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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาถึงผลกระทบของตัวแปรที่เกี่ยวกับ (ก) ลักษณะของผูใชบริการโทรศัพท 
เคลื่อนที่ในเรื่องความเชื่อถือ (trust) ที่มีตอระบบการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ และ (ข) ตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการ 
(switching costs) ที่มีตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพท เคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน (2) ศึกษาถึงผลกระทบของตัวแปรที่
เกี่ยวกับองคประกอบดานสวนประสมทางการตลาด (marketing mix) ที่มีตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใช
อยูในปจจุบัน (3) ศึกษาถึงผลกระทบของตัวแปรที่เกี่ยวกับองคประกอบทางสังคมที่มีตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพท 
เคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน และ (4) ศึกษาถึงผลกระทบปฏิสัมพันธ (interaction effects) ของตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการ 
(switching costs) ในฐานะตัวแปรแทรก (moderating variable) ที่มีตอผลกระทบของความเชื่อถือ องคประกอบดานสวนประสม
ทางการตลาด และองคประกอบทางสังคม ที่มีตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน 

ผลที่ไดจากการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ คือ (1) องคประกอบสวนบุคคล ซึ่งประกอบไปดวยความเชื่อถือที่มีตอระบบ
การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ และตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการตามการรับรูของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่มีผลตอความ
ต้ังใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (2) องคประกอบดานสวนประสมทาง
การตลาด ซึ่งประกอบไปดวยเครือขายของระบบโทรศัพท เคลื่อนที่ ราคาการใชบริการในปจจุบัน ความสะดวกสบายของ
การใหบริการที่เคานเตอรเซอรวิส ความถี่ของการโฆษณา กระบวนการใหบริการของพนักงาน และรูปแบบการสงเสริมการ
ขายมีผลตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ (3) องคประกอบทาง
สังคม ครอบครัวและเพื่อนตามการรับรูของผูใชโทรศัพท เคลื่อนที่มีผลตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยู
ในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

การศึกษาถึงผลกระทบของตัวแปรแทรก (moderating effects) ของตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการ (switching costs) ที่มี
ตอผลกระทบของความเชื่อถือ องคประกอบดานสวนประสมทางการตลาด และองคประกอบทางสังคมที่มีตอความตั้งใจที่จะใช
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบันนั้น พบวา (1) ตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการตามการรับรูของผูใชโทรศัพท 
เคลื่อนที่ที่สูงขึ้นจะสงผลใหผลกระทบของความเชื่อถือที่มีตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน
ลดลง ในทางตรงกันขาม ตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการที่ตํ่าจะสงผลใหผลกระทบของความเชื่อถือที่มีตอระบบการให 
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบันเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (2) 

ผลการวิจัยยังแสดงใหเหน็วาตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการที่สูงจะสงผลใหผลกระทบของกระบวนการใหบริการที่
มีตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบันเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันขาม ตนทุนในการเปลี่ยนระบบ



 

บริการที่ตํ่าจะสงผลใหผลกระทบของกระบวนการใหบริการที่มีตอความต้ังใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูใน
ปจจุบันลดลง ถึงแมวาการทดสอบสมมติฐานขอนี้จะมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) แตสมมติฐานขอนี้ไมไดรับการ
สนับสนุน เนื่องจากทิศทางของสมมติฐานขอนี้เปนไปในทางตรงกนัขามกับที่พยากรณไว 

ประโยชนในเชิงวิชาการของงานวิจัยนี้ คือ การเชื่อมโยงแนวคิดหลายๆ แนวคิดเขาดวยกันเพื่อสรางแบบจําลองสําหรับ
การอธิบายผลกระทบหลักขององคประกอบสวนบุคคล องคประกอบสวนประสมการตลาด และองคประกอบทางสังคม 
พรอมกับอธิบายผลกระทบของตนทุนในการเปลี่ยนระบบริการในฐานะตัวแปรแทรกที่มีตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทร-
ศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน ความเชื่อถือและตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการนับวาเปนองคประกอบสําคัญยิ่งที่มีผล 
กระทบตอความตั้งใจ ผูประกอบการธุรกิจระบบโทรศัพทมือถือจะตองพยายามสรางความเชื่อถือและการมีสวนรวมของ
ลูกคาในการใชระบบโทรศัพทมือถือใหมากที่สุด อันจะนําไปสูการเพิ่มขึ้นของระดับความจงรักภักดีในตัวลูกคาตอไป  

 
ABSTRACT 

This research aims to (1) study the effects of constructs associated with the characteristics of mobile phone 
users concerning their trust toward the mobile phone system and the switching costs, on their intentions to 
continue using the current mobile phone system, (2) study the effects of constructs associated with the marketing 
mix elements on the users’ intentions to continue using the current mobile phone system, (3) study the effects of 
constructs associated with the social elements on the users’ intentions to continue using the current mobile phone 
system, and (4) study the interaction effects of switching costs as a moderator on the effects of trust toward the 
use of the mobile phone system, marketing mix elements, and social elements on the users’ intentions to continue 
using the current mobile phone system. 

The research results can be summarized as follows: 
Personal elements associated with trust toward the mobile phone system and perceived switching costs in 

changing the system had significantly affected the users’ intentions to continue using the current mobile phone 
system.  Marketing mix elements associated with the mobile phone system network, current service fee, 
convenience of using the counter service, frequency of advertising, employees’ service process, and sales 
promotion forms had significantly affected the users’ intentions to continue using the current mobile phone 
system.  In addition, social elements associated with family and friends had significantly affected the users’ 
intentions to continue using the current mobile phone system. 

The study of the moderating effects of switching costs on the impact of trust, marketing mix elements, and 
social elements on the users’ intentions to continue using the current mobile phone system revealed the 
following results. (1) When switching costs were high, the effects of trust on the users’ intentions to continue 
using the current mobile phone system decreased.  In contrast, when switching costs were low, the effects of 
trust on the users’ intentions to continue using the current mobile phone system increased. (2) When switching 
costs were high, the effects of the employees’ service process on the users’ intentions to continue using the 
current mobile phone system increased.  In contrast, when switching costs were low, the effects of employees’ 
service process on the users’ intentions to continue using the current mobile phone system decreased.  Although 
this hypothesis was found to be statistically significant (p < 0.01), the hypothesis itself was not supported 
because the direction of the effect was in the opposite direction from what was hypothesized. 

The contribution of this research is the linkage between various concepts to develop a model describing the 
main effects of personal elements, marketing mix elements, and social elements as well as the moderating effects 
of switching costs on the users’ intentions to continue using the current mobile phone system.  Trust and 
switching costs are found to be key elements affecting costs intention to continue using the current mobile phone 
system.  The implication is that the mobile phone system operators must try to build trust and customer involvement 
in the use of mobile phone systems, hence, leading to the increase in customer loyalty. 

 

คําสําคัญ: ความตั้งใจ ความเชื่อถือ ตนทุนการเปลี่ยนระบบบริการ  
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ความทาทายของผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ทุกราย คือ การรักษาลูกคาที่มีคุณภาพไว และเนนการเพิ่ม
สวนแบงของคาเฉลี่ยรายไดตอลูกคาหนึ่งราย (ARPU) ซึ่ง

ผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่จะมีความตองการลูก 
คาอยู 2 ลักษณะ คือ (1) ตองการลูกคาใหมเขาสูระบบ (2) 
ตองการรักษาลูกคาเดิมใหเกิดมีการซื้อซ้ํามีการใชบริการ
อยางตอเนื่องไมมีการเปลี่ยนแปลง ผูวิจัยไดเล็งเห็นวาลูก 



 

คาเดิมที่มีอยูแลว คือ ทรัพยสินที่มีคาควรแกการรักษาไว
มากที่สุด ควรที่จะศึกษาเพื่อใหทราบถึงปจจัยที่จะสงผลทํา
ใหเกิดความตั้งใจ (intention) ที่จะใชระบบโทรศัพท 
เคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบันอยางตอเนื่อง ซึ่งความตั้งใจ 
หมายถึง การที่ผูบริโภคมีความมุงมั่น และคาดหวังวาจะใช
บริการในระบบเครือขายของผูใหบริการรายใดรายหนึ่ง
ตลอดไปหรือใชเปนระยะเวลายาวนานในอนาคต ความตั้ง 
ใจยังเปนที่มาของพฤติกรรมของผูบริโภคตามทฤษฎีการ
กระทําที่มีเหตุผลของ Fishbein & Ajzen (1975) ซึ่งประกอบ 
ดวยความเชื่อถือหรือทัศนคติที่มีตอการกระทํา และสังคม
สิ่งแวดลอม เพื่อตอบสนองความคาดหวัง และสรางความ
ภักดีในสินคาของผูบริโภค 

การสรางความภักดีในสินคาของกิจการที่มีประสิทธิ-
ภาพมีผลตอการซื้อซ้ําของลูกคาและมีผลตอการรักษา
ลูกคาไวได (Lewis, 2004) การสงเสริมการ ตลาดมีผลทํา
ใหความภักดีในสินคาลดลง แตในขณะเดียว กันทําใหลูก 
คาตอบสนองตอราคาเพิ่มขึ้นในยี่หอที่มีการสงเสริมการ 
ตลาด (Papatla & Krishnamurthi, 1996) ความภักดี (loyalty) 
คือ แนวโนมของลูกคาที่จะซื้อสินคาจากวิสาหกิจที่มีภาพ 
ลักษณเหมาะสมที่สุดสําหรับรสนิยมลูกคา แมวาสินคานั้น
จะไมตรงกับที่ลูกคาตองการมากไปกวาสินคาจากคูแขง 
(Anand & Shachar, 2004) องคประกอบของความภักดีของ
ลูกคาตอองคการ อาจจะประกอบดวย ความรูสึกทางดาน
จิตใจ การที่ลูกคาสามารถแสดงความเปนตัวแทนของผลิต- 
ภัณฑไดซื้ออยางตอเนื่องหรือไม ความต้ังใจในการซื้อซ้ํา 
การซื้อในอนาคตลูกคามีการรับรูวาสินคาของกิจการมี
ความไดเปรียบทางการแขงขัน ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ
ของบริษัท (Kroenert, Spalding, Cooper & Le, 2005, pp. 
21-26) 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.  ศึกษาผลกระทบของ (ก) ตัวแปรที่เกี่ยวกับลักษณะ
ของผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในเรื่องความเชื่อถือ 
(trust) ที่มีตอระบบการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ และ 
(ข) ตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการ (switching costs) ที่มี
ตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูใน
ปจจุบัน 

2.  ศึกษาผลกระทบของตัวแปร ที่เกี่ยวกับองคประกอบ
ดานสวนประสมทางการตลาด (marketing mix) ตามการ

รับรูของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีตอความตั้งใจที่จะใช
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน 

3.  ศึกษาผลกระทบของตัวแปรที่เกี่ยวกับองคประกอบ
ทางสังคมตามการรับรูของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีตอ
ความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน 

4.  ศึกษาถึงผลกระทบปฏิสัมพันธ (interaction effects) 
ของตัวแปรแทรก (moderating variable) ของตนทุนในการ
เปลี่ยนระบบบริการ (switching costs) ที่มีตอผลกระทบของ
ความเชื่อถือที่มีตอระบบการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
องคประกอบดานสวนประสมทางการตลาด และองคประ- 
กอบทางสังคม ที่มีตอความต้ังใจที่จะใชระบบโทรศัพท 
เคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

ความตั้งใจ หมายถึง การที่ผูบริโภคมีเจตนา มีความ
มุงมั่นมีความมุงหมาย และคาดหวังวาจะใชบริการสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งของผูใหบริการรายใดรายหนึ่งตลอดไปหรือใชเปน
ระยะเวลายาวนานในอนาคต ทฤษฎีวาดวยการกระทําที่มี
เหตุผล (theory of reasoned action) (Ajzen & Fishbein, 
1980; Fishbein & Ajzen, 1975) กลาววา ความตั้งใจ 
(intention) เปนตัวแปรสําคัญและจะเปนผลมาจากองค 
ประกอบทางดานทศันคติ (attitude) และอิทธิพลของสังคม
รอบขาง และสงผลตอไปยังงานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎีดัง 
กลาวมีอยูเปนจํานวนมาก (Bagozzi & Yi, 1988, pp. 74-94; 
Bellman, Lohse, & Johnson, 1999, pp. 32-38; Burnkrant     
& Page, 1982, pp. 418-423) นอกจากนี้ ยังมีผูวิจัยอีกหลาย
ทานไดนําเอาตัวแปรความตั้งใจนี้ไปประยุกตใชกับการ 
ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางองคกรธุรกิจ โดยเรียกช่ือตัว
แปรความตั้งใจนี้วาความคาดหวังของความสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง (expectation of relationship continuity) (Heide & 
John, 1992, pp. 32-44; Lusch & Brown, 1996, pp. 19-38) 
Mathieson, Pacock & Chin (2001, pp. 86-112) ไดเสนอวา
การควบคุมพฤติกรรม (behavioral control) มีอิทธิพลตอ
ความตั้งใจในการใชงานระบบสารสนเทศ ความสัมพันธ
ในทางบวกระหวางการควบคุม และความตั้งใจยังพบใน
การศึกษาเกี่ยวกับการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรของ Taylor 
& Todd (1995, pp. 144-176) 

ในชองทางการตลาดงานวิจัยเกี่ยวกับการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) ไดใช



 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจ (intention-based theories) ไดแก 
ทฤษฎีการกระทําที่มีเหตุผล (theory of reasoned action: 
TRA) (Fishbein & Ajzen,1975) ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรม
การวางแผน (theory of planned behavior: TPB) (Ajzen, 
1991) และตัวแบบในการยอมรับเทคโนโลยี (technology 
acceptance model: TAM) (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 
1989, pp. 982-1003) เพื่อคาดการณการยอมรับเทคโนโลยี
ของผูใช (Hartwick & Barki, 1994, pp. 440-465; Igbaria, 
Guimaraes, & Davis, 1995, pp. 87-114; Mathieson,1991; 
Taylor & Todd 1995) ผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีพฤติ-
กรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดจากความเชื่อ และ
ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น ทัศนคติ
และความเชื่อเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเปนบอเกิด
ความตั้งใจ และมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจปจจัย
ภายนอกที่มีอิทธิพลตอการเกิดและเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และความเชื่อ (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989, pp. 
982-1003) งานวิจัยปจจุบันไดกําหนดอิทธิพลของลักษณะ
ของผูใช ระบบคุณภาพและการสนับสนุนขององคการใน
การรับรูวาเทคโนโลยีสารสนเทศใชงานงาย และรับรูวา
เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน (Igbaria, Guimaraes. & 
Davis, 1995,  pp. 87-114) ผลกระทบของประสิทธิผลของ
คอมพิวเตอร วัตถุประสงคการใชงาน และประสบการณ
ตรงในการรับรูวามีการใชงานงาย (Venkatesh & Davis, 
1996, pp. 451-481) ผลของการจูงใจผูใชในการอบรมเพื่อ
สรางการรับรูที่ดีของผูใช (Venkatesh, 1999, pp. 239-260) 
Venkatesh & Davis (1996, pp. 451-481) ไดขยายทฤษฎี
การยอมรับเทคโนโลยีโดยไดศึกษาอิทธิพลทางสังคมและ
กระบวนการในการเรียนรูเพิ่มขึ้นอีก 

Engle, Blackwell, & Miniard (1990) กลาววา 
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําตางๆ ที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการจัดหา ใหไดมาเพื่อการบริโภค และการ
จับจายใชสอยสินคาและบริการรวมทั้งกระบวนการตัด  
สินใจที่เกิดขึ้นทั้งกอนและหลังการกระทําดังกลาวดวย 
สอดคลองกับ Schiffman & Kaunk (1997) ที่กลาววา พฤติ-
กรรมที่ ผูบริโภคแสดงออกในการแสวงหาสินคาและ
บริการ ซึ่งเกี่ยวของกับการซื้อ การใช การประเมิน การจับ 
จายใชสอย เพื่อใหไดรับความพึงพอใจมากที่สุด  

โปรแกรมสรางความภักดีในสินคาของกิจการที่มี
ประสิทธิภาพมีผลตอการรักษาลูกคาไวได ในขณะเดียวกัน

โปรแกรมการสรางความภักดีในสินคา เมื่อใชรวมกับการ
ใหคูปองทางอีเมลแกลูกคา การเปลี่ยนแปลงราคา การ
กําหนดคาขนสง จะมีผลตอการซื้อซ้ําของลูกคา (Lewis, 
2004, pp. 281-299) การสงเสริมการตลาดมีผลทําใหความ
ภักดีในสินคาลดลง แตในขณะเดียวกันทําใหลูกคาตอบ 
สนองตอราคาเพิ่มขึ้นในยี่หอที่มีการสงเสริมการตลาด 
(Papatla & Krishnamurthi, 1996, pp. 20-46) 

Anand & Shachar, (2004, pp. 135-163) กลาววา 
ความภักดี (loyalty) คือ แนวโนมของลูกคาที่จะซื้อสินคา
จากวิสาหกิจที่มีภาพลักษณเหมาะสมที่สุดสําหรับรสนิยม
ลูกคา แมวาสินคานั้นจะไมตรงกับที่ลูกคาตองการมากไป
กวาสินคาจากคูแขง และ Kroenert, Spalding, Cooper & Le 
(2005, pp. 21-26) สรุปวาองคประกอบของความภักดีของ
ลูกคาที่มีตอองคการ อาจจะประกอบดวย ความรูสึกทาง 
ดานจิตใจ การที่ลูกคาสามารถแสดงความเปนตัวแทนของ
ผลิตภัณฑดวยการซื้ออยางตอเนื่อง ความตั้งใจในการซื้อ
ซ้ํา การคาดหวังวาที่จะซื้อในอนาคต ลูกคามีการรับรูวา
สินคาของกิจการมีความไดเปรียบทางการแขงขัน ลูกคามี
ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑของบริษัท  

องคประกอบดานบุคคล หมายถึง ลักษณะการรับรู
ของบุคคลที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะใชบริการตางๆ 
ตามทฤษฎีวาดวยการกระทําที่มีเหตุผล (theory of rea-
soned action) (Ajzen & Fishbein, 1980; Fishbein & Ajzen, 
1975) ซึ่งไดกลาววาทัศนคติเปนองคประกอบที่สําคัญอยาง
หนึ่งที่จะมีผลกระทบตอความตั้งใจซื้อและใชบริการ 
สําหรับงานวิจัยนี้ ตัวแปรที่เกี่ยวของกับองคประกอบสวน
บุคคลจะประกอบไปดวยความเชื่อถือ (trust) และตนทุน
ในการเปลี่ยนระบบบริการ (switching costs)  

ความเชื่อถือท่ีมีตอระบบการใชบริการโทรศัพท 
เคล่ือนที่ (trust on mobile phone system) ผูวิจัยไดทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับความนาเชื่อถือ ซึ่งมีอิทธิพลตอ
ความตั้งใจที่จะใชบริการตางๆ ตามทฤษฎีวาดวยการกระ 
ทําที่มีเหตุผล (theory of reasoned action) (Ajzen & Fish-
bein, 1980; Fishbein & Ajzen, 1975) Ajzen & Fishbein 
(1980) ไดกลาววาทัศนคติเปนองคประกอบที่สําคัญอยาง
หนึ่งที่จะมีผลกระทบตอความต้ังใจซื้อและใชบริการ ซึ่ง
ความเชื่อถือนั้นจัดวาเปนรูปแบบหนึ่งของทัศนคติ งาน 
วิจัยในอดีตที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางองคกร
ธุรกิจ ไดช้ีใหเห็นวาความเชื่อถือมีผลกระทบในเชิงบวกตอ



 

ความสัมพันธในระยะยาว (Ganesan, 1994, pp. 1-19; Mor-
gan & Hunt, 1994, pp. 20-38) ในทํานองเดียวกัน ถาหาก
ผูใหบริการมีความนาเชื่อถือเพิ่มขึ้นก็จะเปนองคประกอบ
สําคัญที่ทําใหผูบริโภคหรือผูใชบริการหันมาใชบริการเพิ่ม
มากขึ้น (Alba et al., 1997, pp. 38-53) พฤติกรรมการใช
เกิดขึ้นจากจากความตั้งใจในการใช และความตั้งใจในการ
ใชจะมาจากความเชื่อ ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของทัศนคติ  
ดังนั้น ทัศนคติและความเชื่อจึงเกี่ยวโยงกันและเปนบอเกิด
ของความตั้งใจและการใช (Hartwick & Barki, 1994, pp. 
440-465; Igbaria, Guimaraes, & Davis, 1995, pp. 87-114) 

ความเชื่อถือที่มีตอระบบการใชบริการโทรศัพท 
เคลื่อนที่ หมายถึง ความคิดเห็นทางบวกของผูใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีตอระบบการใหบริการโทรศัพท 
เคลื่อนที่ ในดานของความนาเชื่อถือของผูใหบริการ ความ
ไววางใจในการใหบริการและเครือขาย การใหความสําคัญ
กับประโยชนของผูใชบริการ รวมตลอดถึงความสามารถ
ในการตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการและ
บริการเสริมตางๆ (Ajzen & Fishbein, 1980; McKnight & 
Chervarry, 2001; Dony & Cannon, 1997, pp. 35-51; Mor-
gan & Hunt, 1994, pp. 20-38) และเมื่อนําเอาหลักการขาง 
ตนมาประยุกตใชการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยู
ในปจจุบัน สมมติฐานตอไปนี้จึงไดถูกกําหนดขึ้น 

สมมติฐาน  1: ความเชื่อถือที่มีผลตอระบบการให 
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่จะมีผลกระทบเชิงบวกตอความ
ต้ังใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน 

ตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการ (switching costs) 
หมายถึง คาใชจายที่เกิดจากการที่ผูใชบริการโทรศัพท 
เคลื่อนที่ตองเสียเพิ่มหรือเสียไปเมื่อคิดที่จะเปลี่ยนการใช
บริการจากผูใหบริการรายเดิมไปเปนรายใหม คาใชจาย 
(นอกเหนือจากคาใชจายปกติ) สําหรับการเปลี่ยนแปลง 
เปนคาใชจายที่เพิ่มขึ้นสําหรับการดําเนินงานในระบบใหม
ที่จะเกิดขึ้น (Gilbert, 1989) ในงานวิจัยครั้งนี้ไมไดวัดเปน
คาเงินจริง แตเปนเพียงระดับการรับรูของผูบริโภคที่มีตอ
ความรูสึกเสียดาย หรือผูกพันหมายเลขโทรศัพทเดิมเสีย 
เวลาที่ตองแจงเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพทใหม ซึ่งความ 
รูสึกตางๆ ก็ถือวาเปนตนทุนอยางหนึ่ง 

จากการทบทวนวรรณกรรม ทําใหทราบวาคนแตละ
คนจะพยายามคนหาทางเลือกที่ตนตองการ คิดวาเหมาะสม 
และคุมคาที่สุด เมื่อคนแตละคนมีความไววางใจในระบบ

ของผูใหบริการ แลวคิดจะเปลี่ยนก็จะเกิดเปนตนทุนขึ้น 
(Heide & John, 1992, pp.32-44; Jackson & Schuler, 1995, 
pp. 237-264) Heide & John (1992, pp.32-44) กลาววา ถา
ผูขายตองการใหตนทุนในการเปลี่ยนของลูกคาเพิ่มสูงขึ้น 
ผูขายตองทําใหลูกคารูสึกวามีความเสี่ยงตอการเปลี่ยน ไม
อยากเปลี่ยน ดังนั้น ผูขายตองใหความสําคัญกับคุณภาพ 
การบํารุงรักษา และความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ถาลูกคาที่
ไดรับการบริการที่ดีจากธุรกิจรายใดแลว ก็มักจะไมคอย
เปลี่ยนไปใชบริการกับรายอื่น ทําใหลูกคาผูใชบริการตอง
ลังเล และพิจารณาสิ่งเหลานี้ที่ ถือวาเปนตนทุนในการ
เปลี่ยนเพื่อหาสินคาอื่นมาทดแทน ถาหากมีตนทุนในการ
เปลี่ยนระบบบริการสูงผูใชบริการก็จะมีความตั้งใจใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบันตอไปในอนาคต อัน
เปนที่มาของสมมติฐานตอไปนี้ 

สมมติฐาน 2: ตนทุนการเปลี่ยนระบบบริการมีผลกระ 
ทบเชิงบวกตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่
ใชอยูในปจจุบัน 

เครือขายของโทรศัพทเคล่ือนที่ หมายถึง ระดับการ
รับรูของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่เกี่ยวกับระบบเครือขายที่
ชัดเจนสงสัญญาณติดตอกันระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่โดย
ครอบคลุมพื้นที่ทุกแหงทั่วประเทศ สามารถโทรออกและ
รับสายไดทุกสายตลอดเวลา (Ginzburg, 2001, p. 40; Pluye, 
Potvin, & Pelletier, 2004, pp. 17-23) การสรางความนาเชื่อ 
ถือของการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่นั้นจะตองมี
ความนาเชื่อถือและปลอดภัยเพียงพอ การสื่อสารผานทาง
เครือขายมีความคมชัด (Harlow, 1999, pp. 1581-1582) 
สําหรับระบบโทรศัพท เคลื่อนที่ไมไดดูที่คุณภาพของการ
บริการอยางเดียวแตยังดูถึงคุณภาพของเครือขายดวย 
(Wang and Lo, 2002) ถาหากผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
คิดวาระบบเครือขายที่ใชอยูในปจจุบันมีการสงและการรับ
สัญญาณที่ดี คมชัด ใชไดทุกพื้นที่แลวก็จะมีความตั้งใจที่
จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่นั้นตอไปในอนาคต สมมติ-
ฐานตอไปนี้จงึไดถูกกําหนดขึ้น 

สมมติฐาน 3: เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่มีผลกระทบ
เชิงบวกตอความต้ังใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใช
อยูในปจจุบัน 

การใหบริการของพนักงาน หมายถึง ระดับการรับรู
ของผูใชโทรศัพท เคลื่อนที่เกี่ยวกับการดูแลเอาใจใสของ
พนักงานที่ผูมารับบริการจะไดรับเมื่อมาใชบริการ หรือสิ่ง



 

ที่ผูมารับบริการจะไดรับจากพนักงานเมื่อมาใชบริการ 
Striffler & Fire (1999, pp. 50-61) กลาววา การบริการมี
ลักษณะเปนอาการนาม ไมวาจะเปนความสะดวก ความ
รวดเร็ว ความสบายตัว ความสบายใจ การใหความเห็น การ
ใหคําปรึกษา (ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ, 2546; Andreassen, 
2000, pp. 156-175; Cronin et al., 1997, pp. 375-391; Dabhol-
kar, Shepherd & Thorpe, 2000, pp. 139-173) ซึ่ง Wand & 
Lo (2002) กลาววา คุณภาพของการบริการ ความพึงพอใจ
ของลูกคาและการเห็นคุณคาของลูกคา ถือวาเปนปจจัย
สําคัญสําหรับผูใหบริการ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีความ
คาดหวังของ Vroom (1967) และงานของ Garvin (1988) 
นั่นคือ ในการรักษาฐานลูกคา ผูใหบริการจําเปนจะตอง
รักษาคุณภาพของการบริการดวย คุณภาพการบริการและ
ความพึงพอใจของลูกคาจะมีอิทธิพลตอความต้ังใจในการ
กระทําในอนาคต (Prahalad & Ramaswamy, 2000, pp. 79-
87) ผูวิจัยจึงไดต้ังสมมติฐานตอไปนี้ขึ้น 

สมมติฐาน 4: การใหบริการของพนักงานมีผลกระทบ
เชิงบวกตอความต้ังใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใช
อยูในปจจุบัน 

กระบวนการใหบริการของพนักงาน หมายถึง ระดับ
การรับรูของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่เกี่ยวกับกระบวนการ
หรือขั้นตอนการใหบริการจะตองสามารถเขาใจงาย มี
ความสะดวกสบาย ณ ศูนยบริการหรือที่ศูนยใหบริการทาง
โทรศัพท (call center) กระบวนการใหบริการของพนัก 
งานถือวาเปนสวนประสมทางการตลาดสวนหนึ่งที่มีความ 
สําคัญมาก ผูใหบริการตองอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพ 
(Striffler & Fire, 1999, pp. 50-61) เนื่องจากการใหบริการ
มักจะประกอบดวยขั้นตอนตางๆ หลายขั้นตอน (Mary, 
1994, pp. 68-69.) ไดแก การตอนรับ การสอบถามขอมูล
เบื้องตน การใหบริการตามความตองการ การชําระเงิน ซึ่ง
ในแตละขั้นตอนจําเปนจะตองมีการประสานเชื่อมโยงกัน
อยางดี หากมีขั้นตอนใดไมดีแมเพียงขั้นตอนเดียวยอมทํา
ใหการบริการไมเปนที่ประทับใจแกลูกคา (Alexander et 
al.,2003, p. 297; Talarico,1999, pp. 44-50)  

ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom (1967) กลาววา 
ความคาดหวังของลูกคาแตละคนจะแตกตางกัน การให 
บริการที่มีคุณภาพตรงตามความคาดหวังของลูกคาถือวา
เปนหัวใจหลักของการใหบริการ Wand & Lo (2002) กลาว
วา คุณภาพของการบริการ ความพึงพอใจของลูกคา และ

การเห็นคุณคาของลูกคา ถือวาเปนปจจัยสําคัญสําหรับผู
ใหบริการซึ่งสอดคลองกับ Garvin (1988) ที่วาการรักษา
ฐานลูกคานั้นจําเปนจะตองรักษาคุณภาพของการใหบริการ
ดวย ความเกี่ยวโยงกันของคุณภาพบริการและความพึงพอ 
ใจของลูกคาจะมีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะกระทําสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งในอนาคต อันเปนที่มาของสมมติฐานตอไปนี้ 

สมมติฐาน 5: กระบวนการการใหบริการของพนักงาน 
มีผลกระทบเชิงบวกตอความต้ังใจที่จะใชระบบโทรศัพท 
เคลื่อนที่ที่อยูในปจจุบัน 

ราคาการใชบริการในปจจุบัน ราคามีผลอยางมากตอ
การตัดสินใจซื้อบริการของลูกคา (James, 1994, p. 70; 
Lagesses, 2001, p. 59) ราคาของการบริการเปนองค- 
ประกอบสําคัญในการบอกถึงคุณภาพที่จะไดรับ เมื่อราคา
สูง คุณภาพในการบริการนาจะสูงดวย ทําใหมโนภาพหรือ
ความคาดหวังของลูกคาตอบริการที่ไดรับสูงตามไปดวย 
แตผลที่ตามมา คือ บริการตองมีคุณภาพตอบสนองตอ
ความคาดหวังของลูกคาได ในขณะที่การตั้งราคาต่ํา ลูกคา
อาจคิดวาจะไดรับบริการที่มีคุณภาพดอยตามไปดวย  

ในงานวิจัยครั้งนี้ ราคาการใชบริการในปจจุบัน หมาย 
ถึง ระดับการรับรูของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่เกี่ยวกับคา 
บริการที่ตองจายในปจจุบัน ผูใหบริการจะตองทําให
ผูใชบริการเกิดความรูสึกวาราคาที่จายนั้นเหมาะสมเปน
ธรรม และคุมคา ถาหากราคาการใชบริการสูงมากเกินไป 
ไมเหมาะสม ลูกคาคงตองมองหาบริการจากคูแขงรายอื่น
เพื่อตอบสนองตอความตองการ ถาหากราคาของบริการมี
ความคุมคาแลว ผูใชบริการก็คงใชบริการเครือขายเดิม
ตอไปในอนาคต แตถาราคาไมยุติธรรม สูงเกินไป ผูใช 
บริการก็อาจหันไปใชบริการของเครือขายอื่นแทน ลูกคา
มักจะไมตองการที่จะเรียนรูใหม แตตองการสินคาที่ราคา
ลดลง คุณภาพดีขึ้นและบริการที่ดีขึ้น (Kampas, 2003, pp. 
41-48) อันเปนที่มาของสมมติฐานตอไปนี้ 

สมมติฐาน 6: ราคาการใชบริการในปจจุบันมีผลกระ- 
ทบเชิงลบตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่    
ที่ใชอยูในปจจุบัน 

ความสะดวกสบายของการใชบริการที่ เคานเตอร
เซอรวิส ซึ่งหมายถึง ระดับการรับรูของผูใชโทรศัพทเคลื่อน 
ที่เกี่ยวกับจํานวนเคานเตอรเซอรวิสที่ศูนยบริการมีเพียง 
พอสําหรับการใหบริการ มีความสะดวกสบายในเรื่องตางๆ 
เชน การชําระเงินคาใชบริการ การซื้อบัตรเติมเงิน การรับ



 

บริการอื่นๆ การพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง รวมถึงความ
เหมาะสมของเวลาเปดและปดบริการที่เคานเตอรเซอรวิส 
หากเคาน เตอร เซอร วิสมีการใหบริการดังกลาวอยาง
เพียงพอแลว ก็ยอมเปนเหตุใหมีการใชบริการอยางตอเนื่อง 
สมมติฐานตอไปนี้จึงไดรับการกําหนดขึ้น 

สมมติฐาน 7: ความสะดวกสบายของการใชบริการที่
เคานเตอรเซอรวิสมีผลกระทบเชิงบวกตอความตั้งใจที่จะ
ใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน 

ความถี่ของการโฆษณา หมายถึง ระดับการรับรูของ
ผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่เกี่ยวกับความบอยครั้งของการโฆษณา
ที่ผูใหบริการแจง หรือสงขาวสารถึงผูใชบริการใหรับรูถึง
ความกาวหนาของเทคโนโลยี และการพัฒนาการของระบบ
ตางๆ (Graham et al., 2004, pp. 768-771; Kmietowicz, 
2003, p. 1284; Komperda, 2003, p. 42; Smith, 2004, pp. 
22-26; Weissman et al., 2004, p. 292) สําหรับธุรกิจที่มี
การแขงขันกันสูงมาก ผูใหบริการจําเปนจะตองเขารวมทํา
กิจกรรมทางสังคมตลอดเวลา เพื่อใหผูใชบริการรับรูและ
จดจําได ผูวิจัยจึงไดต้ังสมมติฐานนี้ขึ้น 

สมมติฐาน 8: ความถี่ของการโฆษณามีผลกระทบเชิง
บวกตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยู
ในปจจุบัน 

รูปแบบการสงเสริมการขาย หมายถึง ระดับการรับรู
ของผูใชโทรศัพท เคลื่อนที่วารูปแบบความหลากหลาย 
ความนาสนใจ ความนาดึงดูดใจ และความเหมาะสมของ
กิจกรรมสงเสริมการขาย การสงเสริมการขายโดยการใช
คะแนนสะสม การลดราคาโดยใชชวงเวลา (Kotler, 2000) 
และการใชรูปแบบที่แตกตางกันอยูเปนประจําถือวาเปน
กลวิธีที่ผูใหบริการใชเพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุน  
ใหเกิดการใชอยูเปนประจํา สิ่งที่เกิดขึ้นในปจจุบัน คือ 
ผูใชบริการสามารถเลือกใชบริการในรูปแบบที่สอดคลอง
กับการใชงานของตน อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การใหบริการไดตลอดเวลา สิ่งตางๆ เหลานี้ยอมกระตุนให
เกิดการใช และใชอยางตอเนื่อง ผูวิจัยจึงไดต้ังสมมติฐาน
ดังนี้ 

สมมติฐาน 9: รูปแบบการสงเสริมการขายมีผลกระ- 
ทบเชิงบวกตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ 
ที่ใชอยูในปจจุบัน 

อิทธิพลของครอบครัว หมายถึง ระดับการรับรูของ
ผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ เกี่ยวกับทัศนคติของสมาชิกใน

ครอบครัวของผูใชบริการที่มีตอระบบโทรศัพทเคลื่อนที่  
ที่ใชอยูในปจจุบัน ตามความหมายของ Walters (1978) 
ครอบครัว หมายถึง กลุมสังคมที่มีความเกี่ยวของกันโดย
กําเนิด โดยการแตงงาน หรือการรับเลี้ยงดูภายในครอบ 
ครัวของบุคคล ภายใตการควบคุมของระบบที่บุคคลสังกัด
อยู อันเกี่ยวของกับบทบาทการกระทําของบุคคลในสังคม 
นอกเหนือไปจากนิสัยการบริโภคที่ไดรับจากการคบหา
สมาคมทางสังคมแลว บุคคลในครอบครัวก็มีความตอง 
การเฉพาะของแตละคนดวย (เสรี วงษมณฑา, 2542; ศุภร    
เสรีรัตน, 2545) ทฤษฎีวาดวยการกระทําที่มีเหตุผล (theory 
of reasoned action) ของ Fishbein & Ajzen (1975)และ 
Ajzen & Fishbeing (1980) ไดกลาววา อิทธิพลของสังคม
รอบขางเปนตัวแปรที่สําคัญตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลตอ
ความตั้งใจ ที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความหวงใย ความ 
หวังดี การแนะนําสิ่งดีๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาสําหรับคน     
ในครอบครัวเดียวกัน ถาหากสมาชิกในครอบครัวเห็น 
สมควรหรือแนะ นําใหเลือกใชบริการที่ดี โดยเฉพาะการ
ใชบริการระบบเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่เดียวกัน เพื่อ
ความสะดวก สบายในการติดตอ โอกาสที่จะปฏิบัติตาม    
มีคอนขางสูง ผูวิจัยจึงไดต้ังสมมติฐานดังนี้ 

สมมติฐาน 10:  อิทธิพลของครอบครัวจะมีผลกระทบ
เชิงบวกตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่   
ใชอยูในปจจุบัน 

อิทธิพลของเพื่อน  หมายถึง ระดับการรับรูของผูใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ เกี่ยวกับทัศนคติของกลุมเพื่อนที่ผูใช 
บริการเปนสมาชิก อยูที่มีตอระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใช
อยูในปจจุบัน ซึ่งเปนตัวแปรที่สําคัญอีกตัวแปรหนึ่งที่มี
อิทธิพลตอความต้ังใจที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตามทฤษฎี
วาดวยการกระทําที่มีเหตุผล (theory of reasoned action) 
ของ Fishbein & Ajzen (1975) สามารถกลาวไดวา หากคน
รอบขางโดยเฉพาะเพื่อนเห็นวาเราควรที่จะกระทําสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งแลว โอกาสที่เราจะปฏิบัติตามนั้นก็จะมีสูง สําหรับใน
งานวิจัยนี้ ผูวิจัยใหความสําคัญกับอิทธิพลของกลุมเพื่อน
มากกวากลุมอื่น เนื่องจากกลุมเพื่อนเปนกลุมที่นาจะมี
โอกาสชักจูงในการใชบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่มาก 
กวากลุมอื่นๆ ดังนั้น อิทธิพลของสังคมคนรอบขางในที่นี้
จะหมายถึง อิทธิพลของกลุมเพื่อนที่ผูใชบริการเปนสมาชิก
อยู ตัวแปรอิทธิพลของสังคมคนรอบขางที่กลาวถึงในที่นี้
จะเหมือนกับอิทธิพลของกลุมอางอิงที่ผูใชบริการเปน



 

สมาชิกอยู (membership reference group) นั่นคือ ถากลุมที่
ผูใชบริการเปนสมาชิกอยูเปนกลุมที่เห็นดวยกับการใช
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ใน เครือขายหนึ่งเครือขายใดแลว
โอกาสที่ผูใชบริการจะเลือกใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ใน
เครือขายนั้นๆ ก็จะสูงตามไปดวย อันเปนที่มาของสมมติ-
ฐานตอไปนี้ 

สมมติฐาน 11: อิทธิพลของเพื่อนจะมีผลกระทบเชิง
บวกตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใช   
อยูในปจจุบัน 

ผลกระทบแทรกของตนทุนในการเปลี่ยนระบบ
บริการ (Moderating effects of switching costs) 

ตัวแปรแทรก (moderators) จัดวาเปนตัวแปรที่มีความ 
สําคัญมากและนาสนใจอยางยิ่ง โดยปกติแลว นักวิจัยทั่ว 
ไปมักจะศึกษาถึงผลกระทบของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งที่  
มีตอตัวแปรอีกตัวหนึ่ง แตในบางครั้ง ผลกระทบของตัว
แปรนั้นอาจขึ้นอยูกับตัวแปรตัวที่สาม ซึ่งตัวแปรตัวที่สาม
นี้เรียกวา ตัวแปรแทรก Ajzen & Fishbein (1980) งานวิจัย
ในอดีตมีการศึกษาถึงอิทธิพลของตัวแปรแทรกอยูเปน
จํานวนมาก (Evanschitzky & Wunderlich, 2006; Koka, Mad-
havan, & Prescott, 2006; Low & Johnston, 2006) ใน
งานวิจัยนี้ ตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการถือวาเปนตัว
แปรแทรกที่สําคัญและมีอิทธิพลตอผลกระทบของตัว  
แปรตนที่มีตอตัวแปรตาม จึงตั้งสมมติฐานดังนี้ 

สมมติฐาน 12: ตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการที่สูง
จะสงผลใหผลกระทบของความเชื่อถือที่มีตอระบบการให 
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีตอความตั้งใจที่จะใชระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบันลดลง 

สมมติฐาน 13: ตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการที่สูง
จะสงผลใหผลกระทบของเครือขายของโทรศัพทเคลื่อนที่
ที่มีตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยู 
ในปจจบุันลดลง  

สมมติฐาน 14: ตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการที่สูง
จะสงผลใหผลกระทบของการใหบริการของพนักงานที่มี
ตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูใน
ปจจุบันลดลง  

 

สมมติฐาน 15: ตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการที่สูง
จะสงผลใหผลกระทบของกระบวนการใหบริการที่มีตอ
ความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพท เคลื่อนที่ที่ ใชอยู ใน 
ปจจุบัน 

สมมติฐาน 16: ตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการที่สูง
จะสงผลใหผลกระทบของราคาการใชบริการในปจจุบันที่
มีตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยู    
ในปจจุบันลดลง  

สมมติฐาน 17: ตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการที่สูง
จะสงผลให ผลกระทบของความสะดวกสบายของการใช
บริการที่เคานเตอรเซอรวิสที่มีตอความตั้งใจที่จะใชระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบันลดลง  

สมมติฐาน 18: ตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการที่สูง
จะสงผลใหผลกระทบของความถี่ของการโฆษณาที่มีตอ
ความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูใน
ปจจุบันลดลง  

สมมติฐาน 19: ตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการที่สูง
จะสงผลใหผลกระทบของรูปแบบการสงเสริมการขายที่   
มีตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยู    
ในปจจุบัน 

สมมติฐาน 20: ตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการที่สูง
จะสงผลใหผลกระทบของอิทธิพลของครอบครัวที่มีตอ
ความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูใน
ปจจุบันลดลง  

สมมติฐาน 21: ตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการที่สูง
จะสงผลใหผลกระทบของอิทธิพลของเพื่อนที่มีตอความ
ต้ังใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน 

 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยไดสรางกรอบแนว 
ความคิดของการวิจัยขึ้นมาซึ่งประกอบไปดวยองคประกอบ
สําคัญ 3 กลุมที่มีผลตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพท 
เคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน ประกอบดวย องคประกอบ
ทางดานตัวบุคคล สวนประสมทางการตลาด และองคประ-
กอบทางดานสังคม  

 
 
 



 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

1) ประชากร ประชากรในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผูมีงาน
ทํา ซึ่งสามารถจําแนกจํานวนประชากรตามสภาพแรงงาน
ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2544 – 2545 หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 
15 ปขึ้น ซึ่งในชวงเวลาของการสํารวจเปนผู (1) ทํางาน
อยางนอย 1 ช่ัวโมง โดยไดรับคาจาง เงินเดือน ผลกําไร เงิน
ปนผล หรือคาตอบแทนที่มีลักษณะอยางอื่น หรือ (2) ไมได
ทํางานเลยแตยังคงมีตําแหนงหนาที่การงาน ธุรกิจ ไรนา
เกษตรของตนเอง แตไดหยุดงานชั่วคราว หรือ (3) ทํางาน
อยางนอย 1 ช่ัวโมง โดยไมไดรับคาจางในวิสาหกิจหรือไร
นาเกษตรของหัวหนาครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือน  

2) ตัวแปรตาม คือ ความต้ังใจที่จะใชระบบโทรศัพท 
เคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน 

ตัวแปรอิสระ คือ ความเชื่อถือที่มีตอระบบการให 
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการ 
เครือขายของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ การใหบริการของ
พนักงาน ราคาการใชบริการในปจจุบัน ความสะดวกสบาย

ของการใชบริการที่ เคานเตอรเซอรวิส ความถี่ของการ
โฆษณา กระบวนการใหบริการของพนักงาน รูปแบบการสง 
เสริมการขาย อิทธิพลของครอบครัว และอิทธิพลของเพื่อน 

3)  การสรางเครื่องมือ ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใช
แบบสอบถามในการเก็บขอมูล ใชมาตรวัดแบบลิเคิรท-
สเกล (Likert Scale) โดยมีทางเลือกตอบได 5 ระดับ ผูวิจัย
นําแบบสอบถามเสนอใหนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ       
5 ทานทําการตรวจสอบคําถามและเนื้อหาของแบบสอบ 
ถาม หลังจากนั้นนําไปทดลองใชกับกลุมประชากรที่ไมใช
กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ใชการวิเคราะหรายปจจัย 
(Factor Analysis) หมุนแกนมุมฉากหรือที่เรียกวา Varimax 
และกําหนดคาไอเคิ่นมากกวา 1.0 (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 
2545, Hair et al, 1998) หาคาน้ําหนักขององคประกอบราย
ปจจัยของแบบสอบถาม ผลการตรวจสอบพบวาตัวบงช้ี
สามารถจัดอยูในกลุมเดียวกันได หลังจากนั้นไดทําการ
ตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือดวยคาสัมประสิทธิ์ 
ครอนบาคอัลฟา (Cronbach’s alpha) ผลการตรวจสอบ



 

พบวาคาสัมประสิทธครอนบาคอัลฟาอยูในเกณฑที่ยอมรับ
ได (Nunnally, 1978) 

4)  การเก็บรวบรวมขอมูล ขนาดของกลุมตัวอยางใน
การศึกษาครั้งนี้มีจํานวน 396 คน ผูวิจัยไดเดินทางไปเก็บ
ขอมูลดวยตัวเอง และกอนเก็บแบบสอบถามไดมีการสอบ 
ถามผูตอบแบบสอบถามวาทานเปนผูที่ตัดสินใจเลือกใช
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ดวยตัวเองหรือไม และทานเปน
คนทํางานหรือมีงานทําใชหรือไม ถาใชจะขออนุญาตแจก
แบบสอบถามพรอมทั้งอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขอ
คําถาม สุดทายตองตรวจสอบการกรอกแบบสอบถามวามี
การตอบทุกขอครบหรือไม ผูวิจัยไดติดตอเพื่อแจกแบบ 
สอบถามกับกลุมตัวอยางทั้งหมด 432 คน ไมใหความรวม 
มือ 36 คน และขอความรวมมือไดครบตามจํานวนที่ตอง 
การ คือ 396 ชุด และใชไดทั้ง 396 ชุด แยกตามภาคตางๆ 
ดวยอัตราใกลเคียงกัน ถาคิดอัตราการตอบกลับแลวจะได
เทากับ 91.67% 

5)  คุณภาพความเที่ยงตรงของเครื่องมือ สําหรับการ
วัดความเที่ยงตรงแบบรวมศูนย (convergent validity) 
ผูวิจัยไดใชเทคนิคการวิเคราะห 3 วิธีประกอบดวย วิธี
วิเคราะหปจจัย (factor analysis) เพื่อจัดกลุมของตัวแปรให
เปนปจจัยและทดสอบความถูกตองของมาตรวัด และเพื่อ
ชวยยืนยันวาการจัดกลุมของตัวแปรไดจัดกลุมถูกตอง     
(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2545) วิธีวิเคราะหคาสัมประ-
สิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s alpha) เพื่อตรวจสอบวา ตัวบงช้ี
ของมาตรวัดสามารถจัดอยูในกลุมเดียวกันและวัดในเรื่อง
เดียว กันหรือไม และวิธีวิเคราะหปจจัยยืนยัน (confirmatory 
factor analysis) ดวยโปรแกรม Lisrel 8.53 (Jöreskog & 
Sörbom, 1993)  

ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงแบบแตกตาง (dis-
criminant validity) เพื่อวิเคราะหวาตัวแปรตางๆ วามีความ
แตกตางกันหรือไม ผูวิจัยไดวิเคราะหโดยใชโปรแกรม 
LISREL ในการตรวจสอบ discriminant validity โดยนํา 
เอาคาสหสัมพันธ (φ) ของตัวแปรแตละคูมาคํานวณชวง
ความเชื่อมั่น (confidence interval) ในระดับความเชื่อมั่น 
95% ซึ่งถาชวงดังกลาวไมรวมคา 1 หรือคาที่เขาใกล 1 มาก 
ๆ ก็แสดงวา ตัวแปรดังกลาวแตกตางกัน ไมซ้ําซอนกัน 
(Anderson, 1985, pp. 234-54) ไดแสดงผลการวิเคราะห
เพื่อทดสอบความเที่ยงตรงแบบแตกตางโดยใชคาสห-

สัมพันธ (φ) บวกลบ 1.96 คูณดวยคาผิดพลาดมาตรฐาน 
ซึ่งเปนคาที่อยูในระดับความเชื่อมั่น 95% (Anderson, 
1987, pp.525-541; Panayides & So, 2005, pp. 179-200)  

การทดสอบสมมุติฐานตามแบบจําลอง ผูวิจัยไดใช
การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression analy-
sis) โดยใชวิธี ordinary lease square (OLS) กอนที่จะ
ทดสอบสมมุติฐานผู วิจัยไดตรวจสอบขอมูลวามีความ
เหมาะสมกับการนํามาวิเคราะหดวยเทคนิควิธีวิเคราะห
ถดถอยเชิงพหุคูณหรือไม โดยผู วิจัยไดตรวจสอบการ
กระจายแบบปกติของขอมูล (normal distribution) ความแปร 
ปรวนที่สม่ําเสมอ (constant variance or heteroscedasticity) 
คาที่ออกนอกกลุม (outliers) ความเปนเสนตรง (linearity) 
และการตรวจสอบความเปนเสนตรงรวมอยางมาก (multi-
collinearity) นอกจากจะมีตัวแปรหลักแลว ในงานวิจัยนี้ยัง
มีตัวแปรแทรก (moderators) ดวย ปญหาความเปนเสนตรง
รวมอยางมาก (multicollinearity) จึงเปนปญหาที่สําคัญ 
ดังนั้น กอนที่จะทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยจึงไดแกปญหานี้
โดยใชวิธีการทําใหคาเฉลี่ยของตัวแปรตนทุกตัวเปนศูนย 
(mean centering) ดวยการใชคาเฉลี่ยของตัวแปรตนนั้น  
ลบออกจากตัวแปรตนเองกอนแลวจึงนําไปคูณกับตัวแปร
แทรก (Guido, Cees, & Gerrit, 2005, pp. 35-48; Kathlee et 
al., 2005, pp. 26-43; Leo et al., 2005, pp. 36-57)  

6)  หลังจากนั้น ผูวิจัยไดตรวจสอบความเปนเสนตรง
รวมอยางมาก (multicollinearity) โดยการดูจากคาความทน 
ทาน (tolerance) และคา VIF (variance inflation factors) ของ
ตัวแปรอิสระแตละตัว ความเปนเสนตรงรวมอยางมากจะไม
เปนปญหา ถาคาความทนทานมากกวา 0.1 (Foxall & Yani-
de-Soriano, 2005, pp.518-525) และคา VIF ไมเกิน 10 
(Belsley,  

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมุติฐาน ผูวิจัยไดทด 
สอบสมมุติฐาน (hypothesis testing) โดยใชวิธีวิเคราะห
การถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression analysis) ซึ่ง
เปนวิธีการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรในกรณีที่
มีตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตัวแปรและตัวแปรตาม 1 ตัวแปร 
(Hair et al., 1998) ซึ่งผลการวิเคราะหแสดงในตาราง 1 

 



 

 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ 

 Standardized Beta t-value Sig. 

Trust  0.260  6.451      0.000*** 
Switch  0.068  2.116  0.035* 
Network  0.106  2.935    0.004** 
Service  0.065  1.710 0.088 
Process  0.102  2.698    0.007** 
Price -0.123 -3.008    0.003** 
Counter  0.142  3.650      0.000*** 
Adver  0.079  2.418  0.016* 
Promo  0.129  3.113    0.002** 
Family  0.109  3.049    0.002** 
Friend  0.240  6.615      0.000*** 
Switch*Trust -0.125 -2.651    0.008** 
Switch*Network  0.002  0.043 0.966 
Switch*Service -0.003 -.081 0.935 
Switch*Process  0.117  3.038    0.003** 
Switch*Price  0.003  0.054 0.957 
Swtich* Counter -0.077 -1.659 0.098 
Switch* Adver  0.002  0.065 0.948 
Switch*Promo  0.017  0.346 0.730 
Switch*Family -0.068 -1.579 0.115 
Switch*Friend  0.050  1.178 0.240 
หมายเหตุ : N = 396, R2 = 0.848, F = 47.020, Sig. = 0.000   
*** มีนัยสําคัญที่ 0.001  
**มีนัยสําคัญที่ 0.01 
 *มีนัยสําคัญที่ 0.05  
 
 

ผลการวิเคราะหปรากฏวา คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 
(R2) มีคาเทากับ 0.848 (p < 0.001) หมายถึง ตัวแปรตางๆ 
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม คือ ความ

ต้ังใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบันได
รอยละ 84.8 สามารถนําเสนอในกรอบแนวคิดภาพ 2 ดังนี้ 

 
 
 
 



 

 
 

 
ภาพ 2 องคประกอบที่มีผลตอความต้ังใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน 
หมายเหตุ                 หมายถึง ผลกระทบหลัก                หมายถึง ผลกระทบแทรกของตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการ  

ตัวเลขที่แสดง คือ Standardized Beta   
*** มีระดับนัยสําคญัที่ 0.001  
** มีระดับนัยสําคญัที่ 0.01  
*  มีระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

 
การอภิปรายผล 

ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูของผูใช
โทรศัพทเคลื่อนที่เกี่ยวกับเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่มีผล 
กระทบในเชิงบวกตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพท 
เคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.01) กลาว 

คือ ระบบเครือขายโทรศัพทที่ชัดเจน สามารถสงสัญญาณ 
 
ติดตอกันระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยครอบ คลุมพื้นที่ทุก
แหงทั่วประเทศ สามารถโทรออกและรับสายไดทุกสาย
ตลอดเวลา มีผลกระทบทําใหผูใชบริการมีความตั้งใจที่จะ
ใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ตอไปในอนาคต ถาหากระบบ



 

เครือขายไมดี ติดตอลําบาก ผูใชบริการมีแนว โนมที่จะเลิก
ใช ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Wang & Lo (2002) ที่ 
 
กลาวถึงความสําคัญของระบบเครือขายของโทรศัพทใน
เรื่องความคมชัดของคลื่น ระบบสัญญาณที่กระจายครอบ 
คลุมทุกพื้นที่ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูของผูใช
โทรศัพทเคลื่อนที่เกี่ยวกับกระบวนการใหบริการของพนัก 
งานมีผลกระทบในเชิงบวกตอความตั้งใจที่จะใชระบบ
โทรศัพท เคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ (p < 
0.01) กลาวคือ ผูใชบริการสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ 
ไดอยางรวดเร็ว งายดาย และสะดวกสบายเมื่อใชบริการที่
เคานเตอรเซอรวิส รวมตลอดถึงความสะดวกสบายเมื่อ   
ใชบริการผานทางศูนยใหบริการทางโทรศัพท (call center) 
(Mary, 1994, pp. 68-69) ทําใหผูใชบริการตั้งใจที่จะใช
บริการของระบบปจจุบันตอไป การทําใหระบบการติดตอ 
สื่อสารกับศูนยใหบริการของระบบทั้งที่เคานเตอรเซอรวิส
และที่ศูนยใหบริการทางโทรศัพทมีความสะดวก รวดเร็ว 
งายดาย ไมยุงยากแลว ทําใหผูใชบริการมีความรูสึกที่ดีที่จะ
ติดตอดวย อันเปนเหตุผลสําคัญที่จะทําใหผูใชบริการมี
ความตั้งใจที่จะใชระบบบริการปจจุบัน 

สวนการรับรูของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่เกี่ยวกับราคา
การใชบริการในปจจุบันนั้น ผลจากการทดสอบสมมติฐาน
พบวา มีผลกระทบในเชิงลบตอความตั้งใจที่จะใชระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ (p < 
0.01) ในมุมมองของลูกคา การต้ังราคามีผลเปนอยางมาก
ตอการตัดสินใจซื้อบริการของลูกคา (James, 1994, p. 70; 
Lagesses, 2001, p. 59) ราคาของการใชบริการในปจจุบันถือ
วาเปนองคประกอบสําคัญที่ผูใชบริการใชในการพิจารณา
เลือกระบบบริการ ผูใหบริการตองทําใหผูใชบริการรูสึกวา 
ราคาคาบริการนั้นเหมาะสม เปนธรรม และคุมคา เพราะถา
เปนเชนนี้แลว ผูใชบริการก็ไมคิดจะเปลี่ยนไปใชระบบอื่น 
แตต้ังใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน
ตอไป แตถาผูใชบริการรูสึกวา ราคาการใชบริการสูง ไม
คุมคา ผูใชบริการมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนไปใชระบบโทร-
ศัพทเคลื่อนที่ระบบอื่นแทน โดยเฉพาะในปจจุบันที่ลูกคา
มักจะไมตองการที่จะเรียนรูใหม แตตองการสินคาที่ราคา
ลดลง คุณภาพดีขึ้นและบริการที่ดีขึ้น (Kampas, 2003, pp. 
41-48) 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานชี้ใหเห็นวาการรับรูของ
ผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่เกี่ยวกับความสะดวกสบายที่เคาน-
เตอรเซอรวิสมีผลกระทบในเชิงบวกตอความต้ังใจที่จะใช
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ 
(p < 0.001) กลาวคือ จํานวนเคานเตอรเซอรวิสมีเพียงพอ
สําหรับการใหบริการ มีความสะดวกสบายในการชําระเงิน 
ซื้อบัตรเติมเงิน และรับบริการที่ศูนยบริการของระบบเครือ 
ขาย มีการพัฒนาระบบการใหบริการอยางตอเนื่อง รวม
ตลอดถึงความเหมาะสมของเวลาเปดและปดการใหบริการ
ที่เคานเตอรเซอรวิส การไดรับบริการที่สะดวกสบายที่
เคานเตอรเซอรวิสในทุกเรื่องยอมเปนเหตุจูงใจใหผูใช 
บริการมีความตั้งใจที่จะใชบริการอยางตอเนื่อง (Jordan & 
Schraeder, 2003, p. 355; Paskiewicz, 2003, pp. 21-26) 
หากผูใชบริการใชบริการที่เคานเตอรเซอรวิสแลวตอง
เสียเวลารอนาน เนื่องจากเคานเตอรบริการมีไมเพียงพอ 
หรือเวลาเปดทําการชา หรือเวลาปดทําการเร็วเกินไปยอม
ทําใหผูใชบริการเสียเวลาและเบื่อหนายในการที่จะมา
ขอรับบริการ ซึ่งอาจเปนเหตุใหเปลี่ยนไปใชบริการของ
ระบบเครือขายอื่นที่ใหบริการที่ดีกวา รวดเร็วกวา และ
สะดวกสบายกวาแทน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูของผูใช
โทรศัพทเคลื่อนที่เกี่ยวกับความถี่ของการโฆษณามีผล 
กระทบในเชิงบวกตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพท 
เคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) 
กลาวคือ ความบอยครั้งของการโฆษณาที่ผูใหบริการระบบ
โทรศัพท เคลื่อนที่แจงหรือสงขาวสารถึงผูใชบริการใหรับ 
รูถึงขอมูลขาวสารตางๆ รวมถึงความกาวหนาของเทคโน-
โลยีและการพัฒนาการของระบบตางๆ เมื่อผูใชบริการพบ
เห็นการโฆษณาของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูใน
ปจจุบันบอยครั้ง สามารถรับรูความกาวหนาหรือขาวสาร
ตางๆ ที่เกี่ยวกับระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ไดโดยเฉพาะ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เปนระบบเดียวกันกับที่ใชบริการ
อยูในปจจุบัน ถา ผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่มีการ
เนนการโฆษณามากโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
ตางๆ ที่ระบบนํามาใช กิจกรรมที่เกิดขึ้น และชี้ใหเห็นถึง
การพัฒนาการอยางตอเนื่องแลว ทําใหผูใชบริการรูสึกวามี
สวนรวมและเกิดความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อน 
ที่ระบบปจจุบันตอไป  



 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา รูปแบบการสงเสริม
การขายตามการรับรูของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่มีผลกระทบ
ในเชิงบวกตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่
ใชอยูในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.01) กลาวคือ ผู
ใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ทานใชอยูในปจจุบัน
มักจะมีการจัดรายการสงเสริมการขายอยูเปนประจํา และ
มักจะใชรูปแบบการสะสมแตมเพื่อจูงใจ ในปจจุบัน ผู
ใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ตางแขงขันกันเพื่อออก
รูปแบบการสงเสริมการขายที่เหมาะสมกับความตองการ
ของผูใชบริการ และมีใหเลือกมากมายหลายแบบ อีกทั้งยัง
สามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบบริการไดเพื่อใหผูใชบริการอยู
ในระบบตอไป หากผูใชบริการเลือกรูปแบบที่เหมาะสม
กับการใชงานของตน ยอมกอใหเกิดความตั้งใจที่จะใช
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่นั้นตอไปในอนาคต ซึ่งสอดคลอง
กับทฤษฎีหลักการทางการตลาดที่ตองมีรูปแบบการสงเสริม
การขายที่ดี นาสนใจ และหลากหลายเพื่อดึงดูดใจผูบริโภค
ใหหันมาใชสินคาหรือบริการอยางตอเนื่อง (Plesh, 2004, p. 
11; Romano, 2004, pp. 10-11; Scott, 2004, p. 48; Turner, 
2003, p. 78) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อิทธิพลของครอบ 
ครัวตามการรับรูของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่มีผลกระทบใน
เชิงบวกตอความต้ังใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใช
อยูในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.01) กลาวคือ หากคน
ในครอบครัวไมวาจะเปนพอ แม ญาติพ่ีนอง เห็นดวยกับ
การใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน ผูใชจะ
ใชตอไป โดยปกติแลวสมาชิกในครอบครัวมักจะมีการติด 
ตอกันอยูเปนประจํา ดังนั้น สมาชิกในครอบครัวอาจจะ
แนะนําใหสมาชิกคนอื่นใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ
เดียวกัน เพราะจะทําใหติดตอกันไดสะดวก เพราะถาใช
ระบบอื่น การติดตออาจมีปญหาได สมมติฐานขอน้ีสอด 
คลองกับทฤษฎีและแนวความคิดที่วาดวยการกระทําที่มี
เหตุผลของ Fishbein & Ajzen (1980) ซึ่งกลาววา อิทธิพล
ของคนรอบขางเปนตัวแปรที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอความ
ต้ังใจที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

ผลการทดสอบสมมติฐานนี้ช้ีใหเห็นวาอิทธิพลของ
เพื่อน ตามการรับรูของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่มีผลกระทบ
ในเชิงบวกตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่
ใชอยูในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.001) กลาวคือ การ
ติดตอสื่อสารกันระหวางเพื่อนในกลุมเดียวกันเกิดขึ้น

ตลอดเวลา หากสมาชิกในกลุมมีการใชระบบโทรศัพท 
เคลื่อนที่ระบบใดแลว ก็มักจะแนะนําใหเพื่อนสมาชิกคนอื่น
ในกลุมใชระบบเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการติดตอ 
สื่อสารในเครือขายเดียวกัน และเพื่อใหตัวเองเปนที่ยอมรับ
ของคนในกลุมตาม และสอดคลองกับทฤษฎีกลุมอางอิง 
(reference group) (Assael, 1992) และทฤษฎีวาดวยการ
กระทําที่มีเหตุผล (theory of reasoned action) (Fishbein & 
Ajzen, 1980) ซึ่งกลาววา อิทธิพลของคนรอบขางเปนตัวแปร
ที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานช้ีใหเห็นวา การรับรู
ของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่เกี่ยวกับตนทุนในการเปลี่ยน
ระบบบริการที่สูงจะสงผลใหผลกระทบของความเชื่อถือที่
มีตอระบบการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีตอความ
ต้ังใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน
ลดลง ในขณะเดียวกันตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการที่
ตํ่าจะสงผลใหผลกระทบของความเชื่อถือที่มีตอระบบการ
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีตอความตั้งใจที่จะใชระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบันเพิ่มขึ้นอยางมีนัย-
สําคัญ (p < 0.01) กลาวคือ ถาผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่รับรูวา
ตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการมีสูง ผูใชบริการจะกังวล
เรื่องคาใชจายในการเปลี่ยนไปใชบริการระบบอื่น และสูญ 
เสียเวลามากในการแจงเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท (Heide 
& John, 1992, pp.32-44; Jackson & Schuler, 1995, pp. 
237-264) ดวยเหตุดังกลาว ผูใชบริการจะยังคงใชบริการ
ของระบบที่ใชอยูตอไป เพราะไมอยากเปลี่ยนระบบความ
เช่ือถือที่มีตอระบบจะมากหรือนอยลวนไมคอยสําคัญ
เทาใดนัก ดังนั้น ในสถานการณนี้ผลกระทบของความเชื่อ 
ถือที่มีตอระบบการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีตอความ
ต้ังใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบันจะ   
มีไมมากนัก ในทางตรงกันขาม หากผูใชบริการรูสึกวาตน 
ทุนในการเปลี่ยนระบบบริการมีนอย ผูใชบริการจะมีความ
กังวลในเรื่องคาใชจาย กังวลกับการเสียเวลาเปลี่ยนหมาย  
เลขโทรศัพทนอย ความเชื่อถือที่มีตอระบบการใหบริการ   
จึงมีผลกระทบคอนขางมากตอความต้ังใจที่จะใชระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน ถาเชื่อถือก็จะใชตอไป 
ถาไมเช่ือถือก็จะเลิกใช โดยไมตองคํานึงถึงตนทุนในการ
เปลี่ยนระบบบริการหรือคํานึงถึงแตนอยลง (Guido, Cees, & 
Gerrit, 2005, pp. 35-48; Kathlee et al., 2005, pp. 26-43; Leo 
et al., 2005, pp. 36-57) ดังภาพ 3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3 อิทธิพลของตัวแปรแทรกตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการที่มีตอผลกระทบของความเชื่อถือ 
ที่มีตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน 

 
ผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวาตนทุนในการเปลี่ยน

ระบบบริการตามการรับรูของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ที่สูงจะ
สงผลใหผลกระทบของกระบวนการใหบริการที่มีตอความ
ต้ังใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน
เพิ่มขึ้น ถึงแมวาการทดสอบสมมติฐานขอนี้จะมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.01) แตสมมติฐานขอนี้ไมไดรับการสนับ 
สนุน เนื่องจากทิศทางของสมมติฐานขอนี้เปนไปในทาง
ตรงกันขามกับที่พยากรณไว กลาวคือ ถาผูใชโทรศัพท 
เคลื่อนที่รับรูวาตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการมีสูง กระ-
บวนการใหบริการจะกลายเปนสิ่งสําคัญสําหรับผู บริโภคใน
การตัดสินใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูใน

ปจจุบันตอไป เมื่อตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการมีสูง 
ผูใชบริการตางคาดหวังวากระบวนการใหบริการจะตองดี 
ถาหากไมดีก็จะไมใช หรือถาหากกระบวนการใหบริการดีก็
จะใชบริการตอไป ในทางตรงกันขาม ถาผูใชบริการโทร-
ศัพทเคลื่อนที่รูวาตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการมีตํ่า 
ผูใชบริการจะไมคอยคาดหวังในเรื่องของกระบวนการ
ใหบริการเทาใดนัก ดังนั้น ผลกระทบของกระบวนการ
ใหบริการที่มีตอความตั้งใจในสถานการณนี้จึงมีไมมากนัก 
(Guido, Cees, & Gerrit, 2005, pp. 35-48; Kathlee et al., 
2005, pp. 26-43; Leo et al., 2005, pp. 36-57; Siva, 2005, 
pp.483-496) ดังภาพ 4 

 

 
ภาพ 4  อิทธิพลของตัวแปรแทรกตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการที่มีตอผลกระทบของกระบวนการ 

ใหบริการที่มีตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน 



ขอเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 
1. งานวิจัยครั้งนี้เก็บขอมูลจากคนที่ทํางานเทานั้น ไม

มีการเปรียบเทียบระหวางกลุมรายไดตางๆ กลุมอาชีพตางๆ 
วามีความแตกตางกันหรือไม เนื่องจากการใชบริการโทร-
ศัพท เคลื่อนที่นั้นไดรับความนิยมอยางมาก ทุกคนสามารถ
ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ไดงาย ตนทุนนอยลงกวาใน
อดีตมาก เพราะฉะนั้น งานวิจัยในอนาคตจึงควรมุงไปสู
การศึกษาประเด็นตางๆ เหลานี้ และทําการเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมรายไดตางๆ กลุมอาชีพตางๆ ทั้งกลุมคนที่ทํา 
งานและกลุมคนที่ไมทํางาน (นักเรียนนักศึกษา เปนตน) 

2. งานวิจัยในอนาคตควรแยกกลุมการใชบริการระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ คือ แยกการใชบริการแบบเหมาจายราย
เดือนออกจากแบบบัตรเติมเงิน เพื่อเปรียบเทียบระหวาง
กลุมวามีความแตกตางกันหรือไม โดยเฉพาะในแตละ
องคประกอบที่มีผลตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพท 
เคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน 

3. สามารถนําผลการวิจัยเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะใชใน
งานวิจัยในครั้งนี้ไปเปนตัวแบบเพื่อพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยว 
กับความตั้งใจในเรื่องตางๆ อีกมากมาย เพราะความตั้งใจ
เปนตัวนําที่ทําใหเกิดเปนการกระทําหรือพฤติกรรมตอไป
ในอนาคต อันเปนผลมาจากทฤษฎีวาดวยการกระทําที่มี
เหตุผล  

 
บทสรุป 

งานวิจัยนี ้ม ีประโยชนอยางยิ ่งในวงการวิชาการ
เพราะเปนการผสมสานทฤษฎีตางๆ เขาดวยกันเพื่อศึกษา
ถึงผลกระทบทางตรงและผลกระทบแทรก (main and 
moderating effects) ของตัวแปรตางๆ ที่เกี่ยวของกับองค 
ประกอบดานตัวบุคคล องคประกอบดานสวนประสมทาง
การตลาด และองคประกอบดานสังคม เปนการเพิ่มคุณคา
ทางวิชาการใหกับแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
งานวิจัยนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องความตั้งใจใชบริการ  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ไดรับการสนับสนุนอยาง
มีนัยสําคัญสามารถสรุปแบงได 3 กลุม คือ (1) ความเชื่อถือ
ที่มีตอระบบการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ความสะดวก 
สบายที่เคานเตอรบริการ และอิทธิพลของเพื่อนมีผลตอ
ความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูใน
ปจจุบัน (2) เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่กระบวนการให 
บริการของพนักงาน ราคาการใชบริการในปจจุบันรูปแบบ

การสงเสริมการขาย และอิทธิพลของครอบครัวมีผลตอ
ความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูใน
ปจจุบัน ตนทุนในการเปลี่ยนระบบบริการสูงจะสงผลให
ผลกระทบของความเชื่อถือที่มีตอระบบการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทร- 
ศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบันลดลง ตนทุนในการเปลี่ยน
ระบบบริการสูงจะสงผลใหผลกระทบของความสะดวก 
สบายที่เคานเตอรบริการที่มีตอความต้ังใจที่จะใชระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูในปจจุบัน (3) สวนตนทุนใน 
การเปลี่ยนระบบบริการและความถี่ของการโฆษณา มีผล
ตอความตั้งใจที่จะใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชอยูใน
ปจจุบัน  
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