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บทคัดย่อ 
การวิจยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของบุคลากรทางบินเชิงพาณิชย ์

(2) ศึกษาทศันคติของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชยต่์อสถานการณ์ COVID -19 (3) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การจดัการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชยต่์อสถานการณ์ COVID - 19โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ บุคลากรทางการบินเชิงพาณิชยท่ี์ไดรั้บผลกระทบทางการเงิน จ านวน 500 คน 
ใชสู้ตรการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 
และยอมรับค่าความคาดเคล่ือนไดร้้อยละ 5  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นค าถาม
เก่ียวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกับทัศนคติใน
สถานการณ์ COVID-19 ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัการจดัการการเงินส่วนบุคคล
ของผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนท่ี 4 เป็นค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัผลกระทบทางการเงินดา้นอ่ืน ๆของ
บุคลากรทางการบินเชิงพาณิชย ์ในสถานการณ์ COVID-19 



ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรทางการบินท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งในบริษทั และรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะมีการจดัการการเงินส่วนบุคคลต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และทศันคติต่อสถานการณ์ COVID-19 ของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชยใ์นดา้น
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเงิน และดา้นความอยูร่อดของอุตสาหกรรมการบิน มีผลต่อการจดัการการเงิน
ส่วนบุคคลในสถานการณ์ COVID-19 ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นรายรับ รายจ่าย และหน้ีสิน 
ค าส าคญั : บุคลากรทางการบินเชิงพาณิชย,์ ทศันคติ, การจดัการการเงิน, 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 
 

บทน า 
เศรษฐกิจในระดบัโลกรวมถึงในประเทศไทยไดรั้บผลของการชะลอตวัทางเศรษฐกิจสะสมตั้งแต่

ปลายปี 2562 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสงครามทางการคา้และค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าข้ึน การเกิดเกิดเหตุการณ์
วิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นับว่าเป็นการซ ้ าเติมเศรษฐกิจไทยอย่างหนกั โดย
ส่งผลให้หลายภาคส่วนของธุรกิจในประเทศตอ้งหยุดชะงกั ซ่ึงบางธุรกิจสามารถปรับตวัโดยใชช่้องทาง
ออนไลน์ในการประกอบกิจการต่อไปได้ ในขณะท่ีบางธุรกิจไม่สามารถปรับตวัได้ และเม่ือผูค้นหยุด
เดินทาง นอกจากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจะไดรั้บผลกระทบในแง่ของการขาดผูใ้ชบ้ริการแต่ยงันบัวา่เบากวา่
อุตสาหกรรมการบิน เน่ืองจากตน้ทุนคงท่ีของสายการบินและ อุตสาหกรรมอ่ืนมีความแตกต่างกนั เช่น 
โรงแรมหรือสถานบนัเทิงมีอิสระในการเปิด-ปิดกิจการเพื่อลดตน้ทุนผนัแปร ในขณะท่ีอุตสาหกรรมการบิน
ไม่สามารถท าได ้เน่ืองจากหากปิดกิจการชัว่คราวจะตอ้งขอใบรับรองผูด้  าเนินการทางอากาศ (AOC) ซ่ึงมี
ค่าใชจ่้ายและระยะเวลาในการด าเนินการใหม่จึงท าใหส้ายการบินไม่สามารถปิดกิจการ จึงท าใหส้ายการบิน
ไม่สามารถปิดกิจการลงได ้จึงตอ้งแบกรับทั้งตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปรดงันั้นอุตสาหกรรมการบินจึง
ไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกั เม่ือบริษทัไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ COVID -19 มีผลท าให้รายไดล้ดลง
แต่ยงัคงมีค่าใชจ่้าย จึงท าใหห้ลายบริษทัจ าเป็นตอ้งปรับลดเงินเดือนหรือขอความร่วมมือใหล้าโดยไม่ไดรั้บ
ค่าจา้ง และกรณีท่ีร้ายแรงท่ีสุดคือการให้ออกจากบริษทั จากผลกระทบดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาถึง
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และทศันคติของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชยใ์นสถานการณ์ COVID -19 ท่ีมี
ผลต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชยใ์นประเทศไทย  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของบุคลากรทางบินเชิงพาณิชย ์
2. ศึกษาทศันคติของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชยต่์อสถานการณ์ COVID -19 
3. ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชยต่์อ

สถานการณ์ COVID -19 
ขอบเขตของงานวจิัย 

1. ด้านประชากร  ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากประชากรบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชยท่ี์ไดรั้บผลกระทบ
ทั้งหมด ซ่ึงคาดการณ์ไดป้ระมาณ 40,000 คน (สมาคมนกับินแห่งประเทศไทย; ขอ้มูล ณ วนัท่ี 24 เมษายน 
พ.ศ.2563) 



2. ด้านเน้ือหา การวิจัยคร้ังน้ีเพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และทัศนคติของบุคคลากร
ทางการบินในสถานการณ์COVID-19 ท่ีมีผลต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรทางการบินเชิง
พาณิชย ์ในดา้นรายรับ รายจ่าย และสภาพหน้ีสิน 

3. ด้านเวลา ช่วงระยะเวลาท่ีใชท้ าการศึกษาอยูใ่นช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
สมมติฐานการวจิัย 

1.  บุคลากรทางการบินท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่างกนัจะมีการจดัการการเงินส่วนบุคคลของ
บุคลากรทางการบินต่างกนั 

2. ทศันคติต่อสถานการณ์ COVID-19 มีผลต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรทางการ
บินเชิงพาณิชย ์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งในส่วนของผูบ้ริหารสายการบินและรัฐบาลสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชยใ์นสถานการณ์ 
COVID-19 ไปประกอบการออกนโยบายการให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการบินเชิงพาณิชยท่ี์ไดรั้บ
ผลกระทบจากเหตุการณ์คร้ังน้ี 
 2. บุคลากรทางการบินเชิงพาณิชยส์ามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการ
การเงินส่วนบุคคลไปประกอบการวางแผนการเงินเพื่อป้องกันความเส่ียงต่อการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ทางการเงินในอนาคต รวมไปถึงการวางแผนการใช้จ่ายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งน้ียงัเป็นการกระตุน้
ใหเ้กิดการตระหนกัในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชย ์
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การจัดการการเงินส่วนบุคคล 
 (Boone, David L. Kurtz, Douglas Hearth Louis E, 2000)ได้กล่าวถึงว่าทฤษฎีการจัดการการเงิน
ส่วนบุคคลมีหลายองคป์ระกอบท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งและตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายในการวางแผนทางการเงิน
ออกเป็น 2 อยา่งคือ (1) เป้าหมายระยะสั้น (Short-term Goals) และ (2) เป้าหมายระยะยาว (Long-term Goals) 
เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จในการจัดการการเงินส่วนบุคคล จึงต้องมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั การติดตามปัจจยัภายนอก (External Factors) ของสังคมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคลอย่างใกลชิ้ดดว้ย เช่น นโยบาย
ของรัฐบาล การบริหารจดัการของระบบการเมือง ภาวะเศรษฐกิจซ่ึงตอ้งพิจารณาอย่างรอบครอบและให้
สอดคลอ้งกบัแผนการจดัการการเงินส่วนบุคคลดว้ย 
 (Stillman, 1984) กล่าวไว้ว่าทฤษฎีตัวแบบของการจัดการการเงินส่วนบุคคล แบ่งเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารการเงินท่ีส าคญัต่าง ๆ 6 ลกัษณะดงัน้ี (1) การสร้างฐานะความมัน่คงทางการเงิน 
(Financial Health) (2) การใชเ้งินอยา่งฉลาด (Spending Money Wisely) (3) การใชเ้งินเพื่อท่ีอยูอ่าศยั (Home 



and Real Estate) (4) การสร้างความมัน่คงให้แก่ชีวิตด้วยการท าประกันภยั (Insurance Program) (5) การ
ลงทุนประเภทต่าง ๆ (Diversified Investment Portfolio) (6) การวางแผนการเงินเพื่อส าหรับอนาคตยามปลด
เกษียณ (Retirement and Estate Planning) 
 (Lawrence J. Gitman, 2007) กล่าวว่าการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) 
กล่าวว่าการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดนับเป็นกุญแจส าคญัในการจดัการ
การเงินส่วนบุคคลเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีวางไวไ้ด ้

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่การจดัการการเงินส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ยเป้าหมายสองระยะ
คือ ระยะสั้นและระยะยาว โดยเป้าหมายทางการเงินมกัเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงทางการเงิน การลงทุนในท่ี
พกัอาศยั การลงทุนในตราสารประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ และเพื่อให้
สามารถบรรลุผลส าเร็จในการจดัการทางการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะตอ้งพร้อมปรับเปล่ียนแผนการ
จดัการทางการเงินอยูเ่สมอ เช่นในสภาวะฉุกเฉินอาจจะตอ้งปรับลดเป้าหมายทางการเงินโดยเฉพาะอยา่งยิง่
แผนการเงินในระยะยาว เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์การสร้างสินทรัพยเ์พื่อปล่อยเช่า ดงันั้นแผนการ
จดัการทางการเงินจึงตอ้งมีความยืดหยุ่นและตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มเศรษฐกิจและสังคม โดย
จะตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบหากจะปรับเปล่ียนแผนการเงิน ทั้งน้ีการวางแผนการเงินจะตอ้งค านึงถึงกรอบ
ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเป้าหมาย และตอ้งมีการส ารวจสภาวะทางการเงินเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขให้
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายดา้นการเงินท่ีวางไว ้

ในการวิจยัฉบบัน้ี ไดมี้การน าแนวคิดทฤษฎีการจดัการการเงินส่วนบุคคลมาประยกุตเ์ป็นค าถามใน
แบบสอบถามการวิจยั ทั้งในส่วนของการวางแผนดา้นรายรับ รายจ่าย และหน้ีสิน เช่น ค าถามเร่ืองการออม
เงินเผื่อฉุกเฉิน การชะลอการลงทุน การปรับโครงสร้างหน้ีสินให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งข้ึน และการ
ปรับเปล่ียนอาชีพหรือการเพิ่มทางเลือกอาชีพเพื่อความมัน่คงทางการเงินหากเกิดวิกฤติอีกคร้ัง เป็นตน้ 

 
 ความล้มละลายทางการเงิน 
 (Gapenski, 1997) กล่าวว่าความลม้ละลายหรือความลม้เหลวทางธุรกิจเป็น 2 ประเภทคือ (1) ความ
ลม้เหลวเชิงเศรษฐกิจ (Economic Failure) หมายถึง ภาวะท่ีรายไดข้องกิจการไม่เพียงพอต่อตน้ทุนทั้งหมดท่ี
เกิดข้ึนของกิจการ (2) ความลม้เหลวทางการเงิน (Financial Failure) หมายถึงการท่ีกิจการอยู่ในภาวะท่ีไม่
สามารถช าระหน้ีสินซ่ึงเป็นภาระผูกพนัของตนไดโ้ดยอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ (2.1) การไม่สามารถ
ช าระหน้ีไดเ้ชิงเทคนิค (Technical Insolvency) คือ การท่ีกิจการไม่สามารถช าระหน้ีสินหมุนเวียนท่ีครบ
ก าหนดช าระได ้(2.2) การไม่สามารถช าระหน้ีไดห้รือภาวะลม้ละลาย (Insolvency in Bankruptcy) คือ การท่ี
มูลค่าทางบญัชีของหน้ีสินทั้งหมดของกิจการมากกว่ามูลค่าตลาดของสินทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ โดยเม่ือ
เกิดสภาวการณ์เช่นน้ีจะท าใหกิ้จการมีโอกาสลม้ละลายและน าไปสู่การเขา้กระบวนการฟ้ืนฟู  
 (Fitzpatrick, 1934) ความละลายทางธุรกิจแบ่งออกออกเป็น 5 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 ระยะเวลาการบ่ม 
(The Period of Incubation) คือระยะท่ีกิจการเร่ิมประสบภาวะท่ีไม่ค่อยดีท่ีเกิดข้ึนอย่างช้า ๆโดยท่ีเจา้ของ



กิจการยงัไม่ตระหนกัถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน ขั้นท่ี 2 ระยะการขาดสภาพคล่อง (Financially Embarrassed) คือระยะท่ี
กิจการเร่ิมมีปัญหาขาดเงินสดในการจ่ายช าระหน้ีให้ตรงก าหนด ในช่วงน้ีกิจการยงัคงมีสินทรัพยม์ากกว่า
หน้ีสิน แต่สินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องนอ้ย เช่น ลูกหน้ีการคา้ หรือสินคา้คงเหลือ ขั้นท่ี 
3 ระยะการลม้ละลาย (Financial Insolvency) คือระยะท่ีกิจการไม่สามารถช าระหน้ีสินไดซ่ึ้งถือว่าเป็นจุด
วิกฤตของกิจการจนส่งผลต่อไปในขั้นท่ี 4 ระยะการลม้ละลายอย่างส้ินเชิง (Total Insolvency) คือระยะท่ี
กิจการมีหน้ีสินมากกว่าสินทรัพย ์เป็นช่วงท่ีกิจการไม่สามารถหลีกเล่ียงภาวะลม้ละลายได ้ช่วงน้ีเจา้หน้ีจะ
เขา้มามีความเก่ียวขอ้งกบักิจการอาจจะเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีหรือเขา้มาเขา้ควบกิจการขั้นท่ี 5 ระยะการ
ลม้ละลายโดยสมบูรณ์ (Confirmed Insolvency) ระยะน้ีจะค่อนขา้งใกลเ้คียงกบัระยะท่ี 4 ซ่ึงกิจการยงัคงอยู่
ในภาวะลม้ละลาย แต่ขั้นน้ีจะมีกระบวนการทางกฎหมายมาเก่ียวขอ้งเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ใหแ้ก่เจา้หน้ี
ของกิจการ  

 (Altman., 1968) ไดพ้ฒันาแบบจ าลองการพยากรณ์การลม้ละลายโดยใช้วิธีการวิเคราะห์
จ าแนกประเภท (Multiple Discriminant Analysis) มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาตวัแปรท่ีสามารถคาดการณ์

ลกัษณะของบริษทัท่ีจะลม้ละลายบริษทั จากผลการศึกษาไดแ้บบจ าลองท่ีใชพ้ยากรณ์การลม้ละลายดว้ยค่า 
Z-score ดงัน้ี 

𝑧 = 0.12𝑥1 + 0.014𝑥2 + 0.033𝑥3 + 0.006𝑥4 + 0.999𝑥5 
โดยท่ี 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 

โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณาคือถา้ค่า Z มากกวา่ 2.99 พยากรณ์วา่ธุรกิจจะไม่ประสบภาวะลม้ละลาย
แต่ถา้ค่า Z มีค่าน้อยกว่า 1.81 พยากรณ์ว่าธุรกิจจะประสบภาวะลม้ละลายและถา้ค่า Zอยู่ระหว่าง 1.81 กบั 
2.99 จะถูกจดัอยู่ใน“ Gray Zone” แสดงว่ามีโอกาสผิดพลาดเกิดข้ึนจากการพยากรณ์ ซ่ึงจากการทดสอบ
แบบจ าลองพบว่า แบบจ าลองสามารถพยากรณ์บริษทัท่ีไม่ลม้ละลายกบับริษทัท่ีไม่ลม้ละลายล่วงหนา้ 1 ปี
ไดถู้กตอ้งถึง 95%  

ทฤษฎีการลม้ละลายทางการเงินท่ีกล่าวถึงอตัราส่วนทางการเงินท่ีเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ มี
ผลต่ออตัราการลม้ละลายของบริษทั ดงันั้นจากกรณีการยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลาย ของ
บริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เม่ือศึกษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
สินทรัพยร์วม (Debt to Total Asset Ratio) พบวา่มีหน้ีสินมากกวา่สินทรัพยร์วมถึง 25 เท่า และในอตัราส่วน
หน้ีสินต่อทุน'' (Debt to Equity Ratio) พบว่ามีหน้ีสินมากกว่าทุนถึง 70 เท่า จากข้อเท็จจริงทางการเงิน
ดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นวา่บริษทัการบินไทยอยูใ่นภาวะมีหน้ีสินลน้พน้ตวัและมีโอกาสในการลม้ละลายสูงมาก 

บทสัมภาษณ์คุณกิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผูอ้  านวยการอาวุโสและนกักลยทุธ์ บริษทั หลกัทรัพยย์โูอบี 
เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน).และ คุณบรรยง พงษพ์านิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจ
การเงินเกียรตินาคินภทัร (KKP) และอดีตกรรมการบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีการวิเคราะห์ท่ี
ตรงกนัหลายประการ เช่น ปัญหาเชิงโครงสร้าง และศกัยภาพในการแข่งขนั โดยปัญหาเชิงโครงสร้างนั้น



พบวา่จ านวนสัดส่วนของพนกังานขององคก์รมีจ านวนมากเกินไปเม่ือเทียบกบัองคก์รขนาดเดียวกนัท่ีอยูใ่น
อุตสาหกรรมเดียวกนั ดงันั้นเพื่อจะสร้างประสิทธิภาพในการท างาน (Efficiency) โดยค านึงถึงความสามารถ
ในการผลิต (Capability) ตลอดจนการท างาน (Working) ท่ีท าให้เกิดผลลพัธ์ (Output) ท่ีมีคุณภาพ (Quality 
Product) รวมไปถึงการลดตน้ทุน (Cost Reduction)ในส่วนท่ีไม่จ าเป็น เช่น ค่านายหนา้วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ค่าด าเนินการส่วนท่ีไม่จ าเป็น รวมไปถึงสวสัดิการของพนกังานท่ีตอ้งปรับลดลง ขณะเดียวกนับริษทัจะตอ้ง
กระตุน้ให้บริษทัย่อย ( Subsidiary Company ) .ในเครือ เช่น ครัวการบินไทย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
โดยความสามารถในการแข่งขนัของการบินไทยยงัถือวา่น่าเป็นห่วง เน่ืองจากความสามารถในการแข่งขนัมี
ผลโดยตรงต่อความสามารถในการท าก าไร เช่น การบินไทยมีอตัราส่วนการขนส่งผูโ้ดยสาร (Load Factor) 
80% แต่ขาดทุน 4,500 ลา้นบาทในไตรมาสท่ี 3 ปีเดียวกนัสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ท่ีมีการจองท่ีนั่ง
โดยสาร 81% และก าไร 5,000 ลา้นบาท จากขอ้เท็จจริงดงักล่าวสามารถน าไปสู่สมมติฐานทางการเงินได ้2 
ประการ คือ (1) การขายสินคา้ราคาถูกกว่าตน้ทุน และ (2) ตน้ทุนในการขายสินคา้แพงเกินไป แต่เม่ือเทียบ
ราคาตัว๋โดยสารของการบินไทยท่ีสูงกว่าราคาตลาด จึงอาจสรุปไดว้่าตน้ทุนท่ีด าเนินกิจการสูงเกินไป ซ่ึงมี
กรณีศึกษาหลายสายการบิน เช่น สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) ท่ีเผชิญกับภาวะ
ขาดทุนอยา่งหนกัในฝ่ายช่างซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน จึงไดจ้า้งด็อยทเ์ชอลุฟทฮ์นัซ่า อาเก (Deutsche Lufthansa 
AG) ซ่ึงเป็นสายการบินใหญ่ท่ีสุดของประเทศเยอรมนีเขา้มาบริหาร โดยไดป้รับลดพนักงานในแผนกลง
คร่ึงหน่ึงเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน (Productivity)  

ในอดีตความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของการบินไทย คือ การผกูขาดทางการคา้ แต่เม่ือมีการเปิดเสรี
การบินและต้องแข่งขนักับสายการบินต้นทุนต ่า (Low-cost Airline) จึงสะท้อนให้เห็นความสามารถท่ี
แทจ้ริงในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงรัฐวิสาหกิจในปัจจุบนัตอ้งมีการปรับตวัใหเ้พื่อตอบโจทยผ์ูบ้ริโภค 
เช่น บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั (ปณท) ท่ีมีการปรับตวัเพื่อแข่งขนักบัระบบขนส่งเอกชนท่ีเขา้มาในประเทศ
ไทยจนสามารถอยูร่อดในสภาพการแข่งขนัในยคุปัจจุบนั 
 
 ทัศนคติ 
 (Schiffman, 1994) ไดใ้ห้ความหมายของทศันคติว่าเป็นความโนม้เอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ท าให้มี
พฤติกรรมท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงและไดก้ าหนดองค์ประกอบทศันคติไว ้3 ส่วนดงัน้ี (1) ความเขา้ใจ (Cognitive 
Component) คือความรู้ (Knowledge) การรับรู้ (Perception) ความเช่ือ (Beliefs) ซ่ึงแตกต่างกนัไปในแต่ละ
บุคคล การรับรู้ (2) ความรู้สึก (Affective Component) จะสะท้อนอารมณ์ (Emotion) หรือความรู้สึก 
(Feeling) ท่ีมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง (3) พฤติกรรม (Conative Component หรือ Behavior หรือ Doing) 
จะสะทอ้นถึงแนวโนม้การกระท าท่ีแสดงออก 
 (Gibson, 2000) กล่าวว่า ทัศนคติเป็นส่วนท่ียึดติดแน่นกับบุคลิกภาพของบุคคลเรา ดังนั้นการ
เปล่ียนแปลงในองค์ประกอบหน่ึงท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงในอีกองค์ประกอบหน่ึงซ่ึงทัศนคติ 3 
องค์ประกอบมีดังน้ี (1) ความรู้สึก (Affective) ได้รับการถ่ายทอดการเรียนรู้มาจากกลุ่มคนใกลชิ้ด เช่น 



ครอบครัว เพื่อน สังคม (2) ความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive) ประกอบดว้ยการรับรู้ของบุคคลความคิดเห็นและ
ความเช่ือของบุคคล (3) พฤติกรรม (Behavioral) หมายถึง แนวโนม้หรือความตั้งใจ (Intention) ของคนท่ีจะ
แสดงบางส่ิงบางอยา่งหรือท่ีจะกระท า 
 (Katz, 1960) ได้กล่าวถึงหน้าท่ีของทัศนคติท่ีส าคัญ 4 ประการดังน้ี (1) หน้าท่ีในการปรับตัว 
(Adjustment Function) ทศันคติช่วยใหส้ามารถปรับตวัเขา้หาส่ิงท่ีท าใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ ขณะเดียวกนัก็
หลีกเล่ียงต่อส่ิงท่ีไม่ปรารถนาไม่พอใจ (2) หนา้ท่ีในการป้องกนัตน (Ego – defensive Function) ทศันคติช่วย
ปกป้องภาพลกัษณ์แห่งตน (Ego or Self Image) ต่อความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจและแสดงออกมาเป็น
กลไกท่ีป้องกนัตนเอง (3) หนา้ท่ีในการแสดงออกของค่านิยม (Value Expressive Function) จะแสดงลกัษณะ
ท่ีแทจ้ริงของตนเองท่ีจะสร้างความพอใจใหก้บับุคคลท่ีแสดงทศันคตินั้นออกมา (4) หนา้ท่ีในการแสดงออก
ถึงความรู้ (Knowledge Function) มนุษยแ์สวงหาความมัน่คง ความหมาย ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงเหล่าต่าง ๆ 
ทศันคติจะเป็นส่ิงท่ีใชป้ระเมิน และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม 

(Kelman, 1967) ไดอ้ธิบายถึงการเปล่ียนแปลงทศันคติโดยมีความเช่ือว่าทศันคติอย่างเดียวกนั อาจ
เกิดในตวับุคคลดว้ยวิธีท่ีต่างกนั จากความคิดน้ีโดยไดแ้บ่งกระบวนการเปล่ียนแปลงทศันคติออกเป็น 3 
ประการคือ (1) การยนิยอม (Compliance) จะเกิดไดเ้ม่ือบุคคลยอมรับส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อตนเอง และมุ่งหวงัจะ
ไดรั้บความพอใจจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพล (2) การเลียนแบบ (Identification) การเลียนแบบ
เกิดข้ึนเม่ือบุคคลยอมรับส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ซ่ึงการยอมรับน้ี เป็นผลมาจากการท่ีบุคคลตอ้งการจะสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีหรือท่ีพอใจระหว่างตนเองกบัผูอ่ื้น (3) ความตอ้งการท่ีอยากจะเปล่ียน (Internalization) 
เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลยอมรับส่ิงท่ีมีอิทธิพลเหนือกว่าซ่ึงตรงกบัความตอ้งการภายในค่านิยม 
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปในลกัษณะน้ีจะสอดคลอ้งกบัค่านิยมท่ีบุคคลมีอยูเ่ดิม  

(ศิวนารถ กิตติวฒัน์, 2551) การวดัทศันคติ เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั เพราะการรู้ถึงทศันคติของบุคคล
หรือกลุ่มคนท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงวา่เป็นไปในทิศทางใดและมีความเขม้มากนอ้ยแค่ไหนจะท าใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง
สามารถคาดการณ์พฤติกรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึนของบุคคลนั้นได ้และสามารถวางแผนด าเนินการได้อย่าง
ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยการวดัทศันคติอาจท าไดห้ลายวิธี ดงัน้ี (1) การสังเกต (Observation) เป็น
วิธีการศึกษาพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดแลว้น าขอ้มูลท่ีสังเกตนั้นไปอนุมานว่า
บุคคลนั้นมีทศันคติต่อส่ิงนั้นอยา่งไร (2) การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีวดัท่ีถูกน ามาใชบ่้อยคร้ังเพราะมี
ความสะดวกและง่ายต่อการวดัเช่นการใชค้  าถามปลายเปิด (Open-ended Question) (3) แบบรายงานตนเอง 
(Self-Report) เป็นวิธีการศึกษาทัศนคติโดยใช้แบบรายงานตัวเองน้ีมักจะถูกสร้างข้ึนในรูปแบบของ
เคร่ืองมือวดัท่ีเรียกวา่มาตรวดั (Scale) เช่นมาตรวดัทศันคติของเทอร์สโตน (Thurstone) และมาตรวดัทศันคติ
ของลิเคิร์ท (Likert) เป็นตน้ 

ทศันคติ คือ ความโนม้เอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ส่งผลท าให้มีความรู้สึกหรือพฤติกรรมต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึง ทศันคติประกอบไปดว้ยการรับรู้ท่ีจะส่งผลต่อความรู้สึกและสะทอ้นไปยงัพฤติกรรม โดยมกัไดรั้บการ
ถ่ายทอดทัศนคติจากบุคคลใกล้ชิด ทัศนคติต่อสถานการณ์ต่าง ๆเกิดจากความรู้ท่ีสะสม การประเมิน



สถานการณ์เพื่อแสดงออกเป็นพฤติกรรม ทั้งน้ีทศันคติยงัมีหนา้ท่ีในการปรับตวัใหส้ามารถเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบัสังคม และป้องกนัตนเองโดยการสร้างความนบัถือตนเอง และหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่พึงประสงค ์การ
เปล่ียนแปลงทศันคติจะประกอบไปดว้ยการยนิยอมต่อบุคคลหรือกลุ่มสังคมท่ีมีอิทธิพล การเลียนแบบตาม
บุคคลท่ีมีผลต่อการโน้มน้าวจิตใจ และความตอ้งการเปล่ียนแปลงซ่ึงเกิดจากค่านิยมภายในของตวับุคคล 
การวดัทศันคติจะท าให้สามารถคาดการณ์พฤติกรรมของบุคคลเพื่อวางแผนจดัการไดอ้ย่างถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 อุตสาหกรรมการบิน 
 ประวติัความเป็นมาของธุรกิจการบินโลกเร่ิมโดยพี่นอ้งตระกลูไรท ์(Wright) ชาวสหรัฐอเมริกาเม่ือ
วนัท่ี 17 ธันวาคม ค.ศ.1903 ซ่ึงธุรกิจการบินเร่ิมตน้ดว้ยการขนส่งไปรษณียภณัฑ์เป็นประจ าระหว่างนคร
นิวยอร์กกบันครปารีสในปี ค.ศ.1927 และเร่ิมมีการขนส่งผูโ้ดยสารเป็นประจ าเม่ือปี ค.ศ.1935 ต่อมาใน
เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1944 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดส่้งสาสน์ไปยงัประเทศต่าง ๆ ท่ีเป็นพนัธมิตรและเป็น
กลางรวม 55 ประเทศเขา้ร่วมประชุม และไดล้งนามในกรมสารสุดทา้ยเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม ค.ศ.1944 โดยมี
ผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน ค.ศ.1945 ในนามอนุสัญญาชิคาโก จึงเกิดองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization; ICAO) ท าให้กิจการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
เจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว ธุรกิจการบินไทยเร่ิมในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัโดยเร่ิม
จากการบินทหารซ่ึงท าการทดลองขนส่งไปรษณียภณัฑ์เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ.2463 จากกรุงเทพฯ-
นครราชสีมาในปี พ.ศ.2467 ต่อมาในปี พ.ศ.2490 ไดจ้ดัตั้งบริษทัเดินอากาศ จ ากดั ข้ึนรับโอนกิจการขนส่ง
ทางอากาศจากกองทพัอากาศมาด าเนินการภายในประเทศและประเทศใกลเ้คียงในปี พ.ศ.2502 บริษทั
เดินอากาศไทย จ ากดั ร่วมกบับริษทัการบินสแกนดิเนเวียนจดัตั้งบริษทัการบินไทย จ ากดั ข้ึนท าการบิน
ระหว่างประเทศจนกระทั้งวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2531 จึงรวมบริษทัเดินอากาศไทย จ ากดั และบริษทัการบิน
ไทย จ ากดั เขา้ดว้ยกนั โดยใชช่ื้อวา่บริษทัการบินไทย จ ากดั 
 ปัจจยัความเส่ียงของอุตสาหกรรมการบิน มีดงัน้ี (1) ราคาน ้ามนัเช้ือเพลิง เป็นปัจจยัท่ีมีความผนัผวน
อยา่งต่อเน่ืองบริษทัการบินส่วนใหญ่จึงตอ้งจดัท าประกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของน ้ ามนัอากาศยาน 
(Fuel Hedging) (2) อัตราแลกเปล่ียน  เน่ืองจากบริษัทในอุตสาหกรรมการบินมักมีรายได้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศมากกวา่ 1 สกุลเงิน แต่ละบริษทัจึงตอ้งบริหารความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน
ให้มีประสิทธิภาพโดยมกัจะใช้นโยบายการจดัให้รายจ่ายเป็นเงินสกุลเดียวกบัรายไดม้ากท่ีสุด (Natural 
Hedging) (3) อตัราดอกเบ้ีย เพื่อระดมทุนในการจดัซ้ือเคร่ืองบิน เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการลงทุน ซ่ึงในบาง
กรณีอาจเป็นหน้ีสินท่ีก าหนดอตัราดอกเบ้ียลอยตวั การเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ียมีผลให้ตน้ทุนการกูย้ืมใน
อนาคตขอบริษทัในอุตสาหกรรมการบินเพิ่มข้ึน (4) อายอุากาศยาน ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาเคร่ืองบินท่ีมี
อายุการใชง้านมานานจะสูงกว่าค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาเคร่ืองบินท่ีใหม่กว่า (5) การแข่งขนัเชิงรุกจาก
สายการบินตน้ทุนต ่า (Low Cost Carrier: LCC) และสายการบินใหม่ (New Comers) อาจส่งผลใหบ้างบริษทั



เสียโอกาสท าการบินในเส้นทางใหม่รวมไปถึงอาจจะสูญเสียลูกคา้ได ้เน่ืองจากสายการบินตน้ทุนต ่า มกั
แข่งขนักนัท่ีราคาตัว๋โดยสาร (6) ความผนัผวนของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการบินมีลกัษณะเฉพาะตวัคือมี
อัตราก าไรต ่าและมีต้นทุนคงท่ีสูง ซ่ึงค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ไม่ได้เปล่ียนแปลงตามอัตราส่วนการขนส่ง
ผูโ้ดยสาร (Load Factor) ในขณะท่ีรายไดท่ี้เกิดจากแต่ละเท่ียวบินจะสัมพนัธ์โดยตรงกบัจ านวนผูโ้ดยสาร
หรือสินคา้ท่ีรับขน (7) ความเส่ียงจากเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น การก่อการร้าย การระบาดของโรค หรือสภาวะ
อากาศแปรปรวน  

อุตสาหกรรมการบินเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความรู้หลายภาคส่วน ทั้งฝ่ายใหบ้ริการกบั
ผูโ้ดยสารโดยตรง เช่น นกับินพาณิชย ์พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน พนกังานภาคพื้น และฝ่ายอ านวยการ
บริหารเพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัของกิจการ เช่น แผนกการเงิน แผนกการตลาด รวมไปถึงฝ่ายสนบัสนุน เช่น 
วิศวกรซ่อมบ ารุง ดว้ยลกัษณะของกิจการท่ีมีบุคลากรเป็นจ านวนมากท าให้ตน้ทุนสูง และตอ้งมีการลงทุน
ในการคดัเลือกเพื่อผลิตบุคลากร เช่น ศิษยก์ารบินหรือนกัเรียนทุนสายการบิน ทั้งน้ีอุตสาหกรรมการบินยงั
ตอ้งด าเนินกิจการภายใตก้ฎระเบียบการบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ นบัว่าธุรกิจการบินเป็น
ธุรกิจท่ีมีทั้งความเส่ียงและความกดดนัสูงในการประกอบกิจการ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอสิระ  

- ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งในบริษทั รายไดต่้อเดือน  
- ทศันคติของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชยต่์อสถาณการณ์ COVID-19 ไดแ้ก่ 

2. ตัวแปรตาม 
 - การจดัการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรการบินเชิงพาณิชยใ์นดา้นรายรับ ดา้นรายจ่าย และดา้น
หน้ีสิน 
 
วธีิด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) และ มีการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลโดยการส ารวจจากแบบสอบถาม (Question) ซ่ึงได้รับความอนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญทางด้าน
การศึกษางานวิจยัเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน หลงัจาก
นั้ นน าไปทดลองใช้ (Try-out) กับบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชย์ท่ีได้รับผลกระทบทางการเงินจาก
สถานการณ์ COVID-19 โดยจะท าการทดสอบเบ้ืองต้น (Pre-test) เพื่อหาความน่าเช่ือถือด้วยวิธีครอน
แบคอลัฟ่า (Cronbach’s Alpha) จากโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ โดยผลการทดสอบแบบสอบถามทั้ง
ฉบบัตอ้งมีความเช่ือมัน่(α)ไม่ต ่ากว่า 0.7 ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ียอมรับได ้โดยแบบสอบถามในงานวิจยัเล่มน้ีมี
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.824 โดยหมายความวา่มีความน่าเช่ือถือสูงและสามารถน าไปเกบ็ขอ้มูลได ้



การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจะน ามาใส่รหัสและแปลงค่าเป็นตวัเลข เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับ
การวิจยัในคร้ังน้ี โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชยใ์นสถานการณ์ COVID-19 
จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ และแต่ละดา้นของทศันคติ ซ่ึงใชว้ิธีการประมวลผลหาค่าทางสถิติดว้ย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
1.1 ใชค่้าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิง

กลุ่ม คือ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงานในบริษทั และรายไดต่้อเดือน 
1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ 

ไดแ้ก่ ระดบัทศันคติของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชยต่์อสถานการณ์ COVID-19  
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

2.1 กลุ่มตวัอย่างบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชย์ ซ่ึงจ าแนกตามเพศ จะใช้การวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติการทดสอบ T-test 

2.2 กลุ่มตัวอย่างบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชย์ ซ่ึงจ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงานในบริษทัและรายไดต่้อเดือน จะใชก้ารวิเคราะห์ ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One 
– way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD 
2.3 เพื่อศึกษาทศันคติของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชยต่์อสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีผลต่อการจดัการ
การเงินของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชย ์ผูว้ิจยัจะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ซ่ึงผูว้ิจัยท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงโครงสร้างด้วยวิธี Principal Component 
Analysis (PCA) ในการหาจ านวนขององค์ประกอบ (Factor) ท่ีเกิดจากขอ้ค าถามต่าง ๆ และก าหนดค่าใน
โปรแกรมส าเร็จรูป ในการท า Principal Component Analysis จะไดค่้าน ้าหนกัปัจจยั (Factor Loading) ซ่ึงค่า
น ้าหนกัปัจจยัในแต่ละดา้นปัจจยัทางการตลาดออนไลน์แต่ละขอ้ค าถามมีค่ามากกวา่ 0.3 หมายความวา่แต่ละ
ค าถามมีค่าน ้าหนกัท่ีดี 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างสามารถแบ่งออกเป็นเพศชาย 60.4% และเพศหญิง 
39.6% โดยส่วนใหญ่มีอาย ุระหวา่ง 26 – 35 ปี คิดเป็น 42.2% ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่ง คือ 
ระดบัปริญญาตรี คิดเป็น 63.4% ต าแหน่งในบริษทัส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานภาคพื้นคิดเป็น 
34.8% และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ท่ี 10,000 – 20,000 บาท และ 20,001– 30,000 บาท มีจ านวน
เท่ากนัมากท่ีสุดคือ คิดเป็น 27% 



 ทศันคติต่อสถานการณ์ COVID-19 ของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชยใ์นภาพรวม มีระดบัความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.171 ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นมาตรการความช่วยเหลือ
ของภาครัฐ รองลงมา คือ ดา้นความอยูร่อดของอุตสาหกรรมการบิน และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมทางการเงิน  

ดา้นมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐพบว่า รัฐบาลควรมีแผนรับมือกบัสถานการณ์ฉุกเฉินท่ี
กระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.642 รองลงมา คือ รัฐบาลควรใหเ้งินกูอ้ตัราดอกเบ้ีย
ต ่า (Soft loan) ตามขอ้เสนอของแต่ละสายการบิน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.568 และ รัฐบาลควรช่วยเหลือเร่ือง
ภาระทางการเงิน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.166 รองลงมาตามล าดบั และนอ้ยท่ีสุดคือ การมีสิทธ์ิไดรั้บเงินเยยีวยา 
5,000 บาทจากรัฐบาลเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.874  

ดา้นความอยู่รอดของอุตสาหกรรมการบินพบว่า รัฐบาลควรให้ความส าคญักบัความอยู่รอดของ
อุตสาหกรรมการบิน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.582 รองลงมา คือ สายการบินบางสาย อาจลม้ละลายจาก
สถานการณ์ COVID-19 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.266 และ เม่ือสถานการณ์ COVID-19 จบลงแต่จ านวน
ผูโ้ดยสารลดลง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.150 รองลงมาตามล าดบั และนอ้ยท่ีสุดคือ อุตสาหกรรมการบินจะไม่
สามารถฟ้ืนตวัไดภ้ายใน 1-2 ปี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.722 

ดา้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเงินพบว่า หลงัจากสถานการณ์ COVID-19 ตอ้งออมเงินเผื่อ
สถานการณ์ฉุกเฉิน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.632 รองลงมา คือ การน าเงินออมมาใชใ้นสถานการณ์ COVID-
19 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.266 และ การหารายไดจ้ากช่องทางอ่ืนในสถานการณ์ COVID-19 ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.016 รองลงมาตามล าดบั และนอ้ยท่ีสุดคือ การตอ้งเปล่ียนสายอาชีพเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-
19 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.168 

การจดัการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชยใ์นภาพรวม มีระดบัการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.480 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้น
รายจ่าย รองลงมา คือดา้นรายรับ และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นหน้ีสิน  

ดา้นรายจ่ายพบว่า ส่วนใหญ่มีการวางแผนตดัค่าใชจ่้ายฟุ่ มเฟือยเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 
รองลงมา คือ การชะลอแผนการลงทุน ทั้งน้ีก็ยงัมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 และ
นอ้ยท่ีสุดคือ การซ้ือประกนัสุขภาพในสถานการณ์ COVID-19  

ดา้นรายรับพบวา่ ส่วนใหญ่เงินเดือนประจ าท่ีไดรั้บจากสายการบินลดลงในสถานการณ์ COVID-19 
รองลงมา คือ การหารายไดท้ดแทน และ การน าเงินออมมาใช ้หรือขอกูย้มืเงินในสถานการณ์ และนอ้ยท่ีสุด
คือ การเปล่ียนอาชีพ การบงัคบัลาโดยไม่จ่ายเงินเดือน ใหอ้อกเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19  

ด้านหน้ีสินพบว่า ส่วนใหญ่ขอพกัการช าระหน้ีกับสถาบันการเงินในสถานการณ์ COVID-19 
รองลงมา คือ ขอปรับโครงสร้างหน้ีกบัสถาบนัการเงินในสถานการณ์ COVID-19 และ ขายสินทรัพยเ์พื่อน า
เงินมาช าระหน้ีเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 และน้อยท่ีสุดคือ การยินยอมให้สถาบันการเงินยึด
ทรัพยสิ์นเพื่อช าระหน้ีเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 



ทศันคติต่อสถานการณ์ COVID-19 มีผลต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรทางการบิน
เชิงพาณิชย ์จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 3 ตวัแปรพบวา่ ตวัแปรอิสระจ านวน 2 
ตวัแปรมีผลต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชยใ์นสถานการณ์ COVID-19 
โดยภาพรวม เรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีผลสูงสุดคือ ดา้นดา้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเงินรองลงมาคือ 
ดา้นความอยูร่อดของอุตสาหกรรมการบิน 

ดงันั้นจึงสรุปบุคลากรทางการบินท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่งในบริษทั และรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะมีการจดัการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรทางการบิน
ต่างกนั 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังนี ้

จากผลการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคล
ของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชย ์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการวางแผนรับมือ 
การช่วยเหลือ และป้องกนัทางการเงินแก่บุคลากรทางการบินหากเกิดวิกฤติข้ึนอีกคร้ังในอนาคต โดยผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ผลการวิจัยในด้านทัศนคติของบุคลากรทางการบินต่อสถานการณ์ COVID-19 ช้ีให้เห็นว่า
บุคลากรทางการบินตอ้งการความช่วยเหลือของภาครัฐ (ตารางท่ี 8) โดยเฉพาะในเร่ืองการวางแผนรับมือกบั
สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน (ตารางท่ี 9) ทั้งน้ีบุคลากรทางการบินยงัมีความเห็นวา่
รัฐบาลควรสนบัสนุนเงินกูอ้ตัราดอกเบ้ียต ่า (Soft loan)แก่สายการบิน เพื่อจะสามารถน าเงินดงักล่าวไปฟ้ืนฟู
กิจการได ้และในดา้นความอยูร่อดของอุตสาหกรรมการบิน (ตารางท่ี 11) ช้ีใหเ้ห็นวา่ในบุคลากรทางการบิน
มีความเห็นว่ารัฐบาลความให้ความส าคัญต่อการอยู่รอดของสายการบิน ทั้ งน้ีบุคลากรทางการบินยงั
คาดการณ์วา่สายการบินบางสายอาจจะลม้ละลายเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19ซ่ึง หากเกิดการลม้ละลาย
ของสายการบินจะกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการเพิ่มข้ึนอตัราการว่างงานใน
ประเทศ ซ่ึงจะส่งผลท าใหก้ารบริโภคของภาคประชาชนลดลงซ่ึงส่งผลท าใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวัได ้

2. ผลการวิจัยในด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชยพ์บว่า 
บุคลากรทางการบินมีรายรับจากเงินเดือนประจ าลดลง จึงตอ้งน าเงินออมเผื่อฉุกเฉินมาใชจ่้ายหรือกูเ้งินมา
เพื่อใช้จ่ายในสถานการณ์ COVID-19 โดยบุคลากรทางการบินมีการขอพกัช าระหน้ีรวมถึงเจรจาปรับ
โครงสร้างหน้ี ทั้งน้ีการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุเพื่อหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการทางการเงินของ
บุคลากรทางการบินเชิงพาณิชยใ์นสถานการณ์ COVID-19 พบวา่ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางการเงินและ
ความอยูร่อดของอุตสาหกรรมการบินมีผลต่อการจดัการทางการเงิน ทั้งในดา้นรายรับ รายจ่าย และหน้ีสิน
ของบุคลากรทางการบิน ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้มาช่วยเหลือในดา้นการเงินตามท่ีสมาคมนกับิน
ไทยไดน้ าเสนอต่อคณะรัฐบาลไว ้ณ วนัท่ี 15 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยให้พนกังานท่ีมีรายไดไ้ม่ถึง 1.5 แสน
บาทต่อปีใหส้ามารถใชสิ้ทธ์ิรับเงินเยยีวยา 5,000 บาทในโครงการเราไม่ท้ิงกนั และขอใหรั้ฐบาลช่วยในเร่ือง



มาตรการภาษีของพนกังานสายการบินท่ีมีเงินเดือนสูง รวมถึงปัญหาหน้ีสินโดยเฉพาะการประนอมหน้ีกบั
สถาบนัการเงิน 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวจิัยคร้ังถัดไป 

1. ควรมีการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัดว้ยวิธีอ่ืน ๆ เช่น การสมัภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) หรือ 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกมากข้ึน 
 2. ควรมีการเพิ่มปัจจยัดา้นอ่ืนในตวัแปรอิสระเพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลการจดัการการเงินส่วน
บุคคลของบุคลากรทางการบินเชิงพาณิชย ์เช่น ระยะเวลาในการท างาน จ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้ง
ดูแล ภาระค่าใชจ่้ายต่อเดือน เป็นตน้ 
 3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในดา้นการวางแผนท าประกนัสุขภาพในกลุ่มบุคลากรทางการบิน การลงทุน
เพื่อกระจายความเส่ียงทางการเงินของบุคลากรทางการบิน  และสภาวะหน้ีสินของบุคลากรทางการบิน เพื่อ
เป็นการต่อยอดงานวิจยัฉบบัน้ี 
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