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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่อง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อตั ๋วเครื่องบินสายการบินไทยแอร์
เอเชีย จากัด มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพือ่ ศึกษา 1) เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps) ที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ ตัว๋ โดยสารของสายการบิน แอร์เ อเชีย 2)เพื่อ ศึก ษา
พฤติกรรมด้านประชากรศาสตร์ต่อการเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย 3) เพื่อศึกษา
การตัดสินใจซื้อตั ๋วเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชียจาแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
วิธกี ารดาเนินการวิจยั นัน้ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลตัวอย่างจากผูท้ เ่ี คยใช้บริการสายการบิน
แอร์เอเชีย จานวน 400 ท่าน สถิตทิ ใ่ี ช้คอื การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน การทดสอบสมมุตฐิ าน t-test การวิเคราะห์แบบ chi-square

ผลการศึกษาวิจยั พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชายคิดเป็ น 53.8%
เพศหญิง 46.3% ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 26-30 ปี คิดเป็ น 44.5% มีระดับการศึกษาอยูท่ ่ี
ระดับ ปริญ ญาตรีห รือ เทีย บเท่า คิด เป็ น 89% และมีร ายได้เ ฉลี่ย ต่ อ เดือ นอยู่ท่ี 15,00125,000 บาท ส่ว นใหญ่ มีอ าชีพ เป็ นพนักงานหรือ ลูกจ้า งบริษัท เอกชน ผลการวิเ คราะห์
เกีย่ วกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อตั ๋วเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย พบว่าปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาเป็ น ปั จจัยด้านราคา
(Price) และปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ซึ่งมาค่าเฉลี่ยเท่ากัน
ส่วนปั จจัยด้านการให้บริการ (Process) เป็ นปั จจัยทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ุด
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 15,00125,000 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.

บทนา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นหนึ่งในกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย เพราะ
นอกจากจะสร้า งรายได้โ ดยมีมูล ค่า เป็ น อัน ดับ หนึ่ ง ของการค้าบริก ารรวมของประเทศแล้ว ยัง เป็ น
อุตสาหกรรมทีก่ ่อให้เกิดธุรกิจต่อเนื่อง อาทิ โรงแรมและทีพ่ กั ภัตตาคารร้านอาหาร ร้านจาหน่ ายของที่
ระลึกและสินค้าพืน้ เมือง ซึง่ ก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้ส่ทู อ้ งถิน่ โดยในปี
2562 ที่ผ่านมารัฐบาลยังคงให้ความเชื่อมันว่
่ าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเป็ นเครื่องมือในการช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจให้ถงึ ท้องถิน่ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้น้ าหนักไปยังเรื่องการลดความเหลื่อมล้าอย่าง
จริงจัง พร้อมทัง้ กาหนดเป้ าหมายอย่างชัดเจนในการผลักดันการกระจายรายได้ส่จู งั หวัดท่องเทีย่ วรอง
และความมุ่งมันของ
่
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ทีต่ อ้ งการมีสว่ นร่วมอย่างสาคัญภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติทม่ี ุ่งให้ประเทศมีความมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยังยื
่ น ควบคูก่ บั การพัฒนาประเทศ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ทีม่ า: ข่าวแนวโน้มอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทยปี 2562) สาหรับการเดินทางท่องเทีย่ ว
ในประเทศของคนไทยในปั จจุบนั หากการเดินทางมีระยะทางทีไ่ ม่ไกลมากนัก โดยส่วนใหญ่มกั จะนิยม
โดยสารโดยรถยนต์ส่วนบุคคล แต่การการเดินทางในระยะทางไกลหรือการเดินทางไปต่างประเทศ
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเดินทางโดยเครื่องบินมีความสะดวกและรวดเร็ว เมื่อเทียบกับการเดินทางโดย
รถยนต์ส่วนตัว รถทัวร์ หรือรถไฟ นอกจากนี้ราคาของตั ๋วโดยสารเครื่องบินทีม่ รี าคาถูกลงมากกว่าใน
อดีตค่อนข้างมาก อีกทัง้ นักท่องเทีย่ วมีตวั เลือกสายการบินให้ใช้บริการอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นสาย
การบินทีใ่ ห้บริการแบบเต็มรูปแบบ (Full Service) หรือสายการบินต้นทุนต่า (Low Cost) และด้วย
สาเหตุน้ีจงึ ส่งผลให้ทางสายการบินต่าง ๆ มีการจัดทาการส่งเสริมการขายและการส่งเสริมการตลาด ใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเลือกใช้
บริการสายการบินของตนเอง
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านประชากรศาสตร์ , ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ ตั ๋วโดยสารของสายการบินแอร์เอเชีย
2. เพือ่ ศึกษาการตัดสินใจซือ้ ตั ๋วเครือ่ งบินสายการบินแอร์เอเชียจาแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ขอบเขตของการวิ จยั
งานวิจยั ฉบับนี้ได้กาหนดขอบเขตของงานวิจยั ไว้ดงั นี้
1.ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อตั ๋วเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชีย โดย
การศึกษาครัง้ นี้จะมุ่งศึกษาถึงปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)

2.ขอบเขตด้านพืน้ ที่ คือ ประชาชนทีอ่ าศัยอยูภ่ ายในประเทศไทย
3.ขอบเขตด้านระยะเวลา คือ สารวจเก็บข้อมูลโดยใช้วธิ กี ารสารวจ และแบบสอบถามในช่วงระยะเวลา
การทางานวิจยั
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1.เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั บริษทั ในการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับปั จจัยทีผ่ บู้ ริโภคตัดสินใจ
ซือ้ ตั ๋วเครือ่ งบินของสายการบินแอร์เอเชีย
2.เพื่อนาข้อมูลมาเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการในด้านต่าง ๆ ของ
บริษทั
การทบทวนงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
มนสิ นี (2558) ได้ทาการวิจยั เรื่อง ปั จจัยที่มผี ลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินการบินไทย
สาหรับการให้บริการภายในประเทศ เป็ นการวิจยั ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินการบินไทยสาหรับการให้บริการภายในประเทศ และศึกษาปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) กับการเลือ กใช้บริการสายการบินการบินไทยสาหรับการให้บริการ
ภายในประเทศ
โดยประชากรที่ ใ ช้ ง านวิจ ัย คือ กลุ่ ม ผู้ โ ดยสารที่ เ คยซื้ อ และใช้ บ ริก ารสายการบิน การบิน ไทย
ภายในประเทศ โดยดาเนินการเก็บข้อมูลตัวอย่างผ่านแบบสอบถามมีระยะเวลาดาเนินการในเดือน
พฤศจิกายน 2558
จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มผี ลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินการบิน ไทยสาหรับการ
ให้บริการภายในประเทศ มีทงั ้ หมด 6 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ บรรยากาศ
และความสะอาดของห้องโดยสาร ปั จจัยด้านการทากิจกรรมเพื่อสังคม ปั จจัยด้านกระบวนการและ
ศูนย์บริการ ปั จจัยด้านช่องทางการจาหน่ ายและบริการและกิจกรรมส่งเสริมการขาย และปั จจัยด้านการ
สร้า งและนาเสนอลัก ษณะทางกายภาพ รสชาติอาหาร และการประกันภัยการเดินทาง ตามลาดับ
นอกจากนี้การศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และอาชีพที่แตกต่างกัน ไม่มผี ลต่อการเลือ กใช้บริการสายการบินการบินไทยสาหรับการให้บริก าร
ภายในประเทศ ในขณะทีร่ ะดับรายได้ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบิน การบินไทย
สาหรับการให้บริการภายในประเทศแตกต่างกัน

ผลการศึกษาของมนสินี เลิศคชสีห์ สามารถนามาใช้เป็ นแนวคิดในการใช้ปัจจัยทางด้านส่วน
ประสมทางการตลาด (7Ps) และการวิเคราะห์ทางด้านประชากรศาสตร์ทม่ี คี วามแตกต่างกันจะส่งผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ ตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินทีแ่ ตกต่างกันออกไป
วราภรณ์ ,อิ สระ (2553) ได้ทาการวิจยั เรื่อง ปั จจัยทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ การซือ้ ซ้าของผูโ้ ดยสาร
สายการบินต้นทุนต่ า เป็ นการวิจยั ที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มผี ลต่อการซื้อซ้า
ของผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการสายการบินต้นทุนต่า และเพือ่ พัฒนาแนวทางในการสร้างฐานลูกค้าของสารการ
บินต้นทุนต่ าในประเทศไทย โดยประชากรที่ใช้งานวิจยั คือ ผู้โดยสารชาวไทยที่ใ ช้บริการสายการบนิ
ต้นทุนต่าเส้นทางบินภายในประเทศ โดยดาเนินการเก็บข้อมูลตัวอย่างผ่านแบบสอบถามมีชว่ งระยะเวลา
7 เดือน เริม่ ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
จากผลการศึกษาพบว่าสามารถแบ่งผูโ้ ดยสาร ออกเป็ น 3 กลุ่ม พบว่า ผูโ้ ดยสารส่วนใหญ่เป็ น
กลุ่มทีใ่ ช้สองหรือสามแบรนด์รองลงมาคือกลุ่มทีอ่ ่อ นไหว ต่อราคา และกลุ่มทีม่ สี ดั ส่วนน้อยทีส่ ุดคือกลุ่ม
ที่ห นัก แน่ น มันคงต่
่
อ แบรนด์ ทัง้ นี้ พ ฤติก รรมและปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ การซื้อ ซ้ า ของแต่ ล ะกลุ่ ม นัน้ ไม่
เหมือนกันโดยพบว่า กลุ่มที่หนักแน่ นมันคงต่
่
อแบรนด์ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุร ะหว่าง
21-30 ปี จบ การศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มอี าชพีเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน ปั จจัยทีส่ าคัญทีส่ ุด
ในการ เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า คือ มีตารางเที่ยวบินตรงกับความต้องการ กลุ่มที่ ใช้สอง
หรือสามแบรนด์ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี ส่วนใหญ่มแี นวโน้มที่จะกลับมาใช้
บริการสายการบินเดิมซ้าอีกครัง้ ผูโ้ ดยสารส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญในเรื่องตารางเทีย่ วบินตรงกับความ
ต้องการ มากที่สุ ดเป็ น อันดับ หนึ่ง และใช้บริการสายการบินไทยแอรเอเชียบ่อยที่สุด โดยส่ว นมาก
เดินทางเพื่อกลับภูมลิ าเนา กลุ่มที่ อ่อนไหวต่อราคา ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี
อาชีพส่วนใหญ่เป็ นนักเรียน/นักศึกษา ทีม่ รี ะดับรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท และมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะกลับมาใช้บริการสายการบินเดิมซ้าอีกครัง้ โดยใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชี ยบ่อยทีส่ ุดในการ
เดินทาง ผูโ้ ดยสารส่วนใหญ่ให้ความสาคัญมากทีส่ ุดในเรื่องราคาค่าโดยสาร วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
ท่องเทีย่ วเป็ นหลัก
ผลการศึกษาของวราภรณ์ , อิสระ สามารถนามาใช้เป็ นแนวคิดทางการตลาดสาหรับธุรกิจขนส่ง
ผู้โดยสารทางอากาศ และการวิคราะห์ตลาดขนส่งผู้โ ดยสาร ทาเพื่อให้ทราบว่า ควรจะทาการผลิต
บริการขนส่งผูโ้ ดยสารประเภทใดมาจาหน่ายให้แก่ผบู้ ริโภคด้วย

กรอบแนวคิ ดที่ใช้ในการวิ จยั
ตัวแปรอิ สระ
1.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. ระดับรายได้

ตัวแปรอิ สระ
2.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)

ตัวแปรตาม
การตัดสินใจซือ้ ตั ๋วเครือ่ งบินสายการบินแอร์เอเชีย

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านช่องทางการจาหน่าย (Place)
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
5. ด้านบุคลากร (People)
6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence and Presentation)
7. ด้านกระบวนการในการจัดการด้านการ
บริการ (Process)

ระเบียบการวิ จยั

งานวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาถึง ปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อตั ๋วเครื่องบินสายการบินแอร์
เอเชีย ซึง่ เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วธิ วี จิ ยั แบบสารวจ (Survey Research) โดย
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธกี ารทางสถิตดิ ว้ ยโปรแกรมสาเร็จรูปในการสรุปผลการวิจยั โดยมีวธิ ดี าเนินการ
ศึกษาดังต่อไปนี้
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2.ตัวแปรและสมมติฐานทีใ่ ช้ในการวิจยั
3.เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
4.ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
5.การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่อ งมือ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่อ การศึ ก ษาวิ จ ัย ในครัง้ นี้ คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) รายละเอียดในแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็ นการเก็บข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามจะมีให้เลือกหลายคาตอบ (Multiple Choices)
ส่ ว นที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการซื้ อ ตัว๋ เครื่อ งบิน สายการบิน แอร์ เ อเชีย ลัก ษณะ
แบบสอบถามจะมีให้เลือกหลายคาตอบ (Multiple Choices)
ส่วนที3่ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อตั ๋วเครื่องบินสายการบินแอร์
เอเชีย โดยแบ่งระดับความเห็นออกเป็ น 5 ระดับ
ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจ ยั ครัง้ นี้ เป็ น การวิจ ยั เชิง ส ารวจ (Survey Method) โดยมีก ารเก็บ รวบรวมข้อ มูล จาก
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ซึง่ ใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยกลุ่ม ตัวอย่างได้
ทาแบบสอบถามผ่านทาง Google Docs

การวิ เคราะห์ข้อมูล
ภายหลังจากการทีก่ ลุ่มตัวอย่างทาการตอบแบบสอบถามจนครบถ้วนทัง้ 400 คนแล้วนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงทาการประมวลผลโดยวิธกี ารทางสถิตดิ ว้ ยโปรแกรมสาเร็จรูป ซึง่ สามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2
ส่วน ดังนี้
1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
5.1.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ รวมถึงพฤติกรรมการใช้บริการสายการบิน แอร์เอเชียร์โดยใช้
โดยนาเสนอในรูปของแผนภูมวิ งกลมและแผนภูมแิ ท่ง

5.1.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อ
ตั ๋ว
เครื่องบินสายการบินแอร์เ อเชีย ของกลุ่ มตัว อย่าง โดยใช้ สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2 การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics)
เนื่องจากงานวิจยั ฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์และปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ผูว้ จิ ยั ใช้สถิตทิ ดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบไคสแคว์ (Chi-Square)
เพื่อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ที่ไ ด้จ ากการท าการวิเ คราะห์ปั จ จัย กับ การตัด สิน ใจซื้อ ตั ๋ว
เครือ่ งบินสายการบินแอร์เอเชีย โดยตัง้ ระดับนัยสาคัญทางสถิตไิ ว้ท่ี 0.05
สรุปผลการวิ จยั
1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ต่อการตัดสิ นใจซื้อตั ๋วเครื่องบิ นของสายการบิ นแอร์
เอเชีย
จากผลการวิจยั ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัว อย่าง พบว่า เป็ นเพศชาย
53.8% และเป็ นเพศหญิง 46.3% โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 26 – 30 ปี คิดเป็ น 44.5% ทัง้ นี้กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาที่ระดับ ปริญญาตรี 89.0% โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนช่วงระดับ
รายได้ 15,001 – 25,000 บาท โดยคิดเป็ น 49.5% และมีอาชีพพนักงานหรือลูกจ้างบริษทั เอกชนเป็ น
ส่วนมาก โดยคิดเป็ น 61.5%
2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้อตั ๋วเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชีย
ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปได้ว่า วัตถุประสงค์การเดินทาง
ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มวี ตั ถุประสงค์การเดินทางเพื่อการท่องเทีย่ วโดยคิดเป็ น 48% รองลงมาเป็ น
การเดินทางเพือ่ กลับภูมลิ าเนาและเดินทางเพือ่ ธุรกิจ โดยคิดเป็ น 28% และ 18% ตามลาดับ อีกทัง้ โดย
เฉลีย่ แล้ว 1 ปี ทผ่ี ่านมากลุ่มตัวอย่างได้มกี ารเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียมากทีส่ ุด คือ ไม่เกิน 2
เที่ยวต่อปี โดยคิดเป็ น 45% รองลงมา 3-4 เที่ยวต่อปี และ 5-6 เที่ยวบินต่อปี โดยคิดเป็ น 38% และ
11% ตามลาดับ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยต่อเที่ยวในการใช้
บริการสายการบินแอร์เอเชียมากที่สุดคือ ต่ ากว่า 2,500 บาท โดยคิดเป็ น 48% รองลงมา 2,501 –
3,500 บาทต่อเทีย่ ว 3,501 – 4,500 บาทต่อเทีย่ ว และ 4,501 – 5,500 บาทต่อเทีย่ ว โดยคิดเป็ น 28% ,
9% และ 9% ตามลาดับ

3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อตั ๋วเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชีย
จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ ตั ๋วเครื่องบินของสายการบินแอร์
เอเชียร์ มีทงั ้ หมด 7 ปั จจัย โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลีย่ ทีไ่ ด้คานวณจากโปรแกรมสาเร็จรูป คือ SPSS ใน
การทดสอบ One-Sample Test จากมากไปน้อย ได้ดงั นี้
(1) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2300 จะพบว่าปั จจัย
ด้านผลิต ภัณฑ์เป็ นปั จจัยที่กลุ่มตัว อย่างให้ความสาคัญมากที่สุดในการ
ตัดสินใจซื้อตั ๋วโดยสารของสายการบินแอร์เอเชีย โดยอาจกล่าวถึงบริการ
ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องสายการบิน ได้ ว่ า สายการบิ น ต้ อ งมีช่ือ เสีย ง มี
ภาพลักษณ์ ท่ดี ี มีความตรงต่อเวลาของเที่ยวบินทัง้ ขาเข้าและขาออก มี
ความปลอดภัยในการใช้บริการไม่ว่าจะเป็ นความปลอดภัยในการเดินทาง
หรือความปลอดภัยในทรัพย์สนิ รวมถึงอาหารเครื่องดื่มบนเครื่องมีความ
สะอาด
(2) ปั จจัยด้านราคา (Price) มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.1967 จะพบว่าปั จจัยทางด้าน
ราคาเป็ นปั จจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญรองลงมา โดยอาจกล่าวถึง
ปั จจัยทางด้านราคาที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญ คือ ราคาค่าโดยสารมี
ความเหมาะสมกับระยะทาง ราคาค่าโดยสารมีความเหมาะสมกับความ
สะดวกสบายในการเดินทางและสิง่ อานวยความสะดวก รวมถึง ราคาค่า
โดยสารมีมาตรฐานเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ
(3) ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.1967 ซึ่ง มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ ปั จ จัย ทางด้า นราคา ซึ่ง เป็ น ปั จ จัย ที่ก ลุ่ ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญรองลงมา โดยปั จจัยทางด้านกายภาพของการใช้
บริการสายการบินแอร์เอเชียร์นัน้ จะมีความสอดคล้องกับทางปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ ภายในห้องโดยสารและห้องน้ า สะอาดตลอดเวลา
ภายในห้อ งโดยสารมีแ สงสว่า งเพีย งพอ และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆภายในห้อง
โดยสารมีความทันสมัยตลอดเวลา
(4) ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1933
โดยปั จจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดทีก่ ลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญ อาทิ
การทากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ

ขาย (เช่ น พิ เ ศษต่ า งๆ) อย่ า งสม่ า เสมอ รวมถึ ง การจั ด โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ต่างๆอย่างต่อเนื่อง
(5) ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.1750 โดย
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายที่กลุ่มตัว อย่างให้ความสาคัญในการ
ตัดสินใจซื้อตั ๋วโดยสารของสายการบินแอร์เอเชียร์ อาจกล่าวได้ว่า ช่อง
ทางการซื้อตั ๋วโดยสารทีห่ ลากหลาย สะดวก เคาน์เตอร์เช็คอินเพียงพอต่อ
จานวนผู้โดยสาร ศูนย์บริการ (Call Center) สาหรับจองตั ๋วและบริก าร
อื่น ๆได้ต ลอดเวลาที่ต้ อ งการ รวมถึง ช่ อ งทางการรับ รู้ข้อ มู ล ผ่ า นทาง
อินเตอร์เน็ตทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ย
(6) ปั จจัยด้านบุคคล (People) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1900 โดยปั จจัยทางด้าน
บุคคลทีก่ ลุ่มตัวอย่างจะคานึงถึง จะเป็ นการให้บริการของพนักงานสายการ
บิน กล่าวคือ พนักงานสามารถตอบคาถามและแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็ว
พนักงานมีมารยาท บุคลิกภาพทีด่ ี รวมถึงพนักงานมีอธั ยาศัยทีด่ ี และมีการ
ดูแลเอาใจใส่
(7) ปั จจัยด้านการให้บริการ (Process) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1075 โดยปั จจัย
ด้านการให้บริการจะเป็ นปั จจัยอันดับสุดท้ายทีก่ ลุ่มตัวอย่างจะคานึงถึงหาก
จะตัด สิน ใจเลือ กใช้บ ริก ารสายการบิน แอร์เ อเชีย โดยปั จ จัย ด้า นการ
ให้บริการอาจกล่าวได้วา่ ความรวดเร็วในการส่งมอบสัมภาระ ความสะดวก
รวดเร็วในการจองตั ๋วโดยสาร รวมถึงการให้บริการตรวจบัตรโดยสารและ
นาผูโ้ ดยสารขึน้ เครือ่ งบินทีร่ วดเร็ว
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