิยามว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกส่วนตัวของ
บุคคลที่รู้สึกเป็นสุขหรือมีความยินดีเมื่อได้รับการตอบสนองตามความต้องการของตนเอง หรือตอบสนองในสิ่ง
ที่ตนอยากได้ หรืออยากมี เพ่ือทําให้เกิดความสมดุล โดยที่ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมที่จะ
แสดงออกของบุคคล 

  กิติมา ปรีดีดิลก (2524) ได้นิยามว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจกับสิ่ง 
ใด ๆ ที่มีต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ ของงานและได้รับการตอบสนองความต้องการ 

  กชกร เป้าสุวรรณ และคณะ (2550) ได้นิยามว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ส่งที่ควรจะเป็นไป
ตามความต้องการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็น
ความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้ และเป็นความรู้สึกที่มี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ แต่ก็เมื่อได้สิ่งนั้น สามารถตอบสนองความต้องการ  หรือ
ทําให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกบวก เป็นความรู้สึกที่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งนั้นสร้าง
ความรู้สึกผิดหวัง ก็จะทําให้เกิดความรู้สึกทางลบ เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

  วิรุฬ พรรณเทวี (2542) ได้นิยามว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกภายในจิตใจของคนที่
ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่มีความคาดหวังกีบสิ่งนั้น ๆ อย่างไร ถ้ามีความคาดหวังหรือความตั้งใจมาก 
เมื่อได้รับการตอบสนองก็จะทําให้รู้สึกดี แต่ถ้าผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนอง
ตามท่ีคาดหวังไว้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย 

  จากการศึกษานิยามความหมายของนักวิชาการหลายท่าน ผู้วิจัยขอสรุปว่า ความพึงพอใจ 
หมายถึง ความรู้สึกหรือสภาวะทางจิตใจของบุคคลที่แสดงออกออกผ่านพฤติกรรม โดยที่จะมีความรู้สึกดี เมื่อ
ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ และในทางตรงกันข้ามจะมีความรู้สึกไม่ดี เมื่อการตอบสนองความ
ต้องการนั้นไม่เป็นไปตามที่คาหวังเอาไว้ 
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 2.4.2 ความส าคัญของความพึงพอใจ 
  การศึกษาความสําคัญของความพึงพอใจ ต่างมีนักวิชาการจํานวนร่วมการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสําคัญของความพึงพอใจ ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอนําเสนอการศึกษาของนักวิชาการบางท่าน ดังนี้ 
  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535) ได้กล่าวว่า ความสําคัญของความพึงพอใจ เป็นเรื่องของ
การรับรู้ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ โดยทําผลของปัจจัยเหล่านั้นไปทําให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาในมิติต่าง ๆ  
  สุกัญญา สีลาดเลา (2557) ได้กล่าวว่า ความสําคัญของความพึงพอใจเป็นปปัจจัยที่ช่วยให้
งานนั้นประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เก่ียวข้องกับการบริการ ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแปรหรือปัจจัย
ที่สําคัญในการบ่งชี้ความสําเร็จของการบริการ 
  จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551) ได้กล่าวว่า ความสําคัญของความพึงพอใจ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการบริการของลูกค้าต่อการบริการ และความพึงพอใจในงานของพนักงาน โดยความพึงพอใจ
ทั้ง 2 ลักษณะ มีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ หรือการดําเนินงานบริการให้ประสบ
ความสําเร็จหรือเป็นการรักษาความรู้สึกท่ีดีต่อบุคคลทุกคนที่เก่ียวข้องกับการบริการ 
  จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความสําคัญของความพึงพอใจจากนักวิชาการหลายท่าน ผู้วิจัย
ของสรุปว่า ความสําคัญของความพึงพอใจ หมายถึง ปัจจัยหรือตัวแปรที่แสดงถึงผลลัพธ์ของการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยแสดงออกผ่านรูปแบบของพฤติกรรม มีทั้งพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพึงพอใจ และ
พฤติกรรมที่ไม่พึงพอใจ โดยผลลัพธ์ที่เกิดจากความพึงพอใจ จะนําไปใช้ในการพัฒนาบริการหรืองานนั้น ๆ ต่อไป 
 
 2.4.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  การกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการดังนี้ 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2539) ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ โดยมองว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกทางบวกและทางลบของ
ผู้รับบริการ โดยปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึก ประกอบด้วย 
  1) สถานที่บริการ การเข้าถึงบริการที่สะดวก เมื่อลูกค้ามีความต้องการย่อมก่อให้เกิดความ
พึงพอใจก่อการบริการ ทําเลที่ตั้ง และการกระจายสถานที่ให้บริการที่ทั่วถึง และสามารถอํานวยความสะดวก
แก่ลูกค้า 
  2) การส่งเสริมและการแนะนําบริการ ความพึงพอใจของรับบริการเกิดขึ้นจากการได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร หรือบุคคลอื่นกล่าวถึงในการให้บริการเชิงบวก ซึ่งถ้าสอดคล้องกับเจตนาของตนเอง ก็จะนําไปสู่
แรงจูงใจในการเข้ารับบริการ 
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  3) ผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติการ ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ที่
สามารถก่อให้เกิดความพึงพอใจ ผู้ให้บริการที่คํานึงถึงความสําคัญของผู้บริโภคย่อมสามารถเข้าถึงหรือ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ จนเกิดความพึงพอใจในการบริการ 
  4) สภาพแวดล้อมของการบริการ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความพึงพอใจในการรับบริการ 
หากสถานที่มีการออกแบบหรือวางแนวทางในการให้บริการที่เอ้ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ สถานที่
สวยงาม เฟอร์นิเจอร์สีสันสะอาดตา ย่อมทําให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจได้ 
  5) กระบวนการให้บริการ หมายความรวมถึงวิธีในการนําเสนอกระบวนการให้บริการ ที่ถือว่า
เป็นส่วนสําคัญในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการส่งผลให้การ
ดําเนินการนั้น มคีวามคล่องตัวและตอบแสนองความต้องการของลุกค้าได้อย่างมีคุณภาพ 
  มณีวรรณ ตั้นไทย (2533) ทําการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การได้รับบริการ สามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการประกอบด้วย 

1) ความสะดวกที่ได้รับ เช่น สถานที่ให้บริการ สถานที่จอดรถที่สะอาด มีความเพียงพอต่อ
การให้บริการ อุปกรณ์ในการให้บริการ เป็นต้น 

2) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ การแต่งกายที่สุภาพ มีความเหมาะสม ยิ้มแย้มแจ่มใส ใช้เสจาสุภาพ 
มีความกระตือรือร้น มีการให้บริการที่เป็นข้ันตอน 

3) คุณภาพบริการที่ได้รับ หมายความรวมถึงการให้บริการที่ถูกต้องตรงไปตรงมา มีอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการให้บริการ มีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนํา 

4) ระยะเวลาในการดําเนินการ มีการกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน และดําเนินการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด และหากกรณีทีปัญหาหรือข้อบกพร่องสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

5) ด้านข้อมูลข่าวสาร การค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับความสะดวก ข้อมูลที่ทันสมัย สามารถ
สอบถามเพ่ิมเติมได้ รวมทั้งการมีช่องทางการบริการข้อมูลที่ทันสมัย 
   
2.5 ตลาดน้ าตลิ่งชัน 
 2.5.1 ประวัติของตลาอดน้ าตลิ่งชัน 

  ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตลิ่งชัน - บางระมาด เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา ปัจจุบัน
คือ คลองชักพระ ซึ่งอยู่บริเวณปากคลองบางระมาด ในอดีตที่ผ่านมาบริเวณนี้ เคยมีตลาดน้ําที่เป็นการนําเอา
สินค้าจากสวนของขาวบ้านแถวนั้นมาทําการค้าขาย โดยล่องเรือมาค้าขายกัน มีชาวจีนขายหมูและก๋วยเตี๋ยว 
คนมอญล่องเรือมาจากมากระดี่ นําหม้อ ไห โอ่งน้ํา มาขาย เป็นต้น ทั้งหมดจะมารวมกันพายเรือค้าขายในช่วง
เช้า ชาวบ้านที่มาจับจ่ายสินค้ามีทั้งมาทางบก และทางเรือ  พอสาย ๆ ตลาดวาย ผู้ค้ารายใดมีสินค้าเหลือก็จะ
แลกสินค้ากันเอง จึงได้ชื่อว่าตลาดน้ําพายเรือค้าขาย  แลกเปลี่ยนสินค้า หรืออีกนัยหนึ่งชาวบ้านเรียกว่าตลาด
เรือปากคลองบางระมาด จากรูปแบบหรือแนวทางที่เกิดการค้าขายลักษณะนี้ ทําให้เกิดแนวความคิดจาก นาย
ประชุม เจริญลาภ ผู้อํานวยการเขตตลิ่งชัน ในสมัยนั้นเริ่มชักนํา หรือเชิญชวนผู้นําในพื้นท่ีเขตตลาดน้ํา ร่วมกัน
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ก่อตั้งตลาดน้ําขึ้น แต่ไม่ได้ประสบความสําเร็จในช่วงแรก เนื่ องจากเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาเรื่อง
งบประมาณ ที่ไม่รอบรับการก่อตั้งตลาด เป็นต้น ท่านผู้อํานวยการประชุม จึงทําการขอความอนุเคราะห์จาก
ภาคเอกชน หรือกลุ่มมวลชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ รวมกันสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโป๊ะแพ ใน
การขายของ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นช่วงเวลาในปี พ.ศ. 2530 จึงถือได้ว่าเป็นจุดกําเนิดของ
ตลาดน้ําตลิ่งชัน ในช่วงแรกของการตั้งตลาดน้ําตลิ่งชัน ผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารสํานักงานเขต    
ตลิ่งชัน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่างให้ความร่วมมือหรือให้การสนับสนุนในการดําเนินกิจการของตลาดน้ําเป็นอย่าง
ดี และมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการภายในบริเวณตลาดน้ําเป็นจํานวนมาก แต่ไม่ทันใดนั้น ในปี พ.ศ. 2534     

เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งสําหรับตลาดน้ําตลิ่งชัน คือ นายประชุม เจริญลาบ เกษียณอายุราชการ ทําให้การ
สนับสนุน หรือแนวทางนโยบายการสนับสนุนตลาดน้ําตลิ่ งชัน เกิดการหยุดชะงัก ไม่ได้รับการสนับสนุน จน
ส่งผลให้เกิดการยกเลิกการค้าขายภายในบริเวณตลาดน้ําตลิ่งชัน จนกระทั่งใน ปี พ.ศ. 2540 ได้มีผู้บริหารเข้า
รับตําแหน่งใหม่ คือ เรืออากาศโทอิราวัสส์ ปัทมสุคนธ์ ในฐานผู้อํานวยการเขตตลิ่งชัน ได้เล็งเห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาตลาดน้ําขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์ให้เป็นจุดขายที่สําคัญของเขตตลิ่งชัน จึงได้มี
นโยบายพัฒนาตลาดน้ําตลิ่งชันขึ้นมาใหม่ซึ่งได้ดําเนินการขอความเห็นชอบ จากผู้บริหารกรุงเทพมหานครใน
สมัยนั้นและได้รับความเห็นชอบโดยได้รับงบประมาณในการจัดสร้าง โป๊ะแพที่มีโครงสร้างและทุ่นเหล็ก เพ่ือใช้
เป็นสถานที่ในการซื้อขายสินค้าภายในบริเวณตลาดน้ําตลิ่งชัน (ศิริพร ยังธินะ, 2559) 
  สํานักงานเขตตลิ่งชัน ได้ดําเนินการบริหารและดูแล ควบคุมตลาดน้ําตลิ่งชันมาเรื่อย ๆ 
จนกระท่ังใน ปี พ.ศ. 2541 ผู้บริหารของสํานักงานเขตตลิ่งชัน เล็งเห็นว่า ตลาดน้ําตลิ่งชัน เป็นของชาวตลิ่งชัน 
จึงมีแนวทางหรือนโยบายให้คนตลิ่งชัน ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการดูแลรักษาเอง ประกอบกับจํานวนผู้
ค้าขายภายในบริเวณตลากน้ําตลิ่งชันมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น จึงมีนโยบายให้ผู้ค้ารวมตัวกันจัดตั้ง ประชาคมตลาด
น้ําตลิ่งชัน โดยมีตัวแทนของผู้ค้าในตลาด ทําหน้าเป็นประธานประชาคม มีการกําหนดกฎเกณฑ์ หรือแนวทาง
การดําเนินการกิจการภายในบริเวณตลาดน้ํา จนกระทั้งประชาคมตลาดน้ําตลิ่งชันได้รับการพิจารณาว่า ช่วง
เริ่มต้นของตลาดน้ําตลิ่งชัน สมัยท่านผู้อํานวยการประชุม เจริญลาภ ได้ทําการจัดตั้งตลาดน้ําและได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมาก และประชาคมตลาดน้ําตลิ่งชันยังไม่มีกิจกรรมใดที่เป็นผลงาน ทําให้สํานักงานเขตตลิ่งชัน
เล็งเห็นความสําคัญจัดกิจกรรมทัวร์คลองโดยใช้ชื่อ “ตลิ่งชันทัวร์”ดําเนินแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติและท้องถิ่น ซึ่งทางสํานักงานเขตก็ให้ความกรุณาอนุญาตและเป็นที่ปรึก ษาตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ให้อย่างดียิ่ง (มณีวรรณ ผิวนิ่ม, 2546) 
  ดังเห็นได้ว่า ตลาดน้ําตลิ่งชันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับ
การสนับสนุนจากสํานักงานเขตตลิ่งชันในการพัฒนา แลส่งเสริมการท่องเที่ยวจนกลายเป็นสถานที่ที่ได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประกอบกับ ประชาคมตลาดน้ําตลิ่งชัน ก็มีแนวคิดจะ
พัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดความสะดวก ความปลอดภัย เพ่ือนักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุด บํารุงรักษาทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คงอยู่ไม่ให้ถูกทําลายทั้งทางตรงและทางอ้อมและพัฒนาตลาดน้ําแบบบูรณาการ
ภายใต้พ้ืนฐานปรัชญาแห่งความพอเพียง 



15 

 

 2.5.2 ที่ตั้งของเขตตลิ่งชัน 
  ลักษณะโดยทั่วไปของพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน จัดเป็นพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานครชั้นนอก มีพ้ืนที่
ประมาณ 32,855 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.09 ของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดกับอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
  ทิศใต้   ติดกับเขตภาษีเจริญและเขตบางแค 
  ทิศตะวันออก ติดกับอําเภอบางกรวย เขตบางพลัด และเขตบางกอกน้อย 
  ทิศตะวันตก ติดกับเขตทวีวัฒนา 
  สภาพโดยทั่วไปของชุมชนในเขตตลิ่งชัน เป็นเขตที่มีสภาพพ้ืนที่คล้ายเกาะคือ ล้อมรอบด้วย
คลองทั้ง 4 ด้าน ทําให้เขตตลิ่งชันถูกตัดจากการเป็นเกาะแต่ยังมีน้ําล้อมรอบ 3 ด้าน คือ ทิศเหนือคลอง    
มหาสวัสดิ์ ทิศใต้ คลองบางเชือกหนัง ทิศตะวันออก คลองชักพระและคลองบางกอกน้อย การคมนาคมส่วน
ใหญ่ใช้เรือเป็นพาหนะ มีถนน 3 สายหลัก ประกอบด้วย ถนนบรมราชชนนี ถนนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี 
และถนนราชพฤกษ์ 
 

 2.5.3 อาชีพหลักของประชาชนในเขตตลิ่งชัน 

  เนื่องจากพ้ืนที่ของเขตตลิ่งชัน ด้านในยังคงเป็นพ้ืนที่สําหรับเกษตรกรรมซึ่งถือว่าเป็นอาชีพ
เก่าแก่ของคนในพ้ืนที่ ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา การทําสวน  รองลงมาคือ 
อาชีพค้าขาย รับจ้าง การใช้ที่ดินในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงเป็นการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการทําสวนผัก 
สวนผลไม้และไม้ยืนต้น หรือแม้กระทั่งการทําสวนไม่ดอกไม้ประดับ 

 

 2.5.4 การท่องเที่ยวภายในตลาดน้ าตลิ่งชัน 

  ตลาดน้ําตลิ่งชันมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้ งมีการจําหน่ายสินค้า อาหาร ผลผลิตทาง
การเกษตรและสินค้าที่มีความหลากหลายประเภท นักท่องเที่ยวสามารถจับจ่ายซื้อขายสินค้าภายในบริเวณ
ตลาดน้ําได้ โดยแบ่งโซนต่าง ๆ ตามประเภทของสินค้า คือ บริเวณทางเข้าตลาด จะจําหน่วยสินค้าประเภท
พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ทั้งไม้อดก ไม้ประดับ ต่อมาจะเป็นโซนการขายผลไม้ต่าง ๆ รวมทั้งผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ส้มโอ 
มะม่วง มะพร้าวน้ําหอมเป็นต้น ตลอดจนอาหารและขนมชนิดต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องดื่ม โดยส่วนใหญ่อาหารที่
จําหน่ายภายในบริเวณตลาดน้ําตลิ่งชันจะเป็นอาหารสําเร็จพร้อมรับประทาน เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
มาใช้บริการ ภายในบริเวณตลาดน้ําตลิ่งชัน  
 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  ธรพร สภารัตน์ (2558) ทําการศึกษาเรื่อง การใช้และความพึงพอใจบริการสื่อออนไลน์     
เพ่ือทําธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้บริการ ในเขตอําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ    
1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสื่อออนไลน์ เพ่ือทําธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้บริการในเขตอําเภอเมือง
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เชียงราย จังหวัดเชียงราย 2) ศึกษาความพึงพอใจ การใช้บริการสื่อออนไลน์ เพ่ือทําธุรกรรมทางการเงินของ
ผู้ใช้บริการในเขตอําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 3) ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้บริการสื่อ
ออนไลน์ เพ่ือทําธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้บริการในเขตอําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่าง เพศ 
อายุระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะกระบวนการในการ
ให้บริการสื่อออนไลน์ เพ่ือทําธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้บริการในเขตอําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตอําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่ทํา
ธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์ จํานวน 400 คน อาศัยเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม โดยใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าอัตราร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งการทดสอบการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ t – test และสถิติ F – test  
  ผลการศึกษาพบว่า ด้านความพึงพอใจการใช้บริการสื่อออนไลน์ เพ่ือทําธุรกรรมทางการเงิน
ของผู้ใช้บริการในเขตอําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละ
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสถานที่ให้บริการ และช่องทางการจัดจําหน่าย รองลงมาคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ นอกจากนี้ ผลการศึกษาเปรียบเมียบความพึงพอใจ พบว่า  ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกันมี
ความพึงพอใจในการรับบริการไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 
เพศหญิงมีความพึงพอใจมากกว่าเพศชาย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาจําแนกตาม
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของความพึงพอใจ 
  ปัญหาที่ผู้ใช้บริการสื่อออนไลน์ เพ่ือทําธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้บริการในเขตอําเภอเมือง 
เชียงราย จังหวัดเชียงราย พบมากที่สุด คือ ปัญหาด้านเทคนิค ได้แก่ ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล การใช้
บริการมีความล่าช้า และฟังก์ชั่นการใช้งานมีความยุ่งยาก ซับซ้อน 
 
  ยุวดี จริยานันทศักดิ์ (2558) ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตในการทําธุรกรรมทางการเงิน ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ศึกษาความเสี่ยงในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการทําธุรกรรมทางการเงิน ของลูกค้าธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 2) ศึกษาปัจจัยที่นําสู่โอกาสการเกิดความเสี่ยงมีผลต่อความเสี่ยง
ในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการทําธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
สาขาอุบลราชธานี  กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่ ใช้หรือเคยใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการทําธุรกรรมทางการเงินของ
ลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี มีจํานวน 290 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ตามสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่นําสู่โอกาสเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ด้านมิจฉาชีพ 
และด้านสถานที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการทําธุรกรรมทางการเงินของ
ลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01            
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ส่วนปัจจัยด้านบุคลไม่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการทําธุรกรรมทางการเงิน
ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 2) ปัจจัยที่นําสู่โอกาสเกิดความเสี่ยงปัจจัย
ด้านสถานที่ ด้านปลอดภัย และด้านมิจฉาชีพส่งผลต่อความเสี่ยงในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการทําธุรกรรม
ทางการเงินของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านบุคคล ไม่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการทํา
ธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี 

 
  อัญชลิกา พาภิรมย์ (2564) ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการการทําธุรกรรม
ทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้ง คือ ลูกค้าที่ลงทะเบียนใช้บริการการทํา
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากด (มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ จํานวน 400 คน อาศัยการสุ่มแบบบังเอิญ และใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปและวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ ความถี่ร้อยละและแบบจําลอง Ordered Logit โดยใช้เทคนิค
การประมาณความน่าจะเป็นสูงสุด 
  ผลการศึกษา  ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 90 เปอร์เซ็นต์ได้แก่ ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน  ความหลากหลายของรูปแบบการบริการ  ความ
สะดวกในการทํารายการ  ความปลอดภัยของข้อมูลทางการเงิน ขั้นตอนการใช้งานไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการ
ใช้งาน  และ ความเหมาะสมของอัตราค่าธรรมเนียม สําหรับปัญหาและอุปสรรคจากการใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภค ปัญหาด้านราคา ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ ปัญหาด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย และปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาด สําหรับข้อเสนอแนะของผู้บริโภค ส่วนใหญ่มีความคาดหวังให้
ทางผู้ให้บริการปรับลดอัตราค่าบริการลงจากอัตราค่าบริการในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังอยากให้ผู้ให้บริการเพ่ิม
ช่องทางการจัดจําหน่ายและมีบริการเสริมเพ่ิมเติมสําหรับลูกค้าท่ีใช้บริการดังกล่าว 
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บทที่ 3 
วิธีการศึกษา 

 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน เป็นการศึกษาวิจัย
แบบผสมเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ทั้งการศึกษาเชิงคุณภาพ และการศึกษาเชิง
ปริมาณ โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือการวิจัยข้อมูลแบบผสมผสาน (Multi Methodological Methods) 
ประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม (Questionnaire) 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยที่ผู้ศึกษามี
ขั้นตอนในการด้าเนินการดังนี้ 
 3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  3.1.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
  3.1.2 การสัมภาษณ์ 

3.1.3 เครื่องมือการวิจัย 
3.1.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  

3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ 
  3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 3.1.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
  การศึกษาเอกสารไม่ว่าจะเป็น รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย ฯลฯ เกี่ยวกับบริบทของตลาดน้้าตลิ่งชันและรูปแบบทางธุรกรรมการใช้ในการ
ซื้อสินค้าและบริการ 
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 3.1.2 การสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์เป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้รูปแบบทางธุรกรรมทางการเงินในการซื้อ

สินค้าและบริการ ภายในบริเวรณตลาดน้้าตลิ่งชัน รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบธุรกรรมทาง
การเงินในการซื้อสินค้าและบริการที่เหมาะสมภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย 
  1) ผู้ดูแลตลาดน้้าตลิ่งชัน คือ บุคคล คณะกรรมการ หรือหน่วยงาน   ที่ได้มอบหมายให้ท้าหน้าที่
ในการบริหารจัดการ ดูแลความเรียบร้อยภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน ใช้เทคนิคการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ้านวน 5 คน  
  2) ผู้ประกอบการร้านค้า คือ พ่อค้า แม่ค้า หรือกลุ่มคนที่เข้ามาเปิดให้บริการ ทุกรูปแบบภายใน
ตลาดน้้าตลิ่งชัน ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 – เดือนมกราคม 2564 ใช้เทคนิคการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ้านวน 
30 คน 
  3) ผู้มาใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชันที่มาใช้บริการภายในบริเวณตลาดน้้าตลิ่งชัน ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2564 ใช้เทคนิคการเลือกแบบบังเอิญ จ้านวน 30 คน 
   
 3.1.3 เครื่องมือการวิจัย 

ส้าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบ
กึง่โครงสร้าง (Semi-Structured Interview)     
 
 3.1.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1.1) น้าเสนอร่างแบบสัมภาษณ์ต่อที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบแก้ไขด้านส้านวนภาษาและความ
ครอบคลุมของเนื้อหา 

 1.2) เสนอแบบสัมภาษณ์ต่อผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และโครงสร้าง โดยก้าหนดค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับ
ความมุ่งหมายของการวิจัย (index of item object congruence หรือ IOC)  

 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับเนื้อหา (IOC)  
 +1     เมื่อแน่ใจว่าค้าถามมีความเหมาะสม 

  0     เมื่อไม่แน่ใจว่าค้าถามมีความเหมาะสมหรือไม่ 
 -1     เมื่อแน่ใจว่าค้าถามไม่มีความเหมาะสม 
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แล้วน้ามาแทนค่าในสูตร 
 
 
  IOC แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับเนื้อหา 
  ∑R  แทน    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาทั้งหมด 
   N แทน    จ้านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

ถ้าดัชนี IOC ค้านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อค้าถามนั้นเป็นตัวแทนลักษณะ เฉพาะกลุ่ม
พฤติกรรมนั้นถ้าข้อค้าถามใดมีค่าดัชนีต่้ากว่า 0.5 ข้อค้าถามนั้นถูกตัดออกไปหรือต้องปรับปรุงใหม่    
 
 3.1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บข้อมูลส้าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) กับผู้ดูแลตลาดน้้าตลิ่งชัน และผู้มาใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชัน  

 
3.1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) คือ การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการน้าข้อความบรรยายที่ได้จากการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วจดบันทึก ในลักษณะของการบันทึก
ภาคสนาม และท้าการวิเคราะห์แบบการตีความ 
 
3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ส้าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เรื่อง รูปแบบการจัดการธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน      
โดยใช้แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการด้าเนินการ ดังนี้  
 3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ส้าหรับการศึกษาเชิงปริมาณ คือ ผู้มาใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชัน ที่มา
ใช้บริการภายในบริเวณตลาดน้้าตลิ่งชัน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2564 ใช้เทคนิคการเลือกแบบ
บังเอิญ และเนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น กลุ่มตัวอย่าง ตัวอย่าง
สามารถค้านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยก้าหนดระดับค่า ความเชื่อมันร้อยละ 
95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549) ซึ่งสูตรในการค้านวณที่ใช้ในการศึกษา  
ครั้งนี้ คือ 
 



21 

 

                             สูตร     n  =  P(1 -P)Z2 
                                                   E2 

เมื่อ      n     แทน   ขนาดตัวอย่าง 
        P     แทน    สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยก้าลังสุ่ม 0.50 
            Z     แทน    ระดับความเชื่อมันที่ผู้วิจัยก้าหนดไว้  
                             Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 (ระดับ 0.05) 
            E     แทน     ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = 0.05 
 
           แทนค่า          n  = (.05)(1 - 0.5)(1.96)2 

                                           (0.05)2 

                                  = 384.16 
           ใช้ขนาดตัวอย่างน้อย  384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่เกิน   
ร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมันร้อยละ 95 เพ่ือความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขก้าหนด คือ ไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง 
   

3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่ งชัน              

ในการศึกษาเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม โดยที่การสร้างแบบสอบถามเกิดจากการศึกษาจาก
เอกสาร บทความ หนังสือ วารสารวิชาการ ฐานข้อมูลของหน่วยงาน การสัมภาษณ์ผู้ที่ให้ข้อมูลหลักจากการศึกษา
เชิงคุณภาพ เพ่ือน้ามาก้าหนดขอบข่ายในการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในรู ปแบบการจัดการ
ธุรกรรมทางการเงิน ภายในบริเวณการซื้อสินค้าในตลาดน้้าตลิ่งชัน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ช่วงอายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ 

 
ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินในซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่ง

ชัน เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบตัวเลือก โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้มากกว่า  1 ตัวเลือก 
และการสอบถามเกี่ยวกับระดับระดับความถี่ในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน 
เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบตัวเลือก โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 รูปแบบ โดย
ก้าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 
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ระดับส่วนมาก  คือ การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินรูปแบบนี้ ตั้งแต่ 76 – 100 % 
 ระดับบ่อยครั้ง  คือ การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินรูปแบบนี้ ตั้งแต่ 51 – 75  % 

ระดับบางครั้ง  คือ การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินรูปแบบนี้ ตั้งแต่ 26 – 50  % 
 ระดับนาน ๆ ครั้ง คือ การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินรูปแบบนี้ ตั้งแต่ 1 - 25  % 
 ไม่เคย  คือ การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินรูปแบบนี้ ตั้งแต่ 0 % 
 
ส่วนที่ 3 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชันต่อธุรกรรมทางการเงินใน

การซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชันเป็น แบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธี
ของ ลิเคิร์ท (Rensis Likert)  โดยจะก้าหนดระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับดังนี้ 

  5  หมายถึง  มากที่สุด 
  4  หมายถึง  มาก 
  3  หมายถึง  ปานกลาง 
  2  หมายถึง  น้อย 
  1  หมายถึง  น้อยที่สุด 
   
การแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์การประเมินผลโดยอิงเกณฑ์หาค่าเฉลี่ย เมื่อท้าการวิเคราะห์แปลผล และ

ก้าหนดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ โดยมีช่วงความกว้างเท่า ๆ กัน ซึ่งค้านวณโดยใช้สูตรการค้านวณ ดังนี้  
 
 ช่วงชั้นคะแนน    =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่้าสุด 
      ระดับการวัด  
    =  5-1 
          5 
    =   0.8 
   
ดังนั้น การแปลผลคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมาตราวัดแบบอันตรภาคหรือแบบช่วง ( Interval Scale)      

มีเกณฑ์ดังนี้ 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00  หมายถึง ความพึงพอใจของของผู้ใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชัน     

ต่อธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจของของผู้ใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชัน     

ต่อธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน อยู่ในระดับมาก 
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 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจของของผู้ใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชันต่อ
ธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน อยู่ในระดับปานกลาง 

 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจของของผู้ใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชันต่อ
ธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน อยู่ในระดับน้อย 

 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจของของผู้ใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชันต่อ
ธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

3.2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.2.3.1 ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) 

 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้และให้
ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องในด้านเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม รวมทั้ง การใช้
ส้านวน หรือถ้อยค้าที่สร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก แล้วน้ามาปรับรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และโครงสร้าง        
โดยก้าหนดค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับความมุ่งหมายของการวิจัย ( index of item object 
congruence หรือ IOC) (สุวรีย์ ศิริโภดาภิรมย์, 2546) 

การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับเนื้อหา (IOC)  
   +1      เมื่อแน่ใจว่าค้าถามมีความเหมาะสม 

0 เมื่อไม่แน่ใจว่าค้าถามมีความเหมาะสมหรือไม่ 
-1      เมื่อแน่ใจว่าค้าถามไม่มีความเหมาะสม   

แล้วน้ามาแทนค่าในสูตร 
 
 
    IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับเนื้อหา 
    ∑R       แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาทั้งหมด 
    N แทน จ้านวนผู้เชี่ยวชาญ 

  ถ้าดัชนี IOC ค้านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อค้าถามนั้นเป็นตัวแทนลักษณะ 
เฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้นถ้าข้อค้าถามใดมีค่าดัชนีต่้ากว่า 0.5 ข้อค้าถามนั้นถูกตัดออกไปหรือต้องปรับปรุงใหม่  
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ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
และโครงสร้าง โดยก้าหนดค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับความมุ่งหมายของการวิจัย (index of 
item object congruence หรือ IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการตรวจสอบพบว่า 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อ 1 – ข้อ 5 มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค้าถามกับเนื้อหา (index of item object congruence หรือ IOC) เท่ากับ 1.00 

ส่วนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการทางธุรกรรมทางการเงิน
ในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน ข้อ 1 - ข้อ 3 มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับเนื้อหา ( index of 
item object congruence หรือ IOC) เท่ากับ 1.00 

ส่วนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชัน
ต่อธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน ข้อ 1 - ข้อ 13 มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถาม
กับเนื้อหา (index of item object congruence หรือ IOC) เท่ากับ 1.00 

 
3.2.3.2 การหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 

ผู้วิจัยน้าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (try out) กับผู้มาใช้บริการ
บริเวณตลาดน้้าตลิ่งชัน จ้านวน 30 ชุด โดยแบ่งตามความเหมาะสมน้าผลการทดลองใช้ มาหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 

การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, Lee Joseph, 1971) 
 
 
 

เมื่อ      α       แทน    สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 

               n        แทน    จ้านวนข้อของเครื่องมือวัด 

                        แทน    คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ 

                       แทน    คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 

   
ทั้งนี้ หากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) มีค่ามากกว่า 0.7 ถือได้ว่า

แบบสอบถามฉบับนี้มีความน่าเชื่อถือสามารถน้าไปใช้เป็นแบบสอบถามในการศึกษาต่อไป ส้าหรับการศึกษาครั้งนี้ 

2s i

2s t
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ผู้วิจัยท้าการทดลองใช้เครื่องมือ และหาค่าความเชื่อมั่น พบว่า แบบสอบถามนี้ภาพรวม มีค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ 
0.965 เมื่อพิจารณาในแต่ละส่วน พบว่า 

1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.865 
2) ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการทางธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้า

ตลิ่งชัน มีค่าความเชื่อมั่น 0.957 
3) ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชันต่อธุรกรรมทางการเงินในการ

ซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน ภาพรวมมีค่าความเชื่อม่ัน 0.980 
 3.1) ด้านบริการ มีค่าความเชื่อมั่น 0.950 
 3.2) ด้านระบบ มีค่าความเชื่อมั่น 0.970 

 
3.2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ส้าหรับการศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการธุรกรรมทางการเงินในการซื้อ

สินค้าตลาดน้้าตลิ่งชันตามเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส้ารวจ ดังนี้ คือ 1) ผู้ดูแล
ตลาดน้้าตลิ่งชัน 2) ผู้มาใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชัน และ 3) ผู้ประกอบการร้านค้า ภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน        
เพ่ือประเมินรูปแบบการจัดการธุรกรรมทางการเงินส้าหรับผู้มาใช้บริการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน 
 

3.2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  โดยน้าข้อมูลจากแบบสอบถามผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส้าเร็จรูป เพ่ือด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติดังนี้ 
  1) การทดสอบค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ใช้การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์
ระดับความเชื่อม่ัน (Reliability Coefficient) 
  2) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยท้าการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency)   
แล้วสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษารูปแบบการจัดการธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน  เป็นการศึกษา
พฤติกรรมการใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินของผู้มาใช้บริการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน ตลอดจนการประเมิน
ความพึงพอใจต่อรูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน และค้นหา
รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการที่เหมาะสมภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน เป็นการศึกษาวิจัย
แบบผสมเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ทั้งการศึกษาเชิงคุณภาพ และการศึกษา
เชิงปริมาณ โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือการวิจัยข้อมูลแบบผสมผสาน (Multi Methodological Methods) 
ประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม (Questionnaire) 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในบทนี้   
จึงเป็นการแสดงผลการศึกษา โดยแสดงผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 4.1 การศึกษาพฤติกรรมการใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินของผู้มาใช้บริการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน 
 4.2 การประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน 
 4.3 ค้นหารูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการที่เหมาะสมภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน 
 
4.1 การศึกษาพฤติกรรมการใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินของผู้มาใช้บริการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน 
 การศึกษาพฤติกรรมการใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินของผู้มาใช้บริการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน 
เป็นการสัมภาษณ์ เชิ งลึกกับกลุ่ มผู้ ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย 1)  ผู้ ดูแลตลาดน้้ าตลิ่ งชัน  และ                     
2) ผู้ประกอบการร้านค้า จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นการสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
บริการทางการเงินในซื้อสินค้าหรือบริการภายใต้ตลาดน้้าตลิ่งชัน สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
 4.1.1 พฤติกรรมการใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินของผู้มาใช้บริการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน 
  การสัมภาษณ์ เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินของผู้มาใช้บริการซื้อ
สินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน ผู้วิจัยสามารถอธิบายแยกแต่ละกลุ่ม ตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ผู้ดูแลตลาดน้้าตลิ่งชัน 
  ผู้ดูแลตลาดน้้าตลิ่งชัน คือ บุคคล คณะกรรมการ หรือหน่วยงาน ที่ได้มอบหมายให้ท้าหน้าที่
ในการบริหารจัดการ ดูแลความเรียบร้อยภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน สามารถการสัมภาษณ์ได้จ้านวน 3 คน      
คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า รูปแบบธุรกรรมทางการเงินที่น้ามาใช้ในการซื้อสินค้าและ
บริการปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น ประกอบด้วย เงินสด โอนเงินเข้าบัญชี การโอนเงินผ่าน
แอพพลิเคชั่น และผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ความหลากหลายของรูปแบบธุรกรรมนี้เป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
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“…จากที่ผมได้มีโอกาสไปสํารวจตลาด ตามปกติ เพ่ือดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณตลาด 
เท่าที่สังเกต ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อของ ก็จะใช้เงินสดในการซื้อของกัน ผมมองว่า มันง่าย 
สะดวก เพราะธรรมชาติคนเราต้องพกเงินสดติดตัวอยู่แล้ว เป็นความเคยชิน แต่ช่วงหลังๆ 
พอรัฐบาลมีการให้เงินผ่านเป๋าตัง พ่อค้าแม่ค้า ก็ปรับตัวมีการสแกนด์กันมากขึ้น เพราะพ่อค้า
แม่ค้าก็อยากขายของ อยากมีรายได้ ก็ต้องปรับตัวกันไป...” (ผู้ดูแลตลาดน้้าตลิงชัน ท่านที่ 1, 
24 เมษายน 2664, กรุงเทพมหานคร)  

 
  “…การจ่ายเงินในการซื้อขายของในตลาด ส่วนมากก็จะเป็นเงินสดกันนะ เพราะมันสะดวก  

ง่าย ไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก หรือซับซ้อน แต่ก็เริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นในการจ่ายเงิน 
เห็นมีสแกนด์ QR Code ใช้แอพเป๋าตัง กันอยู่ แต่ก็คิดว่า เงินสดน่าจะสะดวกสบายที่สุด ทั้ง
พ่อค้าแม่ค้า และคนมาซื้อของ...” (ผู้ดูแลตลาดน้้าตลิงชัน ท่านที่ 2, 24 เมษายน 2664, 
กรุงเทพมหานคร)  

 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก กลุ่มที่ 1 ผู้ดูแลตลาดน้้าตลิ่งชัน สามารถสรุปพฤติกรรมการใช้

รูปแบบธุรกรรมทางการเงินของผู้มาใช้บริการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน ประกอบด้วย 1. เงินสด 2. โอนเงินเข้า

บัญชีธนาคาร 3. แอพพลิเคชั่น เช่น เป๋าตังค์ และ 4. ระบบออนไลน์ โดยการสแกนด์ QR Code 

  กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการร้านค้า 
  ผู้ประกอบการร้านค้า คือ พ่อค้า แม่ค้า หรือกลุ่มคนที่เข้ามาเปิดให้บริการ ทุกรูปแบบภายใน
ตลาดน้้าตลิ่งชัน สามารถสัมภาษณ์ได้จ้านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ได้แสดงความคิดเห็นว่า เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ผู้เข้ามาใช้บริการภายในบริเวณตลาด
น้้าน้อยลง ตามมาตรการเฝ้าระวังของนโยบายภาครัฐ และผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่ก็มีการปรับตัว มีการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้น เดิมทีจะเป็นเงินสด แต่ในปัจจุบันร้านค้าในบริเวณ
ตลาดก็ปรับตัว มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท้าธุรกรรมทางการเงิน เป็นการจ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่น 
การจ่ายเงินผ่าน QR Code เพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกันให้มากท่ีสุด แต่ก็ยังคงมีการใช้เงินสดกันอยู่ เนื่องจากผู้
มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ ที่มาจับจ่ายใช้สอยกานเป็นปกติ ก็จะไม่ได้มี ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
เท่าท่ีควร จึงสะดวกใช้เป็นเงินสด ในการซื้อขายสินค้าและบริการภายในบริเวณตลาดน้้าตลิ่งชัน 

  “…ป้าก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีอะไรมากมาย ป้าก็เลือกใช้ซื้อขายแบบเงินสด เป็นหลัก  
ป้ามองว่า มันสะดวกสําหรับป้า ป้าเป็นคนในพ้ืนที่ อายุมากแล้ว ไม่ค่อยได้รู้เรื่องเทคโนโลยี
เยอะ ป้าก็จะถนัดซื้อขายแบบเงินสดมากกว่า...” (ผู้ประกอบการร้านค้า คนที่ 5, 25 
เมษายน 2564, กรุงเทพมหานคร) 
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  “… ณ ตอนนี้ รัฐบาลเยียวยาประชาชน ให้เงินผ่านแอพพลิเคชั่น โครงการคนละครึ่ง หรือ ม. 
33 พ่ีก็ต้องปรับตัวเนอะ เพราะลูกค้าบางคนสะดวกใช้แอพ สแกนด์ พ่ีก็ต้องเข้าร่วมโครงการ 
สแกนด์กับเขาในฐานผู้ประกอบการ แล้วค่อยได้เงินที่หลัง ตอนนี้ อะไรทําได้ก็เอาไปก่อน เรา
มันพ่อค้าแม่ค้าเนอะ ก็อยากมีรายได้ ก็เอาทุกวิถีทาง รูปแบบเงินสดก็ยังมีนะ เพราะบางคน
ไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือไม่ได้รับอนุมัติเงิน  พ่ีก็ต้องปรับตัวและสร้างความ
หลากหลายหละ ไม่งั้นจะอยู่รอดยังไง....” (ผู้ประกอบการร้านค้า คนที่ 8, 25 เมษายน 
2564, กรุงเทพมหานคร) 

 
  “…ในร้านของพ่ี ก็เน้นการจ่านเงินสด เป็นหลักหละ แต่บางครั้งเวลาที่ซื้อของลูกค้าบางคน  

เงินไม่พอ หรือไม่ได้เตรียมมา พ่ีก็จะให้โอนเงินผ่านบัญชีของร้านบ้าง แล้วตอนนี้ มานมีแอพ 
เป๋าตัง เข้ามา ซื้อขายผ่านแอพนี้ มันก็สะดวกดี แต่พ่ีว่ายังไง ใจพ่ีก็ชอบเงินสดกว่านะ มาน
เห็นเป็นตัวเงินดี ง่าย สะดวก รวดเร็ว บางทีลุกค้าหน้าร้านเยอะ พ่ีคนเดียวไม่ได้ เดี๋ยวคนนี้
สแกนด์ คนนี้เงินสด ก็ต้องปรับๆ ตัวตามสถานการณ์ไป ในอนาคตพ่ีก็ไม่รู้ว่ารูปแบบการซื้อ
ขายจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน ความรู้สึกส่วนตัวพ่ีชอบแบบซื้อขายเงินสดมากกว่า...” 
(ผู้ประกอบการร้านค้า คนที่ 12, 25 เมษายน 2564, กรุงเทพมหานคร) 

 
  “…ตอนนี้โควิด เริ่มซาลง แต่ไม่รู้จะกลับมาอีกไหม บางครั้งการซื้อขายผ่านเงินสด ก็มีความ 

เสี่ยงในการสัมผัส แต่พ่ีเองก็เลือกไม่ได้ ตามใจลูกค้า พ่ีก็เลยมีรูปแบบการจ่ายเงินเวลาที่ซื้อ
ของร้านพ่ี หลายแบบ ตั้งแต่เงินสด โอนเงินผ่านธนาคาร สแกนด์ผ่านแอพ แม่มณี หรือ ที่
ตอนนี้กําลังใช้กัน คือ เป๋าตัง ตาม ม. 33 หรือ ตอนก่อนก็จะเป็นคนละครึ่ง พ่ีก็เลือกเอาที่
สะดวกลูกค้าเป็นหลัก ลูกค้าสะดวกแบบไหน พ่ีก็มีหมด เรามันพ่อค้าเนอะ ทําวิธีการไหน
แล้วได้เงินมาก็ทํา...” (ผู้ประกอบการร้านค้า คนที่ 24, 25 เมษายน 2564, กรุงเทพมหานคร) 

 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถสรุปพฤติกรรมการใช้

รูปแบบธุรกรรมทางการเงินของผู้มาใช้บริการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน ประกอบด้วย 1. เงินสด                 
2. แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น เป๋าตัง true wallet 3. สแกนด์ QR  
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จากข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจ้านวน 2 กลุ่ม เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
รูปแบบธุรกรรมทางการเงินของผู้มาใช้บริการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์บทสัมภาษณ์
จนน้ามาเป็นข้อสรุปรูปแบบธุรกรรมทางการเงินของผู้มาใช้บริการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชันได้ดังนี้ 
 

รูปแบบธุรกรรมทางการเงิน นิยามความหมาย 
1. เงินสด เงินสดในมือ 
2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ลูกค้าท้าการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกอบการร้านค้า 
3. แอพพลิเคชั่น การท้าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่น  เช่น Mobile 

Banking, เป๋าตัง, True Wallet เป็นต้น 
4. ระบบออนไลน์ การโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ Scan 

QR Code เป็นต้น 
 
 4.1.2 ความถี่ในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน 
  การสัมภาษณ์ เกี่ยวกับความถี่ในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ของผู้มาใช้บริการซื้อ
สินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน ผู้วิจัยสามารถอธิบายแยกแต่ละกลุ่ม ตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ผู้ดูแลตลาดน้้าตลิ่งชัน 
  ผู้ดูแลตลาดน้้าตลิ่งชัน สามารถการสัมภาษณ์ได้จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นว่า จากการสอบถามผู้ประกอบการร้านค้า พบว่า จากการสังเกต และร่วมพูดคุยกับ
ผู้ประกอบการร้านค้า พบว่า ร้านค้าภายในบริเวณตลาดน้้าเกินครึ่งหนึ่ง มีการปรับตัวเกี่ยวกับรูปแบบการจ่าย
ค้าสินค้าและบริการภายในบริเวณตลาดน้้าตลิ่งชัน โดยอันดับที่ 1 คือ เงินสด อับดับที่ 2 คือ โอนผ่าน
แอพพลิเคชั่น และอันดับที่ 3 คือ โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประกอบการ ดังนั้น ความถี่ในการใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงิน ส่วนมากจะเป็นเงินสด  

“…เท่าที่ผมเดินคุยกับพ่อค้าแม่ค้า หรือสังเกตเอาก็เห็นว่า คนมาซื้อของส่วนใหญ่ก็จะใช้เงิน
สด เพราะมองว่า มันง่าย สะดวกสบายทั้งพ่อค้าแม่ค้า และคนซื้อ บางคนไม่มีอินเตอร์เน็ต 
ไม่ได้โหลดแอพ บ้างละ จึงเห็นส่วนใหญ่ใช้เงินสดกัน...” (ผู้ดูแลตลาดน้้าตลิงชัน ท่านที่ 3, 24 
เมษายน 2664, กรุงเทพมหานคร)  

 
  “…ช่วงนี้ ก็เห็นคนใช้แอพ กันเยอะนะ เป๋าตัง ตาม ม.33 เพราะเงินได้มาจากรัฐ ก็เอามาใช้ 

กัน เศรษฐกิจแบบนี้ อันไหนใช้ได้ก็ใช้กันไป ก่อนหน้านี้ ก็จะมี จ่ายคนละครึ่ง ก็ใช้แอพเป๋าตัง 
การเยียวยาของรัฐบาล มันออกมาเป็นเงินสดไม่ได้ ประชาชนหรือลูกค้าก็ต้องโหลดแอพ เพ่ือ
เอาเงินมาใช้ หากย้อนกลับไปสมัยก่อน 1 – 2 ปี ก็ไม่มีหรอก แอพเป๋าตัง ก็จะใช้เงินสดกัน
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เป็นหลักหละ ง่ายดี สะดวกดี แต่ตอนนี้โควิดระบาด การสัมผัสเงินสดก็เสี่ยง มีแอพก็ดี คนไม่
มีก็ใช้เงินสดไป...” (ผู้ดูแลตลาดน้้าตลิงชัน ท่านที่ 1, 24 เมษายน 2664, กรุงเทพมหานคร) 

 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก กลุ่มที่ 1 ผู้ดูแลตลาดน้้าตลิ่งชัน สามารถสรุปความคิดเห็นได้ว่า 

ความถี่ในการใช้บริการรูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน พบว่ า 
เงินสด เป็นรูปแบบธุรกรรมที่มีการใช้บ่อยที่สุด รองลงมา คือ การใช้แอพพลิเคชั่น เช่น เป๋าตัง เป็นต้น 

 
  กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการร้านค้า 

 ผู้ประกอบการร้านค้า คือ พ่อค้า แม่ค้า หรือกลุ่มคนที่เข้ามาเปิดให้บริการ ทุกรูปแบบภายใน
ตลาดน้้าตลิ่งชัน สามารถสัมภาษณ์ได้จ้านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ได้แสดงความคิดเห็นว่า ภายใต้
รูปแบบทางธุรกรรมทางการเงินในการซื้อขายสินค้าและบริการภายในบริเวณตลาดน้้าตลิ่งชัน รูปแบบเงินสด 
เป็นรูปแบบที่มีการใช้เป็นส่วนใหญ่ รองลงมา คือ การใช้แอพพลิเคชั่น ที่มีความถี่การใช้ในระดับบ่อยครั้ง 
ต่อมารูปแบบของระบบออนไลน์ มีการใช้อยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง เนื่องจากสินค้าและบริการส่วนใหญ่ มีราคาที่
ไม่แพงจนเกินไป เงินสดที่เตรียมมานั้นเพียงพอต่อการใช้สอย นอกจากบางครั้งเงินไม่พอจริง ๆ ก็จะมีการโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคาร ของผู้ประกอบการร้านค้า  

 “….ร้านพี่ขายของกินเป็นหลัก วงเงินที่ลูกค้าซื้อก็ไม่เยอะ หลัก 10 หรือ หลัก 100 เงินสด 
จึงสะดวกท่ีสุด ทําให้ส่วนมาก คนมาซื้อของจะใช้เงินสด มันง่ายและสะดวกดี แต่ตอนนี้เริ่มมี
แสกนด์บางแล้ว ตามเงินที่เขาได้มาจากรัฐบาล...” (ผู้ประกอบการร้านค้า คนที่ 5, 25 
เมษายน 2564, กรุงเทพมหานคร) 
 
“…ตอนนี้กําลังฮิตเลย จ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ก็เวลามาจ่ายค่าของลุกค้าก็จะถาม 
มีแสกนด์ไหมพ่ี ก็ต้องบอกเขามี เขาก็ทําการแสกนด์กัน ช่วงนี้ก็จะบ่อยหน่อย เพราะเงินใน
แอพยังไม่หมด แต่ถ้าช่วงไม่มีเงินในแอพ ก็จะใช้เงินสดกันเป็นส่วนใหญ่ละ ง่ายดี สะดวกเขา 
และสะดวกเรา...” (ผู้ประกอบการร้านค้า คนที่ 12, 25 เมษายน 2564, กรุงเทพมหานคร) 
 
“…การโอนเงินผ่านบัญชี ที่ร้านพ่ีมีน้องนะ เพราะลูกค้าบอกว่า เมื่อก่อน เวลาที่จะโอนเงิน 
มันเสียค่าธรรมเนียม ลูกค้าก็ไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมดันก็จะควักเงินสดมาจ่าย แต่ที่ร้านพ่ีก็
มีช่องทางการจ่ายเงินที่หลากหลายนะ เอาที่ลูกค้าสะดวก สะดวกแบบไหนจ่ายแบบนั้น เป็น
การอํานวยความสะดวกให้ลูกค้าไป เราก็อยากได้เงิน ทําไงได้ก็ต้องหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะทํา
ให้ได้เงินมา...” (ผู้ประกอบการร้านค้า คนที่ 17, 25 เมษายน 2564, กรุงเทพมหานคร) 
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“…สมัยนี้รูปแบบการชําระเงินก็มีหลายช่องทางนะ เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้า การ
โอนเงินเข้าบัญชีร้านค้า ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะที่ร้านพ่ีมี แต่นานๆ ครั้ง จะมีลูกค้าโอนเงินเข้า 
เพราะวงเงินที่จะจ่ายมานน้อย บางทีโอนเงินเข้า ผ่านบัญชี มีค่าธรรมเนียมอีก ลูกค้าบอกไม่
คุ้ม แต่ถ้าเงินไม่พอจริงๆ ไม่ได้กดเงินสดมา ก็ต้องยอมเสียค่าธรรมเนียม แต่ช่วงหลังๆ นี้ ไม่
เสียค่าธรรมเนียมแล้วนี่  แต่ลูกค้าก็ไม่ค่อยนิยมใช้กันนะ อาจจะไม่ค่อยสะดวก... ” 
(ผู้ประกอบการร้านค้า คนที่ 1, 25 เมษายน 2564, กรุงเทพมหานคร) 

 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการร้านค้า สามารถสรุปความคิดเห็นได้ว่า 

ความถี่ในการใช้บริการรูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน พบว่า 
เงินสด เป็นรูปแบบธุรกรรมที่มีการใช้บ่อยที่สุด รองลงมา คือ การใช้แอพพลิเคชั่น เช่น เป๋าตัง เป็นต้น  ต่อมา 
คือ ระบบออนไลน์ ผ่านการสแกนด์ QR Code ที่มีความถี่ในระดับบางครั้ง และความถี่ในการโอนเงินเข้า
ระบบบัญชีของผู้ประกอบการ อยู่นระดับนานๆ ครั้ง 

 
4.1.3 ประโยชน์ที่ค้านึงถึงในการเลือกใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน 

  การสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการค้านึงถึงในการเลือกใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้า
ตลาดน้้าตลิ่งชัน ผู้วิจัยสามารถอธิบายแยกแต่ละกลุ่ม ตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ผู้ดูแลตลาดน้้าตลิ่งชัน 

  ผู้ดูแลตลาดน้้าตลิ่งชัน สามารถการสัมภาษณ์ได้จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
ส่วนใหญ่มองว่า การเลือกใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน ผู้มาซื้อสินค้าและ
บริการจะค้านึงถึง ความสะดวกสบายเป็นหลัก หมายถึง มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน หรือยากต่อความเข้าใจ 
ประเด็นต่อมา คือ ความรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องใช้ระยะเวลามากในการซื้อสินค้าหรือบริการ แล้วก่อให้เกิดการ
ประหยัดเวลา บางครั้งเราต้องการซื้อสินค้าหรือบริการที่หลากหลาย จะได้ไม่ต้องเสียเวลา  

  “…นอกจากที่ผมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบตลาดแล้ว ผมก็เป็นผู้บริโภคท่านหนึ่งที่มาซื้อ 
สินค้าและบริการ ภายในบริเวณตาดน้ํา ผมก็จะเลือกจ่ายเงินด้วยวิธีการที่ผมมองว่า 
สะดวกสบายสําหรับผม ไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน เพราะบางครั้ง บางช่วงเวลาผม
อาจจะเร่งรีบไปทําธุระ หรือ ทํากิจกรรมอ่ืน ถ้าเสียเวลากับขั้นตอนการจ่ายเงินมาก 
ผมก็จะพยายามเลี่ยง อีกอยากจะได้ไม่เสียเวลาด้วย...” (ผู้ดูแลตลาดน้้าตลิ่งชัน ท่าน
ที่ 3, 24 เมษายน 2664, กรุงเทพมหานคร) 
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“…เท่าที่สั ง เกตเห็น พ่ีมองว่า ลูกค้าเขาจะเลือกจ่ ายเงินในวิธีที่ เขาคิดว่ า 

สะดวกสบาย รวดเร็ว ไม่เสียเวลาเขา เขามาตลอดเขาก็อยากมาซื้อของ หาของกิน

ภายในตลาด หลาย ๆ ร้าน ถ้ามัวแต่เสียเวลาในการจ่ายเงินมากไป ก็หมดเวลา 

อาจจะได้ของหรือเดินซื้อไม่ทั่วตลาด เลยมองว่า การเลือกใช้รูปแบบการจ่ายเงิน

ของเขาเน้น ที่สะดวกสบาย ทั้งคนซื้อและแม่ค้า ตัวแม่ค้าเองก็บังคับเขาไม่ได้ ว่าจะ

ให้เขาจ่ายแบบไหน ร้านค้าก็ต้องมีวิธีการหรือรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือรองรับการ

จ่ายเงินตรงนี้...” (ผู้ดูแลตลาดน้้าตลิ่งชัน ท่านที่ 2 , 24 เมษายน 2664, 

กรุงเทพมหานคร) 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก กลุ่มที่ 1 ผู้ดูแลตลาดน้้าตลิ่งชัน สามารถสรุปความคิดเห็นได้ว่า 
ประโยชน์ที่ค้านึงถึงในการเลือกใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าภายในบริเวรณตลาดน้้าตลิ่งชัน 
คือ ความสะดวกสบาย ความรดวเร็ว การประหยัดเวลา 
 

กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการร้านค้า 
   ผู้ประกอบการร้านค้า คือ พ่อค้า แม่ค้า หรือกลุ่มคนที่ เข้ามาเปิดให้บริการ          
ทุกรูปแบบภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน สามารถสัมภาษณ์ได้จ้านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ได้แสดงความ
คิดเห็นว่า ประโยชน์ที่ลูกค้าค้านึงถึงเวลาเลือกใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการจ่ายค้าสินค้าหรือบริการ 
อันดับแรกคือ ความสะดวกสบาย เป็นความสะดวกสบายทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งลูกค้าและผู้ประกอบการร้านค้า อันดับ
ที่ 2 คือ ความรวดเร็ว ที่ผู้ประกอบการร้านค้าต้องไม่สร้างขั้นตอนหรือเงื่อนไขในการช้าระเงินค่าสินค้าหรือ
บริการที่ซับซ้อน เพราะอาจจะท้าให้ลุกค้าเกิดความเบื่อหน่าย รอไม่ไหว จนไม่อยากซื้อสินค้าหรือบริการที่
ร้านค้าของตนเอง อับดับที่ 3 คือ ความแม่นย้า ในการค้านวณค่าสินค้าและบริการต้องมีความแม่นย้า มีความ
ชัดเจน เพ่ือให้ลุกค้าเกิดความพึงพอใจ และกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งหน้าอีก 
   “…หนูมองว่า การจ่ายเงินของลูกค้า เขาคงเน้นที่ว่าสะดวกสบาย ว่าเขาอยากจะ 

จ่ายเงินในรูปแบบไหน หนูในฐานะที่เป็นแม่ค้าก็ต้องหารูปแบบหรือวิธีการจ่ายเงิน
ให้หลากหลาย พร้อมต่อการเลือกใช้บริการของลูกค้า หนูมี่สิทธิ์บังคับว่าจะให้เขา
จ่ายแค่เงินสด บางคนไม่มีเงินสด มีเงินในแอพพลิเคชั่น หนุก็ต้องศึกษาวิธีการ
จ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่น ถ้ามีช่องทางการชําระเงินแค่ช่องทางเดียว หนูก็ไม่มี
รายได้พอดี ยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ วิธีการไหนจะได้เงินจากการขายของ หนูก็ต้องทํา
...” (ผู้ประกอบการร้านค้า คนที่ 4, 25 เมษายน 2564, กรุงเทพมหานคร) 
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“…ร้านพี่ขายของกิน ซึ่งเป็นสินค้าส่วนใหญ่ของตลาด เวลาที่เขาจ่ายเงินค้าของของ
พ่ี เขาก็คงเน้นที่ รวดเร็ว ประหยัดเวลา เป็นหลักนะพ่ีว่า ค่าสินค้ามานไม่ได้เยอะ
อะไร ราคาหลัก 10 หลัก 100 ราคาม่สูงมาก ลูกค้าก็เน้นวิธีการจ่ายเงินที่มันรวดเร็ว 
สะดวกลูกค้า พ่ีก็เป็นแม้ค้า ลูกค้าจ่ายอะไรก็เอาหมดหละ อาจจะล่าช้าสําหรับพ่ี แต่
สะดวกลูกค้าพ่ีก็ยอม แล้วยิ่งช่วงที่ผ่านมา มีแอพเป๋าตัง ก็ต้องสแกนด์กัน ลูกค้า
สะดวกพ่ีก็ยินดี ไม่มีปัญหา...” (ผู้ประกอบการร้านค้า คนที่ 9, 25 เมษายน 2564, 
กรุงเทพมหานคร) 
 
“…การจ่ายเงินค่าของที่ซื้อ พ่ีว่าลูกค้าเขาเป็นคนเลือก ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรที่เขา
เลือก เขาก็ต้องคิดหละว่า มันสะดวกเขาไหม ประหยัดเวลาไหม แม่นยําหรือป่าว 
เพราะเขาจะได้ไม่เสียเวลามาก และในช่วงสถานการณ์โควิดด้วย อยากรีบซื้อรับ
กลับหละพ่ีว่า แต่ยังไงก็ต้องกินต้องใช้ เลยไม่อยากจะเสียเวลามากกับแค่การ
จ่ายเงิน แต่พ่ีก็ต้องเตรียมพร้อม มีรูปแบบการจ่ายเงินที่หลากหลายเอาไว้...” 

(ผู้ประกอบการร้านค้า คนที่ 16, 25 เมษายน 2564, กรุงเทพมหานคร) 
 
“…พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดน้ําตลิ่งชัน ทุกวันนี้ก็ปรับตัวกันค่อนข้างเยอะเลยนะ ในการ
เลือกสร้างรูปแบบการจ่ายเงินที่หลากหลาย เช่น เงินสด แอพ โอนเงิน สแกนด์ QR 
Code เพ่ือตอบสองความต้องการของลูกค้า หรืออํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า 
ตัวลูกค้าเองก็ต้องนึกละว่า จ่ายแบบไหนสะดวกสบาย รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน ไม่
เสียเวลาเยอะ ก็ว่ากันไป ดังนั้น ร้านค้าต่าง ๆ ก็ต้องปรับตัวให้มีความหลากหลายใน
รูปแบบการจ่ายเงินต่อไป ในอนาคตอาจจะมีรูปแบบที่มากขึ้น พ่อค้าแม่ค้าก็ต้อง
เรียนรู้ เพ่ือให้ใช้งานเป็น เพราะจะปฏิเสธลูกค้า เนื่องจากไม่มีวิธีการจ่ายเงินแบบนี้
ไม่ได้...” (ผู้ประกอบการร้านค้า คนที่ 22, 25 เมษายน 2564, กรุงเทพมหานคร) 

 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก กลุ่มที่ 2  ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถสรุปความคิดเห็นได้ว่า 

ประโยชน์ที่ค้านึงถึงในการเลือกใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าภายในบริเวรณตลาดน้้าตลิ่งชัน 
คือ ความสะดวกสบาย ความแม่นย้า ความรดวเร็ว 

 
จากข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจ้านวน 2 กลุ่ม เกี่ยวกับประโยชน์ที่ค้านึงถึง

ในการเลือกใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าภายในบริเวรณตลาดน้้าตลิ่งชัน ผู้วิจัยสามารถ
สังเคราะห์บทสัมภาษณ์จนน้ามาเป็นข้อสรุปของประโยชน์ที่ค้านึงถึงในการเลือกใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงิน
ในการซื้อสนิค้าภายในบริเวรณตลาดน้้าตลิ่งชัน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
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ประโยชน์ที่ค้าถึงถึง นิยามความหมาย 
1. ความสะดวกสบาย ลักษณะของการช้าระค่าสินค้าหรือบริการในรูปแบบที่เหมาะสม ไม่มีเงื่อนไขที่

ซับซ้อน ต่อผู้ประกอบการร้านค้าและผู้มารับบริการ 
2. ความรวดเร็ว ลักษณะของการช้าระสินค้าหรือบริการทันทีโดยไม่ต้องรอคิว หรือคอยรับ

บริการนานเกินสมควร 
3. ประหยัดเวลา ลักษณะของการช้าระสินค้าหรือบริการที่ไม่ต้องใช้ระยะเวลานานเกินสมควร  
4. ความแม่นย้า ลักษณะของการช้าระสินค้าหรือบริการที่ถูกต้อง ไม่คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด 

 
4.2 การประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการภายในตลาดน้้า
ตลิ่งชัน 
 การศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการภายใต้ตลาดน้้าตลิ่งชัน 

เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม ที่เกิดจากการ

สัมภาษณ์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 2 กลุ่ม คือ 1. ผู้ดูแลตลาดน้้าตลิ่งชัน  และ 2. ผู้มาใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชัน 

โดยผู้วิจัยท้าการวิเคราะห์เนื้อหา แล้วท้าการสร้างแบบสอบถามในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ

ธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน ทั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 384 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถอธิบายรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตามตารางท่ี 4.1 ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1 จ้านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(N = 384) 

ข้อมูลทั่วไป จ้านวน ร้อยละ 
เพศ 
 

 
ชาย 
หญิง 

 
157 
227 

 
40.89 
59.11 

รวม 384 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 จ้านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
(N = 384) 

ข้อมูลทั่วไป จ้านวน ร้อยละ 
ช่วงอาย ุ
 

 
ต่้ากว่า 18 ปี 
18 – 21 ปี 
22 – 25 ปี 
26 – 30 ปี 
31 – 35 ปี 
36 – 40 ปี 
41 – 45 ปี 
มากกว่า 45 ปีขึ้นไป 

 
27 
25 
28 
23 
62 
31 
47 
141 

 
7.00 
6.50 
7.30 
6.00 
16.10 
8.10 
12.20 
36.70 

รวม 384 100.00 
ระดับการศึกษา 
 

 
มัธยมศึกษา 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 
ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
ปริญญาโท 
อ่ืน ๆ  

 
121 
65 
89 
68 
41 

 
31.51 
16.93 
23.18 
17.71 
10.67 

รวม 384 100.00 
รายได้ เฉลี่ ยต่อ
เดือน 
 

 
น้อยกว่า 10,000 บาท 
10,000 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,0001 บาทขึ้นไป 

 
89 
140 
67 
88 

 
23.20 
36.50 
17.40 
22.90 

รวม 384 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 จ้านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
(N = 384) 

ข้อมูลทั่วไป จ้านวน ร้อยละ 
อาชีพ 
 

 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 
ผู้ประกอบการร้านค้า 
นักเรียน / นักศึกษา 
อ่ืน ๆ  

 
70 
92 
43 
66 
55 
58 

 
18.20 
24.00 
11.20 
17.20 
14.30 
15.10 

รวม 384 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.11 ส่วนใหญ่มี

อายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 36.70 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยม คิดเป็นร้อยละ 31.51 ส่วน

ใหญ่มีรายได้เฉลรายต่อเดือนอยู่ที่ 10,000 – 20,000 บาท และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน

บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 24.00  

 การศึกษาพฤติกรรมการใช้ธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้า

และบริการภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกพฤติกรรมที่สอดคล้องกับตนเองหรือตรง

กับความเป็นจริงมากท่ีสุด ผลการศึกษาสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

4.2 แสดงรูปแบบการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน 

รูปแบบการใช้บริการทางธุรกรรมทางการเงิน จ้านวน ร้อยละ 
1. เงินสด คือ เงินสดในมือ 
2. แบบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกอบการร้านค้า 
3. แอพพลิเคชั่น คือ การท้าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่น   
    เช่น Mobile Banking, เป๋าตัง, True Wallet เป็นต้น 
4. ระบบออนไลน์ คือ การโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ     
    เช่น การ Scan QR Code เป็นต้น 

147 
101 
87 
 

49 
 

38.28 
26.30 
22.65 

 
12.77 
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 จากตารางที่ 4.2 พบว่ารูปแบบการใช้ธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการภายในตลาดน้้า

ตลิ่งชัน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินสด ร้อยละ 38.28 รองลงมา คือ แบบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ

ผู้ประกอบการร้านค้า คิดเป็นร้อยละ 26.30 และระบบออนไลน์ คือ การโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ

ต่าง ๆ เช่น การ Scan QR Code เป็นต้น เป็นพฤติกรรมการใช้ธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการ

ภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.77 

4.3 แสดงความถี่ในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน 

รูปแบบธุรกรรม
ทางการเงิน 

ระดับความถี่ในการใช้บริการ ( )  (S.D.) แปลผล 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1. เงินสด 276 

(71.90) 
73 

(19.00) 
19 

(4.90) 
10 

(2.60) 
6 

(1.60) 
4.57 0.83 มากที่สุด 

2. โอนเงินผ่าน
ระบบบัญชีธนาคาร 

32 
(8.30) 

117 
(30.50) 

88 
(22.90) 

53 
(13.80) 

94 
(24.50) 

2.84 1.31 ปานกลาง 

3. แอพพลิเคชั่น
ทางการเงิน 

29 
(7.60) 

98 
(25.50) 

105 
(27.30) 

52 
(13.50) 

100 
(26.00) 

2.75 1.29 ปานกลาง 

4. ระบบออนไลน์ 36 
(9.40) 

69 
(18.00) 

90 
(23.40) 

54 
(14.10) 

135 
(35.20) 

2.52 1.37 น้อย 

 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้มาใช้บริการภายในบริเวณตลาดน้้าตลิ่ง เลือกใช้การใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินในการซื้อสินค้าและบริการภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน ภาพรวมส่วนใหญ่ใช้บริการทางธุรกรรมทางการเงินใน
รูปแบบของเงินสด รองลงมา คือ โอนเงินผ่านระบบบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ สามารถอธิบายรายละเอียดในแต่ละรูปแบบ
ธุรกรรมทางการเงิน ได้ดังนี้ 
 เงินสด ถือว่าเป็นรูปแบบธุรกรรมทางการเงินที่ผู้มาใช้บริการภายในบริเวณตลาดน้้าตลิ่งชัน อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 
 โอนเงินป่านระบบบัญชีธนาคาร เป็นรูปแบบธุรกรรมทางการเงินที่ผู้มาใช้บริการภายในบริเวณตลาดน้้า
ตลิ่งชัน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 
 แอพพลิเคชั่นทางการเงิน เป็นรูปแบบธุรกรรมทางการเงินที่ผู้มาใช้บริการภายในบริเวณตลาดน้้าตลิ่งชัน 
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 
 ระบบออนไลน์ เป็นรูปแบบธุรกรรมทางการเงินที่ผู้มาใช้บริการภายในบริเวณตลาดน้้าตลิ่งชัน อยู่ในระดับ
น้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.52 
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4.4 แสดงประโยชน์ที่ค้านึงถึงในการเลือกใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน 

ประโยชน์ที่ค้านึงถึง 
ระดับความถี่ 

จ้านวน ร้อยละ 
1. สะดวกสบาย 203 52.90 
2. รวดเร็วส้าหรับการใช้งาน 76 19.80 
3. ประหยัดเวลา 52 13.50 
4. ความแม่นย้า 39 10.20 
5. อ่ืน ๆ  14 3.60 
  

จากตารางที่ 4.4 พบว่า การเลือกใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน ผู้มาใช้
บริการค้านึงถึงประโยชน์ของการเลือกใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงิน ส่วนใหญ่มองว่า อันดับที่ 1 คือ ความ
สะดวกสบาย คิดเป็นร้อยละ 52.90 อันดับที่ 2 คือ รวดเร็วส้าหรับการใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 19.80 อับดับที่ 3 คือ 
ประหยัดเวลา คิดเป็นร้อยละ 13.50 อับดับที่ 4 คือ ความแม่นย้า คิดเป็นร้อยละ 10.20 และสุดท้าย คือ ประโยชน์
อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 3.60 
 
4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชันต่อธุรกรรมทาง

การเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน 

ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

 ( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

ด้านบริการ 
1. รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้า       
   ตลิ่งชันในปัจจุบันมีความหลากหลาย 
2. รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้า      
   ตลิ่งชันในปัจจุบันมีความรวดเร็วทันใจ 
3. รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้า      
   ตลิ่งชันในปัจจุบันมีความแม่นย้า ถูกต้อง 
4. รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้า ตลิ่งชัน 
    ในปัจจุบัน มีข้ันตอนการด้าเนินการที่ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน 

 
4.05 

 
3.99 

 
4.04 

 
3.95 

 

 
0.81 

 
0.75 

 
0.76 

 
0.90 

 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
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4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชันต่อธุรกรรมทาง

การเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน (ต่อ) 

ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

 ( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

5. รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่ง 
   ชันในปัจจุบันค้านึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็น  
   ส้าคัญ 
6. ผู้ประกอบการร้านค้าแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการช้าระ  
   ราคาสินค้าที่ชัดเจนหรือมีช่องทางที่หลากหลาย 
7. ผู้ประกอบการมีการเตรียมความพร้อมของระบบ          
   เพ่ือรองรับการใช้งานได้อย่างสม่้าเสมอ 

4.03 
 

3.99 
 

3.98 

0.78 
 

0.85 
 

0.84 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

ความพึงพอใจรวม 4.11 0.79 มาก 
ด้านระบบ 
1. รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่ง 
   ชันในปัจจุบันมีความปลอดภัยต่อการเลือกใช้บริการ 
2. รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน 
   ในปัจจุบันมีความหลากหลายสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ  
   ลูกค้า 
3. รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้า      
   ตลิ่งชันในปัจจุบัน สร้างให้เกิดความมั่นใจในการใช้บริการ 
4. ความเชื่อมั่นต่อระบบธุรกรรมทางการเงินของการซื้อ 
   สินค้าตลาดน้้าตลิ่งชันในปัจจุบัน 
5. กรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาด เกี่ยวกับการท้าธุรกรรมทางการ  
   เงิน ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ 
6. รู้สึกปลอดภัยต่อการเลือกวิธีการช้าระค่าสินค้าภายใน 
   ตลาดน้้าตลิ่งชัน 

 
4.14 

 
4.05 

 
4.08 

 
4.09 

 
3.94 

 
4.15 

 

 
0.79 

 
0.74 

 
0.76 

 
0.79 

 
0.86 

 
0.83 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 

ความพึงพอใจรวม 4.18 0.83 มาก 
ความพึงพอใจภาพรวม 4.03 0.89 มาก 
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชันต่อธุรกรรมทางการเงินในการ
ซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชันภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเป็น
รายได้สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 ด้านบริการ 
  ภาพรวมของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชันต่อธุรกรรมทางการเงินในการซื้อ
สินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน ด้านบริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชันในปัจจุบันมีความหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด            
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้า     
ตลิ่งชันในปัจจุบันมีความแม่นย้า ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 อยู่ในระดับมาก และรูปแบบธุรกรรมทาง
การเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้า ตลิ่งชันในปัจจุบัน มีขั้นตอนการด้าเนินการที่ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 อยู่ในระดับมาก 
 ด้านระบบ 
  ภาพรวมของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชันต่อธุรกรรมทางการเงินในการซื้อ
สินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน ด้านระบบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รู้สึก
ปลอดภัยต่อการเลือกวิธีการช้าระค่าสินค้าภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.15 อยู่ในระดับ
มาก รองลงมา คือ รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชันในปัจจุบันมีความปลอดภัยต่อ
การเลือกใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับมาก และกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด เกี่ยวกับการท้าธุรกรรม
ทางการเงิน ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.94 อยู่ในระดับมาก  
 
4.3 ค้นหารูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการที่เหมาะสมภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน 
 การศึกษารูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการที่เหมาะสมภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน
เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย 1) ผู้ดูแลตลาดน้้าตลิ่งชัน 2) ผู้ประกอบการ
ร้านค้า และ 3) ผู้มาใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชัน จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นการสอบถามเกี่ยวกับ
รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการที่เหมาะสมภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน สามารถอธิบาย
รายละเอียดได้ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 ผู้ดูแลตลาดน้้าตลิ่งชัน 
  ผู้ดูแลตลาดน้้าตลิ่งชัน คือ บุคคล คณะกรรมการ หรือหน่วยงาน ที่ได้มอบหมายให้ท้าหน้าที่
ในการบริหารจัดการ ดูแลความเรียบร้อยภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน สามารถการสัมภาษณ์ได้จ้านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 60 ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า ภายใต้การควบคุมดูแล อ้านวยความสะดวกภายในบริเวณตลาด
น้้าตลิ่งชัน รุปแบบการด้าเนินงานหรือการบริหารจัดการตลาดน้้าตลิ่งชัน นั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งรูปแบบของธุรกรรมทางการเงินในการซื้อขาย
สินค้าและบริการภายในบริเวรณตลาดน้้าตลิ่งชัน ก็มีความหลากหลายรูปแบบมากขึ้น จากเดิมทีเมื่อก่อน 
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รูปแบบทางธุรกรรมทางการเงิน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของเงินสด ที่ถือว่ามีความสะดวกสบายมากที่สุด แต่
เมื่อพัฒนาการ หรือเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้มีรูปแบบทางธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายมาก
ขึ้น เช่น แอพพลิคชั่นต่าง ๆ เป็นต้น แต่ในมุมมองของผู้ดูแลตลาดส่วนใหญ่มองว่า รูปแบบทางธุรกรรมที่
เหมาะสมกับการซื้อสินค้าหรือบริการภายในบริเวณตลาดน้้าตลิ่งชัน คือ เงินสด เนื่องจากเป็นรูปแบบธุรกรรม
ทางการเงินที่มีความสะดวกต่อผู้ประกอบการร้านค้าและผู้มาใช้บริการ 
  “…ผมว่า การจับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสด ถือว่ามีความสะดวกมากท่ีสุดหละ เพราะพ่อค้าแม่ค้า 

ส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพ้ืนที่ ส่วนมากเป็นของกิน การจ่ายเงินสด เพ่ือซื้อขายแลกเปลี่ยนจึงง่าย 
พ่อค้าแม่ค้าบางคนไม่ได้มีอินเตอร์เนตใช้ ถ้าใช้แอพพลิเคชั่น หรือ โอนออนไลน์ ก็ต้องต้อง
สมัครโน่นนี่นั้นอีก ผมมองว่ามันลําบาก เงินสด ถือว่าเหมาะสมที่สุดแล้ว...” (ผู้ดูแลตลาดน้้า
ตลิงชัน ท่านที่ 1, 24 เมษายน 2664, กรุงเทพมหานคร)  
 
“…พ่ีว่า ภายใต้สถานการณ์โควิด พ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มมีการใช้แอพพลิเคชั่นในการจ่ายค่าสินค้า
มากขึ้น รวมทั้งรัฐบาลจ่ายเงินโครงการคนละครั้ง หรือ ม.33 ก็ต้องมีการสแกนด์ เพ่ือจ่ายเงิน 
พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องโหลดแอพนี้มาใช้ ก็ถือว่าสะดวก แต่พ่ีว่า เท่าที่สังเกตก็ใช้เงินสดกันเป็น
ส่วนใหญ้หละ เพราะง่าย สะดวก เร็ว ไม่เสียเวลา บางทีสแกนด์ผ่านแอพ เนตไม่ได้ก้สแกนด์
ไม่เข้าอีก ทําผิดทําถูกไปอีก วุ่นวาย...” (ผู้ดูแลตลาดน้้าตลิงชัน ท่านที่ 3, 24 เมษายน 2664, 
กรุงเทพมหานคร)  

 
กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการร้านค้า 

  ผู้ประกอบการร้านค้า คือ พ่อค้า แม่ค้า หรือกลุ่มคนที่เข้ามาเปิดให้บริการ ทุกรูปแบบภายใน
ตลาดน้้าตลิ่งชัน สามารถสัมภาษณ์ได้จ้านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ได้แสดงความคิดเห็นว่า ส่วนใหญ่
มองว่ารูปแบบธุรกรรมทางการเงินที่เหมาะสมกับการซื้อขายสินค้าและบริการภายใต้บริเวรณตลาดน้้าตลิ่งชัน 
คือ เงินสด แต่ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการร้านค้าก็จ้าเป็นต้องมีการปรับตัว เพ่ิมช่อง
ทางการช้าระเงินให้มากขึ้น เช่น การใช้แอพพลิเคชั่น หรือ การโอนเงินเข้าบัญชี เพ่ือจะได้อ้านวยความสะดวก
ให้กับผู้มาซื้อสินค้าและบริการ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้า ยังแสดงความคิดเพ่ิมเติมว่า เงินสด มันเป็นสิ่งที่
สะดวกสบาย ง่าย ไม่มีขั้นตอนการด้าเนินการที่ยุ่งยาก รวมทั้งสินค้าที่ซื้อขายภายในบริเวณตลาดน้้า เป็น
อาหารเสียส่วนใหญ่ การซื้อขายแลกเปลี่ยนมีราคาที่ไม่สูงมาก การช้าระเงินด้วยเงินสด ถือว่าสะดวกสบาย 
และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามมา จ่ายเพียงค่าสินค้าหรือบริการเท่านั้น  
  “…พ่ีถนัดใช้เงินสด มากกว่านะ เพราะพ่ีมองว่า มันสะดวกสําหรับพี่ ลูกค้ามาซื้อก็เอาเงินสด 

มา ไม่ต้องมาเสียค่าธรรมเนียม ค่ารูดบัตรอะไร อีกอย่างได้เงินสดมา พ่ีก็เอาเงินสดไปใช้ซื้อ
ของ มาขายต่อ มันก็สะดวก ถ้าให้ลูกค้าโอนเข้าบัญชี ก็ต้องไปถอนอีก เงินมัน ไม่หมุนเวียน 
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ไม่คล่องตัว สําหรับพ่ี...”  (ผู้ประกอบการร้านค้า คนที่ 1, 25 เมษายน 2564, 
กรุงเทพมหานคร) 
 
“…ตอนนี้ ร้านพ่ี มีช่องทางการให้ลูกค้าจ่ายเงินหลากหลายนะ ไม่วาจะเป็นเงินสดเอย 
สแกนด์แอพเป๋าตัง ทรู วอลเลจ โอนเงินเข้าบัญชี พ่ีเป็นแม่ค้าช่องทางไหนที่สะดวกในการ
จ่ายเงินก็ต้องทําหละ ถ้าเรามีแค่ช่องทางเดียว แต่ลูกค้าไม่สะดวกช่องทางที่เรา เราก็จะพลาด
รายได้ไปได้ จึงต้องมีความหลากหลายในการจ่ายเงิน ถามใจพ่ี ถ้ามห้เลือกที่เหมาะสม พ่ีชอบ 
จ่ายแบบเงินสดมากกว่า...” (ผู้ประกอบการร้านค้า คนที่ 3, 25 เมษายน 2564, 
กรุงเทพมหานคร) 
 
“…ช่วงนี้ ตลาดน้ําก็ปิดเปิด บ่อยขึ้น ตั้งแต่มีโควิดเข้ามา ช่วงนี้ก็ลําบากกันมากสําหรับพ่อค้า
แม่ขาย คนมาเดินตลาดก็น้อย แต่คนเข้ามาซื้อ ก็มาหาซื้อของกินกัน ร้านพ่ีส่วนใหญ่ลูกค้าก็
จะจ่ายเงินสดหละ มันสะดวก คล่อง เขาจ่ายมาจบ ไม่เสียเวลา พ่ีว่ามันก็สะดวกดี พ่ีว่าการ
จ่ายเงินสดที่หละ สะดวกสุดหละ...” (ผู้ประกอบการร้านค้า คนที่14, 25 เมษายน 2564, 
กรุงเทพมหานคร) 
 
“…ตอนนี้ ร้านลุง ก็ไม่ได้มีแอพ อะไรหลอก ลุงก็ให้ลูกค้าจ่ายเงินสดหละ มันง่ายต้องลุงด้วย
ละ ให้มาจ่ายเงินผ่าน แอพ โอนเข้าบัญชี ลุงทําไม่เป็น ลูกค้าเขาก็เข้าใจหละ เขาก็จ่ายเงินสด
มา ซื้อมาขายไป ง่ายดี ลุงว่ามันก้เหมาะสมกับคนแก่ๆ แบบลุงดี...” (ผู้ประกอบการร้านค้า 
คนที ่20, 25 เมษายน 2564, กรุงเทพมหานคร) 
 
“…เท่าท่ีพ่ีสังเกตนะ ลูกค้าบางส่วน เวลาซื้อของก็จะถามพ่ีก่อนละ สแกดน์ได้ไหม พ่ีก็บอกว่า
ได้ สแกนด์เลย พ่ีว่าสแกนด์ผ่านแอพ มานก็ง่ายดี แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ ก็เป็นรุ่นสูงวัยละ มันก็
อาจจะไม่สะดวกเวลา สแกนด์ เขาก็ง่ายเงินสด พ่ีว่ามันสะดวก แล้วเลิกตลาดพ่ีก็มา
คํานวณหาต้นทุน กําไร ได้เลย เหลือขาดยังไง ง่ายเวลาพ่ีทําบัญชี...” (ผู้ประกอบการร้านค้า 
คนที่ 20, 25 เมษายน 2564, กรุงเทพมหานคร) 

 
 กลุ่มที่ 3 ผู้มาใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชัน 

ผู้มาใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชัน สามารถสัมภาษณ์ได้จ้านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ความ
คิดเห็นส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มองว่า รูปแบบธุรกรรมทางการเงินที่เหมาะสมส้าหรับการซื้อสินค้าและบริการ
ภายในบริเวณตลาดน้้าตลิ่งชัน คือ รูปแบบของเงินสด เนื่องจากผู้มาใช้บริการมองว่า มีความสะดวกสบาย ไม่
เสียเวลามาก ท้าให้เกิดความคล่องตัวในการซื้อสินค้าและบริการ แต่อีกส่วนหนึ่งร้อยละ 20 มองว่า การ
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จ่ายเงินในรูปแบบอ่ืน ๆ มีความเหมาะสมมากกว่า เช่น ผ่านแอพพลิเคชั่น ต่าง ๆ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 
19 การสัมผัสสิ่งของใด ๆ อาจจะไม่มีความปลอดภัยเท่าท่ีควร การโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่น ลดการสัมผัส จึง
มีความเหมาะสม แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ภายในบริเวรณตลาดน้้าตลิ่งชัน ก็มีช่องทางในการช้าเงินแค่
รูปแบบเดียว คือ เงินสด ท้าให้ไม่มีตัวเลือก จึงจ้าเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของร้านค้าต่อไป 

“…หนูมาตลาด หนูก็พกเงินสดมาซื้อของหละ แต่หนูก็มีแอพ สแกนด์นะ แต่หนูว่าเงินสดนี่ 
สะดวกสุดหละ มันคล่องตัว แม่ค้าบางร้านเขาไม่ม่แอพพลิเคชั่น ก็สแกนดืไม่ได้ เท่าท่ีหนูซื้อ 
ของร้านค้าส่วนใหญ่ก็ให้จ่ายเป็นเงินสดหละค่ะ...” (ผู้มาใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชัน คนที่ 1,  
25 เมษายน 2564, กรุงเทพมหานคร) 
 
“…ตอนนี้ เท่าท่ีดูแต่ละร้าน ก็มีช่องทางการจ่ายเงินที่หลากหลายนะครับ บางร้านมีสแกนด์  
QR Code ด้วย ถ้าถามใจผม ผมว่าจ่ายแบบเงินสด ก็จะเหมาะสมที่สุดหละครับ สะดวกคน 
ซื้ออย่างผม ลุงป้า ที่ขายของก็เข้าใจง่าย ไม่ต้องสแกนด์ผ่านแอพ บางทีต้องอธิบายเขาอีก  
จ่ายเงินสด คิดเงินผิดถูก มันทอนหรือแลกเปลี่ยนกันมันง่ายดีครับ... (ผู้มาใช้บริการตลาดน้้า 
ตลิ่งชัน คนที่ 6, 25 เมษายน 2564, กรุงเทพมหานคร) 
 
“…พ่ีมองว่า รูปแบบจ่ายเงินสด มันเป็นรูปแบบที่เหมาะสม เพราะเงินสด มันเป็นสิ่งที่ติดตัว 
คนมาซ้ือของอยู่แล้ว คงไม่มีใครมาซื้อของแล้วไม่พกเงินสดแน่ๆ เราซื้ออของจากแม่ค้า  
จ่ายเงิน แม่ค้ารับเงิน ทอนเงิน จบ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะ ถ้าให้พี่บอกว่า จ่ายเงินแบบไหน 
เหมาะสมสุด พ่ีชอบ เงินสด นะ แล้วอีกอย่างไม่ต้องมีภาระผูกพัน จ่ายครบตามจํานวน ก็ไม่มี 
ปัญหาอะไรแล้ว...” (ผู้มาใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชัน คนที่ 8, 25 เมษายน 2564,  
กรุงเทพมหานคร) 
 
“…ผมชอบการจ่ายเงินสดมากที่สุด เพราะไม่มีอะไรที่เรื่องมาก ซับซ้อน และมันเข้าใจกัน 
อย่างชัดเจน ไม่ต้องสื่อสาร หรืออธิบายกันเยอะ ผมมาตลาดก้ไม่อยากจะอยู่นาน โควิดก็กลัว  
ของกินก็ต้องซื้อ เลยไม่อยากอยู่รวมตัวกันเยอะ จ่ายเงินสดคล่องตัวดี...” (ผู้มาใช้บริการ 
ตลาดน้้าตลิ่งชัน คนที่ 11, 25 เมษายน 2564, กรุงเทพมหานคร) 
 
“…พ่ีมาตลาดนี้บ่อยใกล้บ้านพี่ ของกินเยอะ ส่วนมากเวลาพี่ซื้อของก็จ่ายเงินสดนะ สะดวกดี  
พ่อแม่ค้าเขาจะได้ไม่ปวดหัว ถ้าจ่ายโอนเงิน หรือ แอพต่าง ๆ มันไม่สะดวกพ่ี แต่หลายร้านก็ 
มีโอนเงินเข้าบัญชี โอนแอพ นะ ม.33 หรือคนละครึ่ง แต่พ่ีไม่เอาอ่ะ พ่ีชอบจ่ายเงินสด 
มากกว่า…” (ผู้มาใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชัน คนที่ 27, 25 เมษายน 2564, กรุงเทพมหานคร) 
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“…ป้าก็มาเดินตลาดน้ําที่นี่เป็นครั้งแรก หลานป้าพามา ของกินเยอะดีป้าชอบ ป้าก็ได้ติดไม้ 
ติดมือมาเยอะเลย ถ้าถามป้าว่า จ่ายเงินแบบไหนเหมาะสมกับตลาดนี้ ป้าว่า จ่ายเงินสดหละ  
เหมาะสมที่สุด ไม่ต้องยุ่งยาก ซับซ้อน พ่อค้าแม่ค้าก็เข้าใจเวลาจ่ายเงิน จ่ายเกินก็ทอนเงินมา  
ป้าก็รู้เลยว่า ป้ามาตลาดครั้งนี้ หมดไปกี่บาท ถ้าจ่ายหลายทาง ป้า งง คํานวณไม่ถูก มาตลาด 
ครั้งนี้เกิดนงบหรือเปล่า...”  (ผู้มาใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชัน คนที่ 30, 25 เมษายน 2564,  
กรุงเทพมหานคร) 

 
 จากข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจ้านวน 3 กลุ่ม เกี่ยวกับรูปแบบธุรกรรมทาง
การเงินในการซื้อสินค้าและบริการที่เหมาะสมภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์บทสัมภาษณ์จน
น้ามาเป็นข้อสรุปได้ว่า รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการที่เหมาะสมภายในตลาดน้้าตลิ่ง
ชัน คือ เงินสด โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 3 กลุ่ม ส่วนใหญ่มองว่า การเลือกรูปแบบเงินสดนั้น ค้านึงถึงความ
สะดวกสบายเป็นหลัก รวมทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามมา จ่ายเพียงค่าสินค้าหรือบริการเท่านั้น และท้าให้เกิด
ความคล่องตัวทั้งผู้ประกอบการร้านค้าและผู้มาใช้บริการภายในบริเวณตลาดน้้าตลิ่งชันอีกด้วย 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินของผู้มาใช้บริการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน  2) เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน  และ      
3)  เพ่ือค้นหารูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการที่เหมาะสมภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน  ผู้วิจัยได้
ด้าเนินการศึกษาโดยใช้การศึกษาแบบผสมเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ทั้ง
การศึกษาเชิงปริมาณ และการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือการวิจัยข้อมูลแบบผสมผสาน (Multi 
Methodological Methods) ประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม (Questionnaire) 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก        
(In-depth Interview) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ผู้ดูแลตลาดน้้าตลิ่งชัน       
2) ผู้ประกอบการร้านค้า และ 3) ผู้มาใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชัน จากกระบวนการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยขอน้าเสนอ
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
  การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยอาศัยเครื่องมือการวิจัย คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยท้าการสัมภาษณ์ 
1) ผู้ดูแลตลาดน้้าตลิ่งชัน จ้านวน 3 คน 2) ผู้ประกอบการร้านค้า จ้านวน 25 คน และ 3) ผู้มาใช้บริการตลาดน้้า
ตลิ่งชัน จ้านวน 30 คน 
  การศึกษาเชิงปริมาณ โดยอาศัยเครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
คือ ผู้มาใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชัน จ้านวน 384 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
59.11 ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 36.70 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยม คิดเป็นร้อย
ละ 31.51 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลรายต่อเดือนอยู่ที่ 10 ,000 – 20,000 บาท และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 24.00 
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 5.1.2 พฤติกรรมการใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินของผู้มาใช้บริการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน 
  จากการสอบถามความคิดเห็นของ 1) ผู้ดูแลตลาดน้้าตลิ่งชัน และ 2) ผู้ประกอบการร้านค้า 
พบว่า รูปแบบธุรกรรมทางการเงินของผู้มาใช้บริการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน ประกอบด้วย 1)  เงินสด คือ เงินสด
ในมือ 2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร คือ ลูกค้าท้าการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกอบการร้านค้า  3)  
แอพพลิเคชั่น คือ การท้าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่น  เช่น Mobile Banking, เป๋าตัง, True Wallet 
เป็นต้น และ 4) ระบบออนไลน์ คือ การโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ Scan QR Code 
เป็นต้น 
 
 5.1.3 ความถี่ในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน 
  จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 2 กลุ่ม สามารถสังเคราะห์ความคิดเห็นได้ว่า ความถี่ใน
การใช้บริการรูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน พบว่า เงินสด เป็น
รูปแบบธุรกรรมที่มีการใช้บ่อยที่สุด รองลงมา คือ การใช้แอพพลิเคชั่น เช่น เป๋าตัง เป็นต้น ต่อมา คือ ระบบ
ออนไลน์ ผ่านการสแกนด์ QR Code ที่มีความถี่ในระดับบางครั้ง และความถี่ในการโอนเงินเข้าระบบบัญชีของ
ผู้ประกอบการ อยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง 
 
 5.1.4 ประโยชน์ที่ค้านึงถึงในการเลือกใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน 
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจ้านวน 2 กลุ่ม เกี่ยวกับประโยชน์ที่ค้านึงถึงใน
การเลือกใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าภายในบริเวรณตลาดน้้าตลิ่งชัน สามารถสังเคราะห์บท
สัมภาษณ์จนน้ามาเป็นข้อสรุปของประโยชน์ที่ค้านึงถึงในการเลือกใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้า
ภายในบริเวรณตลาดน้้าตลิ่งชัน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  - ความสะดวกสบาย คือ ลักษณะของการช้าระค่าสินค้าหรือบริการในรูปแบบที่เหมาะสม       
ไม่มีเงื่อนไขที่ซับซ้อน ต่อผู้ประกอบการร้านค้าและผู้มารับบริการ 
  - ความรวดเร็ว คือ ลักษณะของการช้าระสินค้าหรือบริการทันทีโดยไม่ต้องรอคิว หรือคอยรับ
บริการนานเกินสมควร 
  - ประหยัดเวลา คือ ลักษณะของการช้าระสินค้าหรือบริการที่ไม่ต้องใช้ระยะเวลานานเกินสมควร 
  - ความแม่นย้า คือ ลักษณะของการช้าระสินค้าหรือบริการที่ถูกต้อง ไม่คลาดเคลื่อนหรือ
ผิดพลาด 
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 5.1.5 การประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการภายใน
ตลาดน้้าตลิ่งชัน 
  จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชัน จ้านวน 384 คน โดยอาศัย
เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม สรุปได้ว่า รูปแบบการใช้ธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการภายในตลาด
น้้าตลิ่งชัน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินสด ร้อยละ 38.28 รองลงมา คือ แบบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ
ผู้ประกอบการร้านค้า คิดเป็นร้อยละ 26.30 และระบบออนไลน์ คือ การโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง 
ๆ เช่น การ Scan QR Code เป็นต้น เป็นพฤติกรรมการใช้ธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการภายใน
ตลาดน้้าตลิ่งชัน น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.77  และผู้มาใช้บริการภายในบริเวณตลาดน้้าตลิ่ง เลือกใช้การใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน ภาพรวมส่วนใหญ่ใช้บริการทาง
ธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบของเงินสด รองลงมา คือ โอนเงินผ่านระบบบัญชีธนาคาร  รวมทั้ง ผู้มาใช้บริการ
ค้านึงถึงประโยชน์ของการเลือกใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงิน ส่วนใหญ่มองว่า อันดับที่ 1 คือ ความสะดวกสบาย 
อันดับที่ 2 คือ รวดเร็วส้าหรับการใช้งาน อับดับที่ 3 คือ ประหยัดเวลา อับดับที่ 4 คือ ความแม่นย้า  
  ส้าหรับการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชันต่อธุรกรรมทางการเงินในการซื้อ
สินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน สรุผลการศึกษาได้ว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชันต่อธุรกรรมทางการเงิน
ในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชันภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเป็น
รายได้สรุปได้ว่า 1) ด้านบริการ ภาพรวมของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชันต่อธุรกรรมทางการเงิน
ในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน ด้านบริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และ 2) ด้านระบบ ภาพรวม
ของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชันต่อธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน ด้าน
ระบบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 
 
 5.1.6 การค้นหารูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการที่เหมาะสมภายในตลาดน้้า
ตลิ่งชัน 
 การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจ้านวน 3 กลุ่ม เกี่ยวกับรูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อ
สินค้าและบริการที่เหมาะสมภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน สรุปได้ว่า รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและ
บริการที่เหมาะสมภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน คือ เงินสด เนื่องจาก ค้านึงถึงความสะดวกสบายเป็นหลัก รวมทั้งไม่มี
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามมา จ่ายเพียงค่าสินค้าหรือบริการเท่านั้น และท้าให้เกิดความคล่องตัวทั้งผู้ประกอบการร้านค้า
และผู้มาใช้บริการภายในบริเวณตลาดน้้าตลิ่งชันอีกด้วย 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
  จากผลการศึกษาพบว่า  รูปแบบธุรกรรมทางการเงินที่ใช้ภายในบริเวณตลาดน้้าตลิ่งชัน           
มี 4 รูปแบบ คือ เงินสด โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร แอพพลิเคชั่น และระบบออนไลน์ แต่รูปแบบที่เหมาะสม คือ 
เงินสด เนื่องจากมีความสะดวกและคล่องตัว ทั้งผู้ประกอบการร้านค้าและผู้มาใช้บริการ แต่ภายใต้สถานการณ์
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบตลาดน้้าตลิ่งชัน อาจจะต้องน้าเอารูปแบบธุรกรรมทาง
การเงินอ่ืน ๆ ที่ค้นพบในตลาดน้้าตลิ่งชัน มาพัฒนาให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพ่ืออ้านวยความสะดวกทั้ง
ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้มาใช้บริการ หรือพัฒนารูปแบบธุรกรรมทางการเงิน ในรูปแบบของเงินสดให้มีความ
คล่องตัวมากข้ึน นอกจากนี้ ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบธุรกรรมทางการเงินที่ใช้ภายในบริเวณตลาดน้้า 
โดยมีความพึงพอใจในด้านการบริการอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจในด้านระบบในระดับมากเช่นเดียวกัน 
ผู้รับผิดชอบดูแลตลาดน้้าตลิ่งชันจะต้องน้าเอาผลการศึกษาไปพัฒนาทั้งด้านบริการและด้านระบบ เกี่ยวกับรูปแบบ
ธุรกรรมทางการเงินให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือสร้างเป็นมาตรฐานและเป็นต้นแบบของตลาดน้้าอ่ืน ๆ ต่อไป 
  
 5.2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  5.2.2.1 ท้าการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เพ่ือก้าหนดประเด็นการประเมินความพึง
พอใจต่อรูแบบธุรกรรมทางการเงินให้มีความหลากหลายรอบด้านมากขึ้น เพ่ือพัฒนารูปแบบธุกรรมทางการเงิน
ต่อไป 
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แนวค ำถำมส ำหรับกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
เรื่อง รูปแบบกำรจัดกำรธุรกรรมทำงกำรเงินในกำรซื้อสินค้ำตลำดน้ ำตลิ่งชัน 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภำษณ์ 
 1.1 ชื่อ- สกุล 
 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน/ ขายสินค้าอะไรภายในบริเวณตลาดน ้าตลิ่งชัน 
 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมกำรใช้รูปแบบธุรกรรมทำงกำรเงินของผู้มำใช้บริกำรซื้อสินค้ำตลำดน้ ำตลิ่งชัน 
 2.1 ท่านพอจะทราบหรือไม่ว่า รูปแบบธุรกรรมทางการเงินภายในบริเวรณตลาดน ้า มีรูปแบบอะไรบ้าง 
 2.2 ท่านคิดว่ารูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื อขายสินค้าแบบไหนสะดวกมากท่ีสุด 
 2.3 ท่านคิดว่า รูปแบบธุรกรรมทางการเงินอะไรที่ท่านชอบมากที่สุด เพราะอะไร 
 2.4 ความถี่ในการใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินของท่านในการซื อสินค้าและบริการภายในตลาดน ้าตลิ่งชัน 
 2.5 สิ่งที่ท่านค้านึงถึงเวลาที่ท่านจะเลือกใช้รูปแบบธุรกรรมประเภทต่าง ๆ  
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แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

เรื่อง รูปแบบการจัดการธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน 

 

ค้าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินของผู้มาใช้
บริการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน และเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้า
และบริการภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน รวมทั้งเพ่ือค้นหารูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการที่
เหมาะสมภายในตลาดน้้าตลิ่งชัน 
 2. ข้อมูลที่ได้จากท่านจะน้ามาสร้างเป็นฐานข้อมูล และวิเคราะห์ผลทางวิชาการเท่านั้น โดยวิจัยจะ
เกบ็ข้อมูลเป็นความลับ และจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 
 3. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการทางธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน 
  ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อรูปแบบการจัดการธุรกรรมทางการเงินในการซื้อ
สินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน  
 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ส้าหรับการให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามชุดนี้ 
 
 
                                                                             อาจารย์ ดร.ธวัชชัย สู่เพ่ือน 

อาจารย์ประจ้าภาควิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
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ค้าชี้แจง กรุณาท้าเครื่องหมาย  ลงใน  ตามสถานภาพหรือความจริงของท่าน 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ     ชาย    หญิง 
2. ช่วงอายุ  ต่้ากว่า 18 ปี   18 – 21 ปี    22 – 25 ปี 
   26 – 30 ปี   31 – 35 ปี    36 – 40 ปี 
   41 – 45 ปี   มากกว่า 45 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 
   มัธยมศึกษา   อนุปริญญา/เทียบเท่า   ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
   ปริญญาโท   อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................... 
4. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
   น้อยกว่า 10,000 บาท   10,000 – 20,000 บาท 
   20,001 – 30,000 บาท   ตั้งแต่ 30,001 บาท ขั้นไป 
5. อาชีพ 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัทเอกชน 
   เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว   ผู้ประกอบการร้านค้า 
   นักเรียน / นักศึกษา    อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................ 
 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการทางธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน 

ค้าชี้แจง  กรุณาท้าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง  ในแต่ละข้อให้ตรงกับพฤติกรรมการใช้บริการ         
ทางธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชันมากที่สุด  
 
1. ปัจจุบันท่านใช้บริการธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน รูปแบบใดบ้าง  (ตอบได้
มากกว่า 1 ตัวเลือกในแต่ละข้อ) 
   เงินสด คือ เงินสดในมือ  

  แบบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกอบการร้านค้า 
   แอพพลิเคชั่น คือ การท้าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่น  เช่น Mobile Banking, เป๋าตัง,  

      True Wallet เป็นต้น 
   ระบบออนไลน์ คือ การโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ Scan QR Code  
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2. ระดับความถี่ในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน   (ตอบได้มากกว่า     
1 รูปแบบ) 
 ระดับส่วนมาก  คือ การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินรูปแบบนี้ ตั้งแต่ 76 – 100 % 
 ระดับบ่อยครั้ง  คือ การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินรูปแบบนี้ ตั้งแต่ 51 – 75  % 

ระดับบางครั้ง  คือ การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินรูปแบบนี้ ตั้งแต่ 26 – 50  % 
 ระดับนาน ๆ ครั้ง คือ การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินรูปแบบนี้ ตั้งแต่ 1 - 25  % 
 ไม่เคย  คือ การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินรูปแบบนี้ ตั้งแต่ 0 % 
  

 
รูปแบบธุรกรรมทางการเงิน 

ระดับความถี่ในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน 
ในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน 

ส่วนมาก บ่อยครั้ง บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง ไม่เคย 
1. เงินสด      
2. โอนเงินผ่านระบบบัญชีธนาคาร      
3. แอพพลิเคชั่น      
4. ระบบออนไลน์      

3. ประโยชน์ที่ท่านค้านึงถึงในการเลือกใช้รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน 
  สะดวกสบาย   รวดเร็วส้าหรับการใช้งาน 
  ประหยัดเวลา  มีความแม่นย้า 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ......................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตลาดน้้าตลิ่งชันต่อธรุกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน 
ค้าชี้แจง โปรดท้าเครื่องหมาย  ในช่องทางขวามือของข้อความแต่ละข้อที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน
มากที่สุด โดยไม่ค้านึงว่า ผู้อ่ืน ๆ จะคิดเห็นอย่างไร เมื่อท่านได้อ่านข้อความแล้วพิจารณาตอบให้ตรงตาม
คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
  ระดับ  5   หมายถึง  มากทีสุ่ด ระดับ  4   หมายถึง  มาก 
  ระดับ  3   หมายถึง  ปานกลาง ระดับ  2   หมายถึง  น้อย 
  ระดับ  1   หมายถึง  น้อยที่สุด 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
ด้านบริการ 
1. รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้า     
ตลิ่งชันในปัจจุบันมีความหลากหลาย 

     

2. รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้า     
ตลิ่งชันในปัจจุบันมีความรวดเร็วทันใจ 

     

3.  รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้า     
ตลิ่งชันในปัจจุบันมีความแม่นย้า ถูกต้อง 

     

4. รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้า     
ตลิ่งชันในปัจจุบัน มีขั้นตอนการด้าเนินการที่ไม่ยุ่งยากหรือ
ซับซ้อน 

     

5. รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่ง
ชันในปัจจุบันค้านึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

     

6. ผู้ประกอบการร้านค้าแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการช้าระราคา
สินค้าท่ีชัดเจนหรือมีช่องทางท่ีหลากหลาย 

     

7.  ผู้ประกอบการมีการเตรียมความพร้อมของระบบ        
เพ่ือรองรับการใช้งานได้อย่างสม่้าเสมอ  

     

ด้านระบบ 
8. รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน
ในปัจจุบันมีความปลอดภัยต่อการเลือกใช้บริการ 

     

9. รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้าตลิ่งชัน
ในปัจจุบันมีความหลากหลายสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า 

     

10. รูปแบบธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าตลาดน้้า     
ตลิ่งชันในปัจจุบัน สร้างให้เกิดความมั่นใจในการใช้บริการ 
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
ด้านระบบ (ต่อ) 
11. ท่านเชื่อมั่นต่อระบบธุรกรรมทางการเงินของการซื้อสินค้า
ตลาดน้้าตลิ่งชันในปัจจุบัน 

     

12. กรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาด เกี่ยวกับการท้าธุรกรรมทางการเงิน 
ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้ท่านได้ 

     

13. ท่านรู้สึกปลอดภัยต่อการเลือกวิธีการช้าระค่าสินค้าภายใน
ตลาดน้้าตลิ่งชัน 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
 ชื่อ-สกุล   ดร.ธวัชชัย สู่เพ่ือน 
 วัน เดือน ปีเกิด  2 ธันวาคม 2527 
 ที่อยู่   12/303 หมู่บ้านพฤกษาทาวน์ เพชรเกษม 81 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม  

เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160 
 
 ประวัติการศึกษา 

 ระดับปริญญาตรี  บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  

ระดับปริญญาโท  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  

ระดับปริญญาเอก บธ.ด. (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต)  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา   

 
 ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ. 2548 – 2550 วางแผนการผลิตและส่งออก บริษัท พิโคทีอินเตอร์แนชชั่นแนล จ ากัด  
พ.ศ. 2550 – 2553 ผู้จัดการกลุ่มโครงการสื่อและสิ่งพิมพ์  
พ.ศ. 2553 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. 2555 – 2556 รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักส่วนสนับสนุนธุรกิจ  
พ.ศ. 2557 – 2563 ผู้อ านวยการส านักทรัพย์สินและรายได้ 
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม 
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ  

 
 ประสบการณ์การสอน 

พ.ศ. 2563 – 2564  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ  
   วิทยาลัยนวัตกรรมและกรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ  

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
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