
40 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

ความพงึพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการส่ังซ้ือสินค้าจาก ASTV ผ่านทางโทรศัพท์ 

CONSUMER’S SATISFACTION IN PURCHASING ASTV PRODUCTS 

VIA TELEPHONE IN BANGKOK  METROPOLITAN AREA 

จินดารัตน์  ชโยธิน0

1 กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  2 

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์โดยรวมของการศึกษาในคร้ังน้ี เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน

บุคคลและการให้บริการต่างๆ ของ ASTV ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผ่านทางโทรศพัท์โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือวิจยัสําหรับเก็บขอ้มูลกบักลุ่มลูกคา้ท่ีสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่นทาง

โทรศพัทใ์นช่วงระหวา่งวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2552 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2553  

จาํนวน 394 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช ้t-test   F-test และ 

MRA ในการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการศึกษา สรุปว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ

ประกอบธุรกิจส่วนตวั  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป 

โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดกบัปัจจยัต่างๆ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นความเต็มใจ

ในการให้บริการของพนกังาน Call Center และจดัส่งสินคา้ ปัจจยัดา้นเวลาทาํ

การ (จ.-อา. เวลา 08.00 น.-22.00 น.) ปัจจยัดา้นความสมบูรณ์ (ไม่มีความเสียหาย

เกิดข้ึนกบัหีบห่อหรือตวัสินคา้) ปัจจยัดา้นความถูกตอ้งของใบเสร็จรับเงิน และ

ปัจจยัดา้นการไดช่้วยเหลือ ASTV  

                                                           

 1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิต 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับ

การศึกษา และอาชีพ ยกเวน้ดา้นเพศ สถานภาพสมรส และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน มีผลต่อความพึงพอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่นทางโทรศพัท ์

โดยการให้บริการของพนกังานส่งสินคา้ของ ASTV การให้บริการทางโทรศพัท ์ 

การจดัส่งสินคา้ และการชาํระเงิน ยกเวน้การให้บริการของพนกังาน Call Center 

ของ ASTV มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่น

ทางโทรศพัท ์ทั้งน้ี การให้บริการทางโทรศพัท์มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระ

อ่ืนมากท่ีสุด  

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ  ASTV  ผา่นทางโทรศพัท ์

 

ABSTRACT 

The overall objective of this study is to study relationship between 

personal factors together with ASTV services provided and satisfaction of 

consumers in buying goods from ASTV via phone by using questionnaire as 

research tool to collection data from a group of 394 customers that bought 

ASTV products via phone during 9 July 2009 – 30 November 2010.   Statistic 

tools used consist of percentage, mean, and standard deviation.  The t-test, F-

test, MRA are used to test hypothesis. 

Summary consequence shows most respondents are female; have age 

between 31-40 years; get married; graduate in bachelor degree; have private 

business; and have monthly average income more than 50,000 baht.  

Willingness in providing the services, office hour services (08.00 a.m.- 10.00 

p.m.), completeness, correct receipt, and helping ASTV have relationship with 

their satisfaction the most.  

For testing hypothesis, age, education, and career factors have 

influence on satisfaction in buying ASTV products via phone as same as 

services provided by ASTV delivery staff and three main services of ASTV – 
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services of call center that have the most closed relationship with other 

independent variables, product delivery, and payment.   

KEY WORDS:  SATISFACTION, ASTV, VIA PHONE 

1.บทนํา 

การตลาดโดยใชโ้ทรศพัทห์รือเทเลมาร์เก็ตต้ิง (Telemarketing) เป็นการ

จาํหน่ายสินค้าท่ีทาํหน้าท่ีด้านการตลาด บริการ และการขายในเชิงรุกอย่าง

สร้างสรรค์ พร้อมกบัการการสร้างความสัมพนัธ์ทีดี  โดยลดบทบาทการขายลง 

แต่เพิ่มบทบาทในทางการให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และการเป็นท่ีปรึกษาลูกคา้

หรือการให้บริการก่อนการขาย เป็นเคร่ืองมือท่ีประหยดัท่ีสุดในการรักษาและ

ติดต่อกบัลูกคา้   ท่ีมีลกัษณะเป็นส่วนบุคคลและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายสูง สามารถ

ตอบโตไ้ด้ทนัที และสร้างความสนใจได้  จนเป็นท่ีนิยมมากข้ึนในการทาํการ

ติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย และส่งผลกระทบในเชิงการตลาด ทั้งน้ี พนกังาน

รับโทรศพัท์ในฝ่าย Call Center เป็นองค์ประกอบหลกัท่ีสําคญัในการดาํเนิน

กิจกรรมการตลาดโดยใชโ้ทรศพัท ์ 

ASTV เป็นสถานีข่าวผา่นดาวเทียมท่ีมีร้านคา้อยูจ่าํนวน 414 ร้านคา้ทัว่

ประเทศ  ซ่ึงจาํหน่ายสินคา้หลากหลายประเภท โดยส่วนใหญ่เป็นสินคา้อุปโภค

บริโภค และมีตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ ASTV อยู่มากมาย  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

สั่งซ้ือเพราะตอ้งการช่วยเหลือสนบัสนุนให้ ASTV มีรายไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งรายได้

จากการโฆษณา และสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้  

ASTV ท่ีได้เปิดศูนย์จาํหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายชนิด

ให้กบัผูช้มรายการของทางสถานีดว้ยวิธีการเปิด Call Center โทรศพัทห์มายเลข 

02-633-5353 สําหรับรับคาํสั่งซ้ือและจดัส่งสินคา้ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยจะจดัส่งให้ฟรีภายใตเ้ง่ือนไขสั่งซ้ือสินคา้มูลค่า 500 บาทข้ึนไป

ต่อการสั่งซ้ือ 1 คร้ัง  พนกังานจดัส่งสินคา้จึงมีความสําคญัท่ีจะช่วยสร้างความพึง

พอใจให้กบัผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ของ ASTV ไดด้ว้ย ซ่ึงการสํารวจความพึงพอใจ

ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการบริการของ Call Center  และบริการด้านการจดัส่ง

สินคา้ในคร้ังน้ี คาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาถึงสถานการณ์ดาํเนินธุรกิจ
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ของ ASTV ในการจาํหน่ายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์และนําข้อมูลท่ีได้มา

พฒันาการให้บริการทั้งทางโทรศพัท์และการส่งสินคา้ รวมถึงกิจกรรมในส่วน

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่นทางโทรศพัท ์

2. เพื่อศึกษาถึงการให้บริการของพนกังาน ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ

พึงพอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่นทางโทรศพัท ์

3. เพื่อศึกษาถึงการให้บริการโดยทัว่ไป ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่นทางโทรศพัท ์

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เม่ือทราบถึงความสาํคญัของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่นทางโทรศพัท ์ จะสามารถนาํไปพฒันา

ปรับเปล่ียนกลยทุธ์การตลาดใหเ้หมาะสมกบัแต่ละปัจจยั 

2. เม่ือทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการให้บริการของพนกังาน Call 

Center และพนกังานส่งสินคา้และการให้บริการโดยทัว่ไปกบัความพึงพอใจใน

การสั่งซ้ือสินค้าจาก ASTV ผ่านทางโทรศพัท์ จะสามารถนาํไปปรับปรุง 

พฒันาการใหบ้ริการของพนกังานฯเพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3. เม่ือทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการให้บริการโดยทั่วไป ท่ีมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผ่านทางโทรศพัท์ จะ

สามารถนาํไปพฒันาการใหบ้ริการในดา้นต่างๆได ้

สมมติฐานในการศึกษา 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการสั่งซ้ือ

สินคา้จาก ASTV ผา่นทางโทรศพัท ์

2.  การใหบ้ริการของพนกังาน  มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ

สั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่นทางโทรศพัท ์
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3. การให้บริการโดยทัว่ไป มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการ

สั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่นทางโทรศพัท ์

 

กรอบแนวความคิด 

                          ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

  

การใหบ้ริการของพนกังาน ASTV 

การใหบ้ริการของพนกังาน Call Center  

การใหบ้ริการของพนกังานส่งสินคา้ 

      

การใหบ้ริการโดยทัว่ไปของ ASTV 

การใหบ้ริการทางโทรศพัท ์ 

การจดัส่งสินคา้  

การชาํระเงิน 

 

2. แนวคิด 

เอเอสทีว ี (2554) ASTV เร่ิมตน้เม่ือปลายปี 2546 เม่ือบริษทั บีทีวี อาร์

เอ็นที ของ พ.ต.อ.รวมนคร ทบัทิมธงไชย ซ่ึงไดรั้บสิทธ์ิจากกรมประชาสัมพนัธ์

ให้ขยายช่องสถานีของสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เป็นช่อง 

11/1 ทาํรายการข่าวโทรทศัน์ โดยมีรายไดจ้ากค่าโฆษณา ถ่ายทอดผ่านดาวเทียม

และเคเบิลทีวยีบีูซี และไดป้รับเปล่ียนรูปแบบไปเป็นโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม ท่ีมุ่ง

กลุ่มเป้าหมายไปท่ีคนไทยในต่างประเทศ ทั้งในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา 

ความพงึพอใจท่ีมีตอ่การ

สัง่ซือ้สินค้าจาก ASTV  

ผา่นทางโทรศพัท์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_11
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
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และเปล่ียนช่ือเป็น Asia Satellite TV หรือ ASTV โดยมีช่องหลกัท่ีเป็นจุดขาย คือ

ช่อง NEWS1 ซ่ึงมาจากช่อง 11 News1 เดิมนัน่เอง ทั้งน้ี การนาํเสนอข่าวของช่อง 

NEWS1 ทาง ASTV มกัจะเน้นนํ้ าหนักการเสนอข่าวไปท่ีข่าวการเมือง สังคม 

และเศรษฐกิจเป็นเสียส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองการเมือง   ASTV มี

ร้านคา้อยูจ่าํนวน 414 ร้านคา้ทัว่ประเทศ  ซ่ึงจาํหน่ายสินคา้หลากหลายประเภทท่ี

ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค และมีตวัแทนจาํหน่ายสินค้า ASTV อยู่

มากมาย รวมทั้งมีศูนยติ์ดต่อเพื่อสั่งซ้ือสินคา้ผา่นทางโทรศพัทไ์ดท่ี้ ASTV Call 

Center โทร. 02-633-5353 

ก็อปป้ีเทค็ซ์ บริษทัจาํกดั (2553) การตลาดโดยใชโ้ทรศพัทห์รือเทเลมาร์

เก็ตต้ิง (Telemarketing) เป็นท่ีนิยมใช้กนัมากในการทาํการติดต่อส่ือสารกับ

กลุ่มเป้าหมาย ท่ีส่งผลกระทบในเชิงการตลาดสูงหากใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือการ

ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร  (Integrated Marketing Communication: IMC) 

ธงชยั  สันติวงษ ์ (2540) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ได้มาและการใช้สินคา้

และบริการ รวมถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีมีส่วนในการกาํหนดให้มีการกระทาํ

ดงักล่าว 

Kotler, Philip (1997) ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกของบุคคล

ท่ีเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติของ

ผลิตภณัฑ์ หรือการทาํงานของผลิตภณัฑ์ ตามท่ีเห็นหรือเขา้ใจกบัการคาดหวงั

ของบุคคล  

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

ระเบียบวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

มุ่งเนน้การสํารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV 

ผ่านทางโทรศพัท์โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ปฐมภูมิ และนาํเสนอในลกัษณะการวจิยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research)   

 

http://th.wikipedia.org/wiki/NEWS1
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีสั่งซ้ือ

สินคา้จาก ASTV ผา่นทางโทรศพัทใ์นช่วงระหวา่งวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2552 ถึง

วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงมีอยูจ่าํนวน 21,142 ราย ผูว้ิจยัเลือกกาํหนดกลุ่ม

ตวัอย่างแบบโควตา้ตามแนวทางของ Taro Yamane  ณ ระดบัความคลาด

เคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ร้อยละ 5 ได ้394 ตวัอย่าง และทาํการสุ่มตวัอย่างแบบมี

ระบบโดยเจาะจงผูต้อบแบบสอบถามตั้งแต่ลูกคา้รายแรกห่างช่วงละ 54 คน

โดยประมาณท่ีไดม้าจากการคาํนวณหาค่าเฉล่ียของรายช่ือลูกคา้ทั้งหมด 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยใชก้ารทดสอบ

กลุ่มตวัอยา่งอิสระ (Independent Sample Test) หรือ ค่า t  การวิเคราะห์ค่าความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis Of Variance: One-way ANOVA) หรือ 

ค่า F  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: 

MRA) ในการทดสอบสมมติฐาน  

สรุปผลการวจัิย 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.99 มีอายุ

ตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 48.73 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 55.58 

มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48.48 มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั 

คิดเป็นร้อยละ 41.88 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป คิด

เป็นร้อยละ 30.96   

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกบัการให้บริการของพนกังาน Call 

Center ของ ASTV และการให้บริการของพนกังานส่งสินคา้ของ ASTV ในดา้น

ความเตม็ใจในการให้บริการมากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจกบัการให้บริการทาง

โทรศพัทข์อง ASTV ในดา้นเวลาทาํการ (จ.-อา. เวลา 08.00 น.-22.00 น.) มาก

ท่ีสุด   การจดัส่งสินคา้ของ ASTV ในดา้นความสมบูรณ์ (ไม่มีความเสียหายเกิด

ข้ึนกบัหีบห่อหรือตวัสินคา้) มากท่ีสุด  การชาํระเงินของ ASTV ในดา้นความ
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ถูกตอ้งของใบเสร็จรับเงินมากท่ีสุด  และความพึงพอจากการสั่งซ้ือสินคา้จาก 

ASTV ผา่นทางโทรศพัทใ์นดา้นการไดช่้วยเหลือ ASTV มากท่ีสุด 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ดา้นสถานภาพสมรส และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่น

ทางโทรศพัทแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา  และดา้นอาชีพท่ีแตกต่าง

กนั มีผลต่อความพึงพอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผ่านทางโทรศพัท์

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

การใหบ้ริการของพนกังานส่งสินคา้ (ยกเวน้ การใหบ้ริการของพนกังาน 

Call Center) และการใหบ้ริการโดยทัว่ไปของ ASTV ไดแ้ก่ การใหบ้ริการทาง

โทรศพัท ์ การจดัส่งสินคา้ และการชาํระเงินท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบั

ความพึงพอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่นทางโทรศพัทแ์ตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ในการพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระต่างๆ เก่ียวกบัการ

ใหบ้ริการของ ASTV พบวา่ การให้บริการของพนกังานส่งสินคา้มีความสัมพนัธ์

กบัตวัแปรอิสระอ่ืนมากท่ีสุด ซ่ึงมี VIF มากท่ีสุด เท่ากบั 4.2410 และมี Tolerance 

น้อยท่ีสุด เท่ากบั 0.2358 สําหรับความเป็นอิสระของค่าคลาดเคล่ือนจากการ

ทดสอบดงักล่าว พบวา่ มีอิสระเป็นท่ียอมรับได ้โดยมีค่า Durbin-Watson เท่ากบั 

1.699 (ใกลค้่ามาตรฐานท่ี 2.00) 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

     ตัวแปรอสิระ 

สถิติท่ีใช้

วเิคราะห์

ขอ้มูล Sig. 

ผลการ

ทดสอบ

สมมติฐาน 

ปัจจัยส่วน

บุคคล 

เพศ t-Test 0.46  

อาย ุ

F-Test 

0.00   

สถานภาพสมรส  0.66  

ระดบัการศึกษา  0.00   

อาชีพ 0.00   

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.07  

การให้บริการ

ของพนักงาน 

ASTV 

การใหบ้ริการของพนกังาน 

Call Center   
MRA 

0.66  

การใหบ้ริการของพนกังานส่ง

สินคา้ 0.00   

การให้บริการ

โดยทัว่ไปของ 

ASTV 

การใหบ้ริการทางโทรศพัท ์ 

MRA 

0.00   

การจดัส่งสินคา้  0.00   

การชาํระเงิน 0.00   

 

หมายเหตุ       แทน การยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ี 0.05 

          แทน การปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 

0.05 

4. อภิปรายผล 

ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ ดา้นระดบั

การศึกษา และดา้นอาชีพมีผลต่อความพึงพอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV 

ผ่านทางโทรศพัท์ ซ่ึงสอดคล้องและไม่สอดคล้องกบัผลงานของเจียน ป่ินสุข 
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(2546) ท่ีทาํการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้หรือบริการซํ้ า

คร้ังต่อไปของบริษทั บุญชยั ธุรกิจหาดใหญ่ จาํกดั (ร้านเทเลวิซ) ในเขตจงัหวดั

สงขลา โดยมีความสอดคลอ้งกนัในส่วนท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาต่างกนัมีความ

พึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้หรือบริการของบริษทั บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จาํกดั 

(ร้านเทเลวิซ) ในเขตจงัหวดัสงขลาด้านสถานท่ีประกอบการเก่ียวกับความ

สะดวกสบายในการใชบ้ริการแตกต่างกนั และผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความ

พึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้ หรือบริการของบริษทั บุญชยัธุรกิจ หาดใหญ่ จาํกดั 

(ร้านเทเลวิซ) ในเขตจังหวัดสงขลา ได้แก่ ด้านพนักงาน ด้านสถานท่ี

ประกอบการ ดา้นกระบวนการดาํเนินการ ดา้นสินคา้หรือบริการ และดา้นการ

รับรู้ขอ้มูลข่าวสารไม่แตกต่างกนั  ในขณะท่ีไม่มีความสอดคลอ้งในส่วนท่ีเพศ

ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้หรือบริการของบริษทั บุญชัยธุรกิจ 

หาดใหญ่ จาํกดั (ร้านเทเลวิซ) ในเขตจงัหวดัสงขลา ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัความทนัสมยัของขอ้มูลแตกต่างกนั  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนัมีความพึง

พอใจต่อการซ้ือสินคา้หรือบริการของบริษทั บุญชยัธุรกิจ หาดใหญ่ จาํกดั (ร้าน

เทเลวิซ) ในเขตจงัหวดัสงขลา  ด้านพนกังาน ด้านสถานท่ีประกอบการ ด้าน

กระบวนการดาํเนินการ ดา้นสินคา้หรือบริการ และดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

ไม่แตกต่างกนั  ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้ 

หรือบริการของบริษทั บุญชยั ธุรกิจหาดใหญ่ จาํกดั (ร้านเทเลวิซ) ในเขตจงัหวดั

สงขลา ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการดาํเนินการ ดา้นสินคา้หรือบริการ และ

ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไม่แตกต่างกนั  และผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความ

พึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้  หรือบริการของบริษทั บุญชยัธุรกิจ หาดใหญ่ จาํกดั 

(ร้านเทเลวซิ) ในเขตจงัหวดัสงขลา ดา้นพนกังาน ดา้นสถานท่ีประกอบการ ดา้น

กระบวนการดาํเนินการ และดา้นสินคา้หรือบริการไม่แตกต่างกนั 

5. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาเก่ียวปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มลูกคา้ 

และการให้บริการของ ASTV ทั้งในดา้นบุคลากรและดา้นการให้บริการทัว่ไป 
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ASTV ควรให้ความสําคญัดา้นความสุภาพอ่อนน้อม และความรวดเร็วในการ

ให้บริการของพนกังาน Call Center โดยควรพิจารณาเพิ่มจาํนวนพนกังาน Call 

Center ใหส้ัมพนัธ์กบัจาํนวนคู่สายโทรศพัทเ์พื่อสนบัสนุนดา้นประสิทธิภาพและ

ความรวดเร็วในการให้บริการถึงแม้ผลการศึกษาพบว่าการให้บริการของ

พนกังาน Call Center ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก 

ASTV ผ่านทางโทรศพัทก์็ตาม เน่ืองจากการให้บริการทางโทรศพัท์ท่ีดีมาจาก

บุคลากรในฝ่าย Call Center ท่ีมีศักยภาพ และให้ความสําคัญในด้าน

ความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัการจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ของ

พนกังานจดัส่งสินคา้  โดยสนบัสนุนการเพิ่มความระมดัระวงัหรือลดอตัราความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัหีบห่อหรือตวัสินคา้มากข้ึน รวมถึงความสะดวกในการคืน

สินคา้ในกรณีท่ีมีปัญหาสินคา้เสียหายควบคู่กบัการลดจาํนวนวนัในการรอรับ

สินค้า   ในด้านการชําระ เ งิน ควรให้ความสําคัญกับความถูกต้องของ

ใบเสร็จรับเงินเป็นสาํคญั 

ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 

ควรทาํการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบนัอยา่ง

สมํ่าเสมอ โดยควรพิจารณาเพิ่มและขยายกลุ่มตวัอย่างแยกตามภูมิภาค เพื่อให้

ทราบความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลายไดอ้ยา่งกวา้งขวางและทัว่ถึงมากข้ึน 

ทั้งน้ี  ควรเพิ่มการศึกษาประสิทธิภาพในการสั่งและจดัส่งสินคา้ของกลุ่มผูค้า้ราย

ยอ่ยในแต่ละจงัหวดัดว้ย  
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