
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพือ่การศึกษาค้นคว้าอสิระ 

เร่ือง พฤติกรรมการใช้จ่ายของแรงงานในจังหวดัเชียงใหม่ในช่วงหลงัปรับค่าจ้างขั้นต ่า 
 

ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาคน้ควา้อิสระ(Independent Study) ของนกัศึกษา

ระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงข้อมูลท่ีได้รับจากการตอบ
แบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์แบบแผนการใช้จ่ายของแรงงานในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภายหลงัการปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาท ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน กรุณาตอบ
แบบสอบถามตามความเป็นจริง 

----------------------------------------------------------- 

โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน หรือกรอกข้อความให้ตรงกบัความเป็นจริง 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. เพศ 

1.    ชาย     2. หญิง 
 

2. อาย ุ  
1. 20-30 ปี   2. 31-40 ปี   
3. 41-50 ปี   4. 51 ปีข้ึนไป 
 

3. สถานภาพ  
1. โสด   2. สมรส   
3. หยา่ร้าง   4. หมา้ย 
 

4. วฒิุการศึกษา 
1. มธัยมศึกษา  2. อนุปริญญา 
3. ปริญญาตรี  4. ปริญญาโท 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..... 

5. ระดบัดาวโรงแรม ……… ดาว 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลด้านรายรับ รายจ่าย และการออม 
2.1 ข้อมูลด้านรายได้ในปัจจุบัน 

รายได้ บาท/เดือน 

1. เงินเดือน/ค่าจา้ง   

2. ค่าบริการ (service charge)   

3. ค่าล่วงเวลา   

4. รายไดเ้สริม   

5. อ่ืนๆ   
 

2.2 ข้อมูลด้านรายจ่ายในปัจจุบัน 

รายจ่ายด้านปัจจัยส่ี บาท/เดือน 
1. อาหารและเคร่ืองด่ืม  
2. เส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม  
3. ท่ีอยูอ่าศยั  

                    3.1 ค่าผอ่นบา้น  
                    3.2 ค่าเช่าบา้น  
                    3.3 ค่าเช่าหอพกั/ คอนโดมิเนียม  

4. ค่ารักษาพยาบาล  
 

รายจ่ายที่นอกเหนือจากปัจจัยส่ี บาท/เดือน 
1. ค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภค  

1.1 ค่าไฟฟ้าและค่าน ้าประปา  
1.2 ค่าโทรศพัท ์  

2. ค่าใชจ่้ายสินคา้อุปโภคบริโภค  
2.1 ค่าของใชส่้วนตวั เช่น สบู่ ยาสีฟัน เคร่ืองส าอางค ์  
2.2 อุปกรณ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ  

3. ค่าใชจ่้ายดา้นยานพาหนะ  
3.1 ค่าผอ่นรถ  
3.2 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง  
3.3 ค่าโดยสารรถประจ าทาง  
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2.3 ข้อมูลด้านการออม 
 

การออม บาท/เดือน 
ปริมาณเงินท่ีออม  
 (*** หมายเหตุ หากไม่มกีารออมไม่ต้องตอบค าถามที ่1-3)  
 

1. รูปแบบการออมของท่านในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)             
1. เงินฝากธนาคาร    2. สลากออมสิน/ธกส  
3. ทองค า/เคร่ืองเพชร   4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...... 
 

2. วตัถุประสงคข์องการออมของท่านคือ อะไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
1. เพื่อหาผลประโยชน์/เก็งก าไร  2. เพื่อการลงทุนในอนาคต 
3. เพื่อการใชจ่้ายในอนาคต   4. เพื่อใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน 
5. อ่ืนๆ โปรดระบุ......................... 
 

3. ความถ่ีในการออมเงินของท่าน 
1. ออมเงินทนัทีท่ีมีรายรับ   2. รายเดือน 
3. เม่ือมีเงินเหลือ    4. ไม่มีความแน่นอน 

 

 

รายจ่ายที่นอกเหนือจากปัจจัยส่ี บาท/เดือน 
4.ค่าใชจ่้ายในการอุปการะคนในครอบครัว เช่น บิดา มารดา บุตร 
ธิดา   

5.ค่าใชจ่้ายในดา้นการท าบุญและเส่ียงโชค เช่น การบริจาคเงิน 
สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยใตดิ้น เป็นตน้   

6.ค่าใชจ่้ายในดา้นการท าบุญและเส่ียงโชค เช่น การบริจาคเงิน 
สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยใตดิ้น เป็นตน้   
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ส่วนที ่3 ทศันคติของพนักงานโรงงแรมต่อการปรับขึน้ค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท 

ทศันคติ ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ภายหลงัการปรับข้ึนค่าแรงขั้นต ่า ท่านคิดวา่จะมี
ผลกระทบต่อการใชจ่้ายในแต่ละเดือนของท่านมากนอ้ย
เพียงใด 

     

2. ภายหลงัการปรับข้ึนค่าแรงขั้นต ่า ท าใหท่้านมีคุณภาพชีวติ
ท่ีดีข้ึนมากนอ้ยเพียงใด 

     

3. รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนช่วยภาระดา้นค่าใชจ่้ายและภาระหน้ีสิน
ของท่านไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

     

4. รายไดท่ี้เพ่ิมสูงข้ึนมีผลต่อการออมของท่านใหเ้พ่ิมข้ึนมาก
นอ้ยเพียงใด 

     

5. ค่าแรงท่ีเพ่ิมข้ึนพร้อมกบัราคาสินคา้ในตลาดท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
ท่านคิดวา่มีความคุม้ค่ามากนอ้ยเพียงใด 

     

6. โดยภาพรวมแลว้ ท่านคิดวา่การปรับค่าแรงขั้นต ่า 300 
บาทน้ี มีประโยชน์ต่อแรงงานมากนอ้ยเพียงใด 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
ผลการวเิคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย 

 

GET   FILE='C:\Users\Tanggy\Documents\กรอกขอ้มูล2.sav'. REGRESSION   /MISSING 
LISTWISE   /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA   /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)   
/NOORIGIN   /DEPENDENT pay   /METHOD=ENTER ba5. 
 
Regression 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 total revenuea . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: total exp 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .954a .910 .910 1391.769 

a. Predictors: (Constant), total revenue 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.829E9 1 7.829E9 4041.645 .000a 

Residual 7.709E8 398 1937021.935   

Total 8.600E9 399    

a. Predictors: (Constant), total revenue 

b. Dependent Variable: total exp 
 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 584.126 241.895  2.415 .016 

total revenue .887 .014 .954 63.574 .000 

a. Dependent Variable: total exp 
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ประวตัผิู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล    นางสาว ชลิตา  เคร่ืองค า 
 
วนั เดือน ปีเกดิ 30  กนัยายน  2531 

 
ประวตัิการศึกษา ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระหฤทยั

เชียงใหม่     ปีการศึกษา 2549 
ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาการ
ท่องเท่ียวและโรงแรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2553 
 

ประสบการณ์การท างาน ปี 2554 ต าแหน่ง พนกังานใหบ้ริการในหอ้งอาหาร                          
โรงแรม เลอเมอริเดียน เชียงใหม่ 

 


