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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการความเสี่ยงในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ่านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน  และมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 45 ,001 บาทขึ้นไป ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มี
สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการรับรู้ความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่า อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การรับรู้ความเสี่ยงด้านการเงิน 
ความเสี่ยงด้านสังคม ความเสี่ยงด้านจิตวิทยา และความเสี่ยงด้านเวลา ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยง อย่างมีนัยส่าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค่าส่าคัญ: การรับรู้ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง สายการบินต้นทุนต่่า 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study perceived risk and risk management on the service usage 
of low cost airlines of consumers in the Bangkok metropolitan area. The sample group consisted of 400 
consumers who used the services of low cost airlines and lived in the Bangkok metropolitan area. The 
majority of the respondents were female, aged between 31-40 years, with a single status, an educational 
level of a Bachelor’s degree, and they are private company employee with their monthly income of over 
45,001 Baht. The results of hypothesis found that consumers of a different status, level of education and 
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monthly income had different level of risk management for using the services of low cost airlines at a 
statistically significant level of 0.05. Furthermore, the perceived risk of consumers influenced to risk 
management with statistically significant levels of 0.05. In consideration of each factor, financial risk, social 
risk, psychological risk and time risks were related to risk management at a statistically significant level            
of 0.05. 
 
Keywords: Perceived Risk, Risk Management, Low Cost Airlines 
 

บทน่า 
การคมนาคมขนส่งเป็นที่สิ่งที่มีความส่าคัญอย่างมาก และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเกิดการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมในรูปแบบต่าง ๆ ทางบก ทางน้่า รวมทั้งทางอากาศ เพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจ และการด่าเนินชีวิตที่เร่งรีบที่ต้องแข่งขันกับเวลา  และต้องการทั้งความสะดวก สบาย และความรวดเร็ว             
ในการขนส่งมากที่สุด ท่าให้การคมนาคมทางอากาศ หรือธุรกิจการบินเข้ามีมีอิทธิพลและได้รับความนิยมอย่างมากในยุค
ปัจจุบันนี้ เพราะการเดินทางโดยเครื่องบินเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยมากที่สุด  สะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลาในการ
เดินทางค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางโดยรถไฟและรถทัวร์ ซึ่งเป็นท่ีนิยมอย่างมากในอดีต 

ในปัจจุบันธุรกิจสายการบินมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพราะความต้องการของผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นอีกทั้ง
ประเทศไทยได้ประกาศนโยบายเปิดน่านฟ้าเสรีในปี พ.ศ.2545 ท่าให้สายการบินสัญชาติอื่นในอาเซียนเข้ามาแข่งขันอย่างเสรี
ในธุรกิจการบิน และท่าให้เกิดสายการบินต้นทุนต่่า (Low Cost Airlines) หรือสายการบินราคาประหยัดในประเทศไทย เช่น 
สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์  ซึ่งสายการบินต้นทุนต่่าจะมุ่ งเน้นกลยุทธ์ด้านราคาเพื่อที่จะลดต้นทุนในการ
บริการให้ต่่าที่สุด รวมทั้งลดสิ่งอ่านวยความสะดวกและการบริการที่ไม่จ่าเป็นออกไป แต่ยังคงรักษาระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยตามระดับสากล  

สายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้โดยสารได้หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งกลยุทธ์การแข่งขันท่ีรุนแรงของสายการบินต้นทุนต่่า โดยเฉพาะการแข่งขัน
ด้านราคาที่เข้มข้นมากขึ้น มีการจัดโปรโมช่ัน เช่น บัตรโดยสารราคา 0 บาท เป็นต้น ท่าให้การเดินทางโดยเครื่องบินจะเป็น
ตัวเลือกในการเดินทางล่าดับต้นๆ เพราะความคุ้มค่าของราคาค่าบัตรโดยสาร เมื่อเปรียบเทียบค่าบัตรโดยสารทางรถไฟ หรือ
รถทัวร์ ซึ่งมีราคาใกล้เคียงกัน แต่จะได้รับความสะดวกสบายมากกว่าและถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกว่าหลายเท่า   
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ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบจา่นวนผู้โดยสารตั้งแต่ปี 2551-2562 ณ ทา่อากาศยานดอนเมือง 
ที่มา : ท่าอากาศยานไทย (2562) 

 
จากภาพประกอบ 1 จะเห็นได้ว่าจ่านวนผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักท่ีให้บริการ

สายการบินต้นทุนต่่าส่วนใหญ่ มีจ่านวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี จากปี พ.ศ. 2556 มีผู้โดยสารเพียง 
15,562,753 คน และในปี พ.ศ. 2562 มีจ่านวนมากถึง 41,008,379 คน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 163% เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า
ผู้โดยสารนิยมโดยสารทางอากาศเพิ่มมากข้ึน  

จากข้อมูลสถิติการเดินทางในแต่ละประเภท พบว่าการเดินทางโดยเครื่องบิน เป็นการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุด และ
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุบัติเหตุทางเครื่องบินต่่ากว่าการเดินทางโดยรถยนต์ถึง 15 เท่า แม้ว่าการเดินทางโดยเครื่องบิน          
จะสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยที่สุด  แต่เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยเครื่องบินพบว่า                 
มีระดับความรุนแรงและสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าการเดินทางประเภทอื่น ๆ และส่งผลให้ต้นทุนในการ
ด่าเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงด้านต่าง ๆ มีมูลค่าสูง เช่น การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องบินทุกครั้งที่ออกบิน                
การฝึกอบรมนักบินและพนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุในหลายๆกรณี (พิริยะ ผลพิรุฬห์, 2550) 

จากเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ท่าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “การรับรู้และการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่า” โดยงานวิจัยนี้มุ่งศึกษากลุ่มผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า เพื่อทราบถึงปัจจัยเหล่านี้ และช่วยให้ธุรกิจ
สามารถน่าไปใช้ในการวางกลยุทธ์เพื่อลดการรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภคให้เหลือน้อยที่สุดและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่
ผู้บริโภค รวมทั้งน่าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพและ ภาพลักษณ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

ต่อเดือน ท่ีมีผลต่อการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความเสี่ยง

ในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์  ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าแตกต่างกัน 
2. การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า มีอิทธิพลต่อการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการ             

สายการบินต้นทุนต่่าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550 , น. 57-58) กล่าวว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพครอบครัว เกณฑ์ทางด้านประชากรศาสตร์เหล่านี้
เป็นเกณฑ์ที่นักการตลาดนิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด และเป็นสิ่งส่าคัญในการก่าหนดเป้าหมายทางการตลาด  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยง จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ (2554) ให้ค่านิยามว่า การรับรู้ความเสี่ยง 
คือ ความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้สินค้าและบริการ และองค์ประกอบของการรับรู้ความเสี่ยง 7 ด้าน ที่ส่าคัญ
ได้แก่ 

1. ความเสี่ยงด้านหน้าท่ี หมายถึง ความไม่พอใจในประสิทธิภาพของสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้รับ  
ซึ่งความเสี่ยงน้ีรวมถึงคุณภาพของการบริการด้วย เช่น คุณภาพของการบริการของสายการบินนี้เป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ 

2. ความเสี่ยงด้านกายภาพ หมายถึง ความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับอันตราย หรือได้รับบาดเจ็บจากการใช้
บริการ  รวมถึงทรัพย์สินได้รับความเสียหาย   เช่น ฉันจะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการสายการบินในครั้งนี้หรือไม่ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ใช้บริการจะสูญเสียเงินหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ไม่ได้คาดหวัง 
ส่าหรับการซื้อสินค้าและบริการในแต่ละครั้ง เช่น การเดินทางโดยสายการบินนี้คุ้มค่ากับเงินท่ีจ่ายไปหรือไม่  

4. ความเสี่ยงด้านสังคม หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เกิดจากผลของการใช้บริการที่ส่งผลต่อความคิดหรือปฏิกิริยาของ
บุคคลรอบข้าง เช่น บุคคลในครอบครัว หรือเพื่อนเห็นด้วยหรือไม่ที่ฉันตัดสินใจใช้บริการสายการบินนี้ 

5. ความเสี่ยงด้านจิตวิทยา หมายถึง ความกลัวและอารมณ์ของผู้ใช้บริการแต่ละบุคคล  เช่น ฉันจะแน่ใจได้อย่างไร
ว่าสายการบินนีจ้ะไม่ยกเลิกเที่ยวบิน หรือไม่เลิกกิจการ 
  6. ความเสี่ยงด้านเวลา หมายถึง  ความเสี่ยงที่ผู้ใช้บริการเสียเวลา หรือความล่าช้าในการให้บริการ เช่น เที่ยวบิน
ออกล่าช้ากว่าเวลาก่าหนดไว้ หรือ ระยะเวลาในการบินมากกว่าท่ีแจ้งไว้  

7. ความเสี่ยงด้านรู้สึก หมายถึง ผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้บริการ เช่น เกิดเหตุการณ์
ไม่คาดฝัน เช่น พายุ ท่าให้เที่ยวบินต้องเดินทางล่าช้า เพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออ่านวยต่อการบิน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง นภาวรรณ คณานุรักษ์ (2556) กล่าวว่า ผู้บริโภคจะจัดการกับ
ความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นการพัฒนากลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยง และเป็นการสร้างความมั่นใจก่อนที่จะตัดสินใจในการซื้อ
สินค้าและบริการ ซึ่งผู้บริโภคเลือกใช้กลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงดังต่อไปนี้ 

1. การค้นหาข้อมูล ผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูลจากการสื่อสารแบบปากต่อปาก  จากคนรอบข้าง เช่น คนในครอบครัว 
ญาติ หรือ เพื่อน  และข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ   เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและเป็นประโยชน์จนเกิดความมั่นใจก่อนตัดสินใจซื้อ
สินค้า 
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2. ความภักดีต่อตราสินค้า ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงท่ีจะทดลองสินค้าใหม่ และเลือกใช้สินค้าเดิมที่ตนเองพึงพอใจ  
3. การเลือกจากภาพลักษณ์ของตราสินค้า ส่วนใหญ่ผู้บริโภคที่ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้า มักจะเช่ือว่าสินค้าที่

มีช่ือเสียงดี จะมีคุณภาพดี และคุ้มค่าที่จะซื้อ เพราะช่ือเสียงที่ดีเป็นการรับประกันในคุณภาพของสินค้า และบริการที่ดี ด้วย
เหตุนี้ นักการตลาดจึงเน้นการรับรู้ผ่านตราสินค้าท่ีมีชื่อเสียง 

4. การเลือกจากภาพลักษณ์ของร้านค้า หากผู้บริโภคไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าผู้บริโภคมีแนวโน้มจะเช่ือถือในร้านค้า
ที่มีภาพลักษณ์ที่ดี เพราะมั่นใจว่าสินค้าของร้านนี้จะมีคุณภาพดี ซึ่งภาพลักษณ์ทีดี จะรวมถึงการบริการหลังจากการขาย                
การแก้ปัญหาในกรณีที่ไม่พอใจในสินค้า การคืนสินค้า  

5. ผู้บริโภคซื้อสินค้ารุ่นที่แพงที่สุด ในกรณีที่ผู้บริโภคเกิดความสงสัยในคุณภาพ ผู้บริโภคจะรู้สึกว่าสินค้ารุ่นที่              
แพงที่สุด จะเป็นสินค้าท่ีดีที่สุดและคุ้มค่าที่จะซื้อมากท่ีสุด 

6. ผู้บริโภคค้นหาความมั่นใจ หากผู้บริโภครู้สึกไม่แน่ใจว่าทางเลือกในการตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นทางเลือกที่ดีและ
เหมาะสมหรือยัง ผู้บริโภคจะค้นหาความมั่นใจ โดยพิจารณาเง่ือนไขการรับประกันต่าง ๆ เช่น มีการรับประกันการคืนเงิน              
ในกรณีที่เกิดความไม่พอใจสินค้า  

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสายการบิน บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวถึง อุตสาหกรรมการบิน (Aviation Industry) 
หมายถึง กลุ่มธุรกิจที่ ให้บริการขนส่งผู้ โดยสาร(Passenger Service) และขนส่งสินค้าทางอากาศ(Cargo Service) 
ประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจคือ (1) ธุรกิจการบิน (Airline Business) (2) ธุรกิจอากาศยาน (Aircraft Business) (3) ธุรกิจการ
ท่าอากาศยาน (Airport Business) (4) ธุรกิจบริการเครื่องช่วยในการเดินอากาศ (Air Navigation Aids Business) 

ข้อมูลสายการบินต้นทุนต่่าในประเทศไทย ในประเทศไทย สายการบินต้นทุนต่่าเกิดขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ . 2546 
ด้วยการก่าเนิดของ สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia) ซึ่งในเวลานั้นถือหุ้นโดย แอร์เอเชียของมาเลเซีย และในเวลา
ไล่เลี่ยกัน เครือโอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ ได้เปิดบริการสายการบินต้นทุนต่่า วัน -ทู-โก (One-Two-Go) ขึ้นมา รวมทั้งนกแอร์ 
(Nok Air) ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่่าที่ถือหุ้นโดยการบินไทย (ปัญจมา เทพสงเคราะห์ , 
2555)  

สายการบินต้นทุนต่่า เป็นธุรกิจด้านการบินที่เน้นการบริหารต้นทุนให้ต่่าที่สุด โดยลดสิ่งอ่านวยความสะดวก และ
บริการที่ไม่จ่าเป็นออกไป และเน้นปัจจัยด้านราคาเป็นส่าคัญ 
 

วิธีด่าเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าที่อาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ่านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้สูตรกรณีที่ไม่ทราบจ่านวนประชากรที่แน่นอนของกัลยา 
วานิชย์บัญชา (2545) โดยก่าหนดค่าความเช่ือมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5%  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (2) แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า โดยมีจ่านวน
ค่าถาม 16 ข้อ และ (3) แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าโดยมีจ่านวน               
ค่าถาม 11 ข้อ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังนี้ (1)ทดสอบหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหา             
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (2) ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  และการรับรู้
ความเสี่ยงในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า และ (3)ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ในการทดสอบสมมติฐาน 
ได้แก่ ค่า t-test ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
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ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า  
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50 อายุ 31 -40 ปี จ่านวน 159 คน             
คิดเป็นร้อยละ 39.75 สถานภาพโสด จ่านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ่านวน 245 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.25 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจ่านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 มีรายได้ต่อเดือน 45 ,001 
บาทขึ้นไป จ่านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านหน้าที่ ความเสี่ยงด้านกายภาพ  
ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านสังคม ความเสี่ยงด้านจิตวิทยา และความเสี่ยงด้านเวลา พบว่า ระดับการรับรู้ความเสี่ยง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

ด้านหน้าที่ ระดับการรับรู้ความเสี่ยงโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยที่ 3.05 และเมื่อพิจารณาเป็น            
รายข้อพบว่า การรับรู้ความเสี่ยงที่มีค่ามากที่สุดคือประเด็นคุณภาพของการบริการของสายการบินต้นทุนต่่าที่ท่านเลือกใช้            
ไม่เป็นไปตามที่สายการบินโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ที่น่าเสนอไว้ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.18  

ด้านกายภาพ ระดับการรับรู้ความเสี่ยงโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยที่ 3.63 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงที่มีค่ามากที่สุด คือขนาดและความกว้างของเก้าอี้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่ามีความคับแคบ 
ท่าให้ท่านรู้สึกอึดอัดตลอดการเดินทาง มีค่าเฉลี่ยที่ 3.92  

ด้านการเงิน ระดับการรับรู้ความเสี่ยงโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยที่ 3.63 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงที่มีค่ามากท่ีสุด คือ ท่านรับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมาก เมื่อเทียบกับ
การซื้อบัตรโดยสารใหม่ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.13  

ด้านสังคม ระดับการรับรู้ความเสี่ยงโดยภาพรวมอยู่ในระดับต่่า มีค่าเฉลี่ยที่ 2.15 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
การรับรู้ความเสี่ยงที่มีค่ามากที่สุด คือ ท่านคิดว่าการใช้บริการของสายการบินต้นทุนต่่าไม่เป็นที่ยอมรับจาก บุคคลรอบข้าง              
มีค่าเฉลี่ยที่ 2.27  

ด้านจิตวิทยา ระดับการรับรู้ความเสี่ยงโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยที่ 3.75 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงที่มีค่ามากที่สุด คือท่านมีความกังวลเมื่อได้รับข่าวสารในเชิงลบของสายการบินต้นทุนต่่า เช่น ข่าว
การยกเลิก/เปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ข่าวการยกเลิกกิจการของสายการบิน  มีค่าเฉลี่ยที่ 3.88  

ด้านเวลา ระดับการรับรู้ความเสี่ยงโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยที่ 3.77 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
การรับรู้ความเสี่ยงที่มีค่ามากที่สุด คือท่านรับรู้ว่าขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินมีความยุ่งยากมาก อาจท่าให้ท่านรู้สึก
เสียเวลา มีค่าเฉลี่ยที่ 4.05  

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง ได้แก่ ด้านการค้นหาข้อมูล ความภักดีต่อสายการบิน 
ภาพลักษณ์ของสายการบิน และราคาบัตรโดยสาร พบว่า ระดับการจัดการความเสี่ยง โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.70 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

ด้านการค้นหาขอ้มูล ระดับการจัดการความเสี่ยงโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยที่ 4.03 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า การจัดการความเสี่ยงที่มีค่ามากที่สุด คือ ท่านเปรียบเทียบข้อมูลและราคาบัตรโดยสารของสายการบินต่าง ๆ 
ก่อนตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.43  

ด้านความภักดีต่อสายการบิน ระดับการจัดการความเสี่ยงโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยที่ 4.25 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การจัดการความเสี่ยงท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ  หากท่านรู้สึกพึงพอใจสายการบินท่ีเคยใช้บริการ ท่านจะ
แนะน่าให้ผู้อื่นเลือกใช้บริการสายการบินนั้น มีค่าเฉลี่ยที่ 4.27 
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ด้านภาพลักษณ์ของสายการบิน ระดับการจัดการความเสี่ยงโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยที่ 3.63 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การจัดการความเสี่ยงที่มีค่ามากที่สุด คือ  ความคิดเห็นของผู้ที่เคยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์มีผลต่อการเลือกสายการบิน มีค่าเฉลี่ยที่ 3.81  

ด้านราคาบัตรโดยสาร ระดับการจัดการความเสี่ยงโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การจัดการความเสี่ยงที่มีค่ามากที่สุด คือ สายการบินที่ตั้งราคาบัตรโดยสารที่แพ งกว่ามัก
ให้บริการที่ดีกว่าสายการบินที่ตั้งราคาบัตรโดยสารที่ถูกกว่า มีค่าเฉลี่ยที่ 3.43  

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี ้
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
จัดการความเสี่ยงในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานข้อที่  2 การรับรู้ความเสี่ยง ได้แก่ความเสี่ยงด้านหน้าที่  ด้านกายภาพ ด้านการเงิน ด้านสังคม                  
ด้านจิตวิทยา และด้านเวลา มีอิทธิพลต่อการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงด้านการเงิน ด้านสังคม ด้านจิตวิทยา และ ด้านเวลา มีอิทธิพลต่อการจัดการความ
เสี่ยงในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สรุปและอภิปรายผล 
1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการสายการ

บินต้นทุนต่่า ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านราคาบัตรโดยสารแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด มีการ
จัดการความเสี่ยงด้านการค้นหาข้อมูล มากกว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส เนื่องจากผู้ที่มีสถานภาพโสดจะมีความเชื่อมั่นใน
ความคิดของตนเองมากกว่าผู้ที่มีสถานภาพสมรส ซึ่งได้รับอิทธิพลทางความคิดจากคู่สมรสและส่งผลต่อพฤติกรรมในด้านต่าง 
ๆด้วย  และยังพบอีกว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส มีการจัดการความเสี่ยงด้านราคาบัตรโดยสาร มากกว่าผู้บริโภคที่มี
สถานภาพโสด อาจกล่าวได้ว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสต้องค่านึงถึงรายจ่ายเรื่องส่วนตัวและครอบครัว จึงต้องระมัดระวัง
ในการใช้จ่ายเงินมากกว่า และสอดคล้องกับงานวิจัยของกษิดิ์เดช หงษ์ทอง (2560) ที่ศึกษาเรื่อง การรับรู้ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าแตกต่างกัน 

2. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต่่า ด้านการค้นหาข้อมูลและด้านภาพลักษณ์ของสายการบิน  แตกต่างกัน โดยผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคที่มี
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีการจัดการความเสี่ยงด้านการค้นหาข้อมูล สูงกว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่่ากว่าปริญญาตรี 
นอกจากนี้ จากการวิจัยพบว่าผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีการจัดการความเสี่ยงด้าน
ภาพลักษณ์ของสายการบินสูงกว่า ผู้บริโภคที่มีการศึกษาต่่ากว่าปริญญาตรี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.552 และ 
0.753 ตามล่าดับ เนื่องจากระดับการศึกษาท่ีสูงกว่า ท่าให้ผู้บริโภคมีความกังวลและค่านึงถึงภาพลักษณ์ของตนเองมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริภักตร์ ศิริโท (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้ความเสี่ยง และการยอมรับบริการธนาคารผ่าน
อินเทอร์เน็ต พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความกังวลในระบบความปลอดภัยในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
แตกต่างกัน กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นจะท่าให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการยอมรับบริการธนาคารผ่าน
อินเทอร์เน็ตมากข้ึน 
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3. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต่่า ด้านความภักดีต่อสายการบิน และด้านภาพลักษณ์ของสายการบินแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มี
รายได้ต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป มีการจัดการความเสี่ยง ด้านความภักดีต่อสายการบินมากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคที่มี
รายได้สูงจะสามารถซื้อการบริการที่มีราคาแพง เพื่อตอบสนองความต้องการในการเลือกใช้บริการสายการบินที่ตนเองช่ืนชอบ
และพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรยา      ทยานุวัฒน์ (2563) ที่ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ กรณีศึกษา สายการบินนกแอร์ โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้โดยสารที่มี
รายได้สูง จะมีการตัดสินใจใช้บริการสายการบินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตนเอง มากกว่าผู้โดยสารที่มีรายได้น้อยกว่า 

4. การรับรู้ความเสี่ยงด้านการเงิน มีอิทธิพลต่อการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า ด้านการ
ค้นหาขอ้มูล และด้านภาพลักษณ์ของสายการบิน เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลถึงความคุ้มคา่ของเงินท่ีจ่ายไปกับคุณภาพการ
บริการที่ได้รับ และค่านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการ อีกทั้งสายการบินต้นทุนต่่าอาจมีการคิดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  แอบ
แฝง ส่งผลให้ผู้บริโภคพยายามค้นหาข้อมูลมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า 
นอกจากน้ี ผู้บริโภคมักจะเลือกใช้บริการสายการบินท่ีมีภาพลักษณ์การบริการที่ดี และเป็นที่รู้จัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ฐิติพร เฟื่องวรรธนะ (2558) ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้และการจัดการความเสี่ยงในการซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงด้านการเงินมีความสัมพันธ์ต่อการจัดการความเสี่ยง
ด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า 

5. การรับรู้ความเสี่ยงด้านสังคมมีอิทธิพลต่อการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า ด้านความ
ภักดีต่อสายการบิน และราคาบัตรโดยสาร เนื่องจาก ผู้บริโภคเกิดความกังวลว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้างใน
การใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า จึงเลือกการบริการที่ราคาเพราะผู้บริโภคเช่ือมั่นว่าสายการบินที่ตั้งราคาบัตรโดยสาร ที ่           
แพงกว่าจะให้การบริการที่ดีกว่า ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ นภาวรรณ คณานุรักษ์ (2556) ที่กล่าวว่าผู้บริโภคมีการมุ่งเน้น
พัฒนากลยุทธ์ของตนเองเพื่อลดความเสี่ยงที่รับรู้ได้ และเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่ตนเอง โดยผู้บริโภคจะซื้อสินค้ารุ่นที่  
แพงที่สุด ในกรณีที่ผู้บริโภคเกิดความสงสัยในคุณภาพ อีกทั้ง ผู้บริโภคจะรู้สึกว่าสินค้ารุ่นท่ีแพงที่สุด จะเป็นสินค้าท่ีดีที่สุดและ
คุ้มค่าที่จะซื้อมากที่สุด 

6. การรับรู้ความเสี่ยงด้านจิตวิทยามีอิทธิพลต่อการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า ด้านการ
ค้นหาข้อมูล ด้านภาพลักษณ์ของสายการบิน และราคาบัตรโดยสาร เนื่องจาก ผู้บริโภคมีความกังวลเมื่อได้รับข่าวสารเชิงลบ
ของสายการบิน เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน ท่าให้ผู้บริโภคพยายามเสาะหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นในลักษณะต่าง ๆ เช่น สอบถาม
ความพึงพอใจจากคนรอบข้างที่เคยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า และท่าการเปรียบเทียบข้อมูลของสายการบินต่าง ๆ ที่ได้
ค้นหาจากอินเตอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้รับบริการตรงตามที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของนภาวรรณ คณา
นุรักษ์ (2556) ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคจะใช้กลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงหลายกลยุทธ์ เช่น การค้นหาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ หรือ 
สื่อสารแบบปากต่อปากจากคนรอบข้าง เพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการซื้อบริการครั้งนั้นลงได้  

7. การรับรู้ความเสี่ยงด้านเวลามีอิทธิพลต่อการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า ด้านการ
ค้นหาข้อมูล และด้านความภักดีต่อสายการบิน เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลว่าอาจจะเกิดความล่าช้าในการเดินทางกับสาย
การบินต้นทุนต่่า อาจท่าให้เสียเวลาในการเดินทาง ส่งผลให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยจะภักดีต่อสายการบินที่พึงพอใจ 
มากกว่าท่ีจะไปทดลองใช้บริการสายการบินอ่ืน ๆ ท่ีไม่เคยใช้บริการมาก่อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นราทิพย์ ณ ระนอง 
(2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยงและความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคช่ันบน
โทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้ความเสี่ยงด้านเวลาว่าหากเกิดข้อผิดพลาดในการใช้บริการธนาคารผ่าน
แอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือ จะท่าให้เสียเวลานานท่ีจะรอธนาคารแก้ปัญหา รวมถึงต้องเสียเวลานานในการศึกษาขั้นตอน
การติดตั้งและการใช้งาน 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ผู้บริโภคที่มีการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการสายการบิ นต้นทุนต่่า              
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และ
มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 45,001 บาทขึ้นไป ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าควรให้ความส่าคัญกับ
กลุ่มเป้าหมายนี้เป็นหลัก เพราะผู้บริโภคเหล่านี้มีรายได้สูง สามารถซื้อการบริการจากสายการบินที่ตนเองเช่ือมั่นเพื่อที่
ตอบสนองความต้องการของตนเอง 

2. ด้านการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า ผู้ประกอบการธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าสามารถน่า
ผลการวิจัยมาก่าหนดกลยุทธ์ตามหัวข้อย่อยได้ดังนี ้

2.1 ผู้ประกอบการควรปรับปรุงคุณภาพของการบริการให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดูแลด้านสัมภาระ จัดหา
บุคคลากรให้เพียงพอในการให้บริการลูกค้า หรือ การน่าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในระบบการบริการ เช่น น่าระบบหุ่นยนต์มา
ช่วยในการการเสิร์ฟอาหาร เพื่อให้มีการบริการที่สะดวกรวดเร็วและสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน 

2.2 ผู้ประกอบการควรชี้แจงค่าธรรมเนียมในการช่าระเงินแต่ละประเภทให้ชัดเจน เช่น ค่าธรรมเนียมเมื่อช่าระผ่าน
บัตรเครดิต เพื่อรับประกันให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าจะมีค่าธรรมเนียมตามที่ช้ีแจงเท่านั้น และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค 
  2.3 เพิ่มความคุ้มค่าของราคา เช่น ไม่คิดค่าธรรมเนียมน้่าหนักสัมภาระที่ต้องโหลดใต้ท้อง ให้บริการอาหารว่างและ
เครื่องดื่มฟรีบนเครื่องบิน เพื่อเป็นการดึงดูดผู้บริโภคมากข้ึน 

2.4 น่าเสนอโปรโมช่ันส่าหรับผู้บริโภคที่เดินทางบ่อย ๆ  เช่น หากจองบัตรโดยสารมากกว่า 2 ครั้งต่อเดือน และ
เดินทางภายในระยะเวลาที่ก่าหนดจะได้รับส่วนลดพิเศษ เพื่อจูงใจผู้บริโภคให้เกิดต้องการซื้อมากขึ้น 

2.5 จัดโปรโมชั่นส่าหรับบุคคลในครอบครัว เช่น ให้ส่วนลดพิเศษส่าหรับเส้นทางใหม่ เมื่อจองบัตรโดยสารให้คนใน
ครอบครัว 

2.6 ปรับปรุงขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้มีความยืดหยุ่น และมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นในการ
ด่าเนินการ เพราะขั้นตอนท่ีไม่ซับซ้อนและการบริการที่รวดเร็วจะสามารถตอบสนองผู้บริโภคได้ดียิ่งข้ึน  

3. ด้านการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า ผู้ประกอบการธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าสามารถ
น่าผลการวิจัยมาก่าหนดกลยุทธ์ตามหัวข้อย่อยได้ดังนี้ 

3.1 ผู้ประกอบการควรจะน่าเสนอโปรโมช่ันท่ีเหนือคู่แข่งอย่างสม่่าเสมอ เช่น การจับรางวัลชิงโชค โดยให้รางวัลเป็น
บัตรโดยสารเส้นทางต่างประเทศส่าหรับผู้โชคดี จัดโปรโมชั่นวันเกิดของสมาชิกที่เดินทางในเดือนเกิด ส่วนลดพิเศษส่าหรับการ
เดินทางในวันธรรมดา ส่วนลดส่าหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภคมากข้ึน 

3.2 ผู้ประกอบการควรจะรกัษามาตรฐานคุณภาพการบริการอย่างสม่่าเสมอ รวมทั้งยกระดับคุณภาพการบริการให้ดี
ยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใจในคุณภาพการบริการให้กับผู้บริโภค นอกเหนือจากนี้ ควรให้ส่วนลดแก่ลูกค้าที่มีการบอกต่อ 
เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่อีกด้วย 

3.3 ผู้ประกอบการควรจะอัพเดตข้อมูล รวมถึงประสบการณ์ของผู้บริโภคที่ใช้บริการลงในสังคมออนไลน์อย่าง
สม่่าเสมอ เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย   และท่าให้สายการบินเป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภค 

ข้อเสนอแนะการท่าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรด้านอื่น ๆเพิ่มเติม ท่ีมีผลต่อการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า 

เช่น ปัจจัยด้านความไว้วางใจ ทัศนคติ ความพึงพอใจในการใช้บริการ ความน่าเช่ือถือ และการตอบสนอง เป็นต้น เพื่อให้
ผู้ประกอบการน่ามาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ครอบคลุมมากข้ึน 

2. ควรจะศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่่าที่เป็นท่ีนิยม  เพื่อให้ผู้ประกอบการสายการ
บินน่าผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
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