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บทคัดย่อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ของบุคลากรทางบินเชิ งพาณิ ชย์
(2) ศึกษาทัศนคติของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิ ชย์ต่อสถานการณ์ COVID -19 (3) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ
การจัดการการเงิ นส่ วนบุคคลของบุคลากรทางการบินเชิ งพาณิ ชย์ต่อสถานการณ์ COVID - 19โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ บุคลากรทางการบินเชิงพาณิ ชย์ที่ได้รับผลกระทบทางการเงิน จานวน 500 คน
ใช้สูตรการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ร้อยละ 95
และยอมรับค่าความคาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น แบ่งเป็ น 4 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถาม
เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ข องผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ ว นที่ 2 เป็ นค าถามเกี่ ย วกับ ทัศนคติ ใ น
สถานการณ์ COVID-19 ของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับการจัดการการเงินส่ วนบุคคล
ของผูต้ อบแบบสอบถาม และส่ วนที่ 4 เป็ นคาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับผลกระทบทางการเงินด้านอื่น ๆของ
บุคลากรทางการบินเชิงพาณิ ชย์ ในสถานการณ์ COVID-19

ผลการศึ ก ษาพบว่า บุ คลากรทางการบิ น ที่ มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่งในบริ ษทั และรายได้ต่อเดือนต่างกัน จะมีการจัดการการเงินส่ วนบุคคลต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และทัศนคติต่อสถานการณ์ COVID-19 ของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิ ชย์ในด้าน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเงิน และด้านความอยูร่ อดของอุตสาหกรรมการบิน มีผลต่อการจัดการการเงิน
ส่ วนบุคคลในสถานการณ์ COVID-19 ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านรายรับ รายจ่าย และหนี้สิน
คาสาคัญ : บุคลากรทางการบินเชิงพาณิ ชย์, ทัศนคติ, การจัดการการเงิน, สถานการณ์ COVID-19
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The purpose of this research is to study (1) demographic factors of commercial aviation
employees, (2) attitude of commercial aviation employees in COVID-19 pandemic situation. (3)
influence of personal financial management of commercial aviation employees under the
widespread virus condition. The research sample consists of 500 commercial aviation employees
who are financially affected. The sample size is calculated by Taro Yamane at the confidence level
of 95 percent and 5 percent prediction deviation.
The research instrument contains 4 parts questionnaire constructed by the researcher
including part 1 demographic factors question. Part 2 attitude of participants in COVID-19
pandemic situation questions. Part 3 personal financial management of participants questions, and
part 4 is an open-ended question about other financial implications of commercial aviation
employees in the COVID-19 situation.

The results also found the importance of survival aspects in the aviation industry under the
pandemic disease situation and consequently adapting financial behavior regarding participants’
income, expenditure, and liabilities.
Keywords: commercial aviation employees, attitude, personal financial management, COVID-19
บทนา
เศรษฐกิจในระดับโลกรวมถึงในประเทศไทยได้รับผลของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจสะสมตั้งแต่
ปลายปี 2562 ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากสงครามทางการค้าและค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น การเกิดเกิดเหตุการณ์
วิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นับว่าเป็ นการซ้ าเติมเศรษฐกิจไทยอย่างหนัก โดย
ส่ งผลให้หลายภาคส่ วนของธุ รกิจในประเทศต้องหยุดชะงัก ซึ่ งบางธุ รกิจสามารถปรับตัวโดยใช้ช่องทาง
ออนไลน์ในการประกอบกิ จการต่อไปได้ ในขณะที่ บางธุ รกิ จไม่สามารถปรั บตัวได้ และเมื่ อผูค้ นหยุด
เดินทาง นอกจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบในแง่ของการขาดผูใ้ ช้บริ การแต่ยงั นับว่าเบากว่า
อุตสาหกรรมการบิน เนื่ องจากต้นทุนคงที่ของสายการบินและ อุตสาหกรรมอื่นมีความแตกต่างกัน เช่น
โรงแรมหรื อสถานบันเทิงมีอิสระในการเปิ ด-ปิ ดกิจการเพื่อลดต้นทุนผันแปร ในขณะที่อุตสาหกรรมการบิน
ไม่สามารถทาได้ เนื่ องจากหากปิ ดกิจการชัว่ คราวจะต้องขอใบรับรองผูด้ าเนิ นการทางอากาศ (AOC) ซึ่ งมี
ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดาเนินการใหม่จึงทาให้สายการบินไม่สามารถปิ ดกิจการ จึงทาให้สายการบิน
ไม่สามารถปิ ดกิจการลงได้ จึงต้องแบกรับทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรดังนั้นอุตสาหกรรมการบินจึง
ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เมื่อบริ ษทั ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID -19 มีผลทาให้รายได้ลดลง
แต่ยงั คงมีค่าใช้จ่าย จึงทาให้หลายบริ ษทั จาเป็ นต้องปรับลดเงินเดือนหรื อขอความร่ วมมือให้ลาโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้าง และกรณี ที่ร้ายแรงที่สุดคือการให้ออกจากบริ ษทั จากผลกระทบดังกล่าวทาให้ผูว้ ิจยั สนใจศึกษาถึง
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และทัศนคติของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิ ชย์ในสถานการณ์ COVID -19 ที่มี
ผลต่อการจัดการการเงินส่ วนบุคคลของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิ ชย์ในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของบุคลากรทางบินเชิงพาณิ ชย์
2. ศึกษาทัศนคติของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิ ชย์ต่อสถานการณ์ COVID -19
3. ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การจัด การการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากรทางการบิ น เชิ ง พาณิ ชย์ต่อ
สถานการณ์ COVID -19
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ด้ านประชากร ใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรบุคลากรทางการบินเชิงพาณิ ชย์ที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งหมด ซึ่ งคาดการณ์ได้ประมาณ 40,000 คน (สมาคมนักบินแห่ งประเทศไทย; ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน
พ.ศ.2563)

2. ด้ า นเนื้ อ หา การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เ พื่อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ และทัศ นคติ ของบุ ค คลากร
ทางการบินในสถานการณ์ COVID-19 ที่มีผลต่อการจัดการการเงินส่ วนบุคคลของบุคลากรทางการบินเชิ ง
พาณิ ชย์ ในด้านรายรับ รายจ่าย และสภาพหนี้สิน
3. ด้ านเวลา ช่วงระยะเวลาที่ใช้ทาการศึกษาอยูใ่ นช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2563
สมมติฐานการวิจัย
1. บุคลากรทางการบินที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่างกันจะมีการจัดการการเงินส่ วนบุคคลของ
บุคลากรทางการบินต่างกัน
2. ทัศนคติต่อสถานการณ์ COVID-19 มีผลต่อการจัดการการเงินส่ วนบุคคลของบุคลากรทางการ
บินเชิงพาณิ ชย์
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่ วนของผูบ้ ริ หารสายการบินและรัฐบาลสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการการเงินส่ วนบุคคลของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิ ชย์ในสถานการณ์
COVID-19 ไปประกอบการออกนโยบายการให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการบินเชิงพาณิ ชย์ที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
2. บุคลากรทางการบินเชิงพาณิ ชย์สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการ
การเงิ นส่ วนบุคคลไปประกอบการวางแผนการเงิ นเพื่อป้ องกัน ความเสี่ ยงต่อการเกิ ด เหตุการณ์ ฉุก เฉิ น
ทางการเงินในอนาคต รวมไปถึงการวางแผนการใช้จ่ายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ยงั เป็ นการกระตุน้
ให้เกิดการตระหนักในการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิ ชย์
การทบทวนวรรณกรรม
การจัดการการเงินส่ วนบุคคล
(Boone, David L. Kurtz, Douglas Hearth Louis E, 2000)ได้ก ล่าวถึ งว่าทฤษฎี ก ารจัด การการเงิ น
ส่ วนบุคคลมีหลายองค์ประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องและต้องมีการกาหนดเป้าหมายในการวางแผนทางการเงิน
ออกเป็ น 2 อย่างคือ (1) เป้าหมายระยะสั้น (Short-term Goals) และ (2) เป้าหมายระยะยาว (Long-term Goals)
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ ในการจัด การการเงิ น ส่ ว นบุ ค คล จึ ง ต้อ งมี ค วามยื ด หยุ่ น และสอดคล้อ งกับ
สภาพแวดล้อมภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั การติดตามปั จจัยภายนอก (External Factors) ของสังคมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่จะส่ งผลกระทบต่อการจัดการการเงินส่ วนบุคคลอย่างใกล้ชิดด้วย เช่น นโยบาย
ของรัฐบาล การบริ หารจัดการของระบบการเมือง ภาวะเศรษฐกิจซึ่ งต้องพิจารณาอย่างรอบครอบและให้
สอดคล้องกับแผนการจัดการการเงินส่ วนบุคคลด้วย
(Stillman, 1984) กล่ า วไว้ว่ า ทฤษฎี ตัว แบบของการจัด การการเงิ น ส่ ว นบุ ค คล แบ่ ง เป็ นเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องกับการบริ หารการเงินที่สาคัญต่าง ๆ 6 ลักษณะดังนี้ (1) การสร้างฐานะความมัน่ คงทางการเงิ น
(Financial Health) (2) การใช้เงินอย่างฉลาด (Spending Money Wisely) (3) การใช้เงินเพื่อที่อยูอ่ าศัย (Home

and Real Estate) (4) การสร้ างความมัน่ คงให้แ ก่ ชีวิตด้ว ยการทาประกัน ภัย (Insurance Program) (5) การ
ลงทุนประเภทต่าง ๆ (Diversified Investment Portfolio) (6) การวางแผนการเงินเพื่อสาหรับอนาคตยามปลด
เกษียณ (Retirement and Estate Planning)
(Lawrence J. Gitman, 2007) กล่าวว่าการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล (Personal Financial Planning)
กล่าวว่าการวางแผนการเงิ นส่ วนบุคคลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดนับเป็ นกุญแจสาคัญในการจัดการ
การเงินส่ วนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ได้
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการจัดการการเงินส่ วนบุคคล ประกอบไปด้วยเป้าหมายสองระยะ
คือ ระยะสั้นและระยะยาว โดยเป้าหมายทางการเงินมักเกี่ยวข้องกับความมัน่ คงทางการเงิน การลงทุนในที่
พักอาศัย การลงทุนในตราสารประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ และเพื่อให้
สามารถบรรลุผลสาเร็ จในการจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจะต้องพร้อมปรับเปลี่ยนแผนการ
จัดการทางการเงินอยูเ่ สมอ เช่นในสภาวะฉุ กเฉิ นอาจจะต้องปรับลดเป้าหมายทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิง่
แผนการเงินในระยะยาว เช่น การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ การสร้างสิ นทรัพย์เพื่อปล่อยเช่า ดังนั้นแผนการ
จัดการทางการเงินจึงต้องมีความยืดหยุ่นและต้องสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม โดย
จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบหากจะปรับเปลี่ยนแผนการเงิน ทั้งนี้การวางแผนการเงินจะต้องคานึงถึงกรอบ
ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และต้องมีการสารวจสภาวะทางการเงินเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไขให้
ประสบผลสาเร็ จตามเป้าหมายด้านการเงินที่วางไว้
ในการวิจยั ฉบับนี้ ได้มีการนาแนวคิดทฤษฎีการจัดการการเงินส่ วนบุคคลมาประยุกต์เป็ นคาถามใน
แบบสอบถามการวิจยั ทั้งในส่ วนของการวางแผนด้านรายรับ รายจ่าย และหนี้สิน เช่น คาถามเรื่ องการออม
เงิ น เผื่ อ ฉุ ก เฉิ น การชะลอการลงทุ น การปรั บ โครงสร้ า งหนี้ สิ น ให้มี ค วามยืด หยุ่น มากยิ่ง ขึ้ น และการ
ปรับเปลี่ยนอาชีพหรื อการเพิ่มทางเลือกอาชีพเพื่อความมัน่ คงทางการเงินหากเกิดวิกฤติอีกครั้ง เป็ นต้น
ความล้มละลายทางการเงิน
(Gapenski, 1997) กล่าวว่าความล้มละลายหรื อความล้มเหลวทางธุรกิจเป็ น 2 ประเภทคือ (1) ความ
ล้มเหลวเชิงเศรษฐกิจ (Economic Failure) หมายถึง ภาวะที่รายได้ของกิจการไม่เพียงพอต่อต้นทุนทั้งหมดที่
เกิดขึ้นของกิจการ (2) ความล้มเหลวทางการเงิน (Financial Failure) หมายถึงการที่กิจการอยู่ในภาวะที่ไม่
สามารถชาระหนี้ สินซึ่ งเป็ นภาระผูกพันของตนได้โดยอาจแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ (2.1) การไม่สามารถ
ชาระหนี้ ได้เชิ งเทคนิ ค (Technical Insolvency) คือ การที่กิจการไม่สามารถชาระหนี้ สินหมุนเวียนที่ครบ
กาหนดชาระได้ (2.2) การไม่สามารถชาระหนี้ได้หรื อภาวะล้มละลาย (Insolvency in Bankruptcy) คือ การที่
มูลค่าทางบัญชีของหนี้สินทั้งหมดของกิจการมากกว่ามูลค่าตลาดของสิ นทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ โดยเมื่อ
เกิดสภาวการณ์เช่นนี้จะทาให้กิจการมีโอกาสล้มละลายและนาไปสู่ การเข้ากระบวนการฟื้ นฟู
(Fitzpatrick, 1934) ความละลายทางธุ รกิจแบ่งออกออกเป็ น 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ระยะเวลาการบ่ม
(The Period of Incubation) คือระยะที่กิจการเริ่ มประสบภาวะที่ไม่ค่อยดีที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆโดยที่เจ้าของ

กิจการยังไม่ตระหนักถึงสิ่ งที่เกิดขึ้น ขั้นที่ 2 ระยะการขาดสภาพคล่อง (Financially Embarrassed) คือระยะที่
กิจการเริ่ มมีปัญหาขาดเงินสดในการจ่ายชาระหนี้ ให้ตรงกาหนด ในช่วงนี้ กิจการยังคงมีสินทรัพย์มากกว่า
หนี้สิน แต่สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็ นสิ นทรัพย์ที่มีสภาพคล่องน้อย เช่น ลูกหนี้การค้า หรื อสิ นค้าคงเหลือ ขั้นที่
3 ระยะการล้มละลาย (Financial Insolvency) คือระยะที่กิจการไม่สามารถชาระหนี้ สินได้ซ่ ึ งถือว่าเป็ นจุด
วิกฤตของกิจการจนส่ งผลต่อไปในขั้นที่ 4 ระยะการล้มละลายอย่างสิ้ นเชิ ง (Total Insolvency) คือระยะที่
กิจการมีหนี้ สินมากกว่าสิ นทรัพย์ เป็ นช่วงที่กิจการไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาวะล้มละลายได้ ช่วงนี้ เจ้าหนี้จะ
เข้ามามีความเกี่ยวข้องกับกิจการอาจจะเป็ นการปรับโครงสร้างหนี้หรื อเข้ามาเข้าควบกิจการขั้นที่ 5 ระยะการ
ล้มละลายโดยสมบูรณ์ (Confirmed Insolvency) ระยะนี้จะค่อนข้างใกล้เคียงกับระยะที่ 4 ซึ่ งกิจการยังคงอยู่
ในภาวะล้มละลาย แต่ข้ นั นี้จะมีกระบวนการทางกฎหมายมาเกี่ยวข้องเพื่อป้องกันผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหนี้
ของกิจการ
(Altman., 1968) ได้พฒั นาแบบจาลองการพยากรณ์การล้มละลายโดยใช้วิธีการวิเคราะห์
จาแนกประเภท (Multiple Discriminant Analysis) มี วตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาตัวแปรที่ สามารถคาดการณ์
ลักษณะของบริ ษทั ที่จะล้มละลาย บริ ษทั จากผลการศึกษาได้แบบจาลองที่ใช้พยากรณ์การล้มละลายด้วยค่า
Z-score ดังนี้
𝑧 = 0.12𝑥1 + 0.014𝑥2 + 0.033𝑥3 + 0.006𝑥4 + 0.999𝑥5

โดยที่ 𝑥1 = working Capital / Total Assets, 𝑥2 = Retained Earrings / Total Assets, 𝑥3 = EBIT / Total
Assets, 𝑥4 = Market Value Equity Book Value of Total Debt, 𝑥5 = Sales / Total Assets Z = Overall index
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคือถ้าค่า Z มากกว่า 2.99 พยากรณ์วา่ ธุรกิจจะไม่ประสบภาวะล้มละลาย
แต่ถา้ ค่า Z มีค่าน้อยกว่า 1.81 พยากรณ์ว่าธุ รกิจจะประสบภาวะล้มละลายและถ้าค่า Zอยู่ระหว่าง 1.81 กับ
2.99 จะถูกจัดอยู่ใน“ Gray Zone” แสดงว่ามีโอกาสผิดพลาดเกิดขึ้นจากการพยากรณ์ ซึ่ งจากการทดสอบ
แบบจาลองพบว่า แบบจาลองสามารถพยากรณ์บริ ษทั ที่ไม่ลม้ ละลายกับบริ ษทั ที่ไม่ลม้ ละลายล่วงหน้า 1 ปี
ได้ถูกต้องถึง 95%
ทฤษฎีการล้มละลายทางการเงินที่กล่าวถึงอัตราส่ วนทางการเงินที่เหมาะสมในการดาเนิ นธุ รกิจ มี
ผลต่ออัตราการล้มละลายของบริ ษทั ดังนั้นจากกรณี การยื่นคาร้องขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย ของ
บริ ษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) เมื่ อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เมื่ อศึ กษาอัตราส่ วนหนี้ สิน ต่ อ
สิ นทรัพย์รวม (Debt to Total Asset Ratio) พบว่ามีหนี้สินมากกว่าสิ นทรัพย์รวมถึง 25 เท่า และในอัตราส่ วน
หนี้ สิ น ต่ อ ทุ น '' (Debt to Equity Ratio) พบว่า มี ห นี้ สิ น มากกว่า ทุ น ถึ ง 70 เท่ า จากข้อ เท็จ จริ ง ทางการเงิ น
ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าบริ ษทั การบินไทยอยูใ่ นภาวะมีหนี้สินล้นพ้นตัวและมีโอกาสในการล้มละลายสู งมาก
บทสัมภาษณ์คุณกิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผูอ้ านวยการอาวุโสและนักกลยุทธ์ บริ ษทั หลักทรัพย์ยโู อบี
เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน).และ คุณบรรยง พงษ์พานิ ช ประธานกรรมการบริ หาร กลุ่มธุ รกิจ
การเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) และอดีตกรรมการบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) มีการวิเคราะห์ที่
ตรงกันหลายประการ เช่น ปั ญหาเชิ งโครงสร้าง และศักยภาพในการแข่งขัน โดยปั ญหาเชิงโครงสร้างนั้น

พบว่าจานวนสัดส่ วนของพนักงานขององค์กรมีจานวนมากเกินไปเมื่อเทียบกับองค์กรขนาดเดียวกันที่อยูใ่ น
อุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้นเพื่อจะสร้างประสิ ทธิภาพในการทางาน (Efficiency) โดยคานึงถึงความสามารถ
ในการผลิต (Capability) ตลอดจนการทางาน (Working) ที่ทาให้เกิดผลลัพธ์ (Output) ที่มีคุณภาพ (Quality
Product) รวมไปถึงการลดต้นทุน (Cost Reduction)ในส่ วนที่ไม่จาเป็ น เช่น ค่านายหน้าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ค่าดาเนินการส่ วนที่ไม่จาเป็ น รวมไปถึงสวัสดิการของพนักงานที่ตอ้ งปรับลดลง ขณะเดียวกันบริ ษทั จะต้อง
กระตุน้ ให้บริ ษทั ย่อย ( Subsidiary Company ) .ในเครื อ เช่น ครัวการบินไทย ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
โดยความสามารถในการแข่งขันของการบินไทยยังถือว่าน่าเป็ นห่วง เนื่องจากความสามารถในการแข่งขันมี
ผลโดยตรงต่อความสามารถในการทากาไร เช่น การบินไทยมีอตั ราส่ วนการขนส่ งผูโ้ ดยสาร (Load Factor)
80% แต่ขาดทุน 4,500 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3 ปี เดียวกันสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ ไลน์ที่มีการจองที่นั่ง
โดยสาร 81% และกาไร 5,000 ล้านบาท จากข้อเท็จจริ งดังกล่าวสามารถนาไปสู่ สมมติฐานทางการเงินได้ 2
ประการ คือ (1) การขายสิ นค้าราคาถูกกว่าต้นทุน และ (2) ต้นทุนในการขายสิ นค้าแพงเกินไป แต่เมื่อเทียบ
ราคาตัว๋ โดยสารของการบินไทยที่สูงกว่าราคาตลาด จึงอาจสรุ ปได้ว่าต้นทุนที่ดาเนินกิจการสู งเกินไป ซึ่ งมี
กรณี ศึก ษาหลายสายการบิ น เช่ น สายการบิ น ฟิ ลิ ปปิ นส์ แ อร์ ไลน์ (Philippine Airlines) ที่ เ ผชิ ญกับภาวะ
ขาดทุนอย่างหนักในฝ่ ายช่างซ่ อมบารุ งเครื่ องบิน จึงได้จา้ งด็อยท์เชอลุฟท์ฮนั ซ่ า อาเก (Deutsche Lufthansa
AG) ซึ่ งเป็ นสายการบินใหญ่ที่สุดของประเทศเยอรมนี เข้ามาบริ หาร โดยได้ปรับลดพนักงานในแผนกลง
ครึ่ งหนึ่งเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการทางาน (Productivity)
ในอดีตความได้เปรี ยบในการแข่งขันของการบินไทย คือ การผูกขาดทางการค้า แต่เมื่อมีการเปิ ดเสรี
การบิ น และต้องแข่งขัน กับสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า (Low-cost Airline) จึ งสะท้อนให้เห็ นความสามารถที่
แท้จริ งในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ซึ่งรัฐวิสาหกิจในปั จจุบนั ต้องมีการปรับตัวให้เพื่อตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภค
เช่น บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด (ปณท) ที่มีการปรับตัวเพื่อแข่งขันกับระบบขนส่ งเอกชนที่เข้ามาในประเทศ
ไทยจนสามารถอยูร่ อดในสภาพการแข่งขันในยุคปัจจุบนั
ทัศนคติ
(Schiffman, 1994) ได้ให้ความหมายของทัศนคติว่าเป็ นความโน้มเอียงที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ทาให้มี
พฤติกรรมที่มีต่อสิ่ งหนึ่ งและได้กาหนดองค์ประกอบทัศนคติไว้ 3 ส่ วนดังนี้ (1) ความเข้าใจ (Cognitive
Component) คือความรู ้ (Knowledge) การรับรู ้ (Perception) ความเชื่ อ (Beliefs) ซึ่ งแตกต่างกันไปในแต่ละ
บุ ค คล การรั บ รู ้ (2) ความรู ้ สึ ก (Affective Component) จะสะท้อ นอารมณ์ (Emotion) หรื อความรู ้ สึ ก
(Feeling) ที่มีต่อความคิดหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง (3) พฤติกรรม (Conative Component หรื อ Behavior หรื อ Doing)
จะสะท้อนถึงแนวโน้มการกระทาที่แสดงออก
(Gibson, 2000) กล่ า วว่า ทัศ นคติ เ ป็ นส่ ว นที่ ยึด ติ ด แน่ น กับ บุ ค ลิ ก ภาพของบุ ค คลเรา ดัง นั้น การ
เปลี่ ย นแปลงในองค์ป ระกอบหนึ่ ง ท าให้เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลงในอี ก องค์ป ระกอบหนึ่ ง ซึ่ ง ทัศ นคติ 3
องค์ประกอบมี ดังนี้ (1) ความรู ้ สึก (Affective) ได้รับการถ่ายทอดการเรี ยนรู ้ มาจากกลุ่มคนใกล้ชิด เช่ น

ครอบครัว เพื่อน สังคม (2) ความรู ้ความเข้าใจ (Cognitive) ประกอบด้วยการรับรู ้ของบุคคลความคิดเห็นและ
ความเชื่อของบุคคล (3) พฤติกรรม (Behavioral) หมายถึง แนวโน้มหรื อความตั้งใจ (Intention) ของคนที่จะ
แสดงบางสิ่ งบางอย่างหรื อที่จะกระทา
(Katz, 1960) ได้ก ล่ า วถึ ง หน้า ที่ ข องทัศ นคติ ที่ ส าคัญ 4 ประการดัง นี้ (1) หน้า ที่ ใ นการปรั บ ตัว
(Adjustment Function) ทัศนคติช่วยให้สามารถปรับตัวเข้าหาสิ่ งที่ทาให้ได้รับความพึงพอใจ ขณะเดียวกันก็
หลีกเลี่ยงต่อสิ่ งที่ไม่ปรารถนาไม่พอใจ (2) หน้าที่ในการป้องกันตน (Ego – defensive Function) ทัศนคติช่วย
ปกป้องภาพลักษณ์แห่ งตน (Ego or Self Image) ต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจและแสดงออกมาเป็ น
กลไกที่ป้องกันตนเอง (3) หน้าที่ในการแสดงออกของค่านิยม (Value Expressive Function) จะแสดงลักษณะ
ที่แท้จริ งของตนเองที่จะสร้างความพอใจให้กบั บุคคลที่แสดงทัศนคติน้ นั ออกมา (4) หน้าที่ในการแสดงออก
ถึงความรู ้ (Knowledge Function) มนุษย์แสวงหาความมัน่ คง ความหมาย ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ งเหล่าต่าง ๆ
ทัศนคติจะเป็ นสิ่ งที่ใช้ประเมิน และทาความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
(Kelman, 1967) ได้อธิ บายถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยมีความเชื่อว่าทัศนคติอย่างเดียวกัน อาจ
เกิ ดในตัวบุคคลด้วยวิธีที่ต่างกัน จากความคิดนี้ โดยได้แบ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติออกเป็ น 3
ประการคือ (1) การยินยอม (Compliance) จะเกิดได้เมื่อบุคคลยอมรับสิ่ งที่มีอิทธิพลต่อตนเอง และมุ่งหวังจะ
ได้รับความพอใจจากบุ คคลหรื อกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิ พล (2) การเลียนแบบ (Identification) การเลียนแบบ
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่ งเร้าหรื อสิ่ งกระตุน้ ซึ่ งการยอมรับนี้ เป็ นผลมาจากการที่บุคคลต้องการจะสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีหรื อที่พอใจระหว่างตนเองกับผูอ้ ื่น (3) ความต้องการที่อยากจะเปลี่ยน (Internalization)
เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่ งที่มีอิทธิ พลเหนือกว่าซึ่ งตรงกับความต้องการภายในค่านิยม
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในลักษณะนี้จะสอดคล้องกับค่านิยมที่บุคคลมีอยูเ่ ดิม
(ศิวนารถ กิตติวฒั น์, 2551) การวัดทัศนคติ เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญ เพราะการรู ้ถึงทัศนคติของบุคคล
หรื อกลุ่มคนที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งว่าเป็ นไปในทิศทางใดและมีความเข้มมากน้อยแค่ไหนจะทาให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
สามารถคาดการณ์พฤติกรรมที่อาจจะเกิ ดขึ้นของบุคคลนั้นได้ และสามารถวางแผนดาเนิ นการได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพโดยการวัดทัศนคติอาจทาได้หลายวิธี ดังนี้ (1) การสังเกต (Observation) เป็ น
วิธีการศึกษาพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดแล้วนาข้อมูลที่สังเกตนั้นไปอนุ มานว่า
บุคคลนั้นมีทศั นคติต่อสิ่ งนั้นอย่างไร (2) การสัมภาษณ์ (Interview) เป็ นวิธีวดั ที่ถูกนามาใช้บ่อยครั้งเพราะมี
ความสะดวกและง่ายต่อการวัดเช่นการใช้คาถามปลายเปิ ด (Open-ended Question) (3) แบบรายงานตนเอง
(Self-Report) เป็ นวิ ธี ก ารศึ ก ษาทัศ นคติ โ ดยใช้แ บบรายงานตัว เองนี้ มัก จะถู ก สร้ า งขึ้ น ในรู ป แบบของ
เครื่ องมือวัดที่เรี ยกว่ามาตรวัด (Scale) เช่นมาตรวัดทัศนคติของเทอร์สโตน (Thurstone) และมาตรวัดทัศนคติ
ของลิเคิร์ท (Likert) เป็ นต้น
ทัศนคติ คือ ความโน้มเอียงที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ส่งผลทาให้มีความรู ้สึกหรื อพฤติกรรมต่อสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ง ทัศนคติประกอบไปด้วยการรับรู ้ที่จะส่ งผลต่อความรู ้สึกและสะท้อนไปยังพฤติกรรม โดยมักได้รับการ
ถ่ายทอดทัศนคติ จ ากบุ คคลใกล้ชิด ทัศนคติ ต่อสถานการณ์ ต่า ง ๆเกิ ด จากความรู ้ ที่สะสม การประเมิ น

สถานการณ์เพื่อแสดงออกเป็ นพฤติกรรม ทั้งนี้ทศั นคติยงั มีหน้าที่ในการปรับตัวให้สามารถเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันกับสังคม และป้องกันตนเองโดยการสร้างความนับถือตนเอง และหลีกเลี่ยงสิ่ งที่ไม่พึงประสงค์ การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติจะประกอบไปด้วยการยินยอมต่อบุคคลหรื อกลุ่มสังคมที่มีอิทธิ พล การเลียนแบบตาม
บุคคลที่มีผลต่อการโน้มน้าวจิตใจ และความต้องการเปลี่ยนแปลงซึ่ งเกิดจากค่านิ ยมภายในของตัวบุคคล
การวัดทัศนคติจะทาให้สามารถคาดการณ์พฤติกรรมของบุคคลเพื่อวางแผนจัดการได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิ ทธิภาพ
อุตสาหกรรมการบิน
ประวัติความเป็ นมาของธุรกิจการบินโลกเริ่ มโดยพี่นอ้ งตระกูลไรท์ (Wright) ชาวสหรัฐอเมริ กาเมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.1903 ซึ่ งธุ รกิจการบินเริ่ มต้นด้วยการขนส่ งไปรษณี ยภัณฑ์เป็ นประจาระหว่างนคร
นิ วยอร์ กกับนครปารี สในปี ค.ศ.1927 และเริ่ มมีการขนส่ งผูโ้ ดยสารเป็ นประจาเมื่อปี ค.ศ.1935 ต่อมาใน
เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1944 รัฐบาลสหรัฐอเมริ กาได้ส่งสาสน์ไปยังประเทศต่าง ๆ ที่เป็ นพันธมิตรและเป็ น
กลางรวม 55 ประเทศเข้าร่ วมประชุม และได้ลงนามในกรมสารสุ ดท้ายเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ.1944 โดยมี
ผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ.1945 ในนามอนุสัญญาชิคาโก จึงเกิดองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization; ICAO) ทาให้กิจการขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ
เจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว ธุรกิจการบินไทยเริ่ มในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยเริ่ ม
จากการบินทหารซึ่ งทาการทดลองขนส่ งไปรษณี ยภัณฑ์เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2463 จากกรุ งเทพฯนครราชสี มาในปี พ.ศ.2467 ต่อมาในปี พ.ศ.2490 ได้จดั ตั้งบริ ษทั เดินอากาศ จากัด ขึ้นรับโอนกิจการขนส่ ง
ทางอากาศจากกองทัพอากาศมาดาเนิ นการภายในประเทศและประเทศใกล้เคียงในปี พ.ศ.2502 บริ ษทั
เดินอากาศไทย จากัด ร่ วมกับบริ ษทั การบินสแกนดิเนเวียนจัดตั้งบริ ษทั การบินไทย จากัด ขึ้นทาการบิน
ระหว่างประเทศจนกระทั้งวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2531 จึงรวมบริ ษทั เดินอากาศไทย จากัด และบริ ษทั การบิน
ไทย จากัด เข้าด้วยกัน โดยใช้ชื่อว่าบริ ษทั การบินไทย จากัด
ปัจจัยความเสี่ ยงของอุตสาหกรรมการบิน มีดงั นี้ (1) ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง เป็ นปัจจัยที่มีความผันผวน
อย่างต่อเนื่องบริ ษทั การบินส่ วนใหญ่จึงต้องจัดทาประกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของน้ ามันอากาศยาน
(Fuel Hedging) (2) อัต ราแลกเปลี่ ย น เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ในอุ ต สาหกรรมการบิ น มัก มี ร ายได้เ ป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศมากกว่า 1 สกุลเงิน แต่ละบริ ษทั จึงต้องบริ หารความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพโดยมักจะใช้นโยบายการจัดให้รายจ่ายเป็ นเงิ นสกุลเดี ยวกับรายได้มากที่สุด (Natural
Hedging) (3) อัตราดอกเบี้ย เพื่อระดมทุนในการจัดซื้ อเครื่ องบิน เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการลงทุน ซึ่ งในบาง
กรณี อาจเป็ นหนี้สินที่กาหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยมีผลให้ตน้ ทุนการกูย้ ืมใน
อนาคตขอบริ ษทั ในอุตสาหกรรมการบินเพิ่มขึ้น (4) อายุอากาศยาน ค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาเครื่ องบินที่มี
อายุการใช้งานมานานจะสู งกว่าค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาเครื่ องบินที่ใหม่กว่า (5) การแข่งขันเชิงรุ กจาก
สายการบินต้นทุนต่า (Low Cost Carrier: LCC) และสายการบินใหม่ (New Comers) อาจส่ งผลให้บางบริ ษทั

เสี ยโอกาสทาการบินในเส้นทางใหม่รวมไปถึงอาจจะสู ญเสี ยลูกค้าได้ เนื่ องจากสายการบินต้นทุนต่า มัก
แข่งขันกันที่ราคาตัว๋ โดยสาร (6) ความผันผวนของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการบินมีลกั ษณะเฉพาะตัวคือมี
อัต ราก าไรต่ า และมี ต้น ทุ น คงที่ สู ง ซึ่ ง ค่ า ใช้จ่ า ยส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้เ ปลี่ ย นแปลงตามอัต ราส่ ว นการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสาร (Load Factor) ในขณะที่รายได้ที่เกิดจากแต่ละเที่ยวบินจะสัมพันธ์โดยตรงกับจานวนผูโ้ ดยสาร
หรื อสิ นค้าที่รับขน (7) ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น การก่อการร้าย การระบาดของโรค หรื อสภาวะ
อากาศแปรปรวน
อุตสาหกรรมการบินเป็ นกลุ่มธุรกิจที่ตอ้ งใช้บุคลากรที่มีความรู ้หลายภาคส่ วน ทั้งฝ่ ายให้บริ การกับ
ผูโ้ ดยสารโดยตรง เช่น นักบินพาณิ ชย์ พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน พนักงานภาคพื้น และฝ่ ายอานวยการ
บริ หารเพื่อให้เกิดความคล่องตัวของกิจการ เช่น แผนกการเงิน แผนกการตลาด รวมไปถึงฝ่ ายสนับสนุน เช่น
วิศวกรซ่ อมบารุ ง ด้วยลักษณะของกิจการที่มีบุคลากรเป็ นจานวนมากทาให้ตน้ ทุนสู ง และต้องมีการลงทุน
ในการคัดเลือกเพื่อผลิตบุคลากร เช่น ศิษย์การบินหรื อนักเรี ยนทุนสายการบิน ทั้งนี้อุตสาหกรรมการบินยัง
ต้องดาเนินกิจการภายใต้กฎระเบียบการบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ นับว่าธุรกิจการบินเป็ น
ธุรกิจที่มีท้งั ความเสี่ ยงและความกดดันสู งในการประกอบกิจการ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ
- ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งในบริ ษทั รายได้ต่อเดือน
- ทัศนคติของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิ ชย์ต่อสถาณการณ์ COVID-19 ได้แก่
2. ตัวแปรตาม
- การจัดการการเงินส่ วนบุคคลของบุคลากรการบินเชิงพาณิ ชย์ในด้านรายรับ ด้านรายจ่าย และด้าน
หนี้สิน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) และ มีการเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล โดยการสารวจจากแบบสอบถาม (Question) ซึ่ ง ได้รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ ากผูเ้ ชี่ ย วชาญทางด้า น
การศึกษางานวิจยั เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาและเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หลังจาก
นั้น น าไปทดลองใช้ (Try-out) กับ บุ ค ลากรทางการบิ น เชิ ง พาณิ ช ย์ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบทางการเงิ น จาก
สถานการณ์ COVID-19 โดยจะท าการทดสอบเบื้ อ งต้น (Pre-test) เพื่ อ หาความน่ า เชื่ อ ถื อ ด้ว ยวิ ธี ค รอน
แบคอัลฟ่ า (Cronbach’s Alpha) จากโปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ โดยผลการทดสอบแบบสอบถามทั้ง
ฉบับต้องมีความเชื่ อมัน่ (α)ไม่ต่ากว่า 0.7 ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยแบบสอบถามในงานวิ จยั เล่มนี้ มี
ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 0.824 โดยหมายความว่ามีความน่าเชื่อถือสู งและสามารถนาไปเก็บข้อมูลได้

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะนามาใส่ รหัสและแปลงค่าเป็ นตัวเลข เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับ
การวิจยั ในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปั จจัยที่มีผลต่อการจัดการการเงินส่ วนบุคคลของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิ ชย์ในสถานการณ์ COVID-19
จาแนกตามปั จจัยประชากรศาสตร์ และแต่ละด้านของทัศนคติ ซึ่ งใช้วิธีการประมวลผลหาค่าทางสถิติดว้ ย
เครื่ องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป (SPSS) โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิ ง
กลุ่ม คือ ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงานในบริ ษทั และรายได้ต่อเดือน
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิ งปริ มาณ
ได้แก่ ระดับทัศนคติของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิ ชย์ต่อสถานการณ์ COVID-19
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
2.1 กลุ่มตัวอย่างบุคลากรทางการบินเชิ งพาณิ ชย์ ซึ่ งจาแนกตามเพศ จะใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบ T-test
2.2 กลุ่ ม ตัว อย่า งบุ ค ลากรทางการบิ น เชิ ง พาณิ ช ย์ ซึ่ ง จ าแนกตามอายุ ระดับ การศึ ก ษา
ตาแหน่งงานในบริ ษทั และรายได้ต่อเดือน จะใช้การวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One
– way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปสู่ การเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD
2.3 เพื่อศึกษาทัศนคติของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิ ชย์ต่อสถานการณ์ COVID-19 ที่มีผลต่อการจัดการ
การเงินของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิ ชย์ ผูว้ ิจยั จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) ซึ่ งผูว้ ิ จ ัย ทาการวิเ คราะห์องค์ประกอบเชิ งโครงสร้ างด้วยวิ ธี Principal Component
Analysis (PCA) ในการหาจานวนขององค์ประกอบ (Factor) ที่เกิดจากข้อคาถามต่าง ๆ และกาหนดค่าใน
โปรแกรมสาเร็ จรู ป ในการทา Principal Component Analysis จะได้ค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) ซึ่งค่า
น้ าหนักปัจจัยในแต่ละด้านปัจจัยทางการตลาดออนไลน์แต่ละข้อคาถามมีค่ามากกว่า 0.3 หมายความว่าแต่ละ
คาถามมีค่าน้ าหนักที่ดี
สรุปผลการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่งออกเป็ นเพศชาย 60.4% และเพศหญิง
39.6% โดยส่ วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 26 – 35 ปี คิดเป็ น 42.2% ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง คือ
ระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ น 63.4% ตาแหน่งในบริ ษทั ส่ วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานภาคพื้นคิดเป็ น
34.8% และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนส่ วนใหญ่อยู่ที่ 10,000 – 20,000 บาท และ 20,001– 30,000 บาท มีจานวน
เท่ากันมากที่สุดคือ คิดเป็ น 27%

ทัศนคติต่อสถานการณ์ COVID-19 ของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิ ชย์ในภาพรวม มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.171 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านมาตรการความช่วยเหลือ
ของภาครัฐ รองลงมา คือ ด้านความอยูร่ อดของอุตสาหกรรมการบิน และน้อยที่สุดคือ ด้านการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางการเงิน
ด้านมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐพบว่า รัฐบาลควรมีแผนรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิ นที่
กระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.642 รองลงมา คือ รัฐบาลควรให้เงินกูอ้ ตั ราดอกเบี้ย
ต่า (Soft loan) ตามข้อเสนอของแต่ละสายการบิน ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.568 และ รัฐบาลควรช่วยเหลือเรื่ อง
ภาระทางการเงิน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.166 รองลงมาตามลาดับ และน้อยที่สุดคือ การมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา
5,000 บาทจากรัฐบาลเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.874
ด้านความอยู่รอดของอุตสาหกรรมการบินพบว่า รัฐบาลควรให้ความสาคัญกับความอยู่รอดของ
อุตสาหกรรมการบิน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.582 รองลงมา คือ สายการบินบางสาย อาจล้มละลายจาก
สถานการณ์ COVID-19 ซึ่ งมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.266 และ เมื่ อ สถานการณ์ COVID-19 จบลงแต่ จ านวน
ผูโ้ ดยสารลดลง ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.150 รองลงมาตามลาดับ และน้อยที่สุดคือ อุตสาหกรรมการบินจะไม่
สามารถฟื้ นตัวได้ภายใน 1-2 ปี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.722
ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเงิ นพบว่า หลังจากสถานการณ์ COVID-19 ต้องออมเงิ นเผื่อ
สถานการณ์ฉุกเฉิ น มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.632 รองลงมา คือ การนาเงินออมมาใช้ในสถานการณ์ COVID19 ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.266 และ การหารายได้จากช่ องทางอื่นในสถานการณ์ COVID-19 ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.016 รองลงมาตามลาดับ และน้อยที่สุดคือ การต้องเปลี่ยนสายอาชีพเนื่ องจากสถานการณ์ COVID19 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.168
การจัดการการเงินส่ วนบุคคลของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิ ชย์ในภาพรวม มีระดับการปฏิบตั ิอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.480 โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้าน
รายจ่าย รองลงมา คือด้านรายรับ และน้อยที่สุดคือด้านหนี้สิน
ด้านรายจ่ายพบว่า ส่ วนใหญ่มีการวางแผนตัดค่าใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อยเนื่ องจากสถานการณ์ COVID-19
รองลงมา คือ การชะลอแผนการลงทุน ทั้งนี้ ก็ยงั มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่ องจากสถานการณ์ COVID-19 และ
น้อยที่สุดคือ การซื้อประกันสุ ขภาพในสถานการณ์ COVID-19
ด้านรายรับพบว่า ส่ วนใหญ่เงินเดือนประจาที่ได้รับจากสายการบินลดลงในสถานการณ์ COVID-19
รองลงมา คือ การหารายได้ทดแทน และ การนาเงินออมมาใช้ หรื อขอกูย้ มื เงินในสถานการณ์ และน้อยที่สุด
คือ การเปลี่ยนอาชีพ การบังคับลาโดยไม่จ่ายเงินเดือน ให้ออกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
ด้า นหนี้ สิ น พบว่า ส่ ว นใหญ่ ข อพัก การช าระหนี้ กับ สถาบัน การเงิ น ในสถานการณ์ COVID-19
รองลงมา คือ ขอปรับโครงสร้างหนี้กบั สถาบันการเงินในสถานการณ์ COVID-19 และ ขายสิ นทรัพย์เพื่อนา
เงิ น มาช าระหนี้ เนื่ อ งจากสถานการณ์ COVID-19 และน้อ ยที่ สุ ด คื อ การยิน ยอมให้ส ถาบัน การเงิ น ยึด
ทรัพย์สินเพื่อชาระหนี้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ทัศนคติต่อสถานการณ์ COVID-19 มีผลต่อการจัดการการเงินส่ วนบุคคลของบุคลากรทางการบิน
เชิงพาณิ ชย์ จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยมีตวั แปรอิสระทั้งหมด 3 ตัวแปรพบว่า ตัวแปรอิสระจานวน 2
ตัวแปรมีผลต่อการจัดการการเงินส่ วนบุคคลของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิ ชย์ในสถานการณ์ COVID-19
โดยภาพรวม เรี ยงลาดับจากด้านที่มีผลสู งสุ ดคือ ด้านด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเงินรองลงมาคือ
ด้านความอยูร่ อดของอุตสาหกรรมการบิน
ดังนั้นจึงสรุ ปบุคลากรทางการบินที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เช่ น เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตาแหน่ งในบริ ษทั และรายได้ต่อเดือนต่างกัน จะมีการจัดการการเงินส่ วนบุคคลของบุคลากรทางการบิน
ต่างกัน
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งนี้
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการการเงินส่ วนบุคคล
ของบุคลากรทางการบินเชิ งพาณิ ชย์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนรับมือ
การช่วยเหลือ และป้องกันทางการเงินแก่บุคลากรทางการบินหากเกิดวิกฤติข้ ึนอีกครั้งในอนาคต โดยผูว้ ิจยั มี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ผลการวิ จ ัย ในด้า นทัศนคติ ข องบุ ค ลากรทางการบิ น ต่ อสถานการณ์ COVID-19 ชี้ ใ ห้เ ห็ น ว่า
บุคลากรทางการบินต้องการความช่วยเหลือของภาครัฐ (ตารางที่ 8) โดยเฉพาะในเรื่ องการวางแผนรับมือกับ
สถานการณ์ฉุกเฉิ นที่กระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน (ตารางที่ 9) ทั้งนี้ บุคลากรทางการบินยังมีความเห็นว่า
รัฐบาลควรสนับสนุนเงินกูอ้ ตั ราดอกเบี้ยต่า (Soft loan)แก่สายการบิน เพื่อจะสามารถนาเงินดังกล่าวไปฟื้ นฟู
กิจการได้ และในด้านความอยูร่ อดของอุตสาหกรรมการบิน (ตารางที่ 11) ชี้ให้เห็นว่าในบุคลากรทางการบิน
มี ค วามเห็ น ว่า รั ฐ บาลความให้ค วามส าคัญ ต่ อ การอยู่ร อดของสายการบิ น ทั้ง นี้ บุ ค ลากรทางการบิ น ยัง
คาดการณ์วา่ สายการบินบางสายอาจจะล้มละลายเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19ซึ่ง หากเกิดการล้มละลาย
ของสายการบินจะกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นอัตราการว่างงานใน
ประเทศ ซึ่งจะส่ งผลทาให้การบริ โภคของภาคประชาชนลดลงซึ่งส่ งผลทาให้เศรษฐกิจชะลอตัวได้
2. ผลการวิ จ ัย ในด้า นการจัด การการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากรทางการบิ น เชิ ง พาณิ ชย์พ บว่า
บุคลากรทางการบินมีรายรับจากเงินเดือนประจาลดลง จึงต้องนาเงินออมเผื่อฉุ กเฉิ นมาใช้จ่ายหรื อกูเ้ งินมา
เพื่อใช้จ่ ายในสถานการณ์ COVID-19 โดยบุ คลากรทางการบิ น มี ก ารขอพัก ชาระหนี้ รวมถึ งเจรจาปรั บ
โครงสร้ างหนี้ ทั้งนี้ การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ เพื่อหาปั จจัยที่ ส่งผลต่ อการจัดการทางการเงิ นของ
บุคลากรทางการบินเชิงพาณิ ชย์ในสถานการณ์ COVID-19 พบว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินและ
ความอยูร่ อดของอุตสาหกรรมการบินมีผลต่อการจัดการทางการเงิน ทั้งในด้านรายรับ รายจ่าย และหนี้สิน
ของบุคลากรทางการบิน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาช่วยเหลือในด้านการเงินตามที่สมาคมนักบิน
ไทยได้นาเสนอต่อคณะรัฐบาลไว้ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยให้พนักงานที่มีรายได้ไม่ถึง 1.5 แสน
บาทต่อปี ให้สามารถใช้สิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกัน และขอให้รัฐบาลช่วยในเรื่ อง

มาตรการภาษีของพนักงานสายการบินที่มีเงินเดือนสู ง รวมถึงปั ญหาหนี้สินโดยเฉพาะการประนอมหนี้กบั
สถาบันการเงิน
ข้ อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งถัดไป
1. ควรมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) หรื อ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึกมากขึ้น
2. ควรมีการเพิ่มปั จจัยด้านอื่นในตัวแปรอิสระเพื่อให้ทราบถึงปั จจัยที่ส่งผลการจัดการการเงินส่ วน
บุคคลของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิ ชย์ เช่น ระยะเวลาในการทางาน จานวนสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ ง
ดูแล ภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน เป็ นต้น
3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในด้านการวางแผนทาประกันสุ ขภาพในกลุ่มบุคลากรทางการบิน การลงทุน
เพื่อกระจายความเสี่ ยงทางการเงินของบุคลากรทางการบิน และสภาวะหนี้สินของบุคลากรทางการบิน เพื่อ
เป็ นการต่อยอดงานวิจยั ฉบับนี้
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