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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการทางการเงิน ปจจัยสวนบุคคล ปจจัย

ความสามารถทางการเงิน ภายหลังสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-

19) ของบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 2) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการทางการเงิน ภายหลัง

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวและบริการ จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล และปจจัยความสามารถทางการเงิน 3) เพื่อศึกษาปจจัย

ความสามารถทางการเงินที่มีผลตอการบริหารจัดการทางการเงิน ภายหลังสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 4) เพื่อ

เสนอแนะแนวทางการเตรียมความพรอม และวางแผนการบริหารจัดการทางการเงินภายหลังสถานการณการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
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บริการ กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จำนวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห 

ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-

test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำ ไปสูการเปรียบเทียบ เปน

รายคูโดยใชวิธิ LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 1)กลุมตัวอยางที่มีเพศ ระดับการศึกษา ธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

และบริการ รายไดตอเดือน รายจายตอเดือน ตางกัน จะมีผลตอการบริหารจัดการทางการเงินที่แตกตางกันในทกุ

ดาน คือดานการหารายได การใชจายเงิน และดานการออมและการลงทุน 2)อายุ และสถานภาพ ตางกันจะมีผล

ตอการบริหารจัดการทางการเงินที่แตกตางกันในดานการจายเงิน และดานการออมและการลงทุน 3)ภูมิลำเนา 

และอาชีพ ตางกัน จะมีผลตอการบริหารจัดการทางการเงินที่แตกตางกันในดานการหารายได และดานการออม

และการลงทุน 4)ปจจัยความสามารถทางการเงินในดานการเรียนรู ศึกษาเพิ่มเติม ดานการแกไขปญหาทางการ

เงิน จะมีผลตอการบริหารจัดการทางการเงินในทุกๆ ดาน คือ การหารายได การใชจายเงิน และการออมและการ

ลงทุน  5)ดานการรบัรูขาวสารทางการเงิน จะมีผลตอการบริหารจัดการทางการเงิน เฉพาะดานการหารายได 6) 

ดานการใชชองทางการทำธุรกรรมทางการเงิน จะมีผลตอการบริหารจัดการทางการเงิน เฉพาะดานการใช

จายเงิน  

คำสำคัญ : การบริหารจัดการทางการเงนิ; สถานการณการแพรระบาดเชื้อโควิด-19  

 

Abstract 
The purpose of this research is to 1)  To study the financial management personal factors 

financial capability factors after the pandemic situation of the Coronavirus disease starting in 

2019 (COVID-19) of personnel in the tourism and hospitality industry.  2)  To study the financial 

management personal factors financial capability factors after the pandemic situation of the 

Coronavirus disease starting in 2019 (COVID-19) of personnel in the tourism and hospitality 

industry classified by personal factors and financial capability factors.  3) To study the factors of 

Financial capability after the pandemic situation of the Coronavirus disease starting in 2019 

(COVID-19) of personnel in the tourism and hospitality industry. 4) To suggest the guidelines for 

preparation and planning financial management after the epidemic situation of the Coronavirus 

disease starting in 2019 (COVID-19) of personnel in the tourism and hospitality industry.  The 

sample group used in this research was personnel tourism and hospitality Industry was 400 

people, using questionnaires as a tool. Data collection. The statistics used in the analysis were 

frequency, percentage, mean and Standard deviation by hypothesis testing using one- way 
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variance t- test statistics.  Statistics ( One- way ANOVA)  if differences are found using the LSD 

method and using Multiple regression statistics. 

 From the hypothesis testing, it was found that 1) Different sex, education level, business 

in the tourism and hospitality industry, monthly income and monthly expenses will different 

financial management in all aspects, Money-making section, Money-spending section and 

Savings and Investment section. 2) Different age and status will affect different financial 

management in Spending-money section and Savings and Investment section. Money- making 

section will affect financial management differently. 3) Different domiciles and occupations will 

have different effects on financial management in Money-making section and Savings and 

Investment section. For Spending-money section, it has the same effect on financial. 4) Financial 

ability factor to learn more, about solving financial problems, affects all aspects of financial 

management including Money-making, Money-spending and Savings and investment. 5) Financial 

news perception will affect financial management only in the Money-making section. 6) The use 

of financial transaction channels will affect financial management only in Spending-money. 

Keywords;  Financial management;  situation of the Coronavirus disease 2019  

 
บทนำ 

ในสถานการณปจจุบันการเผชิญกับภาวะวิกฤติอยางที่ไมเคยเกิดข้ึนมากอน จากการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 เปนเหตุการณหนึ่งที่สำคัญของโลก ที่มีผลกระทบตอมวลมนุษยชาติ จากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(นับเปนวันที่ 0 หรือ day 0) ซึ่งเปนวันที่เราเริ่มไดยินขาวเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นที่เมืองอูฮั่น ประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจีน ผลกระทบในครั้งนี้รุนแรงและมีแนวโนมจะยาวนาน สงผลกระทบในทุกๆ ดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง การปกครอง  การทองเที่ยว ชีวิตการเปนอยูของประชาชน ภาคอุตสาหกรรมตางๆ ไดรับ

ผลกระทบโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการทองเที ่ยวของไทย (สยามรัฐออนไลน,2563) ซึ ่งหากพิจารณาจาก

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ที่มีสัดสวนของธุรกิจทองเที่ยว โดยอางอิงตัวเลขตามรายงานของสภาการ

เดินทางและการทองเที่ยวโลก พบวา ประเทศที่จะไดรับผลกระทบจาก COVID – 19 มากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง

ของโลก คือ ประเทศไทย โดยคิดเปนรอยละ 22 ของ GDP ของประเทศ (สยามรฐัออนไลน, 2563) 

การประกาศใชพ.ร.ก. สถานการณฉุกเฉิน (25 มีนาคม 2563) และมาตรการหามอากาศยานทำการบิน

เขาสูประเทศไทยเปนการชั่วคราว (3 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ทำใหในชวงเมษายน - กันยายน 

2563 ไมมีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมาไทย อยางไรก็ตามตั้งแตตุลาคม 2563 นักทองเที่ยวตางชาติเริ่ม

กลับมาไดจำนวนจำกัด ตามมาตรการ Special Tourist Visa (STV) ภายใตขอจำกัดที่เขมงวด อาทิ การกักตัว 

14 วัน การตรวจสุขภาพกอน/หลังการเดินทาง สงผลใหในชวง 11 เดือนแรกของป 2563 จำนวนนักทองเที่ยว



4 
 

ตางชาติหดตัว 81.4% YoY  นำโดยชาวจีน (-87.7% YoY) และอินเดีย (-85.5% YoY) ประเมินวาไทยสูญเสีย

รายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติราว 1.5 ลานลานบาทในป 2563 จากที่เคยไดรับจำนวน 1.9 ลานลานบาทในป 

2562 ธุรกิจโรงแรมของไทยไดรบัผลกระทบรนุแรงเปนประวัติการณ อัตราการเขาพักเฉลี่ยทั่วประเทศในชวง 11 

เดือนแรกของป 2563 อยูที ่ 29.3% เทียบกับชวงเดียวกันปกอนที่ 69.7% ขณะที่รายไดเฉลี่ยตอหองพักทั่ว

ประเทศหดตัว 73.6%   

จากขอมูลการวางงานของสำนักงานสถิติแหงชาติปรากฎวามีการวางงานเปนจำนวนสูงขึ้นในชวง

สถานการณโควิด19 สะทอนวาแรงงานไดรับผลกระทบอยางมาก ภาวะการมีงานทำของประชาชนสงผลตอ

สถานภาพทางการเงินโดยตรง อัตราการวางงานไตรมาสที่ 4 ป 2563 อยูที่รอยละ 1.86 ปรับตัวลดลงจากไตร

มาสสองและไตรมาสสาม 2563 ที่รอยละ 1.95 และ 1.90 ผูวางงาน 7.27 แสนคน ผลกระทบของ COVID-19 

ทำใหการวางงานเพิ่มขึ้นจากปกอนมาก โดยมีอัตราการวางงานอยูที่รอยละ 1.69 เพิ่มสูงขึ้นจากป 2562 ที่รอย

ละ 0.98 หรือจำนวนผูวางงานประมาณ 6.5 แสนคน 

จากขอมูลขางตน ทำใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการทางการเงินภายหลัง

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวและบริการ อันจะนำไปสูการวางแผน เตรียมความพรอม การปรับตัว และแกปญหาทางดาน

การเงินใหเหมาะสมกับสถานการณที่อาจเกิดขึ้นอยางไมคาดคิด ที่จะสงผลตอความเปนอยู การดำรงชีวิตอยาง

ตอเนื่อง และความมั่นคง แข็งแรงอยางยั่งยืนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการซึ่งเปนอุตสาหกรรมหลัก

ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการทางการเงิน ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยความสามารถทางการเงิน ภายหลัง

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ของบุคลากรใน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 

2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการทางการเงิน ภายหลังสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสาย

พันธุใหม 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ จำแนกตามปจจัย

สวนบุคคล และปจจัยความสามารถทางการเงิน 

3. เพื่อศึกษาปจจัยความสามารถทางการเงินที่มีผลตอการบริหารจัดการทางการเงิน ภายหลังสถานการณ

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวและบริการ 

4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพรอม และวางแผนการบริหารจัดการทางการเงินภายหลัง

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ของบุคลากรใน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 
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สมมติฐานของงานวิจัย 

1.   ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน ทำใหการบริหารจัดการทางการเงินตางกัน 
2. ปจจัยความสามารถทางการเงินมีผลตอการบริหารจัดการทางการเงินภายหลังสถานการณการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการรับรูขาวสาร 
Mowen and Minor (1998) (ทิพยสุดา, 2552) ใหความหมายไววา  การรับรู หมายถึง กระบวนการที่

บุคคลเปดรับตอขอมูลขาวสาร ตั้งใจรับขอมูลนั้นและทำความเขาใจความหมาย 

Assael (1998) (ทิพยสุดา, 2552) ใหความหมายไววา การรบัรู หมายถึง กระบวนการซึ่งผูบริโภคเลือก

รับ จัดองคประกอบ และแปลความหมายสิ่งเราตางๆ ออกมาเพื่อใหมีความหมายเขาใจได และสิ่งเราจะมีความ

เปนไดที่จะไดรบัการรับรูมากขึ้น หากสิ่งเราเหลานั้นมีลักษณะ สอดคลองกับประสบการณที่ผานมา ความเชื่อใน

ปจจุบัน ไมมีความสลับซับซอนมากจนเกินไปเชื่อถือได มีความสัมพันธกับความจำเปนหรือความตองการใน

ปจจุบัน และไมกอใหเกิดความกลัวและความกังวลใจมากจนเกินไป 

ความหมายของความสามารถรับรูขาวสาร สรุปไดวา กระบวนการที่บุคคลเปดรับตอขอมูลขาวสาร 
ตั้งใจรับขอมูลนั้นจากสภาพแวดลอม และทำความเขาใจแปลความหมายของสภาพนั้น ๆ  และในสถาการณการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ที่พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของประชากร 
เปลี่ยนแปลงไป จากผลงานวิจัยการรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน อินเตอรเน็ต ออนไลน จะเขา
มาแทนที่หนังสือพิมพ วารสาร การขยายเครือขายของระบบอินเตอรเน็ตใหครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อการรับรู
ขอมูลขาวสารของประชากรใหทันเหตุการณ จึงเปนสิ่งสำคัญ  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู ศึกษาเพิ่มเติม 

เดวิด เอ. โคลบ (David A. Kolb) นักทฤษฎีการศกึษา ไดทำการพัฒนาและนำเสนอออกมาเปน ทฤษฎี
การเรียนรูจากประสบการณ หรือ Experiential Learning Theory (ELT) คือ กระบวนการสรางความรู ทักษะ 
และเจตคติดวยการนำเอาประสบการณเดิมของผูเรียนมาบูรณาการเพื่อสรางการเรียนรูใหมขึ้น โดยมีจุดเดนที่
เพิ่มขึ้นมา คือการทบทวนประสบการณ หรือนำสิ่งที่ลงมือทำมาตกผลิกความคิด เพื่อใหไดรับรูถึงความรูใหมที่
ไดรับ เปนการนำไปตอยอดความรูเดิม หรือสามารถนำไปปรบัใชในบรบิทอ่ืน ๆ  

ความหมายของความสามารถในการเรียนรู ศึกษาเพิ่มเติม สรุปไดวา กระบวนการสรางความรู ทักษะ 
จากประสบการณเดิม การทบทวนประสบการณ การลงมือปฏิบัติ ฝกฝน จนพัฒนาเพื่อสรางการเรียนรูใหมขึ้น 
และยอมรับ เปดกวางกับเทคโนโลยีใหมๆ จากผลงานวิจ ัยการเรียนรู  ศ ึกษาวิจ ัย จากสภาพแวดลอม 
ประสบการณ ความสามารถพิเศษ และเทคโนโลยี แพลตฟอรมตางๆ มีความสำคัญตอการพัฒนาศักยภาพ การ
ปรับตัวเพื่อการอยูรอดของประชากรในสถานการณปจจุบันอยางมาก 
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แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความสามารถในการแกไขปญหา 

การแกปญหา เปนความสามารถในการเปลี่ยนดานลบใหเปนดานบวก กลาวคือ เปนการใชสมองในการ

คิด เรียนรูและยังเปนกระบวนการลดความเบี่ยงเบน (ดานลบ) ของปญหาใหเปนวัตถุประสงค (ดานบวก) และ

บดความเบี่ยงเบน (ดานลบ) ของสาเหตุ ใหเปนเปาหมาย (ดานบวก) โดยประกอบดวยกิจกรรมหลายอยาง

ตอเนื่องกัน ผูแกปญหาตองพยายามปรับปรุงตัวเองและสิ่งแวดลอมใหผสมกลมกลืนกลับเขาสูสภาวะสมดุลหรือ

สภาวะที่เราคาดหวังเพ่ือใหสามารถบรรลุถึงเปาหมายที่ตั้งไว (สิทธิชัย พมพูพาทย,2553) 

วิธีการแกปญหาที่จอรจ โพลยา นักคณิตศาสตรนำเสนอในป 1945 เราสามารถพัฒนาทักษะการแกไข

ปญหา และรับมือกับปญหาอะไรก็ตามอยางเปนระบบดวยการทำตามหลักสี่ขอ คือ ทำความเขาใจปญหา 

วางแผน ดำเนินตามแผนที่วางไว และประเมิน 

 ความหมายของความสามารถในการแกปญหา สรุปไดวา  กระบวนการทำความเขาใจปญหา พิจารณา

ตนตอของปญหา การวางแผนแกปญหา วิเคราะหขอมูล หาแนวทางและประเมินความเปนไปได การทำตามแผน

ที่วางไว ประเมินผล และปรับวิธีแกปญหา เปนวัฏจักร จากงานวิจัย การพิจารณาตนตอของปญหา เปนสิ่งสำคัญ 

เมื่อพบปญหาที่แทจริงแลว จะทำใหพบวิธีแกไขที่เหมาะสม 

แนวคิดเและทฤษฏีกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงิน 

การบริหารการเงินสวนบุคคล หมายถึง การจัดระเบียบการเงินอยางมีประสิทธิภาพดวยการรูจักหาเงิน
เขามาและจายออกไปอยางถูกตองกอใหเกิดผลดีจนบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว (สุดใจ น้ำผุด, 2453 : 3, อางในสยา
นนท สหุนันต, 2560 : 5)  

Benedict Koh Fong (2003), (อางอิงในผศ.มุกดา โควหกุล, 2560) ไดกลาววา “การวางแผนทาง
การเงินเปนสิ่งจำเปน ถาเราตองการพัฒนามาตรฐานการครองชีพของชีวิตใหดีอยูเสมอ พยายามหลีกเลี่ยงความ
บกพรองทางการเงนิ มีการลงทุนที่เหมาะสม และพยายามสะสมความมั่งคั่งทางการเงินใหเพียงพอตลอดเวลา” 

(Richard J. Stillman, 1988) ศาสตราจารยผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการเงินบุคคลไววา “การเงิน
สวนบุคคล คือโปรแกรมการพัฒนาและการดำเนินงานในการบริหารจัดการเงินเพื่อตอบสนองตามวัตถุประสงคที่
บุคคลนั้นตองการ” โดยมีขอบเขตเปาหมายการบริหารการเงินสวนบุคคลใน 6 รูปแบบ คือ เพ่ือสรางความมั่นคง
ทางการเงินของบุคคล (Financial Health) การใชเงินอยางชาญฉลาด (Spending Money Wisely) การใชเงิน
เพื่อที่อยูอาศัย (Home and Other Real Estate) การใชเงินเพื่อการทำประกันภัย (Insurance Program) การ
ใชเงินเพื่อการลงทุน (Diversified Investment Portfolio) การใชเงินวางแผนยามเกษียณ (Retirement and 
Estate Planning)  

สรุปความหมายของการบริหารจัดการทางการเงิน คือ การจัดระเบียบการเงินอยางมีประสิทธิภาพ  
รูจักการหาเงิน ใชเงิน เก็บออมและลงทุน ในสัดสวน วิธีการ และเวลาที่เหมาะสม จากงานวิจัยในสถานการณที่
ไมคาดคิดนี้ การบริหารจัดการทางการเงินเปนสิ่งสำคัญที่สุดไมวาจะเปนสวนบุคคล หรือภาคธุรกิจ  
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ขอมูลเกี่ยวกับชองทางธุรกรรมทางการเงิน 

ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส.15/2563 เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับชองทางใหบริการของ
ธนาคารพาณิชย (Banking Channel)  เนื่องจากสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีที่เปลี ่ยนแปลงไป ธนาคาร
พาณิชยจึงตองพัฒนาชองทางการใหบริการแกลูกคาในหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความตองการบริการทาง
การเงินของลูกคาที่มีความหลากหลายไดทันเวลา ใหธนาคารพาณิชยมีความคลองตัวในการประกอบธุรกิจ และมี
ความยืดหยุนในการใหบริการมากขึ้น โดยยังคงหลักการเดิมที่ธนาคารพาณิชยตองบริหารจัดการความเสี่ยงให
สอดคลองตามกลยุทธการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชยและมีกระบวนการคุมครองผู ใชบริการอยาง
รับผิดชอบและเปนธรรม ไดแก ชองทางใหบริการ สาขาทั่วไป  สาขาอิเล็กทรอนิกส ชองทางดิจิทัล ชองทาง
โทรศพัท การธนาคารนอกสถานที่ ตัวแทนทางการเงิน และจุดใหบริการ  

การใช ช องทางธุรกรรมทางการเง ิน สร ุปไดว า การปรับตัวใหท ันตอสถานการณ เทคโนโลยี 
ความสามารถในการเลือก เรียนรู และใชชองทางในการทำธุรกรรมทางการเงิน ใหเหมาะสม  จากงานวิจัย การ
ใชธุรกรรมทางการเงินผานชองทางออนไลน เปนชองทางที่เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันอยางมาก 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ เนนการใชแรงงานและการบริการเปน

หลัก สินคาทางดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนสินคาที่จับตองไมได ผูซื้อตองจายเงินกอนไดรับสินคาและบริการ 

ไมสามารถจัดสงสินคาใหกับผูซื้อไดถึงที่ แตเปนลักษณะที่ผูซื้อจะตองเดินทางมารับสินคาหรือบริการดวยตนเอง 

ซึ่งอุตสาหกรรมทองเที่ยวนั้นเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดเปนอยางสูงใหกับประเทศ และในขณะเดียวกันก็

สงผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบใหแกประเทศเชนกันถาไมมีการบริหารจัดการที่ดี ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ

ทองเที่ยว จำแนกออกไดเปน 6 ประเภท คือ ธุรกิจที่พักโรงแรม (Accommodation Business)  ธุรกิจการขนสง 

(Transportation Business) ธุรกิจจำหนายสินคาของที่ระลึก (Souvenir Business) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

(Food & Beverage Business) ธุรกิจนำเที ่ยว (Tourism Business) ธุรกิจทองเที ่ยวประเภทอื่นๆ (Others 

Tourism Business) ที่มา https://sites.google.com/site/kaewtasuththisri/hnwy-thi2  

วิธีการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดวยวิธีการแจกแบบสอบถามผานทาง
ออนไลนโดยจัดทำใน Google Form และเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ บุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขนาดของกลุมตัวอยาง ใชวิธีการหาจำนวนกลุม
ตัวอยางโดยเปดตารางหาขนาดของกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) และทำการเลือกจากตารางแบบไมทราบ

จำนวนที่แนนอน หรือ ∞  (Infinity) จากคาความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดของกลุม
ตัวอยางจำนวนทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง และทำการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใชการทดสอบความแตกตางโดย t-test, f-test และทดสอบ
ความสัมพันธดวย Multiple Regression Analysis 
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สำหรับการแปลความหมาย มีดังนี้   คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด, คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 

หมายถึง มาก, คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง, คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง นอย, คาเฉลี่ย 1.00 – 

1.80 หมายถึง นอยที่สุด 

ผูวิจัยไดดำเนินตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) เชิงเนื้อหา และ

เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ครอบคลุมเนื้อหา (Content Validity) ตลอดจน

ความชัดเจนและความเหมาะสมในการใชสำนวนภาษา และนำเสนอใหผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการทาง

การเงิน จำนวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบโครงสรางแบบสอบถาม หลังจากนั้นไดการทดสอบความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนำแบบสอบถามไปทำการทดสอบ (Try-Out) จำนวน 30 ชุด ไดคาคา

สัมประสิทธิ์ ความสอดคลองภายในของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยคาความเชื่อมั่นของ

ภาพรวมปจจัยความสามารถทางการเงิน เทากับ 0.90 และคาความเชื่อมั่นของภาพรวมการบริหารจัดการทาง

การเงินเทากับ 0.92 

สรุปผลวิจัย 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูตอบแบสอบถามจากการกลุมตัวอยางมากที่สุด คือ เพศหญิง จำนวน 310 คน คิดเปนรอยละ 77.50 

มีอายุ  41 – 50 ป จำนวน 135 คน คิดเปนรอยละ 34 สวนใหญเปนโสด จำนวน 277 คน คิดเปนรอยละ 69 

การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 323 คน คิดเปนรอยละ 80.50  มีภูมิลำเนาอยูภาคกลาง จำนวน 260 คน 

คิดเปนรอยละ 65 มีอาชีพเปนพนักงานประจำระดับผูปฏิบัติการ จำนวน 225 คน คิดเปนรอยละ 56.50 อยูใน

ธุรกิจตัวแทนทองเที่ยว จำนวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28 มีรายไดตอเดือน 30,001 – 50,000 บาท  จำนวน 

132 คน คิดเปนรอยละ 33 และมีรายจายตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท จำนวน 134 คน คิดเปนรอยละ 

33.50 

 สวนที่ 2 การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยความสามารถทางการเงิน 

 1. ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเงิน พบวาในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นปาน

กลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.21 (S.D .77) พิจารณารายยอยมีความคิดเห็นในเรื่อง การรับรูขอมูลขาวสารทางการเงิน

จากสื่อตางๆ เชน โทรทัศน, อินเตอรเน็ต, สื่อออนไลน ลำดับแรก ความคิดเห็นมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย คือ 4.44 

(S.D .72)  

 2. ดานการใชชองทางการทำธุรกรรมทางการเงิน พบวาในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็น

มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.44 (S.D .62) พิจารณารายยอยมีความคิดเห็นในเรื่อง การใชบริการธนาคารออนไลน 

(Internet banking)/แอพพลิเคชั่นของธนาคารบนมือถือ (Mobile Application)  ลำดับแรก ความคิดเห็นมาก

ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย คือ 4.64 (S.D .66) 

 3. ดานการเรียนรู การศึกษาเพิ่มเติม พบวาในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก โดยมี

คาเฉลี่ย 3.57 (S.D .76) พิจารณารายยอยมีความคิดเห็นในเรื่อง การวางแผนเรียนรูเกี่ยวกับการบันทึกรายรับ - 

รายจาย ลำดับแรก ความคดิเห็นมาก โดยมีคาเฉลี่ย คือ 3.65 (S.D .92) 
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 4. ดานการแกไขปญหาทางการเงิน พบวาในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก โดยมี

คาเฉลี่ย 3.72 (S.D .69) พิจารณารายยอยมีความคิดเห็นในเรื่อง การปรับแผนรายจายใหสอดคลองกับรายได 

และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปไดเสมอ ลำดับแรก ความคดิเห็นมาก โดยมีคาเฉลี่ย คือ 3.89 (S.D .76) 

 สวนที่ 3 การวิเคราะหการบริหารจัดการทางการเงิน 

 1. การหารายได พบวาในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคดิเห็นมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.83 (S.D .67) 

พิจารณารายยอยมีความคิดเห็นวา ควรมีรายไดหลัก อาชีพประจำและมีรายไดสม่ำเสมอ มีการวางแผนเพิ่ม

รายได จากรายไดเสริมจากแหลงอื่นๆ เชน จากความสามารถพิเศษ จากงานอดิเรก และวางแผนในการจัดสรร

รายไดอยางเหมาะสม ทั้ง 3 ขอ เปนลำดับแรก ความคิดเห็นมาก โดยมีคาเฉลี่ย คือ 3.81 (S.D 1.06) 

 2. การใชจายเงิน พบวาในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.77 (S.D 

.79) พิจารณารายยอยมีความคิดเห็นวา ควรมีการจัดลำดับความสำคัญของการใชจายเงินในชวงเวลาที่มีเงิน

จำกัด ลำดับแรก ความคดิเห็นมาก โดยมีคาเฉลี่ย คือ 3.99 (S.D .95) 

 3. การออมและการลงทุน พบวาในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคดิเห็นมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.47 

(S.D .94) พิจารณารายยอยมีความคิดเห็นวา ควรมีการปรับเปลี่ยนจำนวนเงินออมตามความสามารถในการหา

รายได ลำดับแรก ความคิดเห็นมาก โดยมีคาเฉลี่ย คือ 3.68 (S.D 1.01) 

สวนที่ 4 การวิเคราะหการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่1: ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันจะมีผลตอการบริหารจัดการทางการเงินที่แตกตางกัน 

ดังนี้ 

ปจจัยสวนบุคคล การบริหารจัดการทางการเงิน 

การหารายได การใชจายเงิน การออมและการลงทุน 

เพศ √ (0.000) √ (0.005) √ (0.001) 

อายุ X (0.712) √ (0.018) √ (0.000) 

สถานภาพ X (0.072) √ (0.005) √ (0.000) 

ระดับการศึกษา √ (0.000) √ (0.000) √ (0.000) 

ภูมิลำเนา √ (0.000) X (0.160) √ (0.002) 

อาชีพ √ (0.000) X (0.846) √ (0.000) 

ธุรกิจในอุตสากรรมการทองเที่ยวและบริการ √ (0.000) √ (0.000) √ (0.000) 

รายไดตอเดือน √ (0.000) √ (0.000) √ (0.000) 

รายจายตอเดือน √ (0.000) √ (0.000) √ (0.047) 

*มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

หมายเหต ุ: √ แสดงความแตกตางของสมมติฐาน       X แสดงไมมีความแตกตางของสมมติฐาน 
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 1. ปจจัยสวนบุคคลดานเพศที่แตกตางกัน จะมีผลตอการบริหารจัดการทางการเงินที่แตกตางกันในทุก

ดาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 2. ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ และดานสถานภาพที่แตกตางกัน จะมีผลตอการบริหารจัดการทางการเงิน

ที่ไมแตกตางกันในดานการหารายได ยกเวนดานการใชจายเงิน การออมและการลงทุน ที่แตกตางกัน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 3. ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา ดานธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ ดานรายได

ตอเดือน และดานรายจายตอเดือนที่แตกตางกัน จะมีผลตอการบริหารจัดการทางการเงนิที่แตกตางกันในทุกดาน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 4. ปจจัยสวนบุคคลดานภูมิลำเนา และดานอาชีพที ่แตกตางกัน จะมีผลตอการบริหารจัดการทาง

การเงินที่ไมแตกตางกันในดานการใชจายเงิน ยกเวนดานการการหารายได การออมและการลงทุน ที่แตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สมมติฐานที่ 2: ปจจัยความสามารถทางการเงินมีผลตอการบริหารจัดการทางการเงิน ดังนี้ 

ตัวแปร การบริหารจัดการทางการเงิน 

ปจจัยความสามารถทางการเงนิ การหารายได การใชจายเงิน การออมและการลงทุน 

 - ดานการรับรูขาวสารทางการเงิน √ (0.002)* X (0.679) X (0.204) 

 - ดานการใชชองทางการทำธุรกรรมทางการเงิน X (0.892) √ (0.000)* X (0.167) 

 - ดานการเรียนรู ศึกษาเพ่ิมเตมิ √ (0.000)* √ (0.000)* √ (0.000)* 

 - การแกไขปญหาทางการเงิน √ (0.000)* √ (0.000)* √ (0.000)* 
    

หมายเหตุ :      √ มีผล        X ไมมีผล 
  

 1. ความสามารถทางการเงิน ไดแก การรับรูขาวสารทางการเงิน การเรียนรู ศึกษาเพิ่มเติม และการ

แกไขปญหาทางการเงิน จะมีผลตอการบริหารจัดการทางการเงินดานการหารายได 

 2. ความสามารถทางการเงิน ไดแก การใชชองทางการทำธุรกรรมทางการเงิน การเรียนรู ศึกษาเพ่ิมเติม 

และการแกไขปญหาทางการเงิน จะมีผลตอการบริหารจัดการทางการเงินดานการใชจายเงิน  

 3. ความสามารถทางการเงนิ ไดแก การเรียนรู ศึกษาเพิ่มเติม และการแกไขปญหาทางการเงิน จะมีผล

ตอการบริหารจัดการทางการเงนิดานการออมและการลงทุน  
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อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาความสามารถในการรับรูขาวสารทางการเงิน แสดงใหเห็นวาบุคลากร ใหความสำคัญ

และไดรบัอิทธิพลจากสื่อตางๆ เชน โทรทัศน, อินเตอรเน็ต, สื่อออนไลน มากที่สุด ซึ่งเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับ

วิวัฒนาการ และสถานการณในปจจุบัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สยานนท สหุนันต (2561) ที่ศึกษาพฤติ

กรรมการบริหารจัดการการเงินสวนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัยดุสติธานี พัทยา ผลการวิจัยพบวา ชองทางการ

ธุรกรรมทางการเงิน สื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน อินเตอรเน็ต แอพพลิเคชั่น มือถือ มีผลตอการบริหารจัดการการเงิน

สวนบุคคลของนักศึกษาสูงที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 อยูในระดับมาก 

2. ผลการศึกษาความสามารถในการใชชองทางการทำธุรกรรมทางเงิน แสดงใหเห็นวา บุคลากร มีความ

เขาใจ  ยอมรบัและใชบรกิารธุรกรรมการเงินทางออนไลน มากที่สุด การกาวเขาสูสังคมไรเงินสดอาจเกิดไดเรว็ขึน้

ในสถานการณนี้ ดวยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม โดยคนจะหันมาใชจายดวยเงินสดลดลง และ

เปลี่ยนมาใชธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบออนไลนมากขึ้น 

3. ผลการศึกษาความสามารถในการเรียนรู ศึกษาเพิ่มเติม แสดงใหเห็นวาบุคลากร มีความตื่นตัวจาก

ผลกระทบสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) โดยมีระดับความ

คิดเห็นมาก ในการวางแผนการเรียนรูเกี่ยวกับการบันทึกรายรับ-รายจาย  การเรียนรูที่จะเพิ่มรายไดพิเศษ และ

เก่ียวกับการจัดการเงินออมและการลงทุน  

4. ผลการศกึษาความสามารถในการแกไขปญหาทางการเงิน แสดงใหเห็นวาบุคลากรใหความสำคัญกับ

การแกไขปญหาทางการเงิน โดยมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ซึ่งในสถานการณที่ไมแนนอนนี้ บุคลากร

ตองเตรียมพรอมเพื ่อรับมือในทุกๆ ดาน ลำดับแรกตองมีการปรับแผนรายจายใหสอดคลองกับรายไดใน

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไดเสมอ และหมั่นตรวจสอบรายได รายจาย ในทุกๆ เดือนวาเปนไปตามที่วางแผนไว

หรือไม  เพื่อแกไขใหทันทวงทีกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคลองกับงานวิจัยของชนิกานต ภูกัณหา 

(2563)  ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปรับตัวดานการเงินของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยกลุม

ตัวอยางสวนใหญใหความสำคัญในการวางแผนที่ดี ทุกๆ ดาน ในวิกฤติ COVID-19 เนื่องจากไมสามารถประเมนิ

ไดวาวิกฤติ COVID – 19 จะหมดไปเมื่อใด  

5. การทดสอบสมมติฐาน พบวาปจจัยความสามารถทางการเงิน จะมีผลตอการบริหารจัดการทาง

การเงินโดยรวมในทุกๆ ดาน ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม  2019  (COVID-

19) บุคลากรใหความสำคัญกับการใชจายเงิน โดยมีการวางแผนรายจายใหสอดคลองกับรายไดตามสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงเปนลำดับแรก  การหารายได โดยการเรียนรูเกี่ยวกับการบันทึกรายรับ - รายจาย  และการเรียนรู 

ศึกษาเพ่ิมเติมเพื่อเพิ่มรายไดในหลายๆ ชองทางจากความสามารถพิเศษ หรืองานอดิเรก เปนลำดับรองลงมา การ

ออมและการลงทุน ในเรื่องการเรียนรู เกี ่ยวกับการจัดการเงินออมและการลงทุนเปนลำดับสุดทาย ซึ่งใน

สถานการณที่ยังคงความไมแนนอนของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม  2019  (COVID-19) 

บุคลากรตองวางแผนการใชจายเงินใหเหมาะสม สอดคลองกับรายไดที่ไดรับ และแกปญหาทางดานการเงินให

เหมาะสมกับสถานการณที่อาจเกิดขึ้นอยางไมคาดคิด เพื่อการดำรงชีวิตอยางตอเนื่อง สอดคลองกับงานวิจัย



12 
 

ของิลิยา ธีระธัญศิริกุล (2563)  ศึกษาวิจัยเรื ่องเทคนิคการจัดการการเงินสวนบุคคลในภาวะวิกฤติ ผล

การศึกษาพบวาในภาวะวิกฤติใหความสำคัญกับการวางแผนการใชจายโดยการจัดทำงบประมาณเงินสดสวน

บุคคลและการลดคาใชจายเปนลำดับแรก การปองกันความเสี่ยง การหารายไดและการลงทุน ตามลำดับ การ

จัดการการเงินสวนบุคคลมีความสำคัญมาก หากบุคคลใหความสำคัญกับการจัดการการเงินสวนบุคคลที่

เหมาะสมจะทำใหรอดผานวิกฤติไปไดดวยดี 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปใช สงเสริมใหบุคลากรเรียนรูดานการเงิน การลงทุน เพื่อใหเงิน

ทำงานใหเรา ตลอดจนการเรียนรูเพื่อยกระดับทักษะ (upskill) และปรับทักษะ (reskill) และภาครัฐควรออก

มาตรการสวัสดิการในดานรายได และมาตรการลดคาใชจายตาง ๆ เพื่อชวยเหลือบุคลากรอีกทางหนึ่ง  และควร

สงเสริมใหมีความรู ความเขาใจวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี การใชอินเตอรเน็ต ออนไลน แอปพลิเคชั่นตางๆ  เพื่อ

เปนชองทางในการหารายไดเสริมอีกทางหนึ่ง และเตรียมพรอมการเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัล 

และสงเสริมใหบุคลากรมีการจัดทำบันทึกรายรับ รายจายประจำครอบครัว เพื่อเปนแนวทางในการใชจายเงินที่

เหมาะสม จัดลำดับความสำคัญของรายจาย โดยคำนึงถึงความจำเปนใหเพียงพอกับรายไดที่ไดรับ  

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษากลุมตัวอยาง โดยเจาะจงผลกระทบที่บุคลากรไดรบัจากสถานการณโควิด – 19 ใหชัดเจน 

เชน ถูกเลิกจาง ปรับลดเงนิเดือน  เพื่อจะไดทราบถึงการบริหารจัดการทางการเงินดานใดมากที่สุด 

 2. ควรขยายขอบเขตดานประชากรใหครอบคลุมพื้นที่อุตสาหกรรมการทองเท่ียวอื่นๆใหมากขึ้น เพื่อให

เกิดความแตกตางทางดานความคิด และไดรับผลการวิจัยที่มีความหลากหลายมากขึ้น 

 3. ควรศึกษาเพิ่มเติมตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลตอการบริหารจัดการทางการเงิน นอกเหนือจากตัวแปรที่ผู

ศึกษาเลือกมาใชในงานวิจัยชิ้นนี้ ทั้งนี้เพื่อจะทำใหผลการศึกษามีความสมูบรณมากขึ้น 
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