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บทคดัย่อ 

การศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อตัว๋เครื่องบนิสายการบนิไทยแอร์

เอเชยี จ ากดั มวีตัถุประสงคก์ารวจิยัเพือ่ศกึษา 1) เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 

(7Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตัว๋โดยสารของสายการบินแอร์เอเชีย 2)เพื่อศึกษา

พฤตกิรรมด้านประชากรศาสตร์ต่อการเลอืกใชบ้รกิารสายการบนิแอร์เอเชยี  3) เพื่อศกึษา

การตดัสนิใจซื้อตัว๋เครื่องบินสายการบนิแอร์เอเชยีจ าแนกตามปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

วธิกีารด าเนินการวจิยันัน้ใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มลูตวัอยา่งจากผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารสายการบนิ

แอรเ์อเชยี จ านวน 400 ทา่น สถติทิีใ่ชค้อื การแจกแจงความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน การทดสอบสมมตุฐิาน t-test การวเิคราะหแ์บบ chi-square 



ผลการศึกษาวจิยัพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายคดิเป็น 53.8% 

เพศหญงิ 46.3%  สว่นใหญ่อยูใ่นชว่งอาย ุ 26-30 ปี คดิเป็น 44.5%   มรีะดบัการศกึษาอยูท่ี่

ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคิดเป็น 89%   และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,001-

25,000  บาท ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทเอกชน ผลการวิเคราะห์

เกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อตัว๋เครื่องบนิสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี พบว่าปัจจยั

ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) มคี่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดบัสูงสุด รองลงมาเป็นปัจจยัด้านราคา 

(Price) และปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ซึ่งมาค่าเฉลี่ยเท่ากนั 

สว่นปัจจยัดา้นการใหบ้รกิาร (Process) เป็นปัจจยัทีม่คีา่เฉลีย่น้อยทีสุ่ด 

Abstract 

The factor related to buy Thai Airasia Airline ticket research is 1) to study the 

factors of Marketing Mix (7Ps) affecting Thai Airasia ticket purchasing decision 2) to 

study behavioral factors involving in choosing the airline service 3) to study the airline 

ticket purchasing decision classified by demographic factors. The instrument of this 

survey research is questionnaire completed by 400 sampling people who experienced 

the airline service. Statistical results are measured by frequency distributions, 

percentage, average, standard deviation, T-Test and Chi-Square. 

The research fulfilled by sampling people consists of male 53.8 percent and 

female 46.3 percent in the age 26-30 years range 44.5 percent. Education level is 89 

percent in Bachelor degree or equivalent, and most of sampling people receive 15,001-

25,000 THB salary as a company employee. The research found Product factor is the 

essential average following by Price factor and Physical Evidence which are in the 

same average. However, Process factor reflects in the lowest average. 

 

บทน า 



อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในก าลงัส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิประเทศไทย เพราะ

นอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดบัหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว ยงัเป็น

อุตสาหกรรมทีก่่อใหเ้กดิธุรกจิต่อเนื่อง อาท ิโรงแรมและทีพ่กั ภตัตาคารรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของที่

ระลกึและสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่ก่อใหเ้กดิการลงทุน การจา้งงาน และการกระจายรายไดสู้่ทอ้งถิน่ โดยในปี 

2562 ที่ผ่านมารฐับาลยงัคงให้ความเชื่อมัน่ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเป็นเครื่องมอืในการช่วย

กระตุ้นเศรษฐกจิให้ถงึท้องถิน่ได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้น ้าหนักไปยงัเรื่องการลดความเหลื่อมล ้าอย่าง

จรงิจงั พรอ้มทัง้ก าหนดเป้าหมายอย่างชดัเจนในการผลกัดนัการกระจายรายไดสู้่จงัหวดัท่องเทีย่วรอง 

และความมุ่งมัน่ของ การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย หรอื ททท. ทีต่อ้งการมสีว่นร่วมอย่างส าคญัภายใต้

ยทุธศาสตรช์าตทิีมุ่่งใหป้ระเทศมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื ควบคูก่บัการพฒันาประเทศ ตามปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง (ทีม่า: ขา่วแนวโน้มอุตสาหกรรมท่องเทีย่วไทยปี 2562) ส าหรบัการเดนิทางท่องเทีย่ว
ในประเทศของคนไทยในปัจจุบนั หากการเดนิทางมรีะยะทางทีไ่ม่ไกลมากนัก โดยส่วนใหญ่มกัจะนิยม

โดยสารโดยรถยนต์ส่วนบุคคล แต่การการเดนิทางในระยะทางไกลหรอืการเดินทางไปต่างประเทศ 

ปฏเิสธไม่ไดเ้ลยว่าการเดนิทางโดยเครื่องบนิมคีวามสะดวกและรวดเรว็ เมื่อเทยีบกบัการเดนิทางโดย

รถยนต์ส่วนตวั รถทวัร์ หรอืรถไฟ นอกจากนี้ราคาของตัว๋โดยสารเครื่องบนิทีม่รีาคาถูกลงมากกว่าใน

อดตีค่อนขา้งมาก อกีทัง้นักท่องเทีย่วมตีวัเลอืกสายการบนิใหใ้ชบ้รกิารอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสาย

การบนิทีใ่หบ้รกิารแบบเตม็รปูแบบ (Full Service) หรอืสายการบนิตน้ทุนต ่า (Low Cost) และดว้ย 

สาเหตุนี้จงึสง่ผลใหท้างสายการบนิต่าง ๆ มกีารจดัท าการสง่เสรมิการขายและการส่งเสรมิการตลาด ใน

รูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค และเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเลือกใช้

บรกิารสายการบนิของตนเอง  

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1.เพื่อศกึษาพฤติกรรมด้านประชากรศาสตร์, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้ตัว๋โดยสารของสายการบนิแอรเ์อเชยี 

2. เพือ่ศกึษาการตดัสนิใจซือ้ตัว๋เครือ่งบนิสายการบนิแอรเ์อเชยีจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ขอบเขตของการวิจยั 

 งานวจิยัฉบบันี้ไดก้ าหนดขอบเขตของงานวจิยัไวด้งันี้ 

1.ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ ปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตัว๋เครื่องบินสายการบินแอร์เอเชีย โดย

การศกึษาครัง้นี้จะมุ่งศกึษาถงึปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7Ps)  



2.ขอบเขตดา้นพืน้ที ่คอื ประชาชนทีอ่าศยัอยูภ่ายในประเทศไทย 

3.ขอบเขตดา้นระยะเวลา คอื ส ารวจเกบ็ขอ้มูลโดยใชว้ธิกีารส ารวจ และแบบสอบถามในช่วงระยะเวลา

การท างานวจิยั 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.เพื่อเป็นแนวทางใหก้บับรษิทัในการใชก้ลยุทธท์างการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัทีผู่บ้รโิภคตดัสนิใจ

ซือ้ตัว๋เครือ่งบนิของสายการบนิแอรเ์อเชยี 

2.เพื่อน าขอ้มลูมาเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ปรบัปรุง และพฒันาการใหบ้รกิารในดา้นต่าง ๆ ของ

บรษิทั 

การทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 มนสินี (2558) ได้ท าการวจิยัเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารสายการบนิการบนิไทย

ส าหรบัการใหบ้รกิารภายในประเทศ เป็นการวจิยัทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์

ทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารสายการบนิการบนิไทยส าหรบัการใหบ้รกิารภายในประเทศ และศกึษาปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) กบัการเลอืกใช้บรกิารสายการบนิการบนิไทยส าหรบัการให้บรกิาร

ภายในประเทศ 

 โดยประชากรที่ใช้งานวิจัยคือ กลุ่มผู้โดยสารที่เคยซื้อและใช้บริการสายการบินการบินไทย

ภายในประเทศ โดยด าเนินการเก็บขอ้มูลตัวอย่างผ่านแบบสอบถามมรีะยะเวลาด าเนินการในเดือน

พฤศจกิายน 2558 

 จากผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัที่มผีลต่อการเลอืกใชบ้ริการสายการบนิการบนิไทยส าหรบัการ

ใหบ้รกิารภายในประเทศ มทีัง้หมด 6 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ บรรยากาศ 

และความสะอาดของห้องโดยสาร ปัจจยัด้านการท ากิจกรรมเพื่อสงัคม ปัจจยัด้านกระบวนการและ

ศูนยบ์รกิาร ปัจจยัดา้นช่องทางการจ าหน่ายและบรกิารและกจิกรรมส่งเสรมิการขาย และปัจจยัดา้นการ

สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ รสชาติอาหาร และการประกันภัยการเดินทาง ตามล าดบั 

นอกจากนี้การศกึษาความแตกต่างของปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 

และอาชีพที่แตกต่างกนั ไม่มผีลต่อการเลือกใช้บรกิารสายการบินการบินไทยส าหรบัการให้บริการ

ภายในประเทศ ในขณะทีร่ะดบัรายไดท้ี่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการเลอืกใชบ้รกิารสายการบนิการบนิไทย

ส าหรบัการใหบ้รกิารภายในประเทศแตกต่างกนั 



 ผลการศกึษาของมนสนิี เลศิคชสหี์ สามารถน ามาใช้เป็นแนวคดิในการใชปั้จจยัทางด้านส่วน

ประสมทางการตลาด (7Ps) และการวเิคราะหท์างดา้นประชากรศาสตรท์ีม่คีวามแตกต่างกนัจะสง่ผลต่อ

การตดัสนิใจซือ้ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิทีแ่ตกต่างกนัออกไป 

วราภรณ์,อิสระ  (2553) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง ปัจจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อ การซือ้ซ ้าของผูโ้ดยสาร

สายการบนิต้นทุนต ่า  เป็นการวจิยัที่มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัทางการตลาดที่มผีลต่อการซื้อซ ้า

ของผูโ้ดยสารทีใ่ชบ้รกิารสายการบนิตน้ทุนต ่า และเพือ่พฒันาแนวทางในการสรา้งฐานลกูคา้ของสารการ

บนิต้นทุนต ่าในประเทศไทย โดยประชากรที่ใช้งานวจิยัคอื ผู้โดยสารชาวไทยที่ใชบ้รกิารสายการบนิ

ตน้ทุนต ่าเสน้ทางบนิภายในประเทศ โดยด าเนินการเกบ็ขอ้มลูตวัอยา่งผ่านแบบสอบถามมชีว่งระยะเวลา 

7 เดอืน เริม่ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถงึเดอืน กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2554 

 จากผลการศกึษาพบว่าสามารถแบ่งผูโ้ดยสาร ออกเป็น 3 กลุ่ม พบว่า ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่เป็น

กลุ่มทีใ่ชส้องหรอืสามแบรนดร์องลงมาคอืกลุ่มทีอ่่อนไหว ต่อราคา และกลุ่มทีม่สีดัส่วนน้อยทีสุ่ดคอืกลุ่ม

ที่หนักแน่นมัน่คงต่อแบรนด์ ทัง้นี้พฤติกรรมและปัจจัยที่ ส่งผลต่อการซื้อซ ้าของแต่ละกลุ่มนัน้ไม่

เหมอืนกนัโดยพบว่า กลุ่มท่ีหนักแน่นมัน่คงต่อแบรนดส์่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 

21-30 ปี จบ การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสว่นใหญ่มอีาชพเีป็นพนกังานบรษิทัเอกชน ปัจจยัทีส่ าคญัทีสุ่ด

ในการ เลอืกใช้บรกิารสายการบนิต้นทุนต ่า คอืมตีารางเที่ยวบนิตรงกบัความต้องการ กลุ่มท่ีใช้สอง

หรือสามแบรนด์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี ส่วนใหญ่มแีนวโน้มที่จะกลับมาใช้

บรกิารสายการบนิเดมิซ ้าอกีครัง้ ผูโ้ดยสารสว่นใหญ่ให ้ความส าคญัในเรื่องตารางเทีย่วบนิตรงกบัความ

ต้องการ มากที่สุดเป็นอนัดบัหนึ่ง และใช้บริการสายการบินไทยแอรเอเชียบ่อยที่สุด โดยส่วนมาก

เดนิทางเพื่อกลบัภูมลิ าเนา กลุ่มท่ีอ่อนไหวต่อราคา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี 

อาชพีสว่นใหญ่เป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ทีม่รีะดบัรายไดน้้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท และมแีนวโน้ม

ทีจ่ะกลบัมาใชบ้รกิารสายการบนิเดมิซ ้าอกีครัง้ โดยใชบ้รกิารสายการบนิไทยแอรเ์อเชียบ่อยทีสุ่ดในการ

เดนิทาง ผูโ้ดยสารสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดในเรื่องราคาค่าโดยสาร วตัถุประสงคใ์นการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วเป็นหลกั 

 ผลการศกึษาของวราภรณ์ , อสิระ สามารถน ามาใชเ้ป็นแนวคดิทางการตลาดส าหรบัธุรกจิขนสง่

ผู้โดยสารทางอากาศ  และการวคิราะห์ตลาดขนส่งผู้โดยสาร ท าเพื่อให้ทราบว่า ควรจะท าการผลติ

บรกิารขนสง่ผูโ้ดยสารประเภทใดมาจ าหน่ายใหแ้ก่ผูบ้รโิภคดว้ย 



กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยั 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ระเบียบการวิจยั 

 งานวจิยัครัง้นี้เป็นการศึกษาถึงปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อตัว๋เครื่องบนิสายการบินแอร์

เอเชยี ซึง่เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ใชว้ธิวีจิยัแบบส ารวจ (Survey Research) โดย

ใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) 

และวเิคราะหข์อ้มลูโดยวธิกีารทางสถติดิว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูในการสรุปผลการวจิยั โดยมวีธิดี าเนินการ

ศกึษาดงัต่อไปนี้ 

 1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

            ตวัแปรอิสระ 
1.ปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศกึษา 

4. อาชพี 

5. ระดบัรายได ้

  
ตวัแปรตาม 

การตดัสนิใจซือ้ตัว๋เครือ่งบนิสายการบนิแอรเ์อเชยี 

 
            ตวัแปรอิสระ 
2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 

2. ดา้นราคา (Price) 

3. ดา้นชอ่งทางการจ าหน่าย (Place) 

4. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 

5. ดา้นบุคลากร (People) 

6. ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence and Presentation) 

7. ดา้นกระบวนการในการจดัการดา้นการ 

บรกิาร (Process)  



 2.ตวัแปรและสมมตฐิานทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 3.เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 4.ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 5.การวเิคราะหข์อ้มลู 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยในครัง้นี้คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) รายละเอยีดในแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงัต่อไปนี้ 

ส่วนที่1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืเป็นการเกบ็ขอ้มูลด้านประชากรศาสตรข์องผูต้อบ

แบบสอบถาม ลกัษณะแบบสอบถามจะมใีหเ้ลอืกหลายค าตอบ (Multiple Choices) 

ส่วนที่2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อตัว๋เครื่องบินสายการบินแอร์เอเชีย  ลักษณะ

แบบสอบถามจะมใีหเ้ลอืกหลายค าตอบ (Multiple Choices) 

ส่วนที3่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อตัว๋เครื่องบนิสายการบนิแอร์

เอเชยี โดยแบ่งระดบัความเหน็ออกเป็น 5 ระดบั 

ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัครัง้นี้  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Method) โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แหล่งขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary data) ซึง่ใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน โดยกลุ่มตวัอย่างได้

ท าแบบสอบถามผา่นทาง Google Docs  

 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

ภายหลงัจากการทีก่ลุ่มตวัอย่างท าการตอบแบบสอบถามจนครบถว้นทัง้ 400 คนแลว้นัน้ ผูว้จิยั

จงึท าการประมวลผลโดยวธิกีารทางสถติดิว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู ซึง่สามารถแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 2 

สว่น ดงันี้ 

 1 การวิเคราะหข้์อมลูเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

  5.1.1 การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศกึษา อาชพี และระดบัรายได ้รวมถงึพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิแอรเ์อเชยีร์โดยใช้ 

โดยน าเสนอในรปูของแผนภูมวิงกลมและแผนภมูแิทง่   



5.1.2 การวเิคราะหข์อ้มูลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ

ตัว๋ 

เครื่องบินสายการบินแอร์เอเชียของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2 การวิเคราะหข้์อมลูเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

 เนื่องจากงานวจิยัฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตรแ์ละปัจจยั

สว่นประสมทางการตลาด (7Ps) ผูว้จิยัใชส้ถติทิดสอบสมมตฐิาน คอื การทดสอบไคสแคว ์(Chi-Square) 

เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยที่ได้จากการท าการวิเคราะห์ปัจจัย กับการตัดสินใจซื้อตัว๋

เครือ่งบนิสายการบนิแอรเ์อเชยี โดยตัง้ระดบันยัส าคญัทางสถติไิวท้ี ่0.05 

สรปุผลการวิจยั 

 1 ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตรต่์อการตดัสินใจซ้ือตัว๋เคร่ืองบินของสายการบินแอร์

เอเชีย 

  จากผลการวจิยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า  เป็นเพศชาย 

53.8% และเป็นเพศหญิง 46.3% โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 26 – 30 ปี คดิเป็น 44.5% ทัง้นี้กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาที่ระดบั ปรญิญาตร ี89.0% โดยมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนช่วงระดบั

รายได ้15,001 – 25,000 บาท โดยคดิเป็น 49.5% และมอีาชพีพนักงานหรอืลูกจา้งบรษิทัเอกชนเป็น

สว่นมาก โดยคดิเป็น 61.5% 

 2 ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือตัว๋เคร่ืองบินของสายการบินแอรเ์อเชีย 

  ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมของกลุ่มตวัอย่าง สามารถสรุปไดว้่า วตัถุประสงคก์ารเดนิทาง

ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มวีตัถุประสงคก์ารเดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วโดยคดิเป็น 48% รองลงมาเป็น

การเดนิทางเพือ่กลบัภูมลิ าเนาและเดนิทางเพือ่ธุรกจิ โดยคดิเป็น 28% และ 18% ตามล าดบั อกีทัง้โดย

เฉลีย่แลว้ 1 ปีทีผ่่านมากลุ่มตวัอย่างไดม้กีารเดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยีมากทีสุ่ด คอื ไม่เกนิ 2 

เที่ยวต่อปี โดยคดิเป็น 45% รองลงมา 3-4 เที่ยวต่อปี และ 5-6 เที่ยวบนิต่อปี โดยคดิเป็น 38% และ 

11% ตามล าดบั นอกจากนี้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เสยีค่าใชจ้่ายในการเดนิทางเฉลี่ยต่อเที่ยวในการใช้

บรกิารสายการบนิแอร์เอเชยีมากที่สุดคอื ต ่ากว่า 2,500 บาท โดยคดิเป็น 48% รองลงมา 2,501 – 

3,500 บาทต่อเทีย่ว 3,501 – 4,500 บาทต่อเทีย่ว และ 4,501 – 5,500 บาทต่อเทีย่ว โดยคดิเป็น 28% , 

9% และ 9% ตามล าดบั 



 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือตัว๋เคร่ืองบินของสายการบินแอรเ์อเชีย 

  จากผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ตัว๋เครื่องบนิของสายการบนิแอร์

เอเชยีร ์มทีัง้หมด 7 ปัจจยั โดยเรยีงล าดบัจากคา่เฉลีย่ทีไ่ดค้ านวณจากโปรแกรมส าเรจ็รปู คอื SPSS ใน

การทดสอบ One-Sample Test จากมากไปน้อย ไดด้งันี้  

(1) ปัจจยัด้านผลติภณัฑ ์(Product) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.2300 จะพบว่าปัจจยั

ด้านผลิตภัณฑ์เป็นปัจจยัที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคญัมากที่สุดในการ

ตดัสนิใจซื้อตัว๋โดยสารของสายการบนิแอรเ์อเชยี โดยอาจกล่าวถงึบรกิาร

ด้านผลิตภัณฑ์ของสายการบิน ได้ว่า สายการบินต้องมีชื่อเสียง มี

ภาพลกัษณ์ที่ด ีมคีวามตรงต่อเวลาของเที่ยวบนิทัง้ขาเขา้และขาออก มี

ความปลอดภยัในการใชบ้รกิารไม่ว่าจะเป็นความปลอดภยัในการเดนิทาง

หรอืความปลอดภยัในทรพัย์สนิ รวมถงึอาหารเครื่องดื่มบนเครื่องมคีวาม

สะอาด  

(2) ปัจจยัดา้นราคา (Price) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.1967  จะพบว่าปัจจยัทางดา้น

ราคาเป็นปัจจยัที่กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัรองลงมา โดยอาจกล่าวถงึ

ปัจจยัทางด้านราคาที่กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญั คอื ราคาค่าโดยสารมี

ความเหมาะสมกบัระยะทาง ราคาค่าโดยสารมคีวามเหมาะสมกบัความ

สะดวกสบายในการเดินทางและสิง่อ านวยความสะดวก รวมถึงราคาค่า

โดยสารมมีาตรฐานเหมาะสมกบัคุณภาพการใหบ้รกิาร 

(3) ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

4.1967  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับปัจจัยทางด้านราคา ซึ่งเป็นปัจจัยที่กลุ่ม

ตวัอย่างให้ความส าคญัรองลงมา โดยปัจจยัทางด้านกายภาพของการใช้

บรกิารสายการบนิแอร์เอเชยีร์นัน้ จะมคีวามสอดคล้องกบัทางปัจจยัด้าน

ผลิตภณัฑ์ กล่าวคอื ภายในห้องโดยสารและห้องน้า สะอาดตลอดเวลา 

ภายในห้องโดยสารมีแสงสว่างเพียงพอ และอุปกรณ์ต่างๆภายในห้อง

โดยสารมคีวามทนัสมยัตลอดเวลา 

(4) ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.1933 

โดยปัจจยัดา้นการสง่เสรมิทางการตลาดทีก่ลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญั อาท ิ

การท ากจิกรรมเพื่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง มกีารจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิการ



ขาย ( เช่น พิเศษต่างๆ) อย่างสม ่ า เสมอ รวมถึงการจัดโฆษณา

ประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

(5) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.1750 โดย

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายที่กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในการ

ตดัสนิใจซื้อตัว๋โดยสารของสายการบนิแอร์เอเชียร์ อาจกล่าวได้ว่า ช่อง

ทางการซื้อตัว๋โดยสารทีห่ลากหลาย สะดวก เคาน์เตอรเ์ชค็อนิเพยีงพอต่อ

จ านวนผู้โดยสาร  ศูนย์บรกิาร (Call Center) ส าหรบัจองตัว๋และบริการ

อื่นๆได้ตลอดเวลาที่ต้องการ รวมถึงช่องทางการรับรู้ข้อมูลผ่านทาง

อนิเตอรเ์น็ตทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ย 

(6) ปัจจยัด้านบุคคล (People) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.1900 โดยปัจจยัทางด้าน

บุคคลทีก่ลุ่มตวัอย่างจะค านึงถงึ จะเป็นการใหบ้รกิารของพนกังานสายการ

บนิ กล่าวคอื พนกังานสามารถตอบคาถามและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

พนกังานมมีารยาท บุคลกิภาพทีด่ ีรวมถงึพนกังานมอีธัยาศยัทีด่ ีและมกีาร

ดแูลเอาใจใส ่

(7) ปัจจยัด้านการให้บรกิาร (Process) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.1075 โดยปัจจยั

ดา้นการใหบ้รกิารจะเป็นปัจจยัอนัดบัสุดทา้ยทีก่ลุ่มตวัอย่างจะค านึงถงึหาก

จะตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย โดยปัจจัยด้านการ

ใหบ้รกิารอาจกล่าวไดว้า่ ความรวดเรว็ในการสง่มอบสมัภาระ ความสะดวก 

รวดเรว็ในการจองตัว๋โดยสาร รวมถงึการใหบ้รกิารตรวจบตัรโดยสารและ

นาผูโ้ดยสารขึน้เครือ่งบนิทีร่วดเรว็ 
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