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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะรองเรียนปญหาการใชบรกิารอินเทอรเน็ตของผูบรโิภคใน
กรุงเทพมหานครผานสถาบันคุมครองผูบริโภคในกจิการโทรคมนาคม 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาความตั้งใจที่จะรองเรียนปญหาการใชบริการ

อินเทอรเน็ตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครผานสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 2) เพื่อศึกษา

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจที่จะรองเรียนปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

ผานสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 3) เพื่อศึกษาอุปสรรคตอความตั้งใจที่จะรองเรียนปญหาการ

ใชบริการอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครผานสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม การ

วิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจดวยแบบสอบถาม กลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคทั้งเพศ

ชายและเพศหญิงมีอายุ 25 - 59 ป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน การวิเคราะหและประมวลผล 

โดยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแกการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่0.05 

ผลการวิจัยพบวา 1) ความตั้งใจท่ีจะรองเรียนปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ตของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานครผานสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมอยูในระดับสูง  2) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ความตั้งใจที่จะรองเรียนปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครผานสถาบันคุมครอง

ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมพบวา มีจํานวน 4 ตัวแปร ไดแก ทัศนคติที่มีตอการรองเรียน (β= 0.363),

ความสามารถแหงตน (β = 0.414) ,บรรทัดฐานทางสังคม (β = 0.294) และความไมพึงพอใจ (β = 0.061) และ 

3) อุปสรรคตอความตั้งใจที่จะรองเรียนปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครผาน

สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาอุปสรรคสําคัญคือ ไมทราบ

ถึงวิธีการและชองทางในการรองเรียน ( รอยละ 29.57) ดังนั้นทางสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

จึงควรใชการประชาสัมพันธเพื่อแจงใหทราบถึงวิธีการและชองทางการรองเรียนใหแพรหลายมากขึ้น และควรเพิ่ม

ชองทางการรองเรียนใหมากขึ้น  
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คําสําคัญ : ความตั้งใจที่จะรองเรียน  ปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ต  สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม  
 

ABSTRACT 
This research aims to investigate 1) intentions behind complaints on internet service 

problems among consumers in Bangkok through Telecommunications Consumer Protection Institute 

(TCPI), 2) factors affecting intentions to complain about internet service problems through TCPI, and 

3) obstructions on intentions of complaint on internet service problems among consumers in Bangkok 

through TCPI. This study is based on quantitative research taken from surveyed questionnaires. The 

sample group is composed of 400 male and female consumers aged 25-59 who live in Bangkok. 

Analysis and data processing used descriptive analysis including frequency, percentage, mean, 

standard deviation. Inferential statistical analysis used multiple regression analysis at statistically 

significant level of 0.05. 

The results found that: 1) Intentions to complain about internet service problems among 

consumer in Bangkok through TCPI is at a high level. 2) The factors affecting intentions to complain 

about internet service problems are four independent variables. They are: attitude towards 

complaining (β= 0.363), self-efficacy (β = 0.414), subjective norms (β = 0.294), and dissatisfaction 

(β = 0.061). 3) Concerning obstructions of intentions to complain, most of the sample (29.57 percent) 

accepted that they do not know the proper methods and channels to complain through within 

Telecommunications Consumer Protection Institute. Therefore, Telecommunications Consumer 

Protection Institute should use public relations to better inform about methods and channels for 

complaints.  In addition, TCPI should create more channels for consumer complaints. 

Key Words : Complaint Intention, Problems in Using Internet Service, Telecommunications Consumer Protection Institute 
E-mail : minami_kenji@hotmail.com 

 

บทนํา 
ปจจุบันสื่อ "อินเทอรเน็ต" นั้นเขามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันมากขึ้นเนื่องจากทุกวันนี้การเติบโตของ

อินเทอรเน็ตนั้นเปนไปอยางรวดเร็ว เนื่องจากความเจริญของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทําใหอินเทอรเน็ตไดเขามา

เปนสวนหนึ่งที่เปนสิ่งจําเปนในชีวิตประจําวันของทุกคน ทั้งในดานการศึกษา การทํางาน คนควาหาความรู และ 

สันทนาการ เปนตน เนื่องจากอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารที่ทันสมัย ทําใหผูใชไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว และประหยัดคาใชจายในการสื่อสารมากกวาส่ือประเภทอื่น ๆ ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหอินเทอรเน็ต

เขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของทุกคน ปจจุบันปริมาณการใชอินเทอรเน็ตของประชาชนมีแนวโนม

เพิ่มมากขึ้นดังนั้นอาจกลาวไดวาอินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของคนเรามากขึ้น

เนื่องจากอินเทอรเน็ตนั้นใหประโยชนมากมาย แตในขณะเดียวกันอินเทอรเน็ตก็ไมไดสงผลในดานดีเพียงอยาง

เดียวแกผูใช แตยังสงผลในเรื่องของปญหาตาง ๆ มากมายเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต จากผลสํารวจพบประเด็น
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ปญหาเกี่ยวกับการใชบริการอินเทอรเน็ตในกิจการโทรคมนาคม อาทิปญหาในเรื่องของความเร็วไมเปนไปตามที่

กําหนดในโฆษณา ปญหาการคิดคาบริการผิดพลาด ปญหาอินเทอรเน็ตลมและหลุดบอย นอกจากนี้ผลสํารวจ

พบวาคนไทยรอยละ 60 ประสบปญหาการใชบริการโทรคมนาคม มีเพียงรอยละ 2 เทานั้นที่ผูบริโภคจะทําการ

รองเรียนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ (สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม, 2553) จึงพบวาคนไทยไม

คอยใชสิทธิในการรองเรียนมากนัก ดังนั้นจึงควรสงเสริมเร่ืองการรองเรียนเพื่อใหผูบริโภคตระหนักถึงสิทธิและรูจัก

ปกปองสิทธิ์ของตนเอง ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะรองเรียนปญหา

การใชบริการอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครผานสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

เพื่อเปนประโยชนวางแผนแนวทางเสริมสรางใหผูบริโภคตระหนักถึงสิทธิ์และรูจักปกปองสิทธของตนเองเพิ่มมาก

ขึ้น และทางสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมสามารถนําขอมูลตรงนี้ไปใชในการปรับปรุงพัฒนา

ชองทางการรองเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงคของการวิจยั 

      1.เพื่อศึกษาความตั้งใจท่ีจะรองเรียนปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครผาน

สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

      2.เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะรองเรียนปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ตของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานครผานสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

      3.เพื่อศึกษาอุปสรรคตอความตั้งใจที่จะรองเรียนปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ต ของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานครผานสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

จากการที่ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะรองเรียนปญหา

การใชบริการอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครผานสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

พบวามีนักวิชาการไดใหความหมายของความตั้งใจที่จะรองเรียนไววา ความตั้งใจที่จะรองเรียน เปนความตั้งใจ

โดยบุคคลที่เกี่ยวของกับการสื่อสารบางสิ่งบางอยางในเชิงลบที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ ซึ่งเกี่ยวของกับ

องคกรการผลิตสินคาหรือบริการบางหนวยงานที่สรางผลกระทบเชิงลบในสวนของผูบริโภค (Jacoby และ 

Jaccard, 1981) ซึ่งสอดคลองกับBroadbridge และ Marchall (1995) ไดกลาววา ความตั้งใจที่จะรองเรียนของ

ผูบริโภคเปนกระบวนการที่แตกตางกันซึ่งจะเริ่มขึ้นเมื่อผูบริโภคมีการประเมินประสบการณการบริโภค (สงผลให

เกิดความไมพอใจ) และจะสิ้นสุดลงเมื่อผูบริโภคไดกระทําในสวนที่ผูบริโภคไดรับความเปนธรรม ดังนั้น จากคํา

จํากัดความของนักวิชาการในตางประเทศขางตน สามารถสรุปไดวาความตั้งใจที่จะรองเรียน คือ ความตั้งใจของ

ผูบริโภคที่จะรองเรียนเมื่อไมไดรับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองไดรับจากการใชผลิตภัณฑ ความตั้งใจที่จะ

รองเรียนนี้นับเปนตัวบงชี้ในเรื่องของการวางแผนของผูบริโภคที่มีความรูสึกหรือทัศนคติที่ไมดีซึ่งผลักดันใหเกิด

การแสดงออกดวยอาการหรือพฤติกรรมความไมพอใจที่เกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินคาหรือบริการจากหนวยงานหรือ

องคกรที่ขายสินคาหรือบริการ ที่สรางความไมเปนธรรมแกผูบริโภคจึงเกิดเปนความตั้งใจท่ีจะรองเรียน  จาก

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะรองเรียน ผูวิจัยพบวาลักษณะทางประชากรเปนปจจัยที่มีอิทธิพล
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ตอความตั้งใจที่จะรองเรียน ซึ่งจากงานวิจัยของ Kraft (1977) ไดกลาวถึงลักษณะทางประชากรซึ่งไดแก เพศ 

อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะรองเรียนของผูบริโภค และจากการที่

ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัย พบวา ทัศนคติที่มีตอการรองเรียน, 

ความสามารถแหงตน ,บรรทัดฐานทางสังคม ,ความรูเร่ืองชองทางการรองเรียน และความไมพึงพอใจ เปนปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะรองเรียน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการกระทําตามแผน (The theory of planned 

behavior) (Ajzen, 1991) ที่ไดอางอิงถึงความคิดของมนุษยในการตัดสินใจโดยใชเหตุผลเมื่อมีการเผชิญกับ

ทางเลือก โดยมีแนวคิดวามนุษยเปนผูที่มีเหตุผลและรูจักใชขอมูลที่มีอยูอยางเปนระบบในการตัดสินใจเพื่อให

เกิดประโยชนแกตนเอง และเชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยมิไดถูกกําหนดโดยอารมณหรือขาดการพิจารณา

ไตรตรองกอนที่จะตัดสินใจกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมใด ๆ ดังนั้นการแสดงพฤติกรรมของมนุษย (Human 

behavior) จะผานเจตนาหรือความตั้งใจ (Intention) ของบุคคลที่จะกระทําพฤติกรรมนั้น ๆ  และสิ่งที่มีอิทธิพล

ตอความตั้งใจแสดงพฤติกรรมนั้น(Behavioral intention)ประกอบดวยปจจัยหลัก 3 ประการไดแก 1) ทัศนคติที่มี

ตอพฤติกรรม (Attitudes towards the behavior) 2) อิทธิพลจากบรรทัดฐานเชิงสังคม (Subjective norm) และ 

3) การรับรูถึงความสามารถของตนเองในการควบคุมพฤติกรรมนั้นได (Self-efficacy) ดังนั้นทฤษฎีการกระทํา

ตามแผนนี้จึงสามารถอธิบายความตั้งใจที่จะรองเรียนของผูบริโภคไดและความตั้งใจน้ีจะสงผลถึงการแสดงออก

พฤติกรรมการรองเรียนของผูบริโภคในที่สุด จากปจจัยดังกลาวขางตนลวนแลวแตมีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะ

รองเรียนปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ต ในสวนของแนวคิดเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต ผูวิจัยไดทําการศึกษาพบวา มี

ผูใหความหมายของอินเทอรเน็ต ไววา อินเทอรเน็ตมาจากคําเต็ม ๆ วา International network เปนเครือขายของ

การสื่อสารขอมูลขนาดใหญ อันประกอบดวยเครือขายคอมพิวเตอรจํานวนมาก เชื่อมโยงแหลงขอมูลจากองคกร

ตาง ๆ ทั่วโลกเขาดวยกัน (วนิดา จันทรุจิราภร, 2543) ซึ่งสอดคลองกับ วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์ (2539) ไดกลาววา

อินเทอรเน็ตเปนเครือขายที่สําคัญตอการสื่อสารในระบบเว็บไซต หรือการสื่อสารแบบใยแมงมุม ซึ่งการสื่อสาร

แบบนี้สามารถเชื่อมโยงกับแหลงขอมูลในเครือขายอินเทอรเน็ตไดอยางกวางขวาง และทั่วโลก ดังนั้นการสื่อสาร

แบบนี้จึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งวา การสื่อสารระบบเวิลด ไวด เว็บ (World Wide Web: WWW) จากความหมายดังกลาว
ขางตนผูวิจัยสรุปไดวา อินเทอรเน็ตคือเครือขายคอมพิวเตอรที่มีการเชื่อมโยงกันเปนเครือขายขนาดใหญโดยการ

ส่ือสารผานทางระบบออนไลนที่ผูคนทั่วโลกสามารถเชื่อมโยงติดตอขาวสารถึงกันได และจากการศึกษาปจจัย

ขางตนที่พบวามีอิทธิพลตอความตั้งใจท่ีจะรองเรียนปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ต จึงนํามาซึ่งการศึกษาถึง

สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ซึ่งเปนองคกรหลักในการเสริมสรางระบบคุมครอง

ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม สงเสริมความเทาทันและการมีสวนรวมของผูบริโภค และเปนศูนยขอมูลความรู

ดานการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม พันธกิจของสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

(สบท.)คือ พัฒนากลไกคุมครองผูบริโภคโดยผูบริโภค อยางมีประสิทธิผล และใชเครือขายทั่วทั้งภูมิภาค รับเร่ือง

รองเรียน ตรวจสอบการใหบริการ ไกลเกลี่ยขอพิพาท  พัฒนานโยบายและกฎระเบียบในกิจการโทรคมนาคมให

เอื้อตอการคุมครองผูบริโภค และสรางความเขมแข็งและความตระหนักในสิทธิและหนาที่แกผูบริโภคและองคกร

ผูบริโภค (สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม, 2553) 

 
 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

  934 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่จะทําการศึกษา คือ ผูบริโภคอายุ 25-59 ปที่อาศัย

อยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 3,069,907 คน (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2552) กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการศึกษาวิจัยมีจํานวน 400 คน วิธีการสุมตัวอยางผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่

ใชในการศึกษาวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยใชคําถามปลายปด และคําถามปลายเปด และเมื่อทําการเก็บรวบรวม

ขอมูล และตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว จึงนําเอาแบบสอบถามมาลงรหัส และประมวลผลเพื่อนํามา

คํานวณหาคาสถิติตาง ๆ ที่ใชในการวิจัยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชการ

วิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแกการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสถิติ

เชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 

แบงออกเปน ตัวแปรอิสระ จํานวน 10 ตัวแปร ไดแก เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ, รายได, ทัศนคติที่มีตอการ

รองเรียน, ความสามารถแหงตน, บรรทัดฐานทางสังคม, ความรูเร่ืองชองทางการรองเรียน และความไมพึงพอใจ 

และตัวแปรตามจํานวน 1 ตัวแปร ไดแก ความตั้งใจที่จะรองเรียน และตัวแปรที่นํามาวิเคราะหนั้นจะตองเปนตัว

แปรระดับจัดชวง (Interval) ขึ้นไป หากมีตัวแปรใดที่ต่ํากวาระดับจัดชวงจะตองแปลงคาใหเปนตัวแปรหุน 

(Dummy Variable) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีตัวแปรอิสระที่จะตองแปลงใหเปนตัวแปรหุนจํานวน 3 ตัวแปรไดแก 

เพศ  การศึกษา และอาชีพ โดยผูวิจัยกําหนดใหกลุมที่ผูวิจัยสนใจศึกษามีคาเทากับ 1 สวนกลุมอื่นมีคาเทากับ 0 

 
ผลการวิจัย 

1. ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 56.50 และเพศชาย มีจํานวน 174 

คน คิดเปนรอยละ 43.50 สวนใหญมีอายุ 25 - 35 ป จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.00 มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไปจํานวน 295 คน คิดเปนรอยละ 73.75 เปนพนักงานบริษัทเอกชน มีสัดสวนสูงสุด จํานวน 115 

คน คิดเปน          รอยละ 28.80 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,000 - 20,000 บาท จํานวน 257 คน คิดเปนรอยละ 

64.20   
2. ความตั้งใจที่จะรองเรียนปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครผาน
สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
            ความตั้งใจที่จะรองเรียนปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครผานสถาบัน

คุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับสูง คาเฉลี่ยเทากับ 3.69 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.78  
3. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะรองเรียนปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ตของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครผานสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
          ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะรองเรียนปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ตของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานครผานสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม พบวาผลการวิเคราะหตัวแปร 10 ตัวแปร 

ไดแก เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายไดเฉล่ียตอเดือน, ทัศนคติที่มีตอการรองเรียน, ความสามารถแหง

ตน, บรรทัดฐานทางสังคม ความรูเร่ืองชองทางการรองเรียน และความไมพึงพอใจ สามารถรวมกันอธิบายการ

แปรผันของความตั้งใจที่จะรองเรียนปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครผานสถาบัน
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คุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมไดรอยละ 96.6 (Adjusted R2= 0.966) และเมื่อควบคุมตัวแปรอิสระตัว 

อื่นๆ ใหคงที่แลว มีตัวแปรอิสระเพียง 4 ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะรองเรียนปญหาการใชบริการ

อินเทอรเน็ต ไดแก ทัศนคติที่มีตอการรองเรียน ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาอิทธิพลที่ระดับ 

0.363 (β = 0.363), ความสามารถแหงตน ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาอิทธิพลที่ระดับ 0.414 

(β = 0.414),  บรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาอิทธิพลที่ระดับ 0.294 (β = 

0.294) และความไมพึงพอใจ ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาอิทธิพลที่ระดับ 0.061 (β = 0.061)  

กลาวโดยสรุปพบวา ตัวแปรทัศนคติที่มีตอการรองเรียน, ความสามารถแหงตน,  บรรทัดฐานทางสังคม และความ

ไมพึงพอใจมีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะรองเรียนปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

ผานสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว        ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบปกติของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะรองเรียนปญหาการ

ใชบริการอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครผานสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (n = 

400) 
ตัวแปรอิสระ b β t Sig.t 

เพศ (หญิง = 1) (ชาย = 0) -0.002 -0.002 -0.254 0.800 

อายุ 0.002 0.003 0.340 0.734 

ระดับการศึกษา (ปริญญาตรีขึ้นไป = 1)  

(ต่ํากวาปริญญาตรี = 0) 
0.005 0.005 0.460 0.646 

อาชพี (พนักงานเอกชน= 1) (อื่น ๆ = 0) -0.003 -0.004 -0.402 0.688 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน  0.000 0.001 0.059 0.953 

ทัศนคติที่มีตอการรองเรียน 0.328 0.363 27.121 0.000** 

ความสามารถแหงตน 0.311 0.414 26.843 0.000** 

บรรทัดฐานทางสังคม 0.244 0.294 21.375 0.000** 

ความรูเร่ืองชองทางการรองเรียน -0.008 -0.003 -0.293 0.769 

ความไมพึงพอใจ 0.048 0.061 4.873 0.000** 

R= 0.983 ,AdjustedR2 = 0.966 ,F=1.126, Sig. F= .000** 

           หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

    ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

4. อุปสรรคตอความตั้งใจที่จะรองเรียนปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ตของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครผานสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

             อุปสรรคตอความตั้งใจที่จะรองเรียนปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

ผานสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอุปสรรคตอความตั้งใจท่ีจะ
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รองเรียนสอดคลองกันในเรื่องไมทราบถึงวิธีการและชองทางในการรองเรียน ซึ่งสัดสวนสูงสุดมีจํานวน 220 

คําตอบ คิดเปน รอยละ 29.57  

 
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

1. ความตั้งใจที่จะรองเรียนปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครผานสถาบัน

คุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม พบวาโดยภาพรวม กลุมตัวอยางมีความตั้งใจที่จะรองเรียนปญหาการใช

บริการอินเทอรเน็ตอยูในระดับสูงจากผลการวิจัยพบวา ปญหาสวนใหญที่กลุมตัวอยางรองเรียนมากที่สุดเกิดจาก

ความไมพึงพอใจในเรื่องอินเทอรเน็ตลมและหลุดบอย ทั้งนี้เนื่องมาจากวาในปจจุบันนี้ปริมาณการใชอินเทอรเน็ต

ของประชาชนมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารท่ีสะดวกและ

รวดเร็ว และใหประโยชนแกผูใชงานอีกมากมาย ซึ่งจากจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง

อินเทอรเน็ตก็ไมไดใหประโยชนแกผูใชงานเพียงอยางเดียวแตกลับเปนปญหาแกผูใชงานเชนกัน โดยเฉพาะ

ปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ต ดังนั้นจึงเปนที่มาของปญหาจากการใชบริการอินเทอรเน็ต จากผลการวิจัย

พบวา ปญหาสวนใหญที่กลุมตัวอยางรองเรียนมากที่สุดเกิดจากความไมพึงพอใจในเรื่องอินเทอรเน็ตลมและหลุด

บอย ซึ่งผลการวิจัยเปนไปตามสมมุติฐาน สอดคลองกับงานวิจัยในอดีตของ Ji-Yong Hong and Wel Na Lee 

(2005) ; Andreason (1988) ; Landon (1977) ; Kowalski (1996) ที่พบวาความไมพึงพอใจสงผลตอความตั้งใจ

ที่จะรองเรียนปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครผานสถาบันคุมครองผูบริโภคใน

กิจการโทรคมนาคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยอธิบายไดวา ความพึงไมพอใจในเรื่อง

อินเทอรเน็ตลมและหลุดบอย เกิดจากการที่ผูบริโภคเกิดการคาดหวังในการไดรับบริการการใชอินเทอรเน็ตที่ผู

โภคคาดหวังวานาจะไดใชบริการอินเทอรเน็ตที่รวดเร็วไมสะดุดหรือลม หากผูบริโภคไดรับคุณภาพการบริการ

อินเทอรเน็ตต่ํากวาเกณฑที่ผูบริโภคคาดหวังไว จึงทําใหนํามาสูการเกิดความไมพึงพอใจ และความไมพึงพอใจจะ

สงผลทําใหผูบริโภคเกิดเปนความตั้งใจที่จะรองเรียนในที่สุด 

            2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะรองเรียนปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ตของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานครผานสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมพบ จํานวน 4 ตัวแปร ไดแก ทัศนคติที่มีตอ

การรองเรียน ,ความสามารถแหงตน , บรรทัดฐานทางสังคม และความไมพึงพอใจ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 เปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตของ Ajzen (1991); Hausenblas และ Symos 

(2004) ; Lynn Johnson (2007) ที่พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะรองเรียนประกอบดวย 1) ทัศนคติ

ของผูบริโภค  2) ความสามารถแหงตน 3) บรรทัดฐานทางสังคม 4) ความไมพึงพอใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  โดยอธิบายไดวา ผูบริโภคที่มีทัศนคติที่ดีตอการรองเรียน มีความสามารถแหงตนในการรองเรียนใน

ระดับที่สูงกวา มีบรรทัดทัดฐานทางสังคม ซึ่งไดรับอิทธิพลจากความเชื่อและการคลอยตามจากคนในครอบครัว

และเพื่อน และมีความไมพึงพอใจจากการไดรับการบริการที่ไมเปนไปตามที่คาดหวังในระดับที่สูงกวาจะสงผลให

ผูบริโภคเกิดความตั้งใจที่จะรองเรียนปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครผาน

สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

3. อุปสรรคตอความตั้งใจที่จะรองเรียนปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

ผานสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาอุปสรรคสําคัญคือ ไม



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

  937 

ทราบถึงวิธีการและชองทางในการรองเรียน สําหรับความรูเร่ืองชองทางการรองเรียนนั้น นับวาเปนปจจัยที่มี

อิทธิพลตอความตั้งใจที่จะรองเรียนของผูบริโภค ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในอดีต ศิริกุล อาพนธและคณะ (2551) 

พบวาความรูในเรื่องของชองทางการรองเรียนมีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะรองเรียน โดยสามารถอธิบายไดวาการ

ที่ผูบริโภคไมมีความรูในเรื่องชองทางการรองเรียน หรือไมทราบวิธีการรองเรียน หรือมีขอมูลไมมากพอที่จะ

สามารถทําการรองเรียนไดนั้น จึงเปนอุปสรรคตอความตั้งใจที่จะรองเรียนปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ตของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครผานสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม ดังนั้นทางสถาบันคุมครอง

ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม จึงควรใชการประชาสัมพันธเพื่อแจงใหทราบถึงวิธีการและชองทางการรองเรียน

ใหแพรหลายมากขึ้น และควรเพิ่มชองทางการรองเรียนใหมากขึ้น เพื่อทําใหไมเปนอุปสรรคตอความตั้งใจที่จะ

รองเรียนและทําใหผูบริโภคมีความตั้งใจที่จะรองเรียนใหเปนผลสําเร็จไดในที่สุด     

 
ขอเสนอแนะ 

 1. สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของดานการคุมครองผูบริโภค

ควรมีการเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการรองเรียนปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ตใหกับผูบริโภค และควรสราง

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรองเรียนรองเรียนอยางถูกวิธีรวมถึงมีการประชาสัมพันธเพื่อแจงใหทราบถึง

วิธีการและชองทางการรองเรียนใหแพรหลายมากขึ้นเพื่อสรางความคุนเคยและทําใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอการ

รองเรียนมากขึ้น 

2. สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของดานการคุมครองผูบริโภค

ควรมีการรณรงคใหมีการจัดอบรบในเรื่องของการตระหนักรูเร่ืองสิทธิของผูบริโภคและการคุมครองผูบริโภคใน

กิจการโทรคมนาคม พรอมการทั้งใหความขอมูลตางๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการรองเรียน และแนะนําการรองเรียนที่

ถูกตองเมื่อผูบริโภคประสบปญหาเกี่ยวกับการใชบริการอินเทอรเน็ต เพื่อเปนการกระตุนใหผูบริโภคหันมา

ตระหนักในสิทธิของตนเองมากขึ้น และเปนการเพิ่มความมั่นใจใหผูบริโภคกลาที่จะออกมารองเรียนและใชสิทธิ

ของตนเองใหเปนประโยชน ซึ่งจะสงผลใหผูบริโภคเกิดการรับรูความสามารถแหงตนมากขึ้นดวย  

 3. สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของดานการคุมครองผูบริโภค

ควรมีการประชาสัมพันธหนวยงานของตนเองตามสื่อตาง ๆ ใหมากขึ้น เชน ส่ือโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และ

อินเทอรเน็ต เพื่อทําใหผูบริโภครูจักสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมมากขึ้น รวมถึงรณรงคให

ผูบริโภคกลาที่จะออกมารองเรียนหรือใชสิทธิ์ของตนเองเมื่อผูบริโภคประสบปญหาจากการใชบริการอินเทอรเน็ต 

โดยการใชครอบครัว และเพื่อน เปนพรีเซ็นเตอรในการประชาสัมพันธ จากผลการวิจัยพบวาผูบริโภคจะมีความ

เชื่อที่จะคลอยตามครอบครัวและเพื่อนในระดับที่สูง ดังนั้นถามีการประชาสัมพันธโดยใชครอบครัวและเพื่อนจะ

ทําใหผูบริโภคมีความเชื่อและคลอยตามที่จะรองเรียนตอปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ตเพิ่มมากขึ้น 

 4. สถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของดานการคุมครองผูบริโภค

ควรตระหนักและเห็นความสําคัญของการใหบริการและการรับเร่ืองรองเรียนแกผูที่ประสบปญหาจากการใช

บริการอินเทอรเน็ตใหมากขึ้น เมื่อผูบริโภคประสบปญหาจากการใชบริการอินเทอรเน็ตทางสถาบันคุมครอง

ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมควรรีบดําเนินการในการรับเร่ืองรองเรียนใหมีความรวดเร็วมากขึ้นรวมถึงเมื่อ

ผูบริโภคมีขอสงสัยเจาหนาที่ควรตอบขอสงสัยหรือใหขอมูลที่ชัดเจนแกผูบริโภคอยางถูกตอง และควรพูดจาให
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สุภาพ เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคอยางสูงสุดและเพื่อไมใหเกิดขอบกพรองที่จะทําใหผูบริโภคเกิด

ความไมพึงพอใจในบริการที่ไดรับ และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ และมาตรฐานการบริการของสถาบันคุมครอง

ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมมากขึ้นดวย 
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