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บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของความกังวลความเปนสวนตัว การรับนวัตกรรม 

และอทิธพิลทางสงัคมทีม่ตีอการรบัรูความเสีย่งของการบรกิารสายการบนิตนทนุตํา่ กลุมตวัอยาง คอื ผูทีเ่คย

ใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าภายในประเทศไทย จํานวน 419 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ 

แบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือเทากับ 0.813 – 0.905 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ

  ผลการวิจัยพบวา ความกังวลความเปนสวนตัว การรับนวัตกรรม และอิทธิพลทางสังคม มีผลตอ     

การรบัรูความเสีย่งของการบริการสายการบินตนทนุตํา่อยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิ ทีร่ะดบั 0.05 โดยสามารถอธิบาย

การผนัแปรของการรบัรูความเสีย่งของการบริการสายการบนิตนทนุตํา่ไดรอยละ 30.90 จงึควรใหผูประกอบการ

คดิวางแผนการตลาด ประชาสมัพันธ และจดัโปรโมช่ัน ใหเหมาะสมกับกลุมผูใชบริการสายการบินตนทนุตํา่

คําสําคัญ
  ความกังวลความเปนสวนตัว   การรับนวัตกรรม   อิทธิพลทางสังคม   การรับรูความเส่ียง 

สายการบินตนทุนตํ่า

Abstract
  This research aims to study influencing privacy concern, customer innovativeness, social 

influences such risk perception of low-cost airline service. The study involved 419 users who used 

low-cost airlines in Thailand and it used questionnaires with a reliability of 0.813 – 0.905. The data 

were analyzed by frequencies, percentages, means, Pearson’s correlation and multiple linear     

regressions.
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  The findings were that privacy concern, customer innovativeness and social influences are 

effective in risk perception, at 0.05 significant. These results can be explained to show the variety 

of risk perceptions of low cost airline at 30.90 percent. These results of study might contribute to 

entrepreneurs’ planning, especially marketing promotion and public relations that fit customers’ 

tastes and preferences.

Keywords
  Privacy Concern, Customer Innovativeness,  Social Influences,  Risk Perception,  Low-Cost 

Airline

บทนํา
  การดําเนินชวีติในแตละวันของประชากรโลกในยุคเศรษฐกิจทีม่กีารเติบโต และแขงขนักนัอยางรุนแรง 

การคมนาคมขนสงนับเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงในการดําเนินชีวิต และการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจ                   

ซึ่งการเดินทางทางอากาศ ทําใหผูคนสามารถไปมาหาสูทําการคาไดรวดเร็วและงายข้ึน (วิทวัส อุดมกิตติ, 

2549) ในปจจุบันมีบริษัทที่ดําเนินการเก่ียวกับสายการบินเกิดข้ึน เพื่อดําเนินธุรกิจดานการคมนาคมขนสง    

ไมวาจะเปนสายการบินแหงชาติ หรือสายการบินของบริษัทเอกชน การบริการขนสงทางอากาศเปนธุรกิจ     

การบริการท่ีขึ้นอยูกับความตองการในธุรกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ซึ่งมีลักษณะเปนความตองการตอเน่ือง      

แตในการขนสงสินคาหรือผูโดยสารในแตละเท่ียวบินนั้น เจาของธุรกิจหรือสายการบินแตละแหงตองคิดหา

กลยุทธตางๆ มาใชเพื่อเปนการลดตนทุนในดานคาใชจายในสวนน้ีใหไดมากท่ีสุด ดวยเหตุนี้เองจึงทําให           

มีการเปดตัวสายการบินตนทุนตํ่าหรือสายการบินราคาประหยัด (Low-Cost Airlines) ขึ้นเพื่อใชเปนกลยุทธ

ในดานการแขงขัน และเปล่ียนทัศนคติของผูโดยสารกับการเดินทางโดยเคร่ืองบินเสียใหมวา การเดินทาง    

โดยเครื่องบินจะไมเปนการเดินทางที่เสียคาใชจายที่สูงอีกตอไป (เทอดศกัดิ์ พรรณนาม, 2552)

  สายการบินตนทุนตํา่ (Low Cost Airline) มอีตัราเติบโตอยางรวดเร็ว สาํหรับประเทศไทยมีการเติบโต

ของปริมาณเท่ียวบินของสายการบินตนทุนตํ่าผานทาอากาศยานภายใตความรับผิดชอบของการทา

อากาศยานแหงประเทศไทย (ทอท.) ทั้ง 6 แหง ในชวงป พ.ศ.  2553 – พ.ศ. 2557 มีอัตราเติบโตเฉล่ียรอยละ 

25 ตอป โดยเฉพาะสนามบินดอนเมือง หลงัจากทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ทอท.) มนีโยบายวางตําแหนง

ทางการตลาดเปนสนามบินสําหรับสายการบินที่ทําการบินแบบจุดตอจุด (พอยต ทู พอยต) ควบคูไปกับการ

สงเสริมใหเปนศนูยกลางการบินของสายการบินตนทนุตํา่ และปจจุบนัประเทศไทยเปนผูนาํตลาดการใหบรกิาร

สายการบินตนทุนตํ่า (นิตินัย ศิริสมรรถการ, 2558)

  จากการใชกลยทุธในการดาํเนนิธรุกจิสายการบนิดวยการลดคาใชจายของเครือ่งบิน  เชน เคร่ืองแบบ

พนักงาน อาหารที่บริการบนเครื่องบิน เพ่ือสามารถจําหนายบัตรโดยสารในราคาตํ่า (อุทุมพร ธรรมนิยาม, 

2557) ทําใหประชาชนเริ่มหันมาใชบริการเพิ่มมากขึ้น โดยใหความสําคัญกับความเหมาะสมของราคา
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คาโดยสารเมื่อเปรียบเทียบกับระยะทาง (วิทวัส อุดมกิตติ, 2549) จากเหตุผล  ขางตน ทําใหประชาชนเร่ิม   

หนัมาใชบรกิารสายการบนิตนทนุต่ําเปนจาํนวนมากขึน้ โดยในเดอืนมกราคม   พ.ศ. 2556 มจีาํนวนผูโดยสาร 

อยูที ่1,497,521 คน และปรบัตัวเพิม่ขึน้อยางรวดเรว็จนกระทัง่  ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2558 จาํนวนผูโดยสาร

ของสายการบินตนทุนต่ําอยูที่ 2,376,441 คน หรือเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 60 แสดงใหเห็นวาประชาชน          

ใหความนิยมในการเดินทางทางอากาศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสายการบินตนทนุตํา่เขามาใหบรกิาร 

ซึง่มรีาคาทีแ่ตกตางกบัสายการบนิทีใ่หบรกิารเตม็รปูแบบ อยูถงึประมาณรอยละ 50 ทาํใหประชากรในประเทศ 

และนักทองเท่ียวตางชาติ ไดมีตัวเลือกในการเดินทางเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงชองทางท่ีมคีวามสะดวกรวดเร็ว สงผล     

ใหธุรกิจสายการบินตนทุนต่ํามีการขยายตัวอยางรวดเร็ว และสงผลใหการทองเท่ียวภายในประเทศไทยมี         

จํานวนนักทองเท่ียว และรายไดเขาประเทศเพ่ิมมากข้ึนถึงรอยละ 20 (บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 

(มหาชน), 2558)

  เม่ือนําขอมูลทางสถิติแตละประเภทของการเดินทางท้ังหมดมาเปรียบเทียบ พบวา การเดินทาง       

โดยการเดินเทาเปนการเดินทางท่ีผูเดินทางมีโอกาสประสบอุบตัเิหตจุากภยัอนัตรายตาง ๆ มากทีสุ่ด ในขณะท่ี

การเดนิทางโดยเครือ่งบนิเปนการเดนิทางทีข่ึน้ชือ่วา  “ปลอดภยัทีส่ดุ” ซึง่ความเปนไปไดทีเ่ครือ่งบนิจะประสบ

อบุตัเิหตนุัน้ตํา่กวาการเดินทางโดยรถยนตถงึ 15 เทา และตํา่กวาการเดินทางโดยเทาถงึ 176 เทา อยางไรกต็าม

ถาสัมภาษณคนเดินทางโดยท่ัวไป คําตอบท่ีไดมักจะตรงกันขาม  คือ การเดินทางโดยเคร่ืองบินน้ัน              

เปนการเดินทางท่ีมี  “ความเส่ียงสูงที่สุด”  เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางประเภทอ่ืน ๆ ถึงแมวาโอกาส              

ที่จะเกิดอุบัติเหตุทางเครื่องบินจะมีความเปนไปไดที่คอนขางตํ่า แตเม่ือเปรียบเทียบจากระดับความรุนแรง

ของความเสียหายอุบัติเหตุทางเครื่องบินที่เกิดขึ้น มีโอกาสที่จะทําใหผูเดินทางเสียชีวิตมากกวาการเดินทาง

ประเภทอื่น ๆ ซึ่งทําใหตนทุนในการดําเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง (ตั้งแตสนามบินจนถึงในเครื่องบิน)         

มีจํานวนที่สูงมาก เม่ือเปรียบเทียบกับรายไดที่บริษัทสายการบินไดรับจากการขายตั๋วโดยสาร แตเน่ืองจาก

ระบบการบรหิารงานสายการบนิเปนเรือ่งทีล่ะเอยีดออนจาํเปนตองมกีารทาํงานประสานกนัในหลาย ๆ  กจิกรรม 

เชน วิศวกรที่จะตองตรวจสอบเครื่องทุก ๆ จุด ในทุก ๆ คร้ัง กอนมีการออกบิน นักบินตองมีสมาธิที่ดี และ        

มปีระสบการณในการบนิสงู ผูบรหิารเหน็ถงึความสาํคัญของการลดอบุตัเิหตจุากเครือ่งบนิ พรอมทีจ่ะจายเงนิ

ในการติดตั้งระบบตาง ๆ และฝกอบรมพนักงาน ดวยสาเหตุของความเส่ียงที่สามารถเกิดข้ึนไดจากหลาย ๆ 

กรณี ในการที่จะทําใหความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง โดยเคร่ืองบินหมดไปน้ัน จึงเปน  “สิ่งที่เปนไปไม

ได”  แตสิง่ทีบ่รษิทัสายการบินสามารถทําไดก ็คอื การพยายามลดความเส่ียงใหเหลือนอยทีส่ดุ และตามสถติิ

การเกิดอุบัติเหตุทางเครื่องบินกวารอยละ 68 เกิดขึ้นในระหวางการขึ้น และลงจอดของเคร่ืองบิน ซึ่งเปนชวง

เวลาทีส่ัน้มาก เมือ่เปรยีบเทยีบกบัระยะเวลาในการบนิทัง้หมด แสดงวาตนทนุทีถ่กูจายสวนใหญกค็อืการจาย

เพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุในชวงเวลานั้น (พิริยะ ผลพิรุฬห, 2550)

  จากอตัราการเตบิโตของจาํนวนเครือ่งบนิ และจํานวนผูใชบริการสายการบนิตนทนุตํา่ทีเ่พิม่มากขึน้ 

และสาเหตุของความเส่ียงที่สามารถเกิดขึ้นไดจากหลาย ๆ กรณี ทําใหผู วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา               

เกี่ยวกับการรับรู ความเส่ียงของการบริการสายการบินตนทุนตํ่า โดยมุ งศึกษาปจจัยความกังวล
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ความเปนสวนตัว  การรับนวัตกรรม และอิทธิพลทางสังคม ที่มีตอการรับรูความเส่ียงของการบริการ                  

สายการบนิตนทนุต่ํา การทราบปจจยัเหลานีช้วยใหธรุกจิสามารถนาํไปปรบักลยทุธเพือ่ลดการรบัรูความเสีย่ง

ของผูใชบริการใหเหลือนอยที่สุด และตอบสนองตามความตองการของผูใชบริการไดอยางตรงจุด

วัตถุประสงค
  เพื่อศึกษาอิทธิพลของความกังวลความเปนสวนตัว การรับนวัตกรรม และอิทธิพลทางสังคมท่ีมีตอ

การรับรูความเสี่ยงของการบริการสายการบินตนทุนตํ่า

กรอบแนวคิดในการวิจัย
  1. ความกังวลความเปนสวนตัว (Privacy Concern)

       ความกังวลความเปนสวนตัว (Privacy Concern) หมายถึง ความคิด ความรูสึก ซึ่งทําใหเกิด

ความวิตกกังวลในเร่ืองความเปนสวนตัวของตนเองจากการเปดเผยขอมูลใหกับผูใหบริการ โดยเฉพาะการ

จองตั๋วโดยสารผานเว็บไซต หรือตัวแทนจําหนายของสายการบิน

   แนวคิดเกีย่วกบั Concern for Information Privacy: CFIP เปนการตระหนักถงึความเปนสวนตวั

ของขอมูลของผูใชบริการ Smith, Millberg & Burke (1996) ประกอบไปดวย 4 สวน คือ

   1.1 การจัดเก็บขอมูล (Collection)

   1.2  การเขาถึงขอมูลที่ไมเหมาะสม (Improper Access)

       1.3  ความผิดพลาดของขอมูล (Errors)

       1.4  การนําขอมูลไปใชโดยไมไดรับอนุญาต (Secondary Use)

      2. การรับนวัตกรรม (Consumer Innovativeness)

        การรับนวัตกรรม (Consumer Innovativeness) หมายถึง การรับรูของผูใชบริการที่พรอมรับ

นวัตกรรมท่ีจะเขามาในชีวิต หรือเกิดจากความตองการหาความแปลกใหมใหกับชีวิต โดยมีความเปน

เอกลักษณที่ไมเหมือนใคร และยังมีตนเองเปนศูนยกลางในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ มากกวาที่จะทําตาม       

คนสวนใหญ

   Roehrich (2004) ไดทําการศึกษา และสรุปเก่ียวกับมาตรวัดการรับนวัตกรรมของผูบริโภค 

(Consumer Innovativeness Measurements) ไวดังนี้

   2.1 มาตรวัดการรับนวัตกรรมของผูบริโภคในภาพรวม ไดแก มาตรวัดของ Raju, มาตรวัดของ 

Baumgartner and Steenkamp, มาตรวัดของ Roehrich และมาตรวัดของ Le Louam

   2.2  มาตรวัดการรับนวัตกรรมของผูบริโภคแบบเฉพาะเจาะจงสินคา/บริการ ไดแก มาตรวัด

ของ Goldsmith & Hofacker

       ผูวิจัยไดเลือกใชมาตรวัดของ Goldsmith & Hofacker (1991) เปนมาตรวัดการรับนวัตกรรม

แบบเจาะจง เนือ่งจากเปนมาตรวดัทีม่กีารวดัทัง้ในแงการยอมรบันวตักรรมทีเ่กดิจากการประเมนิตนเองเพยีง
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คนเดียว และการประเมินโดยเปรียบเทียบกับผูอื่น ซึ่งการเปดรับสารของผูใชบริการเกิดจากองคประกอบ      

ของปจจัยตาง ๆ หลายประการ จึงเปนแนวทางในการศึกษาปจจัยที่ทําใหบุคคลยอมรับนวัตกรรม

  3. อิทธิพลทางสังคม (Social Influences)

       อิทธิพลทางสังคม (Social Influences) หมายถึง การรับรูพฤติกรรมของบุคคลหน่ึง หรือสังคม

รอบขางไมวาจะเปนความคิดเห็น หรือการกระทําตาง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลทําใหเกิดพฤติกรรมการทําตาม 

คลอยตาม และการตัดสินใจในการบริการสายการบินตนทุนตํ่า

   แนวคดิ MPCU: Model of PC Utilization อทิธิพลทางสงัคมคลายกบัการคลอยตามคนรอบขาง 

และสะทอนผลกระทบของปจจัยทางสภาพแวดลอม เชน ความคิดเห็นของเพ่ือน คนท่ีมีความสัมพันธ และ

หัวหนางาน ซึ่งสงผลกระทบตอพฤติกรรม (Venkatesh ; Morris ; Davis, G. B ; Davis, F.D., 2003) ดังนี้

   3.1 บรรทัดฐานของบุคคล (Subjective Norm)

        3.2  ปจจยัทางสังคม (Social Factor)

        3.3  การถูกยอมรับในสังคมหรือภาพลักษณ (Image)

  4. การรับรูความเส่ียงของการบริการสายการบินตนทุนตํ่า

       การรับรูความเส่ียงของการบริการสายการบินตนทุนตํ่า หมายถึง การรับรูความเปนไปได

ที่อาจเกิดความสูญเสีย หรือเสียหายตอชีวิต ทรัพยสิน หรือเปนการเสียโอกาส ที่อาจเกิดข้ึนจากการติดตอกัน

ระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการของสายการบินตนทุนตํ่า อันเนื่องมาจากการบริการทั้ง 6 ดาน ไดแก 

ดานการเงนิ (Finance Risk) ดานการบรกิาร (Performance Risk) ดานกายภาพ (Physical Risk) ดานจิตวทิยา 

(Psychological Risk) ดานสังคม (Social Risk) และดานเวลา (Time Risk)

   จากการศึกษาของ เกริดา โคตรชารี (2555) เร่ืองการรับรูความเสี่ยงไมไดมีการศึกษาเฉพาะ           

ในชองแบบด้ังเดิมเทานั้นแตยังรวมถึงการศึกษาถึงการรับรูความเส่ียงออนไลนดวย ซึ่งจะเปนการประยุกต   

ใชแนวความคิดดั้งเดิมใหเขากับบริบทในการส่ือสาร และการซ้ือขายสินคาท่ีเปล่ียนไปจากในอดีต แลวยัง     

ไดสรปุองคประกอบการรบัรูความเสีย่งทีเ่ปนทีน่ยิม มอีงคประกอบของการรบัรูความเสีย่ง 6 ดานสําคัญ ไดแก

   4.1 ความเส่ียงดานการเงิน (Finance Risk)

       4.2  ความเส่ียงดานการทํางานของสินคา (Performance Risk)

       4.3  ความเส่ียงดานกายภาพ (Physical Risk)

       4.4  ความเส่ียงดานจิตวิทยา (Psychological Risk)

       4.5  ความเส่ียงดานสังคม (Social Risk)

        4.6  ความเส่ียงดานเวลา (Time Risk)

              ผูวิจัยไดทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดดังตารางท่ี 1
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ตารางท่ี 1

ผลการสรุปตัวแปรที่มีผลตอการรับรูความเสี่ยง

 ( )

Manzano et al. (2008)       

Chu and Li (2008)       

Alessandro, Girardi and 

Tiangsoongnern (2012)
        

Kesharwani and Bisht (2012)       

Thakur and Srivastava (2014)       

 

 

 

 

 

 ( )

  (2553)               

  (2553)         

  (2554)       

  (2554)       

  (2555)

Chen (2008)         

  จากงานวิจัยที่เกี่ยวของในตารางท่ี 1 ผูวิจัยไดพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย ไดดังนี้ ตัวแปรตาม คือ 

การรับรูความเสี่ยง ตัวแปรอิสระมี 3 ตัวแปร คือ 1) ความกังวลความเปนสวนตัว 2) การรับนวัตกรรม และ      

3) อิทธิพลทางสังคม แสดงดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Perceived Risk) 

-  (Finance Risk) 

-  (Performance Risk) 

-  (Physical Risk) 

-  (Psychological Risk) 

-  (Social Risk) 

-  (Time Risk) 

 

(Privacy Concern) 

 

(Consumer Innovativeness) 

 

(Social Influences) 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

        ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่เคยใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าภายในประเทศไทย 

ระหวางเดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 จํานวน 29,901,650 คน (บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด, 

2558)

        กลุมตวัอยางท่ีใชในการวิจยัครัง้นี ้คอื ผูทีเ่คยใชบรกิารสายการบินตนทนุต่ําภายในประเทศไทย 

จํานวน 419 คน โดยใชสูตรของ  Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และคาความคลาดเคลื่อน

ที่ยอมรับไดไมเกิน 5%  จะตองใชกลุมตัวอยางในการวิจัยอยางนอย 400  คน
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  2. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

   2.1 ศึกษาคนควาจากตํารา บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือสรางแบบสอบถามให
ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย
   2.2 นาํขอมลูทีไ่ดมาสรางเครือ่งมอืในการวจิยั คอื แบบสอบถาม ใหครอบคลมุตามวตัถปุระสงค
ของการวิจัย
   2.3 นาํแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปตรวจความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองดานโครงสรางเน้ือหาภาษา และความเขาใจในคําถาม กอนนําไปทดลองใช (Try out) ผูวิจัย     
ไดดําเนินการ ดังนี้
    1) การตรวจความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม    
ทีส่รางขึน้ใหผูเชีย่วชาญ 4 ทาน ตรวจสอบความถกูตองดานโครงสรางเนือ้หาภาษาทีใ่ช แลวนาํผลการพจิารณา
ของผูเช่ียวชาญมาคํานวณคาดชันคีวามสอดคลอง (Index of Congruency: IOC) (ธานนิทร  ศลิปจาร,ุ 2553)
           ผลการตรวจสอบคาความสอดคลองเคร่ืองมือวิจัย (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 
0.50 – 1.00 กลาวคือ ถาคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ถือวาใชได แตถาคา IOC นอยกวา 0.50 ควรปรับปรุง
ขอคําถามใหม ทั้งนี้ขอคําถามที่มีปญหาทุกขอตองไดรับการปรับปรุงตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะไวภายใต
การพิจารณา  ของอาจารยที่ปรึกษา
         2) การวิเคราะหความเช่ือมั่น (Reliability Analysis) เพื่อวัดความสอดคลองกันของ
ตัวแปร ซึ่งผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขไปทดลองใช (Try out) กับกลุมผูที่เคยใชบริการสายการบิน
ตนทุนตํา่ เพือ่หาคณุภาพรายขอ (Item Total Correlation) และหาคาความเชือ่ม่ัน (Reliability) ในแตละสวน 
โดยใชคาสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ซึง่จะมคีาระหวาง 0 – 1 (Zikmund ; Babin ; 
Carr & Griffin, 2010)
     ผลการหาคาสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคในการรบัรูความเสีย่งของการบรกิาร
สายการบินตนทุนตํ่าพบวา ในกลุม Try Out 30 ชุด ไดคุณภาพรายขอ และการหาคาความเช่ือมั่นมีระดับ   
ความสอดคลองกันดีถงึดีมาก ซึง่มีคาเฉล่ียอยูที ่0.715 – 0.942 เมือ่พจิารณาเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยาง
ใหระดับความคิดเห็นในระดับดีมาก ไดแก การรับรูความเส่ียงของการบริการสายการบินตนทุนต่ํา (0.942)  
อิทธิพลทางสังคม (0.925) การรับนวัตกรรม (0.859) และความกังวลความเปนสวนตัว (0.715)  และใน       
กลุมตวัอยาง 419 ชดุ ไดคณุภาพรายขอ และการหาคาความเช่ือมัน่มีระดบั ความสอดคลองกนัดมีาก ซึง่มคีาเฉลีย่
อยูที่ 0.813 – 0.905 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การรับรูความเส่ียงของการบริการสายการบินตนทุนตํ่า 
(0.905)  อิทธพิลทางสังคม (0.863) ความกังวลความเปนสวนตัว (0.831) และการรับนวัตกรรม (0.813)
  3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
       ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามทางสื่อออนไลน และเครือขายสังคมออนไลน เชน     
จากเว็บไซตทีส่ามารถโฆษณาฟรี เปนจาํนวนกวา 100 เวบ็ไซต เชน http://ofrenda.net/index.php? topic=83 
647.new, http://ads.wunnee.com/index.php?to pic=24673.new และเครือขายสังคมออนไลน เชน         

เฟสบุค ไลน เปนตน ตั้งแตวันที่ 1 – 30 เมษายน 2559
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  4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

            สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ         

เพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ

ผลการวิจัย
  1. ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง

       กลุมตัวอยางจํานวน 419 คน พบวาเปนเพศหญิง จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 55.1 มีอายุ

ในชวง 26 – 35 ป รอยละ 37.5 สถานภาพโสด จาํนวน 303 คน คดิเปนรอยละ 72.3 มรีะดบัการศึกษาปริญญาตรี 

รอยละ 59.9 ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รอยละ 32.9 มรีายไดเฉลีย่ตอเดอืน 15,001 – 30,000 บาท 

รอยละ 42.2 ภูมิลําเนาอยูภาคกลาง รอยละ 49.4 มีการเลือกใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าบอยที่สุด                 

คอื  ไทย แอรเอเชยี (Thai Air Asia) รอยละ 40.8 ไดรบัขอมลูขาวสารประชาสัมพนัธเกีย่วกบัสายการบินตนทนุตํา่

สวนใหญ คือ อินเทอรเน็ต/เว็บไซต รอยละ 73.8 นิยมชําระเงินคาต๋ัวโดยสารดวยวิธีชําระผานบัตรเครดิต 

(Credit Card) มากที่สุด รอยละ 41.3 และบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการมากที่สุด คือ ตนเอง 

รอยละ 70.6
   ความกังวลความเปนสวนตัวของผูใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า ระดับความคิดเห็นของ          
กลุมตวัอยางโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มคีาเฉล่ียเทากบั 3.38 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตวัอยาง
ใหระดับความคิดเห็นในระดับมาก ไดแก การกรอกขอมูลสวนบุคคลท่ีสําคัญอาจจะไมถูกตอง เชน ชื่อ-สกุล 
เบอรโทร อีเมล จนเปนเหตุใหยุงยากในการเปลี่ยนแปลงขอมลูดังกลาวที่ใหไวกับทางสายการบิน  (Mean = 
3.58) และการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของสายการบินตนทุนต่ํา ไมมีความปลอดภัย (Mean = 3.42)               
กลุมตัวอยางใหระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง ไดแก การใหขอมูลสวนบุคคลในการซื้อตั๋วโดยสาร     
ผานเว็บไซต เชน ชื่อ-สกุล ที่อยู เบอรโทร อีเมล เปนตน (Mean = 3.29) และเม่ือตองใหขอมูลสวนบุคคล        
ที่จําเปน เชน หมายเลขประจําตัวประชาชน วัน/เดือน/ปเกิด เปนตน ทําใหรูสึกถูกละเมิดความเปนสวนตัว 
(Mean = 3.23)
   การรับนวัตกรรมของผูใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง         
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.05 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหระดับ
ความคิดเห็นในระดับมาก ไดแก มีการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับสายการบินตนทุนตํ่าเปดใหมอยูเสมอ (Mean = 
3.41) กลุมตวัอยางใหระดับความคดิเหน็ในระดบัปานกลาง ไดแก มคีวามรูเร่ืองเกีย่วกบัสายการบนิตนทนุตํา่
เปดใหม มากกวาคนอ่ืน ๆ (Mean = 3.19) โดยสวนใหญแลวมักจะเปนคนแรกในกลุมเพ่ือน ๆ ที่ทราบวา     
ตอนนี้มีสายการบินตนทุนตํ่าเปดใหมกําลังเปนที่นิยม และนาจะเปนที่นิยมตอไปในอนาคต (Mean = 3.13) 
โดยสวนใหญแลวมักจะเปนคนแรกในกลุมเพื่อน ๆ ที่ใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าเปดใหม (Mean = 2.99) 
และเมื่อทราบวามีสายการบินตนทุนตํ่าเปดใหม มักจะไปใชบริการทันที (Mean = 2.95) และกลุมตัวอยาง   
ใหระดับความคิดเห็นในระดับนอย ไดแก เมื่อเทียบกับเพ่ือน ๆ ทานไมนิยม ใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า
เปดใหม (Mean = 2.59)
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   อทิธพิลทางสังคมของผูใชบรกิารสายการบินตนทุนตํา่ ระดับความคิดเห็นของกลุมตวัอยางโดยรวม

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความคิดเห็น   

ในระดับมาก ไดแก คนใกลชิดนิยมใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า เน่ืองจากประหยัดเงิน ประหยัดเวลา             

มีความปลอดภัย (Mean = 3.95) คนใกลชิดกลาวถึงการบริการสายการบินตนทุนตํ่าในดานที่ดี จึงทําใหมี

ความเช่ือม่ันไววางใจในการใหบริการสายการบินตนทุนตํ่ามากขึ้น (Mean = 3.59) คนใกลชิดเคยใชบริการ

สายการบินตนทนุตํา่จงึทาํใหอยากลองใชบริการบาง (Mean = 3.58) และการใชบรกิารสายการบินตนทนุตํา่ 

เนื่องมาจากคนใกลชิดนิยมใชบริการ (Mean = 3.41) กลุมตัวอยางใหระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

ไดแก คนใกลชิดใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าเปนสิ่งที่เพิ่มภาพลักษณใหดูดีและทันสมัย (Mean = 3.22)

   การรับรูความเส่ียงในการใชงานของผูใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา ระดับความคิดเห็นของ            

กลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา                 

กลุมตัวอยางใหระดับความคิดเห็นในระดับมาก ไดแก การรับรูความเสี่ยงดานการบริการ (Mean = 3.71) 

และการรับรูความเส่ียงดานการเงิน (Mean = 3.66) กลุมตัวอยางใหระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

ไดแก การรับรูความเส่ียงดานเวลา (Mean = 3.39) การรับรูความเส่ียงดานกายภาพ (Mean = 3.17) และ  

การรับรูความเสี่ยงดานจิตวิทยา (Mean = 3.02) และกลุมตัวอยางใหระดับความคิดเห็นในระดับนอย ไดแก 

การรับรูความเสี่ยงดานสังคม (Mean = 1.95)

  2. ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงคในการวิจัย

         อิทธิพลของความกังวลความเปนสวนตัว การรับนวัตกรรม และอิทธิพลทางสังคมท่ีมีตอการ     

รับรูความเสี่ยงของการบรกิารสายการบินตนทุนตํ่า

   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 

กอนการวเิคราะหตองทาํการตรวจสอบความสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระ (Multicollinearity) ซึง่ตามเงือ่นไข

ของการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณตองตรวจสอบ 3 คา ดังนี้ (1) คา Tolerance ตองมีคามากกวา 0.19 

(2) Variance Inflation Factor (VIF) ตองมีคานอยกวา 5.30 และ (3) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน    

ตองมคีา r ไมเกนิ 0.80 ถาผานการตรวจสอบแสดงวาตวัแปรอสิระไมมคีวามสมัพนัธกนัเอง (ปวณีา คาํพกุกะ, 

2557) รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางท่ี 2

การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)
 

 X1 X2 X3 
Toleranc

e 
VIF 

  (X1) 1 0.191** 0.281** 0.905 1.105 

 (X2)  1 0.455** 0.778 1.286 

 (X3)   1 0.603 1.658 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

  จากตารางท่ี 2 การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ความกังวล    

ความเปนสวนตัว การรับนวัตกรรม และอิทธิพลทางสังคม พบวา (1) คา Tolerance เทากับ 0.603 – 0.905  

ซึ่งมีคามากกวา 0.19 (2) คา VIF เทากับ 1.105 – 1.658 ซึ่งมีคานอยกวา 5.30 และ (3) คาสัมประสิทธิ์           

สหสัมพันธมีคาเทากับ 0.191 – 0.455 ซึ่งมีคาตํ่ากวา 0.80 ซึ่งผานเง่ือนไขท้ัง 3 ขอ แสดงวาตัวแปรอิสระ      

ทั้ง 3 ไมมีปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกันเอง

ตารางท่ี 3

ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณของการรับรูความเสี่ยงของการบริการสายการบินตนทุนตํ่า
 

 
 

b SE b Beta t p-value 

 1.388 0.175  7.909** 0.000 

 0.238 0.031 0.334 7.770** 0.000 

 0.227 0.034 0.306 6.598** 0.000 

 0.092 0.040 0.119 2.272* 0.024 

R = 0.556, R2 = 0.309, Adjust R2 = 0.303, SEE = 0.542, F = 46.363, Sig of F = 0.000 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

  จากตารางที่ 3 พบวา ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณของความกังวลความเปนสวนตัว           

การรับนวัตกรรม และอิทธิพลทางสังคมท่ีมีผลตอการรับรูความเส่ียงของการบริการสายการบินตนทุนตํ่า             

มีคา F = 46.363 มีคา Sig of F = 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 แสดงวาความกังวลความเปนสวนตัว                             

การรับนวัตกรรม และอิทธิพลทางสังคม มีอิทธิพลตอการรับรูความเสี่ยงของการบริการสายการบินตนทุนตํ่า 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยความกังวลความเปนสวนตัว การรับนวัตกรรม และอิทธิพลทางสังคม 
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สามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงของการรบัรูความเสีย่งของการบรกิารสายการบนิตนทนุตํา่ ไดรอยละ 30.90

  คาสมัประสทิธิก์ารถดถอยเชงิพหคุณูสามารถอธบิายไดดงันี ้ความกงัวลความเปนสวนตวั มคีา Beta 

เทากับ 0.334 หมายความวา เมื่อกลุมตัวอยางใหระดับความคิดเห็นในความกังวลความเปนสวนตัวเพิ่มข้ึน

หนึ่งหนวย จะทําใหมีการรับรูความเส่ียงของการบริการสายการบินตนทุนตํ่าเพ่ิมข้ึน 0.334 หนวย แตถา     

ความกังวลความเปนสวนตัวลดลงหนึ่งหนวยจะทําใหมีการรับรูความเสี่ยงของการบริการสายการบินตนทุน

ตํ่าลดลง 0.334 หนวย การรับนวัตกรรม มีคา Beta เทากับ 0.306 หมายความวา เมื่อกลุมตัวอยางใหระดับ

ความคิดเห็นในการรับนวัตกรรมเพิ่มขึ้นหนึ่งหนวย จะทําใหมีการรับรูความเสี่ยงของการบริการสายการบิน

ตนทุนตํ่าเพิ่มขึ้น 0.306 หนวย แตถาการรับนวัตกรรมลดลงหน่ึงหนวย จะทําใหมีการรับรูความเส่ียงของ       

การบรกิารสายการบินตนทนุตํา่ลดลง 0.306 หนวย และอทิธิพลทางสงัคม มคีา Beta เทากบั 0.119 หมายความวา 

เมื่อกลุมตัวอยางใหระดับความคิดเห็นในอิทธิพลทางสังคมเพ่ิมข้ึนหน่ึงหนวย จะทําใหมีการรับรูความเส่ียง

ของการบริการสายการบินตนทุนตํ่าเพ่ิมขึ้น 0.119 หนวย แตถาอิทธิพลทางสังคมลดลงหน่ึงหนวย จะทําให 

มีการรับรูความเสี่ยงของการบริการสายการบินตนทุนตํ่าลดลง 0.119 หนวย จากขางตนพบวา ความกังวล

ความเปนสวนตัว การรับนวัตกรรม และอิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลตอการรับรูความเสี่ยงของการบริการ      

สายการบินตนทุนตํ่าอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
  1. จากผลการวิจัย พบวา ความกังวลความเปนสวนตัวมีผลตอการรับรูความเสี่ยงของการบริการ    

สายการบินตนทุนตํ่าซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิตยาภรณ ธีรานุวรรตน (2553) ที่พบวา ปจจัยดาน             

การตระหนักถึงความเปนสวนตัวของผูใชงาน Location – Based Services มีผลตอการรับรูถึงความเส่ียง     

วีรญา ศรีวัชรกมล (2553) ที่พบวา ปจจัยการคํานึงถึงความเปนสวนตัวในการใชบริการของการสํารอง                

ที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบินทางเว็บไซตของสายการบินไทยแอรเอเชียมีผลตอการรับรูความเสี่ยงในการใช

บริการของการสํารองที่นั่ง Chen (2008) ที่พบวา ปจจัยการคํานึงถึงความปลอดภัย (Security Concerns) 

และการคํานึงถึงความเปนสวนตัว (Privacy Concerns) มีผลตอการรับรูถึงความเสี่ยงที่ไดรับจากการใชงาน 

(Perceived Risk) และ Alessandro, Girardi & Tiangsoongnern (2012) ที่พบวา  ความกังวลความเปน

สวนตัวมีผลตอการรับรูความเส่ียงของผูซื้อสินคาออนไลน นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิด Concern for 

Information Privacy: CFIP ของ Smith, Millberg & Burke (1996) เนื่องจากความกังวลความเปนสวนตัว

เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยทุกคน การเปดเผยขอมูลที่สําคัญของผูใชบริการกับทางสายการบิน เชน  ชื่อ     

ที่อยู เบอรโทรศัพท หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัตรเครดิต ในการจองต๋ัวโดยสารผานเว็บไซตหรือ

ตัวแทนจําหนาย ทําใหผูใชบริการรูสึกกังวลในความไมปลอดภัยของการจัดเก็บขอมูล ความปลอดภัย              

ของขอมูล ความถูกตองของขอมูลหรือการขายตอขอมูลสวนบุคคล สิ่งเหลานี้ลวนสงผลใหผูใชบริการรับรูถึง

ความเสี่ยง ความกังวล หรือความลังเลใจตอการใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าทั้งส้ิน
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  2. จากผลการวิจัย พบวา การรับนวัตกรรมมีอิทธิพลตอการรับรู ความเส่ียงของการบริการ                    

สายการบินตนทุนตํ่า สอดคลองกับงานวิจัยของ Aldás-Manzano ; Lassala-Navarré  ; Ruiz & Blas (2008)       

ที่พบวา นวัตกรรมของผูบริโภคที่ใชระบบธนาคารออนไลนมีผลตอการรับรูความเสี่ยง  Chu &Li (2008)             

ทีพ่บวา ประสบการณการซือ้ผลติภัณฑออนไลน และการรบันวตักรรมของผูบรโิภคมผีลตอการรบัรูความเสีย่ง 

และ Thakur & Srivastava (2015) ทีพ่บวา นวตักรรมมผีลตอการลดการรับรูความเส่ียง และความต้ังใจชอปปง

ออนไลน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับทฤษฎีการรับนวัตกรรมแบบเจาะจงสินคา/บริการของ Goldsmith & 

Hofacker (1991) เนื่องจากสายการบินตนทุนตํ่าเปนธุรกิจการบินที่มีลักษณะธรรมดา เรียบงาย ไมมีบริการ

เสริฟอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่งบนิ ไมมหีองรบัรองพเิศษ ใหบรกิารผูโดยสารในระดบัเดยีว (Single Class) 

ไมมีการคืนเงินคาตั๋ว เนนการจองตั๋วออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ต จึงประหยัดคาใชจายในการจัดพิมพตั๋ว 

และคาคอมมิชชั่นใหกับตัวแทนจําหนายต๋ัว รวมถึงการประหยัดคาเชาพื้นที่สํานักงานขายของสายการบิน 

นิยมใหบริการดวยเครื่องบินรุนเดียวกันทั้งหมด เพราะชวยประหยัดคาซอมบํารุง เนนเสนทางบินที่มีระยะส้ัน 

จึงทําใหสายการบินตนทุนตํ่าแขงขันในดานการลดตนทุนใหไดมากที่สุด เพื่อใหไดราคาตั๋วโดยสารที่ถูกที่สุด  

ทําใหผูมีรายไดระดับต่ําถึงปานกลางสามารถเขาถึงการใชบริการไดมากขึ้นตามไปดวย ดังนั้นบุคคลใดที่

สามารถปรับตัวและเขาใจกับลักษณะของสายการบินที่ไมเนนบริการพิเศษแลวจะสามารถยอมรับกับ          

ความเสี่ยงในการใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าได

  3. จากผลวิจัยพบวา อิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลตอการรับรูความเสี่ยงของการบริการสายการบิน

ตนทุนตํ่า สอดคลองกับงานวิจัยของฐิตยาภรณ ธีรานุวรรตน (2553) ที่พบวา ปจจัยดานอิทธิพลจากสังคม   

ของผูใช Location-Based Service มผีลตอการรบัรูถงึความเสีย่ง ภาณวุฒัน กองราช (2554) ทีพ่บวา อทิธพิล

ทางสังคมของเครือขายสังคมออนไลนมีผลกับการรับรูความเสี่ยงในการใชเครือขายสังคมออนไลน จักรพงษ 

สื่อประเสริฐสิทธิ์ (2554) ที่พบวา ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคมมีผลตอความตั้งใจในการใชงานบริการ MIM 

และ Kesharwani & Bisht (2012) ทีพ่บวาอทิธพิลทางสงัคมมผีลตอกบัการรบัรูความเสีย่งในใชบริการธนาคาร

ทางอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ยังสอดคลองกับทฤษฎี MPCU: Model of PC Utilization ของ Venkatesh ;     

Davis, G. B. ; Davis, F. D. (2003) เนื่องจากบุคคลท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมคลอยตามมักเปนบุคคลใกลชิด 

ไดแก พอ แม พี่ นอง เพื่อน คนรัก โดยบุคคลใกลชิดเหลานี้ตางเคยใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าแลวเกิด

ความเชื่อม่ันไววางใจ มีการกลาวถึงการบริการสายการบินตนทุนตํ่าในดานที่ดี เชน ทําใหประหยัดเงิน    

ประหยัดเวลา และมคีวามปลอดภัย ทาํใหรูสกึไดวาสายการบินตนทนุตํา่มภีาพลกัษณทีด่แีละมคีวามทันสมยั 

ทําใหกลายอมรับกับความเสี่ยงในการใชบริการ จนทําใหอยากลองใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า

สรุป
  1. จากผลการวิจัยพบวา ความกังวลความเปนสวนตัวมีผลตอการรับรูความเสี่ยงของการบริการ     

สายการบนิตนทนุตํา่อยางมนียัสาํคญั จงึควรใหผูประกอบการสายการบนิตนทนุต่ํามกีารประชาสมัพนัธหรือ

สือ่สารใหผูใชบริการหรอืลกูคาไดรบัทราบถงึระบบการจดัเกบ็ขอมลูทีม่คีวามปลอดภยัสูงสดุ เพ่ือทาํใหลกูคา
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ไมมีความกังวลกับขอมูลสวนตัวที่เคยใหไวกับทางสายการบิน

  2. จากผลการวิจยัพบวา การรบันวตักรรมมผีลตอการรบัรูความเส่ียงของการบริการสายการบินตนทนุต่ํา

อยางมีนัยสําคัญ จึงควรใหผู ประกอบการสายการบินตนทุนตํ่าคิดวางแผนการตลาด ใหเหมาะกับ                     

กลุมบุคคลท่ีมีความช่ืนชอบหรือบุคคลท่ีรับนวัตกรรมใหม ๆ เชน ควรจัดโปรโมชั่นราคาประหยัด สําหรับ       

กลุมบุคคลท่ีมีรายไดนอย เชน นักศึกษาจบใหมหรือนักทองเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร ไดซื้อทัวรโปรแกรม      

การผจญภัย (Adventure) พรอมตัว๋เคร่ืองบนิไปกลับ และท่ีพกัราคาถูก เมือ่เกดิการใชบริการแลวจะเกิดการบอกตอ 

(Word of Mouth) เพราะกลุมนักศึกษาจบใหมหรือนักทองเที่ยวแบบแบ็คแพ็คเกอรสวนใหญมีอายุระหวาง 

19 – 36 ป เปนกลุมเจนเนอเรช่ันวาย ทีม่ลีกัษณะชืน่ชอบเทคโนโลยี นยิมบอกเลาประสบการณในการทองเท่ียว

ที่มีความประทับใจ ซึ่งจะทําใหเปนการประชาสัมพันธสายการบินตนทุนตํ่าทางออม

  3. จากผลการวิจัยพบวา อิทธิพลทางสังคมมีผลตอการรับรูความเสี่ยงของการบริการสายการบิน

ตนทุนตํ่าอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นผูประกอบการสายการบินตนทุนตํ่าควรจัดโปรโมช่ันสําหรับบุคคลใกลชิด

เฉพาะเสนทางเปดใหม เชน ใหคนในครอบครัวไดซื้อตั๋วราคาถูกเมื่อนําหลักฐานหางบัตรมาแสดงเพื่อขอรับ

สวนลด

  สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้

  1. ในงานวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยเสนอแนะใหมีการศึกษาคนควาตัวแปรที่นาจะมีผลตอการรับรู            

ความเสีย่งของการบรกิารสายการบนิตนทนุตํา่ เชน ความรู การมสีวนรวม ทศันคต ิความพงึพอใจ การโฆษณา        

การรับรูเทคโนโลยี ความตั้งใจ และการออกแบบเว็บไซต เพ่ือเปนประโยชนตอธุรกิจสายการบินตนทุนตํ่า

ภายในประเทศตอไป

  2. งานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาการรับรูความเสี่ยงของสายการบินตนทุนต่ําในประเทศไทยเทานั้น       

ในงานวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูความเสี่ยงระหวางสายการบินตนทุนตํ่าภายใน

ประเทศกบัตางประเทศทีก่าํลงัเปนทีน่ยิมในปจจบุนั เพ่ือผูประกอบการสายการบนิจะไดนาํไปใชเปนประโยชน

ตอไป

  3. เนื่องจากบางสายการบินไมคิดคาธรรมเนียมการใชบัตรเครดิต ดังนั้นในงานวิจัยครั้งตอไป            

เห็นควรใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลเฉพาะกลุมผูชําระเงินผานบัตรเครดิต เพราะเปนกลุมที่กําลังไดรับ            

ความนิยมมากในปจจุบัน

  4. ในงานวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยเสนอแนะใหมีการศึกษาตัวแปรการรับรูความเสี่ยงเปนตัวแปรกลาง 

และตัวแปรความตั้งใจเปนตัวแปรตาม และเสนอใหใชการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรดวย

เทคนิค Structural Equation Model: SEM
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