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ความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อโทรศัพท์มือถือมือสอง 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

THE TRUST TO SECOND HAND MOBILE PHONE OF CONSUMERS 
IN BANGKOK AND METROPOLITAN AREA 

เดชา  ศิลปสนอง1  ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง2 
                             ---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ืองความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัท์มือถือมือสองใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี (1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (2)  เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (ผลิตภณัฑ์, ราคา, ช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด) ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
โทรศพัท์มือถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3) เพื่อศึกษาปัจจยัด้าน
ภาพลกัษณ์ และดา้นความภกัดีต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัท์มือถือมือ
สองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ท  าการวิจยัโดยกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งส้ิน 400 โดยการ
เก็บแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจากนั้ นมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยใช้สถิติเชิงพรรณาอธิบายค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และมีการทดสอบสมมติฐานสถิติเชิงอา้งอิงโดยใช้ ANOVA และ Multiple Regression 
Analysis (MRA) เพื่อหาค่า T-test F-test ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการ
ก าหนด (R2) และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรต่างๆท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 
__________________________________________ 
 1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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พบว่าผูท่ี้มีความไว้วางใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อโทรศัพท์มือถือมือสองในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุระหวา่ง 15 – 25 ปีมีระดบั
การศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อความไวว้างใจโทรศพัท์มือถือมือสอง 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อความไวว้างใจโทรศัพท์มือถือมือสอง 
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัทางด้านภาพลักษณ์ และด้านความภกัดีมีผลต่อความไวว้างใจ
โทรศพัทมื์อถือมือสอง 
ค าส าคัญ:  ความไวว้างใจ, โทรศพัทมื์อถือ , มือสอง 
 

Abstract 
The Studies on the Trust to Second Hand Mobile Phone of Consumers in 

Bangkok and Metropolitan area. The following objectives: 1) To study personal factors 
that affect the Trusting to Second Hand Mobile Phone of Consumers in Bangkok and 
Metropolitan area. 2) To study marketing mix factors the Trust to Second Hand Mobile 
Phone of Consumers in Bangkok and Metropolitan area. 3) To study the brand image and 
brand loyalty towards trust to second hand mobile phone.  

To bring research sample using random samples from a total consumer in 
Bangkok of 400 questionnaires used as a tool to collect data. And data analysis with 
computer program finished with descriptive statistic describe the frequency values 
(Frequency) percentage (Percentage) Average (Mean) and standard deviation values 
(Standard Deviation) and hypothesis testing. Reference statistics using ANOVA and 
Multiple Regression Analysis (MRA) to evaluate T-test F-test value Sig correlation 
coefficient (R) coefficient set (R2) and measure the distribution of error values. To 
analyze the relationship of different variables and with 0.05 significance level research 
appears as follows. 

Found that the Trust to Second Hand Mobile Phone. Mostly, female aged 15 – 
25 years old, Bachelor degree. Most of them are employee with revenue more than 
20,000 baht. 

Hypothesis 1. Individual factors show that the different level of the personal 
factors made different affect the trust to second hand mobile phone. Hypothesis 2. The 
marketing mix: Product, Price, Place, Promotion made different affect the trust to second 
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hand mobile phone. Hypothesis 3. The brand image and brand loyalty made different 
affect the trust to second hand mobile phone. 
Keywords: Trust, Mobile Phone, Second Hand 
 

1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในโลกปัจจุบนัการส่ือสารเป็นส่ิงท่ีเราทุกคนไม่สามารถหลีกเล่ียงได้เลยว่าไม่
ส าคญัแต่อีกทั้งยงัมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบนั รวมทั้งเปรียบเสมือนเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของทุกกลุ่มคน ทุกชนชั้น ในปัจจุบนัโทรศพัทมื์อถือเป็นส่ิงท่ีทุกๆ 
คนไดเ้ล็งเห็นวา่ โทรศพัทมื์อถือเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการส่ือสารในสังคมปัจจุบนั 
มนุษยย์งัเป็นสัตวส์ังคมซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการส่ือสารในสังคมรวมถึงการรับรู้ ส่ิงต่างๆ ท่ีเป็น
สาระ หรือ บรรเทิง ก็ตามในสังคมทัว่ทุกมุมโลก 

การส่ือสารหรือการติดต่อ แปลมาจากศพัท์ภาษาองักฤษวา่ Communication ซ่ึงค า
แปลตามรากศพัทเ์ดิม มาจากภาษาลาตินวา่ Communis ตรงกบัภาษาองักฤษ ค าวา่ Common จะ
หมายถึงกิจกรรมท่ีมุ่งสร้างความร่วมมือหรือความคลา้ยคลึงกนัท าให้เกิดข้ึน (อุรณีประภา 
หอมเศรษฐี,2539, หนา้ 1) 

ในปัจจุบนัการแข่งขนัของธุรกิจโทรศพัทมื์อถือมีหลายค่ายท่ีมีขายในประเทศไทย 
เช่น เอเซอร์ (Acer), อลัคาเทล (Alcatel), แอปเป้ิล (Apple), เอซุส (ASUS), แบล็คเบอร์ร่ี 
(BlackBerry), ดีโมบาย (Dmobile), โกไลฟ์ (GO Live), กโูฟน (Goophone), เอชทีซี (HTC), หวัเหวย่ 
(Huawei), ไอโมบาย (i-mobile), อินฟินีต้ี (Infinity), แอลจี (LG), โมโตโรล่า (Motorola), เอ็มเอส
ไอ (msi), โนเกีย (Nokia), ออปโป้ (OPPO), ซมัซุง (Samsung), โซนอเร่ (Sonore), โซน่ี (SONY), 

เทเลโก (Telego), โตชิบา (TOSHIBA), เวลคอม (Wellcom), แซตทีอี (ZTE), แซดวายคิว (ZYQ) 

เป็นตน้  

เน่ืองจากมีการแข่งขนักนัสูงมากข้ึนท าให้ผูบ้ริโภคมีโอกาสในการเลือกซ้ือตาม
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัตงัผูบ้ริโภคเอง รวมทั้งในปัจจุบนัตลาดของระบบปฎิบติัการต่างๆ มี
การแข่งขนัอยา่งสูงมากข้ึนในตอนน้ี เช่น ไอโอเอส (iOS), แอนดรอยด์ (Android), วินโดวโ์ฟน 

(Windows), แบล็คเบอร่ี (BlackBerry), ซิมเบียน (Symbian), ลีนุกซ์ (Linux) เป็นตน้ 
แต่ในปัจจุบนัค่ายโทรศพัทมื์อถือท่ีเจาะตรงกลุ่มเป้าหมายมีหลากหลายค่ายและยงั

มีมือถือท่ีออกมาจ าหน่ายเป็นจ านวนมากแต่ความสามารถของตวัเคร่ืองท่ีมีคุณสมบติัท่ีสูง
และรองรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่าง 4G LTE ออกมาก็มีราคาท่ีสูงเพราะ
คุณสมบติัดี และเคร่ืองท่ีออกมาท่ีราคาท่ีต ่าก็จะไดคุ้ณสมบติัท่ีไม่ไดร้องรับคุณสมบติัหลาย
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อยา่ง ซ่ึงมีคนนิยมท่ีอยากใชโ้ทรศพัทท่ี์มีคุณสมบติัท่ีเตม็ประสิทธิภาพกนัอยา่งแพร่หลาย นั้น
มากจากหลายอย่างดว้ยกนั เช่น รูปทรงท่ีดูแลว้ท าให้ผูใ้ช้รู้สึกว่าตวัเองดูดีข้ึน ระบบปฎิบติั
การท่ีสามารถลงโปรแกรมต่างๆ ท่ีทนัสมยัตอบสนองกบัในสถานการณ์ปัจจุบนั เป็นตน้ จน
ท าให้ตวัโทรศพัทมื์อถือเหล่านั้นมีราคาท่ีสูงกวา่โทรศพัทมื์อถือค่ายอ่ืนๆ และผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ก็ยงัคงต้องการเน้นการใช้งานในเร่ืองการความบรรเทิงต่างๆ เช่น กล้องชัด มี
แอพพลิเคชัน่ใหเ้ลือกใชม้ากมาย ระบบปฎิบติัการดีเยีย่ม เป็นตน้ 

ผูบ้ริโภคจึงตอ้งเลือกโทรศพัท์มือถือท่ีมีความพร้อมในความตอ้งการของตลาด 
และใหค้วามสะดวกแก่การใชง้านต่อตนเอง แต่แลว้ในปัจจุบนัของเศรษฐกิจไดมี้การแข่งขนั
กนัอยา่งมากของเทคโนโลยท่ีีออกมาจ าหน่ายอยา่งต่อเน่ืองของหลายค่าย หลายรุ่น และหลาย
ระบบปฎิบติัการของตวัโทรศพัทมื์อถือเอง และอีกทั้งยงัมีราคาขา้งค่างสูงเกินกวา่ท่ีผูบ้ริโภค
จะซ้ือมาใชไ้ด ้แต่ดว้ยเศษฐกิจในปัจจุบนัดงันั้นการท่ีผูบ้ริโภคหนัมาเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ
มือสองนั้นก็สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายไดม้ากข้ึนแต่ผูบ้ริโภคก็ยงัไม่ค่อยให้การไวว้างใจต่อ
โทรศพัทมื์อถือมือสองเท่าท่ีควร 

ส าหรับงานวิจัยน้ีได้มุ่งเน้นถึงการศึกษาการไว้วางใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อ
โทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการไวว้างใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีกับการ

ไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการไวว้างใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อน าผลการวจิยัเก่ียวกบัการไวว้างใจท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือมือถือมือสองมา
ใชใ้นดา้นธุรกิจมือสอง 

2. เพื่อเผยแพร่ใหผู้มี้ส่วนร่วม ไดรั้บรู้ และประโยชน์จากการไวว้างใจของ
ผูบ้ริโภค        

3. เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 
4. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาขอ้มูลและเป็นฐานขอ้มูลในการคน้ควา้ต่อใน

อนาคต 
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1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดใน

การวจิยัคร้ังน้ีดงัน้ี 
 

ตัวแปรต้น(Independent Variables)  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 

                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- รายได ้
- อาชีพ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- การส่งเสริมทางการตลาด 
- ผลิตภณัฑ ์

 

 

ความไวว้างใจของ
ผู ้ บ ริ โ ภ ค ท่ี มี ต่ อ
โทรศัพท์มือถือมือ
ส อ ง ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

 

ปัจจยัอ่ืนๆ 
- ภาพลกัษณ์  

(Brand Image) 
- ความภกัดีต่อตราสินคา้

(Brand Loyalty) 
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1.5 สมมติฐานของการวจัิย 
1. ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ซ่ึงไดแ้ก่เพศอายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อ

เดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัท์มือถือ
มือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้น
ราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) มี
ความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อโทรศัพท์มือถือมือสองในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ยภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) และความ
จงรักภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
1.6 ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ขอบเขตด้านประชาการ โดยการศึกษาการไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
โทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฆล 

2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะท าการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดวา่มีความไวว้างใจของผูบ้ริโภคต่อโทรศพัทมื์อถือมือสอง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฆล 

3. ขอบเขตดา้นตวัแปรศึกษา จะท าการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ 
3.1 ตวัแปรอิสระ ในท่ีน้ีจะประกอบดว้ย ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทาง

ประชากรศาสตร์  
ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

3.2 ตวัแปรตามในท่ีน้ีจะประกอบดว้ย Brand Image, Brand Loyalty ท่ี
ส่งผลต่อความ 

ไวว้างใจต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฆล 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. โทรศพัทมื์อถือมือสอง หมายถึง โทรศพัทมื์อถือท่ีผา่นการใชง้านมาแลว้ และ
ไดท้  าการขายต่อ 

2. เพศ หมายถึง ลักษณะทางพนัธุกรรมของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็น
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีซ้ือเคร่ืองโทรศพัท์มือถือ
มือสอง โดยแบ่งลกัษณะ เป็นเพศหญิงและเพศชาย 
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3. อายุ หมายถึง ช่วงอายุของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์มือถือมือสอง โดย
แบ่งเป็น อายตุ  ่ากวา่ 15 ปี, 15-25 ปี, 26-35 ปี, 36-45 ปี, มากกวา่ 45 ปี 

4. ระดบัการศึกษา หมายถึง คุณวฒิุทางการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็น 
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีซ้ือเคร่ืองโทรศพัท์มือถือ
มือสอง โดยแบ่งเป็น ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี และ สูงกวา่ปริญญาตรี 

5. อาชีพ หมายถึง ลกัษณะการท างานของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีซ้ือเคร่ืองโทรศพัทมื์อถือมือสอง โดย
แบ่งเป็น รับราชการ /พนกังานรัฐวิสาหกิจ, พนกังานบริษทัเอกชน, ธุรกิจ
ส่วนตวั, นกัเรียน / นกัศึกษา, และ อ่ืนๆ 

6. รายได ้หมายถึง รายรับท่ีไดม้าจากการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็น 
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีซ้ือเคร่ืองโทรศพัท์มือถือ
มือสอง โดยมีมูลค่าท่ีสามารถตีเป็นเงิน โดยแบ่งเป็น ต ่ากว่า 5,000 บาท, 
5,000 – 10,000 บาท, 10,001 – 15,000 บาท, 15,001 –20,000 บาท, มากกวา่ 
20,000 บาท 

7. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล
ระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพื่อเสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ 

8. ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และ การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

  8.1 ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมือสองหรือสินคา้ท่ี
        ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้
  8.2 ราคา (Price) หมายถึง การมีราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับ และยนิดีจ่าย 
        เพราะมองเห็นวา่เหมาะสมคุม้ค่ากบัการไดม้าซ่ึงสินคา้นั้น 
  8.3 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง สถานท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้ 
        กระจายสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัการซ้ือสินคา้ 
  8.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การจูงใจใหเ้กิด 
        ความชอบในสินคา้ เช่น การโฆษณา การลด แลก แจก แถม และการ
        ส่งเสริมการขาย 
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9. ภาพลักษณ์ (Brand Image) หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของผูต้อบ
แบบสอบถามซ่ึงเป็นประชาการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีซ้ือ
เคร่ืองโทรศพัทมื์อถือมือสอง 

10. ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคเคร่ือง

โทรศพัท์มือถือมือสองมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ของเคร่ืองโทรศพัท์มือถือ

มือสอง 

11. ความไวว้างใจ (Trust) หมายถึง ความเช่ือมัน่ในเคร่ืองโทรศพัทมื์อถือมือสอง 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดยน าเสนอเป็น
ประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 
 
 

แนวคิดและทฤษฎด้ีานปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีส าคญัๆ

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวฏัจกัรชีวติครอบครัว อาชีพ รายได ้รูปแบบการด าเนินชีวิต บุคลิกภาพและ
มโนทศัน์ท่ีมีต่อตนเอง (เจฌิญา อติชาติมณี, 2552: 12) 

-เพศ (Sex) ผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความแตกต่างกนัอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม 
ทศันคติ รวมถึงพฤติกรรม ตลอดจนความตอ้งการต่างๆ 

-อายุ (age) พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือหรือตดัสินใจบริโภคของบุคคลย่อม
แปรเปล่ียนไปตามระยะเวลาท่ียงัมีชีวติอยู ่

-การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูงกบัตวั
แปรท่ีเก่ียวกบัพฤตกรรมของบุคคล 

- วัฎจักรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) หมายถึง การเร่ิมตน้ชีวิตครอบครัว
ไปจบลงท่ีการส้ินสุดชีวิตครอบครัว แต่ละช่วงของวฏัจกัรชีวิตครอบครัว ผูบ้ริโภคจะมี
รูปแบบและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 -อาชีพ (Occupation) อาชีพของบุคคลจะมีลกัษณะเฉพาะบางประการท่ีท าให้ตอ้ง
บริโภคผลิตภณัฑแ์ตกต่างไปจากผูป้ระกอบอาชีพอ่ืนๆ 
 -รายได้ส่วนบุคคล (Personal income) รายไดส่้วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือ 
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 -รูปแบบการด าเนินชีวิต (Life styles) พฤติกรรมการใช้ชีวิต ใช้เงินและใชเ้วลา
ของบุคคลคนนั้น  
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

สุดาพร กุณฑลบุตร, 2549: 12 อา้งถึงใน เจฌิญา อติชาติมณี, 2552: 26 ส่วนผสม
ทางการตลาด (Marketing Mixed) หมายถึง องคป์ระกอบโดยตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือ
บริการท่ีจะน าเสนอสู่ผูบ้ริโภค ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนผสมทางการตลาดประกอบดว้ย
ปัจจยัดา้นการตลาดส่ีชนิดท่ีมกัเรียกกนัวา่ “4Ps” ดงัต่อไปน้ี 

1 ผลิตภณัฑ์ (Products) หมายถึง สินคา้หรือบริการท่ีจะน าเสนอขายสู่ผูบ้ริโภค 
เช่น บริษทั 

เคร่ืองส าอางคลินิคมีผลิตภณัฑ์ลิปสติกเป็นผลิตภณัฑ์ออกจ าหน่าย ในขณะท่ีบริษทัลีวายส์
มีกางเกงยนีส์จ าหน่าย ผลิตภณัฑจึ์งเป็นกางเกงยนีส์ เป็นตน้ 

2 ราคา (Price) หมายถึง ราคาของสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งจ่ายเพื่อให้
ไดสิ้นคา้นั้นๆ  

ราคาจะตอ้งมีมูลค่าสูงกวา่ตน้ทุนของสินคา้หรือบริการ เพื่อจะไดเ้กิดส่วนต่างเป็นผลก าไร
ให้แก่กิจการ เช่น บริษทัคลินิคจ าหน่ายลิปสติกในราคาแท่งละ 750 บาท บริษทัลีวายส์
จ าหน่ายกางเกงยนีส์ตวัละ 1,500 บาท 

3 สถานท่ี (Place) หมายถึง ช่องทางในการท่ีจะน าสินคา้เสนอขายผูบ้ริโภค เช่น 
ตลาดสด  

ซุปเปอร์มาร์เก็ต การจ าหน่ายสินคา้ทางไปรษณีย ์การจ าหน่ายสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต และ
ช่องทางอ่ืนๆ เช่น ผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือเคร่ืองส าอางคลินิคและกางเกงยีนส์ลีวายส์ไดท่ี้
หา้งสรรพสินคา้ เช่น หา้งเซ็นทรัล เป็นตน้ 

4 การส่งเสริมการจ าหน่าย (Promotion) หมายถึง กระบวนการในการส่งเสริม
และกระตุน้ให ้

ผูบ้ริโภคหนัมาใชสิ้นคา้และผลิตภณัฑข์องกิจการ เช่น การท่ีเคร่ืองส าอางคลินิคมีของแถม
ในบางเทศกาล หรือกางเกงยีนส์ลีวายส์มีการลดราคาในบางช่วง เป็นต้น หรือการท่ี
บริษทัผูผ้ลิตมีการโฆษณาเพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคสนใจและเกิดความอยากได ้
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัความไว้วางใจ 

มอร์แกน และฮนัท ์(Morgan & Hunt, 1994, p. 23) กล่าวว่า ความไวว้างใจมี
ความส าคญัอย่างยิ่งในการก าหนดลกัษณะขอ้ผูกมดัเพื่อแสดงสัมพนัธภาพระหว่างลูกคา้
และองคก์รความไวว้างใจ คือ สภาพความเป็นจริงเม่ือคนจ านวนหน่ึงเกิดความเช่ือมัน่โดย
เป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความเช่ือถือ (Reliability) และความซ่ือสัตยจ์ริงใจ 
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(Integrity) โดยมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดและขนานกบักรอบแนวคิดทางการตลาดท่ีศึกษา
เร่ืองบุคลิกภาพ และจิตวิทยามูร์แมน เดสช์แพนด์ และซอลทแ์มน (Moorman, Deshpande, 
& Zaltman, 1992, p. 314อา้งอิงใน ธีรพงษ ์เท่ียงสมพงษ์, 2551, หนา้ 29) กล่าววา่ ความ
ไวว้างใจ คือ ความเต็มใจท่ีจะวางใจต่อหุ้นส่วนการแลกเปล่ียนของคนคนหน่ึงดว้ยความ
เช่ือมัน่ ซ่ึงมีกรอบแนวคิด คือ การรับรู้ว่าผูบ้ริโภคตอ้งมีความเช่ือมัน่ต่อองค์กรธุรกิจดว้ย
ความสนใจอย่างท่ีสุดในระหว่างการใช้บริการอยู่นั้น ความเช่ือมัน่ดงักล่าวจะเกิดข้ึนเม่ือ
ผูบ้ริโภคพิจารณาผูใ้ห้บริการท่ีเป็นทางเลือก 2 ประการ คือความน่าเช่ือถือมากท่ีสุดและมี
ความซ่ือสัตยจ์ริงใจอย่างสูงสเติร์น (Stern, 1997, pp. 7-17 อา้งถึงใน วรารัตน์ สันติวงษ์, 
2549, หนา้ 18) กล่าววา่ความไวว้างใจ คือ พื้นฐานของความสัมพนัธ์ทางการติดต่อส่ือสาร
ในการให้บริการแก่ลูกค้า  องค์กรจ า เป็นต้องเรียนรู้ทฤษฎีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
ความคุน้เคยเพื่อครองใจลูกคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 C ไดแ้ก่  

1. การส่ือสาร (Communication): Self-disclosure and Sympathetic Listening 
พนกังานควรจะส่ือสารกบัลูกคา้ในลกัษณะท่ีท าให้ลูกคา้อบอุ่นใจได ้พนกังานควรแสดง
ความเปิดเผย จริงใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าเพื่อให้ทั้ งสองฝ่ายเต็มใจแสดง
ความรู้สึกและความคิดร่วมกนั 

 2. ความใส่ใจ และการให้ (Caring and Giving) ความเอาใจใส่และความพร้อมท่ี
จะให้นั้น กลายเป็นคุณสมบติัของความสัมพนัธ์ใกล้ชิดท่ีประกอบด้วยความเอ้ืออาทร 
ความอบอุ่น และความรู้สึกปกป้อง ซ่ึงมีผลใหลู้กคา้รู้สึกดี 

3. การให้ขอ้ผูกมดั (Commitment) ท่ีเก่ียวพนักบัลูกคา้ องค์กรควรจะยอมเสีย
ผลประโยชน์เพื่อคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ 

4. การให้ความสะดวกสบาย (Comfort) หรือความสอดคล้อง (Compatibility) 
ความเอาใจใส่ลูกคา้จะท าใหลู้กคา้รู้สึกถึงความสะดวกสบาย 

5. การแกไ้ขสถานการณ์ขดัแยง้ (Conflict Resolution) และการไวว้างใจ (Trust) ถา้
องค์กรสามารถท าให้ลูกคา้รู้สึกสบายใจได้ จะดีกว่าการท่ีองค์กรตอ้งแก้ไขสถานการณ์
ความขดัแยง้กบัลูกคา้ นัน่คือ องคก์รควรจะแสดงความรับผิดชอบดว้ยการออกตวัไวก่้อน
ว่า ถ้าลูกค้าพบส่ิงใดท่ีสงสัย หรือไม่ชอบใจในสินค้าและบริการท่ีลูกค้าคิดว่าตนจะ
เสียเปรียบ ขอใหลู้กคา้รีบถามเพื่อใหพ้นกังานไดรี้บช้ีแจงโดยเร็ว ก่อนท่ีลูกคา้จะรู้สึกโกรธ
หรือไม่พึงพอใจในสินค้าและบริการพื้นฐานของความสัมพนัธ์ทางการติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งองคก์รกบัลูกคา้ จะก่อใหเ้กิดวงจรการพฒันาความสัมพนัธ์ ซ่ึงมีแบบจ าลองของ ลี
วินเจอร์ และสโนค (Levinger, & Snoek, 1972, p. 155 อา้งถึงใน วรารัตน์ สันติวงษ์, 2549, 
หนา้ 19) เรียกวา่ แบบจ าลองขั้นตอน ABCDE คือ 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ชนธวชั เพชรดี (2545) ศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัพายพัจงัหวดัเชียงใหม่ จากการศึกษาพบวา่ นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งจะเลือกซ้ือ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีจากตวัแทนจ าหน่ายท่ีตั้งอยูใ่นห้างสรรพสินคา้รองลงมาคือซ้ือจากร้าน
ขายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมือสองอนัเน่ืองมาจากเหตุผลดา้นราคาเป็นหลกั  สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของวงกต โอวาทสกุล  (2547) ได้ท  าการศึกษาเ ร่ืองพฤติกรรมการซ้ือ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ามือสองของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของศรสวรรค ์บุญสวรรค ์(2552) ไดศึ้กษาปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคในเขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตสุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ความเหมาะสมระหวา่งราคากบัคุณภาพของสินคา้ ราคาเหมาะสม
กบัประสิทธิภาพ เป็นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีผูบ้ริโภครู้สึกวา่คุม้ค่าในการเลือกซ้ือ 
 สาวิณี กล่อมฤกษ์ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
โทรศพัท์มือถือมือสองของผูบ้ริโภคในเขตรังสิต จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือมือสอง ท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ สินคา้มีเพียงพอต่อความตอ้งการมากท่ีสุด และรองลงมาเป็นการ
ให้ความส าคญักบั สถานท่ีจ าหน่ายมีความสะอาดและสวยงาม ซ่ึงสอดคล้องกบัของ
กฤษฎา เจริญวุฒิขจร (2551) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของ
กลุ่มชายรักร่วมเพศในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าสถานท่ีซ้ือกลุ่มตวัอย่างส่วนมากเลือก
ซ้ือจากศูนยบ์ริการของแต่ละยีห่อ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรัตนพร วานิชดี (2551) ไดท้  า การศึกษา
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเร่ืองสถานท่ีจดัจ าหน่าย ความน่าเช่ือถือ
ของร้านคา้ท่ีจดัจ าหน่าย , การบริการท่ีดี  

พสุ เดชะรินทร์ (2547) กล่าววา่ความไวว้างใจหมายถึงความไวเ้น้ือเช่ือใจท่ีเรามีต่อ
บุคคลอ่ืนวา่เขาจะปฎิบติัต่อเราดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต สามารถพึ่งพิงไดร้วมถึงการไม่เอา
เป รียบ เร า  สอดคล้องกับRoger-Millar and Millar (http://com-
art.bu.th/download/sheet/05.ppt,2009) กล่าววา่ ความไวว้างใจจะตอ้งเกิดข้ึนในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลก่อนท่ีความสัมพนัธ์จะเกิดข้ึนได้สอดคล้องกับ Barker and Gaut 
(http://com-art.bu.th/download/sheet/05.ppt,2009) แนะน าว่าการพฒันาความไวว้างใจท า
ไดโ้ดย     

-ทุกคนเตม็ใจเปิดเผยขอ้มูลตนเองต่อบุคคลท่ีเราเก่ียวขอ้ง 
-เราตอ้งแสดงวา่เราไวใ้จคู่สนทนา 
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-เราตอ้งร่วมมือกบับุคคลนั้นๆ แทนท่ีจะแข่งขนักบัเรา 
-เราตอ้งเลือกไวใ้จเฉพาะคนท่ีสมควรไดรั้บความไวว้างใจ 

วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจัยค ร้ัง น้ี  คือ  ผู ้บ ริโภค ท่ีก าลังตัด สินใจหรือ เคย ซ้ือ

โทรศพัท์มือถือมือสองท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยก าหนดสุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 400 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ โดยลกัษณะแบบสอบถามประกอบดว้ยค าถาม
แบบมีค าตอบค าถามชนิดค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) 
จ านวน 5 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัส่วนประสมทาง
การตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
โดยเป็นกลุ่มค าถามท่ีให้แสดงความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ท่ี
ท  าการแบ่งระดบัความส าคญัออกเป็น 10 ระดบั มี 20 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับปัจจยัอ่ืนๆ 
ประกอบด้วย ภาพลักษณ์องค์กร ความภักดีต่อตราสินค้า โดยลักษณะแบบสอบถาม
ประกอบดว้ยค าถามท่ีเป็นตวัเลข หรือแบบสเกล (Port Scale Ratio) ท่ีท  าการแบ่งระดบั
ความส าคญัออกเป็น 10 ระดบั มี 10 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัความไวว้างใจ 
โดยเป็นค าถามท่ีเป็นตวัเลข หรือแบบสเกล (Port Scale Ratio) ท่ีท  าการแบ่งระดับ
ความส าคญัออกเป็น 10 ระดบั มี 5 ขอ้ 
 ส าหรับส่วนท่ี 2 – ส่วนท่ี 4 เรียงล าดบัจาก 1 ไปจนถึง 10 โดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนน ดงัน้ี 
   คะแนน  ความหมาย 

  10     หมายถึง          มีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
         0            หมายถึง          ไม่มีความคิดเห็น 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
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1.1 วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูต้อบ
แบบสอบถาม 

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัอ่ืนๆ และความ
ไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือสอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยเป็นค าถามท่ีเป็นตวัเลข หรือแบบสเกล โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อแปลความหมาย
ของขอ้มูลดา้นต่างๆ 

2. สถิติอ้างองิ (Inferential Statistic) 
2.1 สถิติ t-test ในการทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และสถิติ F-

test (Analysis of Variance: ANOVA) หรือการทดสอบความแปรปรวน ใชเ้พื่อทดสอบตวั
แปรอิสระและตวัแปรตาม ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 2.2 สถิติ Multiple Result of Analysis (MRA) ใชเ้พื่อทดสอบตวัแปรอิสระและตวั
แปรตามท่ีก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล  
 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.0 ส่วนเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 42 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 15 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.5 ส่วนใหญ่มีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาทต่อเดือน คิด
เป็นร้อยละ 46.8 และส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 63.8 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่
ประกอบไปด้วยด้าน ผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 
 ดา้นผลิตภณัฑ์  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อสินคา้มีให้เลือก
มากมายหลากหลายมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.04)  
 ดา้นราคา  พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อราคาถูกกวา่เคร่ืองใหม่
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.65)  
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อความ
สะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 6.88) 
  ดา้นส่งเสริมการตลาด พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อมีพนกังาน
คอยแนะน าบริการใหลู้กคา้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 6.55) 
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 ผลการวเิคราะห์ระดับความส าคัญของปัจจัยอืน่ๆ กบัความไว้วางใจของผู้บริโภคที่
มีต่อโทรศัพท์มือถือมือสองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ดา้นภาพลกัษณ์ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อโทรศพัทมื์อถือมือ
สองปรากฎอยูใ่นส่ือต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 5.41)  
 ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่ออยาก
แนะน าบุคคลอ่ืนใหใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือมือสองมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 5.61)   
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อโทรศัพท์มือถือมือสองใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อ
ท่านมีความไวว้างใจในสถานท่ีจ าหน่ายมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 5.35) 
 
สรุปผลการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อายุ (3) 
ระดบัการศึกษา (4) รายไดต่้อเดือน (5) อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ ความไวว้างใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัท์มิอถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ีแตกต่าง
กนัโดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า t-test (independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศและใชส้ถิติ
วิเคราะห์ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ส าหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ สรุปไดด้งัน้ี 

มีดา้นอายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความไวว้างใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 
4P’s) ประกอบดว้ย ราคา (price), ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) , ผลิตภณัฑ์ (product), 
และการส่งเสริมการตลาด (promotion) มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางดา้น
สถิติท่ีระดบั 0.05 

มีเฉพาะดา้นราคา ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ราคามี
ความสัมพันธ์กับความไว้วางใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อโทรศัพท์มือถือมือสองในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และความจงรักกกัดี
ต่อสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัท์มือถือมือสองใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางดา้นสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตัวแปรอสิระ สถิติที่

ใช้ 
ค่า

นัยส าคัญ 
ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

การวจัิยที ่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
เพศ t-Test 0.351 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test 0.024 ยอมรับ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.007 ยอมรับ 
รายไดต่้อเดือน F-Test 0.082 ปฎิเสธ 
อาชีพ F-Test 0.000 ยอมรับ 
การวจัิยที ่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ผลิตภณัฑ์ MRA 0.421 ปฎิเสธ 
ราคา MRA 0.016 ยอมรับ 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย MRA 0.812 ปฎิเสธ 
การส่งเสริมการตลาด MRA 0.771 ปฎิเสธ 
การวจัิยที ่ 3 ปัจจัยอืน่ๆ 
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ MRA 0.000 ยอมรับ 
ความภกัดีตราสินคา้ MRA 0.000 ยอมรับ 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจยัเร่ืองความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปประเด็นส าคญัมาอภิปรายไดด้งัน้ี 
 การอภิปรายผลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่างกันส่งผลความไว้วางใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อ
โทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

จากการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ ป้จจยัส่วนบุคคลในดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั 
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน และอาชีพ มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อ
โทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพศท่ีแตกต่างกนัและรายได้
ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผูบ้ริโภคท่ีให้ความไวว้างใจจะเป็นผูมี้การศึกษา
ปริญญาตรี จึงท าให้มีความไวว้างใจในส่วนของโทรศพัท์มือถือมือสอง ท่ีมีราคาท่ีถูกว่า 
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และคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพไม่แตกต่างไปกวา่ผลิตภณัฑ์ใหม่และยงัสามารถใช้
งานต่อไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งท าการซ่อมแซมใดๆ เหมือนผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีขายตามร้านคา้ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ ของพนกังานธนาคารยโูอ
บี จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พชัรี แซ่พุน้ (2553) พบวา่ ดา้นอายุท่ีแตกต่าง
กัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของอารีรัตน์ ครุนิติวฒัน์ (2554) เร่ืองการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ iPhone ของ
ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
เลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือในเขตกรุงเทพมหานคร 
 การอภิปรายผลด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ
ไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผูว้ิจยัขออภิปรายผลเฉพาะปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความไว้วางใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อโทรศัพท์มือถือมือสองในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลดงัต่อไปน้ี 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัท์มือถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบวา่ในดา้นราคาเก่ียวผลิตภณัฑ์โทรศพัทมื์อถือมือสอง ท่ีมีราคาถูกกวา่เคร่ือง
ใหม่ และมีผลิตภณัฑ์หลายราคาให้เลือกจึงเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของความไวว้างใจในผลิตภณัฑ ์

การอภิปรายผลดา้นปัจจยัอ่ืนๆ พบว่าปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ และดา้นความภกัดีมี
ความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อโทรศัพท์มือถือมือสองในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผูว้จิยัขออภิปรายผลเฉพาะปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ดา้นภาพลกัษณ์ และดา้นความภกัดีมีท่ี
มีความสัมพนัธ์กับความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศัพท์มือถือมือสองในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลดงัต่อไปน้ี 

ดา้นภาพลกัษณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการ
เลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเฮา้ส์แบรนดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
วยิะกานต ์ตนัสุวรรณรัตน์ (2552) ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท ์
และศุกร เสรีรัตน์ (2541:125) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าเป็น
การคน้ควา้หรือวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค 
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ด้านความภกัดี ซ่ึงสอดคล้องกับธีรพนัธ์ โล่ทองค า (2547) ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ในการสะสมประสบการณ์ของลูกคา้ผา่นตราสินคา้จะส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ท่ี
มีต่อตราสินคา้ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจิตรภทัร์ จึงอยูสุ่ข (2543) เก่ียวกบัการมี
ส่วนร่วม ทัศนคติ การตัดสินใจซ้ือ ความภักดีต่อตราสินค้าของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อสินคา้ความเก่ียวพนัสูงและสินคา้ความเก่ียวพนัต ่า ท่ีมีการจดัการ
ตลาดเชิงกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยการศึกษา อิทธิผลต่อความไว้วางใจของผู ้บ ริโภคท่ี มี ต่อ
โทรศัพท์มือถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถน าผลท่ีได้มา
ประยุกต์ใช้ และเป็นแนวทางในการ พฒันารูปแบบส่งเสริมการขายของห้างร้าน หรือ
ร้านคา้โทรศพัทมื์อถือมือสอง โดยเป็นขอ้เสนอแนะเฉพาะปัจจยัท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 

1. จากการวจิยัคร้ังน้ีน่าจะมีการศึกษาดา้นปัจจยัในดา้นอ่ืนๆท่ีมีผลกระทบต่อความ
ไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัท์มือถือมือสอ นอกเหนือปัจจยัเร่ืองส่วนประสมทาง
การตลาด ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ และปัจจยัด้านความภกัดี  ได้แก่ ปัจจยัเร่ืองการเมือง 
วฒันธรรม เศรษฐกิจ วา่มีอิทธิพลต่อความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือ
สองเพียงใด 

  2. ควรมีการศึกษาปัญหาในการใช้โทรศพัท์มือถือมือสอง เพื่อทราบถึงปัญหาท่ี
ผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการประสบ เพื่อน ามาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาและวางแผน
ทางดา้นการตลาด 

3. ศึกษาความแตกต่างระหว่างเคร่ืองมือถือมือสองเคร่ืองศูนย์ต่างประเทศกับ
เคร่ืองมือถือมือสองศูนยป์ระเทศไทย 

4. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ศึกษาเฉพาะเพียงกลุ่มของในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การท าวิจยัส าหรับคร้ังต่อไป ควรขยายกลุ่มตวัอย่างให้
กวา้งข้ึน กล่าวคือ อาจจะมีการส ารวจทัว่ทั้งประเทศ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของแต่ละภูมิภาค 
บรรณานุกรม 
กฤษฎา เจริญวุฒิขจร. “พฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของกลุ่มชายรักร่วมเพศ
ในเขต 

กรุงเทพมหานคร” การคน้ควา้อิสระ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัรังสิต
, 2551.  
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กาญจนา อุฬารเสถียร.“พฤติกรรมและความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ
โทรทศัน์ 

จอแบนในเขตกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์, สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต,  

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2546. 
การันต ์วุฒิฉายานนัท์.“พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามือสองของผูบ้ริโภคในเขต
อ าเภอ 

เมือง จงัหวดัล าพนู” สาขาบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัแม่ 
โจ,้ 2554. 

เกตศิรินทร์ ง้ิวลาย. “ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกใช้
โทรศพัทมื์อถือ 

กรณีศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามค าแหง” การค้นคว้าอิสระ ,
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2548. 

ไกรชิต สุตะเมือง. “วิชาวิธีวิจยัธุรกิจและการศึกษากรณีศึกษาด้านการจดัการ”. เอกสาร
ประกอบการบรรยาย มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

จิตรภทัร์ จึงอยู่สุข.“การมีส่วนร่วม ทศันคติ การตดัสินใจซ้ือ ความภกัดีต่อตราสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อสินคา้ความเก่ียวพนัสูงและสินคา้เก่ียวพนัต ่า ท่ีมี
การจดัการตลาดเชิงกิจกรรม” วิทยานิพนธ์, นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต, กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2543. 

จารุวดี พฒันเวช, ทศัพล ทานบ าเพ็ญ, พชันีย ์ศรีค า, วิภาภรณ์ รัตนพนัธ์, ศุภาพร จนัทร
ประทกัษ,์  

สถาพร วรรณสมบูรณ์, อุไรวรรณ ใจสุข และเอกวฒัน์ สัมฤทธ์ิจินตนา. “ทศันคติ
และพฤติกรรมในการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือของนกัศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลยั
ราชภฏั 
จนัทรเกษม” งานวิจยั, สาขาการตลาด, วิทยาการจดัการ, มหาวิทยาลยัราชภฎั
จนัทรเกษม, 2551. 

เจฌิญา อติชาติมณี.“การรับรู้ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางประเภทแป้งทาหน้า
ของผูท่ี้ 
อยูใ่นช่วงอายุ 20-35 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร”. รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาดมหาวทิยาลยัรังสิต, 2552. 
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ชาญณรงค ์โชคบ ารุงสุข. “ ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพของการบริการและ  
ความภกัดีของผูรั้บบริการใน ธุรกิจยา.” โรงพยาบาลราชวิถี:กรุงเทพมหานคร, 

2552. 
ชญานิน บุหลนัพฤกษ.์ “ระดบัความพึงพอใจของคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อ ความ 

จงรักภกัดีของเอไอเอส เซเรเนด คลบั ในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์
บริหารธุรกิจ 

มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2549. 
ชนธวชั เพชรดี.“พฤติกรรมการซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายพั
จงัหวดั 

เชียงใหม่” การคน้ควา้อิสระ, เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2545. 
ณฐัพชัร์ ลอ้ประดิษฐพ์งษ์. คู่มือส ารวจความพึงพอใจลูกคา้. กรุงเทพฯ : ประชุมทอง พร๊ินต้ิ
งกรุ๊ฟ 

, 2549 
ณัฐพล สายาจกัร.“พฤติกรรมการซ้ือกล้องถ่ายภาพดิจิตอลสะท้อนภาพเลนส์เด่ียวถอด
เปล่ียนเลนส์ 

ได้มือสองของผู ้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่” การค้นค้วาแบบอิสระ , 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2553. 

ณัฐวิทย ์วยากรณ์.“ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของ
ประชากร 

ในเขตกรุงเทพมหานคร” การคน้ควา้อิสระ, คณะมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 
2542. 
ดุษฎี  วิชัย เมฆพัตร .“พฤติกรรมผู ้บ ริโภคของสตรีต่อเคร่ืองส าอางเกาหลีในเขต
กรุงเทพมหานคร”.    
  วทิยานิพนธ์ ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2554. 
ทิพรัตน์ รุ่งทวีไพโรจน์.“การศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองโทรศพัทมื์อถือมือสอง
ของ 

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์, สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม, 
บริหารเทคนิคศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั, สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ, 2549. 
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ธีรพนัธ์ โล่ทองค า.“เคล็ดลบัการสร้างความภกัดีในตราสินคา้” คอลมัน์คล่ืนความคิด, มติ
ชน 

รายวนั ปีท่ี 27. วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2547. 
ธีรพงษ ์เท่ียงสมพงษ ์“โมเดลเชิงสาเหตุของความจงรักภกัดีต่อการใชบ้ริการ สถานีบริการ 

น ้ามนัของลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร”. สารนิพนธ์ บธ.ม.  (การตลาด),  
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2551. 

ผดุผอ่ง ตรีบุบผา.  “ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้คุณภาพของการบริการและ ความภกัดี 
ต่อการบริการ.”วทิยานิพนธ์ นิเทศศาสตรมหาบณัฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2547 
พัช รี  ศ รี สุ ข . “ความคาดหวัง ในการบ ริการข อผู ้ใ ช้ โทรศัพท์ เ ค ล่ื อน ท่ี ใน เขต
กรุงเทพมหานคร”  

การคน้ควา้อิสระ, บริหารธุรกิจบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต, 2542. 
พชัรี แซ่พุน้. “การตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือ ของพนกังานธนาคารยูโอบี จ  ากดั 
(มหาชน) ใน 

เขตกรุงเทพมหานคร” คน้ควา้อิสระ, สาขาวชิาการตลาด, บริหารธุรกิจ,  
มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553. 

พสุ เดชะรินทร์.ยอดผู้น ำยคุใหม่.กรุงเทพมหานครผูจ้ดัการ, 2547. 
พากภูมิ พร้อมไวพล.“พฤติกรรมซ้ือและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจ 

ซ้ือสินคา้ iPod ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์, สาขาวิชาการ
จดัการ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2551. 

ภรณ์พิลาส ดอนพลอยเพชร.“ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกประกอบอาชีพ ซ้ือขาย แลกเปล่ียน  
โทรศัพท์มือถือมือสอง บริเวณห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง และบริเวณใกล้
มหาวิทยาลัยรามค าแหง วิทยาเขตบางนา”สารนิพนธ์, พฒันาแรงงานและ
สวสัดิการมหาบณัฑิต, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2550. 

รัตนพรวานิชดี. “พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” 

การคน้ควา้อิสระ, บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตส าหรับนกับริหาร, มหาวิทยาลยัรังสิต, 
2551. 
รุ่งรัตน์ ชยัส าเร็จ. กำรเขียนเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์
จุฬาลงกรณ์ 
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มหาวทิยาลยั, 2541. 
วงกต โอวาทสกุล.“พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามือสองของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาล
นคร 

เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่” วทิยานิพนธ์, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2547. 
วยิะกานต ์ตนัสุวรรณรัตน์.“ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

เฮา้ส์แบรนดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” สาขาการตลาด, 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2552.  

วัน ชั ย  อัค ร สิ ท ธิ พ ร .  “พฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ใ ช้ โ ท ร ศัพ ท์ เ ค ล่ื อ น ท่ี ข อ งนั ก ศึ ก ษ า
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์”  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2546. 
วรารัตน์ สันติวงษ.์ “ ปัจจยัท่ีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ธนาคารต่อการใชบ้ริการ  

EBanking.” สารนิพนธ์, หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชา การตลาด, 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2549. 

วลัภาทองคง.“การศึกษาพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์
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