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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการในเครือบริษัท แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด(มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการผ่านศูนย์บริการใ น
เครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี ท าการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 396 คน โดย เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากัด(มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณมี 5 ปัจจัยที่ส าคัญ คือ ด้านกระบวนการ
ด าเนินงาน ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร และด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยทั้ง 5 ด้านสามารถร่วมกัน
พยากรณ์ได้ร้อยละ 67 
ค าส าคัญ: กลยุทธก์ารตลาด การตัดสินใจ  
 
ABSTRACT  

The research aimed to study the marketing strategies and decision to use the service of the AIS-affiliated 
service centers in Ubon Ratchathani and to explore the strategies under study. The samples in the research were 
396 customers who used the service at any of eight  AIS-affiliated service centers in Ubon Ratchathani. They were 
derived by a proportionate random sampling. The research instrument was a five-rating scale questionnaire having 
a total confidence value equivalent to 0.94. Statistics used were percentage, means, standard deviation and 
multiple regressive analysis. The research findings were as follows. There were five factors that influenced a decision 
to use the service from any of the service centers in question: operation process, marketing promotion, physical 
skills, personnel and products. All these factors could predict by 67%.  
Keywords: Marketing Strategies, Decision 
 
บทน า  
 ในปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนต่างวางแผลกลยุทธ์ เพื่อสามารถด าเนินธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ยังคงรักษาความเป็นผู้น าในตลาดธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากฐาน
ลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่กว่า 42 ล้านราย ปัจจัยความส าเร็จคือ การให้บริการผ่านศูนย์บริการในเครือบริษัทเอไอเอส ซ่ึงเป็นหนึ่งใน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ส าคัญของบริษัทฯ ปัจจุบันสินค้าและบริการแต่ละชนิดอาจมีช่องทางจัดจ าหน่ายที่แตกต่างกันไปสินค้าอุปโภค
บริโภคส่วนใหญ่มีช่องทางการขายผ่านศูนย์บริการร้านค้า ร้านสะดวกซ้ือต่าง ๆ สินค้าบริโภคก็มีช่องทางจัดจ าหน่ายหน้าร้านหรือหน้า
บ้านของผู้ผลิต ด้วยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนที่เพื่อซ้ือสินค้าและท าธุรกรรมต่าง ๆ ความรวดเร็ว และความสะดวกสบาย เป็นส่วน
ส าคัญในการตัดสินใจ ศูนย์บริการจึงเป็นหนึ่งในช่องทาง จัดจ าหน่ายที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี จึงเป็ นเรื่องที่
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บริษัท ตัวแทนจ าหน่าย หรือร้านค้าต้องวางแผนกลยุทธ์ส าหรับศูนย์บริการที่มีเพื่อให้สามารถจูงใจชักจูงผู้บริโภคเข้ามาซ้ือสินค้าและ
บริการ ในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิช จ ากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ได้ประกาศวิสัยทัศน์ทางธุรกิจจาก “ผู้ให้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ” (Mobile Service Provider) เป็น “ผู้ให้บริการสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตดิจิทัล” (Digital Life Service Provider) โดย
ยังคงด าเนินธุรกิจจากความแข็งแกร่งของโครงข่ายโทรศัพท์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายใต้ธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่ บริการโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการดิจิทัล คอนเทนต์ ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ท าให้พฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีมีการใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้น มีความต้องการ
ใช้งานบริการข้อมูล (ดาต้า) เพิ่มมากขึ้น การใช้งานอินเทอร์เน็ตจึงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ศูนย์บริการในเครือบริษัทเอไอเอส ถือเป็นส่วน
ส าคัญในการด าเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป็นส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ เอไอเอสตระหนักถึงการ
ให้บริการเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งส่งที่ผลต่อการด าเนินธุระกิจในปัจจุบัน เอไอเอส มุ่งเน้นการส่งมอบบริการคุณภาพในทุกมิติ ได้แก่ 
อุปกรณ์ โครงข่าย แอพพลิเคชั่น และการบริการหลังการขาย โดยมีศูนย์บริการในเครือบริษัทฯที่แข่งแกร่ง สามารถให้บริการได้ทั่วทุก
พื้นที่ในประเทศ (รายงานประจ าปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน): 4) 

จากปัญหาและที่มาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องกลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ศูนย์บริการในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ทราบข้อมูลปัจจัยทางการตลาดที่มี
ความส าคัญและมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการฯ ผลของการศึกษาจะท าให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงอีกทั้ง
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถน าผลการวิจัยนี้ เป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนด าเนินงาน เพื่อให้เกิดข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย  

เพื่อศึกษากลยุทธก์ารตลาดที่มีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจใช้บริการศูนย์บรกิารในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 

1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือลูกค้าที่มาใช้บริการผ่านศูนย์บริการในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 39,273 คน (ข้อมูลจากรายงานประจ าเดือน AIS Marketing Report Data 
Analyze บริษัท แอดวานซ์ ไวเลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด สาขาจังหวัดอุบลราชธานี 2562) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) คือ ลูกค้า
ที่มาใช้บริการผ่านศูนย์บริการในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานีจ านวน 8 แห่ง ดังนี้ เอไอ
เอส ช็อป 1 แห่ง สาขาห้างเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี และเอไอเอส เทเลวิซ จ านวน 7 แห่ง ประกอบด้วย 1) สาขาห้างบิ๊กซี
อุบลราชธานี 2) สาขาห้างโลตัสเอ็กซ์ตร้าอุบลราชธานี 3) สาขาห้างโลตัสวารินช าราบ 4) สาขาห้างโลตัสตระการพืชผล 5 ) สาขาห้าง
โลตัสเดชอุด 6) สาขาห้างโลตัสพิบูลมังสาหาร และ 7) สาขาห้างบิ๊กซี  น้ ายืน ได้ก าหนดตัวอย่างตามสูตรค านวณค่าจ านวนประชากร
ของทาโร่ ยามาเน่ (กัลยา วานิชย์บัญชา 2550: 24-27) ได้ตัวอย่างจ านวน 396 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการก าหนกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
อย่างเป็นสัดส่วน (Proportionate Stratified Sampling) จากลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์บริการในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานีทั้ง 8 แห่ง 
 3. กรอบแนวคิดการวิจยั ผูว้ิจยัได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัที่เกี่ยงข้องกับกลยุทธ์การตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคสามารถสรุปกรอบแนวความคิดได้ดังนี้ 
 3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก ่ปัจจัยกลยุทธก์ารตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านชอ่งทางจัดจ าหนา่ย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ 
 3.2 ตัวแปนรตาม ได้แก ่การตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้สรุปกรอบแนวคิดในการวิจยัดังภาพที ่1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ใช้สอบถามลูกค้าที่ใช้บริการศูนย์บริการในเครือบริษัท แอดวานซ์     
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี โดยเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะผู้ที่ใช้บริการใน ศูนย์บริการในเครือบริษัท 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  จังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น แบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ และส่วนที่ 3 การตัดสินใจใช้บริการ
ศูนย์บริการในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษาถึงระดับการตัดสินใจในการใช้
บริการศูนย์บริการในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี  ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
ค าตอบแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Likert Scale) ซ่ึงแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือกระดับความส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจ 5 ระดับ มี
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม .94 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ วิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 
ผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี มีรายละเอียดดังนี้  

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 396 คน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.56 และเป็นเพศชายร้อยละ 44.44 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ร้อยละ 53.79 
รองลงมามีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 27.78 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  ร้อยละ 61.36 รองลงมามีสถานภาพสมรส ร้อยละ 33.59      
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 62.12 รองลงมามีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 28.54 กลุ่มตัวอย่าง       
ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 46.72 รองลงมามีรายได้20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 23.99  
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวแปรอิสระ (X) และตัวแปรตาม (Y) 
 

ตัวแปร X̅ S.D. การแปลผล 
ด้านผลิตภัณฑ์(X1) 4.21 .54 มาก 
ด้านราคา (X2) 4.13 .55 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (X3) 4.10 .58 มาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) 4.19 .56 มาก 
ด้านบุคคล (X5) 4.21 .57 มาก 
ด้านลักษณะทางกายภาพ (X6) 4.07 .59 มาก 
ด้านกระบวนการด าเนินงาน(X7) 4.16 .55 มาก 
การตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการในเครือบบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอบุลราชธานี (Y) 

4.18 .47 มาก 

ภาพรวม 4.15 .47 มาก 

ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางจัดจ าหนา่ย 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5. ด้านบุคลากร 
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 
7 ด้านกระบวนการ 

การตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการ 
ในเครือบริษัท AIS จังหวดัอุบลราชธานี 

1. การรับรู้ปัญหา 
2. การแสวงหาข้อมูล 
3. การประเมิณผลทางเลือก 
4. การตัดสินใจซื้อ 
5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
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จากตารางที่ 1 พบว่าตัวแปรพยากรณ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ("X̅" = 4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก ่ด้านบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ ("X̅" = 4.21) รองลงมาด้านการส่งเสริมการตลาด  
("X̅" = 4.19) และด้านกระบวนการ ("X̅" = 4.16) 
 
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภ์ายในระหว่างตัวแปรพยากรณ์ (X) ดว้ยกัน 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
X1 - .695** .660** .608** .666** .654** .615** 
X2   .693** .668** .638** .682** .632** 
X3    .698** .698** .748** .717** 
X4     .619** .709** .703** 
X5      .715** .748** 
X6       .783** 
X7       - 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าตัวแปรอิสระทุกตวั อันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) ด้านราคา (X2) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (X3) 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) ดา้นบุคคล (X5) ด้านกายภาพ (X6) และด้านกระบวนการด าเนินงาน (X7)  มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัย
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดว้ยกันพบว่า มค่ีาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหวา่ง .608 - .783 ซ่ึงค่า
ความสัมพันธ์ระหวา่งตัวแปรพยากรณ์ดว้ยกันจะต้องมีค่าไม่สูงเกินไป (ทองใบ สุดชารี 2549 : 364) คือ r ≤.80 เพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหา Multicollinearity แสดงว่าตัวแปรที่น ามาใช้พยากรณ์สามารถน าไปวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณได้ 
 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพ์หุคูณและวิเคราะห์คา่การพยากรณ์ของกลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภัณฑ์  
                 ด้านราคา ด้านชอ่งทางจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ 
                 ด าเนินงานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการในเครือบริษัท AIS จ.อุบลราชธาน ี โดยวธิี Stepwise  
 

model 
Unstandardized 

Coefficients 
standardized 
Coefficients t Sig 

B Std. Error Beta 
(Constant) .881 .122  7.232* .000 
ด้านกระบวนการด าเนินงาน(X7) .245 .046 .284 5.300* .000 
ด้านการส่งเสริมการตลาด(X4) .222 .038 .262 5.873* .000 
ด้านกายภาพ(X6) .155 .042 .193 3.667* .000 
ด้านผลิตภัณฑ์(X1) .085 .037 .097 2.295* .022 
ด้านบุคคล(X5) .085 .041 .102 2.097* .037 

F = 4.397     sig F = 0.37     R = 0.821     R2 = 0.674     R2
adj = 0.670 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ โดยวิธี Stepwise เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อ  
การตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี ด้ วยตัวแปรอิสระ      
5 ตัว ได้แก่ ด้านกระบวนการด าเนินงาน (X7) ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4)  ด้านกายภาพ (X6) ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) และด้านบุคคล 
(X5) ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีค่าเท่ากับ 0.821 (R = 0.821) แสดงว่าตัวแปรอิสระทุกตัว
สามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 67 (R2

adj = 0.670) 
 ดังนั้น จึงเขียนสมการพยากรณ์ของการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการในเครือบริษัท  แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี ของผู้ใช้บริการ ได้ดังนี้ 
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 สมการถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบ  
 Y = 0.881 + 0.245(ด้านกระบวนการด าเนินงาน) + 0.222(ด้านการส่งเสริมการตลาด)  
  + 0.155(ด้านกายภาพ) + 0.085(ด้านผลิตภัณฑ์) + 0.085(ด้านบุคคล) 
 สมการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
 Z = 0.284(ด้านกระบวนการด าเนินงาน) + 0.262(ด้านการส่งเสริมการตลาด) + 0.193 
  (ด้านกายภาพ) + 0.097(ด้านผลิตภัณฑ์) + 0.102(ด้านบุคคล) 
 การตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการในเครือบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี 
ขึ้นอยู่กับการน าปัจจัยการตลาด 5 ด้านดันกล่าวมาใช้โดยจะส่งผล หากปัจจัยการตลาด (X) เปลี่ยนไป 1 หน่วย ท าให้การตัดสินใจ (Y) 
เพิ่มขึ้น .245 หน่วย ในขณะที่ตัวแปลอื่น ๆ คงที่ 

 
สรุปและอภปิรายผล  

สรุป  
กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด(มหาชน) 

จังหวัดอุบลราชธานี จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณมี 5 ปัจจัยที่ส าคัญ คือ ด้านกระบวนการด าเนินงาน ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร และด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยทั้ง 5 ด้านสามารถร่วมกันพยากรณ์ได้  
ร้อยละ 67 

 
อภิปรายผล  
กลยุทธก์ารตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด(มหาชน) 

จังหวัดอุบลราชธานี จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวธิีวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณมี 5 ปัจจัยที่ส าคัญ คือ ด้านกระบวนการด าเนินงาน ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร และดา้นผลิตภณัฑ์ สามารถอภปิรายผลได้ดังนี้ 
 1. ด้านกระบวนการด าเนินงาน จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยกลุยุทธ์ตลาดที่มีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการ
ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี ด้านกระบวนการด าเนินงาน ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญ
กับ ศูนย์บริการที่มีระบบคิวสะดวกและมีข้อมูลประมาณระยะเวลาในการใช้บริการได้ ศูนย์บริการมีขั้นตอนกระบวนการขอใช้บริการ
ง่ายไม่ซับซ้อน และมีระบบความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ดี ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะกระบวนการบริการที่ดีมีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในให้บริการรวมถึงง่ายต่อการปฏิบัติการพนักงานสามารถบริการลูกค้าได้ตรงตามความต้องการอย่างถูกต้อง
และมีแบบแผนเดียวกันจะได้ผลลัพธ์งานที่ดีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ คมคาย 
แสงทองค า (2559) ศึกษาเกี่ยวกับกลยทุธ์การตลาดและบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ที่มีอิทธพิลต่อความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารกสิกรไทยใน
จังหวัดล าปาง ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ ที่ตรงกับความต้องการมีการปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนในการ
ให้บริการตลอดเวลา มีการติดตาม ควบคุม ปรับแก้สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที และสามารถสร้างความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์
บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพดล แสนเกรียง (2560) ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการซ้ือสินค้าและบริการเสร็จสิ้นในขั้นตอนเดี่ยว (One Stop Service) มี
กระบวนการที่ไม่ซับซ้อน สามารถช าระเงินได้หลากหลายวิธี เช่น ช าระผ่านบัตรเครดิต หรือ E-Banking มีการรักษาข้อมูลลูกค้าให้เป็น
ความลับ มีบริการข้อมูลหลังการขายช่องทางในการ รับเรื่องร้องเรียน เนื่องจากผู้บริโภคต้องการความสะดวกรวดเร็ว   
 2. ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยกลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการ
ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานีด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความส าคัญเกี่ยวกับของ
สมนาคุณช่วงเทศกาลหรือ ของแถมส าหรับลูกค้า Serenade และลูกค้าปัจจุบัน  สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั่วถึง มีเพียงพอ รับรู้ได้ง่าย 
และมีส่วนลดพิเศษส าหรับลูกค้า เช่น สมาชิกใหม่เปลี่ยนมาใช้บริการของ เอไอเอส ลด 50%ซ้ือโทรศัพท์มือถือโครงการาคาพิเศษ Hot-
deal / Special-Deal การโทร การเล่นอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการส่งเสริมการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันให้
ความส าคัญกับการช่วงเทศกาลต่าง ๆ ในการพิจารณาออกแคมเปญส่วนลดรวมทั้งของแถมของสมนาคุณเพื่อดึงดูดความสนใจ ของ
ลูกค้า อีกทั้งการรับรู้ถึงกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดในช่วงต่าง ๆ จากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเช่น Facebook 
Line ที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกริกไกร เมืองเหนือ (2558) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยกลยุทธ์การตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารฟาสต์ฟูตของวัยรุ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความส าคัญกับด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก  โดยให้ความส าคัญกับคูปองส่วนลดค่าอาหาร
ตามเทศกาลต่าง ๆ การโฆษณาทางสื่อ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ การเพิ่มปริมาณขณะที่ราคาเท่าเดิม การลดราคาเมื่อซ้ือปริมาณมาก มีระบบ
สมาชิกหรือระบบสะสมยอด มีการออบแบบบรรจุภัณฑ์ เนื่องในวาระโอกาสและจัดจ าหน่ายในราคาพิเศษ มีการ จัดแสดงผลิตภัณฑ์
อย่างชัดเจน ณ จุดจ าหน่ายตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภา สิทธานุกูล (2558: 102) ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธก์ารตลาดและการ
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จัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ กรณีศึกษา แรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซ้ือสินค้า HOUSE 
BRAND ของบริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ ในเรื่องการส่งเสริมการขาย (ลด, แลก, 
แจก, แถม) และยังได้ให้ความส าคัญกับสิทธิพิเศษส าหรับสมาชิกที่ใช้บริการ การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ และมีพนักงานแนะน าสินค้า  
 3. ด้านลักษณะทางกายภาพ จากการวิจัยพบว่าปัจจัยกลุยุทธ์ตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการใน
เครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานีด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับ 
ศูนย์บริการสะอาดและมี แสงสว่างเพียงพอ ศูนย์บริการมีจุดให้บริการที่ชัดเจน และศูนย์บริการตกแต่งสวยงามกว้างขวาง ไม่แออัด 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการซ่ึงหากมีองค์ประกอบด้านลักษณะทางกายภาพที่ดี
และเหมาะสมจะมอบความประทับใจให้ลูกค้าในการ ใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปุญญาภา นาคสินธุ์ (2559: 90) ศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีความส าคัญต่อการเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทยจ ากักด (มหาชน) สาขาท่าเรือแหลม
ฉบังจังหวัดชลบุรีพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคาร ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ธนาคารมีบรรยากาศในสาขาดูโปร่ง/ โล่ง
สบาย มี รปภ. ดูแลรักษาความปลอดภัยการแต่งกายป้ายประจ าตัวพนักงาน และความสะอาดสถานที่ ห้องน้ า บริเวณล็อบบี้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กมลฉัตร ยมภักดี (2559: 97) ศึกษากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ าส าหรับผู้ใช้บริการกลุ่ม Gen Y ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ใช้บริการให้ความส าคัญเรื่องเครื่องบินมีความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในเครื่องบินมีมาตรฐานอยู่ใน
สภาพดี พร้อมใช้งาน  
 4. ด้านบุคลากร จากการวิจัยพบว่าปัจจัยกลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการในเครือบริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานีด้านบุคลากร ให้ความส าคัญกับพนักงานมีมาตรฐานการบริการ 
รองลงมาพนักงานมีบุคลิกภาพดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย และพนักงานมีมารยาท พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ใช้บริการ
ส่วนใหญ่คุ้นชินและมีการจดจ าลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ส าคัญของบริษัท เอไอเอส เกี่ยวกับการให้บริการและคุณภาพการบริการของ
บุคลากรเป็นอย่างดีและอีกทั้งมีความชื่นชอบในการให้บริการของบุคลากรที่มีมาตรฐานเดี่ยวกันในการให้บริการมีความสุภาพ มี
มารยาท อ่อนน้อม สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์ทิมา นพวิจิตร (2558: 98) ท าการศึกษากลยุทธ์การตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภคใน
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ คือ การแต่งกาย
พนักงานที่สุภาพเรียบร้อย พนักงานเอาใจใส่ดูแลผู้บริโภคเป็นอย่างดี พนักงานมีความกระตือรือร้นในการบริการขนามหวานพื้นเมือง
เพรชบุรี และพนักงานมีการสนทนากับผู้บริโภคอย่างเข้าใจและไพเราะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธรรมนูญ รังทอง (2554: 111-112) 
ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร กรณีศึกษาร้านอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก พบว่า 
พนักงานร้านอาหารได้รับการอบรมจากเจ้าของร้านเป็นอย่างดี โดยค านึงถึงลูกค้าคือคนส าคัญที่สุด ร้านจะอยู่ได้หรือไม่อยู่ที่ลูกค้า ถ้ า
ลูกค้าพอใจมากก็อาจจะทิปให้เด็กเสิร์ฟอีกด้วย จึงท าให้พนักงานพูดจาสุภาพมีมารยาทที่ดี แต่งกายสุภาพ สะอาดบุคลิกดี และพนักงาน
บริการยิ้มแย้มแจ่มใส่ตลอดเวลา 
 5. ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยกลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการในเครือ
บริษัท  แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานีด้านการผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจใช้บริการศูนย์บริการใน
เครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ การช าระค่าบริการ การสมัครหรือ
เปลี่ยนบริการ ศูนย์บริการมีสินค้าให้เลือกหลาย เช่น โทรศัพท์ อุปกรณ์เสริม แพ็คเกจค่าโทร/อินเตอร์เน็ต และศูนย์บริการมีสินค้า/
บริการที่มีมาตรฐาน เช่ือถือได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความหลายหลายของผลิตภัณฑ์ซ่ึงมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นอยู่เสมอท าให้
ผู้บริโภคเกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ งานวิจัยของ รุ่งรัตน์ อมรประดิษฐ์กุล (2559: 114)
ท าการศึกษากลยุทธ์การตลาดของสมาร์ทโฟนยี่ห้อ vivo ในเขตภาคตะวันออก พบว่าการลูกค้า ส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจซื้อ ViVo จากความ
หลากหลายของรุ่นสินค้าที่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานประจ าวันได้ดีเช่น การถ่ายรูป ฟังเพลง รูปทรงสวยงาม วัสดุทนทาน แข็งแรง 
มีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ ดีพา (2558: 127) ได้ท าการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจขนมจีนหล่มเก่า 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ขนมจีนที่มีรูปแบบขนาดของเส้นได้รูปแบบเป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน  
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมจีนเม่ือรับประทานแล้ว มีความแตกต่างและโดดเด่นกว่าในด้านคุณภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจ 
 
ข้อเสนอแนะ   

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้  
จากผลการศึกษาวิจัย เร่ืองกลยุุทธ์ตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการในเครือบริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ 

เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี ผูว้ิจัยขอน าเสนอขอ้เสนอแนะเปน็รายข้อ ดังนี้ 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทควรปรับปรุงในการจัดท าวิจัยและพัฒนาผู้ใช้บรกิารเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกสินค้าและโปรโมชั่น

ได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น 
 2. ด้านราคา บริษัทควรปรับปรุงการเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าส าหรับลูกค้าสมาชิก หรือมีสว่นลดค่าบริการคืนให้กับลกูค้าที่
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ เพื่อจูงใจในการสมัครใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น 
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 3. ด้านช่องทางจัดจ าหน่ายจากผลการศึกษาวิจยัพบว่าในปจัจัยกลยุทธ์ตลาดดา้นช่องทางจัดจ าหนา่ยการมีตู้บริการอัตโนมัติ 
(Kiosk) มีระดับความส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ น้อยที่สุด บริษัทควรมีพนกังานประจ าตู้อัตโนมัต ิ (Kiosk) เพื่อแนะน าให้ค าปรึกษา
หรือปรับปรุงพัฒนาระบบให้บรกิารของตู้อัตโนมัติ (Kiosk) ให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกกับผู้ใช้บรกิารทุกกลุ่มวัย อกีทั้งตู้บริการ
อัตโนมัติ (Kiosk) ยังเป็นช่องทางที่มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น เนื่องจากจะสอดคล้องกับการด าเนินชวีิตในอนาคต 
 4.ด้านการส่งเสริมการตลาดจากผลการศึกษาวิจยัพบว่าในปจัจัยกลยุทธ์ตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดสิทธิประโยชนส์ะสม
แต้มสะสมคะแนน AIS Point มีระดับความส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด ดังนั้นบริษัทควรเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการควร
จะได้รับจาก AIS Point เพิ่มมากขึ้น และสิทธิประโยชน์เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ทุกเพศวยัและ ให้ความส าคัญใน
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงสิทธปิระโยชน์ AIS Point จะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น 
 5. ด้านบุคคล จากผลการศึกษาวิจยัพบว่าในปัจจัยกลยุทธ์ตลาดด้านบุคคล พนักงาน มีความรู้ความเชี่ยวชาญในตัวสินค้า     
มีระดับความส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด ดังนั้นบริษัทควรเพิ่มการน าเสนอสินค้าตัวอยา่ง สินค้าทดลอง หรอืข้อมูลของสินค้า
อย่างละเอียด เพื่อพนกังานสามารถน าเสนอสินค้าควบคู่กันไป จะส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลและการตัดสินใจของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 
 6. ด้านลักษณะทางกายภาพ จากผลของการศึกษาวจิัยพบวา่ในปัจจยักลยุทธ์ตลาด  ด้านลักษณะทางกายภาพ ศูนย์บรกิารมี
ที่จอดรถสะดวกสบาย มีระดับความส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด ดังนั้นบริษัทควรให้ความส าคัญในการเปิดศูนย์บริการหรือให้
ความส าคัญในการย้ายที่ตั้งศูนย์บรกิาร ควรอยู่ในพื้นที่เหมาะสม มีที่จอดรถสะดวกสะบายสามารถเขาถึงศูนย์บริการได้ง่าย 
 7. ด้านกระบวนการด าเนินงาน จากผลการศึกษาวิจยัพบว่าในปัจจัยกลยุทธ์ตลาดด้านกระบวนการด าเนินงาน กระบวนการ
ให้บริการของพนักงานรวดเร็วตรงเวลามีระดับความส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุดบริษัทควรปรับปรุงแแก้ไขขัน้ตอนกระบวน 
การด าเนินงานทีมีความส าคัญนอ้ยและใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานให้ใช้เวลาลดลงบริษัทอาจมีช่องบริการเร่งด่วน หรือ One Stop 
Service ส าหรับการท าธุรกรรมที่ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานน้อย เพือ่ความรวดเร็วในการให้บริการ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป  
จากการศึกษากลยุทธ์ตลาดที่มีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจใช้บริการศูนย์บรกิารในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 

(มหาชน) จังหวัดอุบลราชธาน ีผู้วิจยัจึงมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้ 
1. ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการในเครือบริษัท บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

เพิ่มเติม เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการศูนย์บริการในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

2. เนื่องจากการวิจยัครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับลยุทธ์ตลาดที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการในเครือบริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธาน ี เพยีงจังหวัดเดียวในการวจิัยครั้งต่อไปควรศึกษาเปรยีบเทียบระหว่าง
เขตพื้นที่ใกล้เคียง หรือระดับภูมภิาค จนถึงระดับประเทศต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ดี เนื่องด้วยได้รับความกรุณาให้ค าแนะ ละช่วยเหลือในการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อย่างดียิ่ง จาก
คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจับกราบขอขอบพระคุณด้วยความ
เคารพอย่างสูงยิ่งมา ณ โอกาศนี้ 
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