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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมี 2 วตัถุประสงคคื์อ 1) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งรายได ้รายจ่าย 

และการออมของพนกังานโรงแรมภายหลงัปรับค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาท 2) เพื่อศึกษาถึงทศันะคติของ
แรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมเก่ียวกบัการปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาท กลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน
จ านวน  400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ของรายได ้รายจ่าย และเงินออม จากค่าความโนม้เอียงเฉล่ียในการบริโภค (APC) และค่าความโนม้
เอียงเฉล่ียในการออม และใชเ้ทคนิค Simple Regression Analysis หาค่าความโนม้เอียงสุดทา้ยของ
การบริโภค (MPC) และค่าความโนม้เอียงสุดทา้ยของการออม (MPS) 

ผลการศึกษาจาการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของรายได ้รายจ่าย และการออมจากค่าความ
โนม้เอียงเฉล่ียของการบริโภค (APC)  ความโนม้เอียงเฉล่ียของการออม (APS) ค่าความโนม้เอียง
หน่วยสุดทา้ยในการบริโภค (MPC) และค่าความโนม้เอียงหน่วยสุดทา้ยในการออม (MPS) พบว่า 
ค่า APC มีค่าเท่ากบั 0.92 ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ รายได ้1 บาท ถูกใชไ้ปเพื่อการบริโภค 0.92 บาท 
และค่า APS มีค่าเท่ากบั 0.08 ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ รายได ้1 บาท มีการออมเกิดข้ึน 0.08 บาท 
และจากการใช้เทคนิค Simple Regression Analysis ในการวิเคราะห์ค่า MPC และ MPS พบว่า 
รายไดมี้ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการบริโภครวม ค่าความโนม้เอียงหน่วยสุดทา้ยของการ
บริโภคมีค่าเท่ากบั 0.887 ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ ถา้รายไดเ้ปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะท าให้การ
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บริโภคเปล่ียนแปลงไป 0.887 หน่วย ซ่ึงเปล่ียนไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
100 บาท จะท าให้การบริโภคเปล่ียนแปลงไป 88.7 บาท  ค่าความโน้มเอียงหน่วยสุดทา้ยของการ
ออมจึงมีค่าเท่ากบั 0.133 ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า ถา้รายไดเ้ปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะท าให้การ
ออมเปล่ียนแปลงไป 0.133 หน่วย กล่าวคือ ถา้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 100 บาท จะท าให้การออมเพิ่มข้ึน 
13.3 บาท 

จากผลการศึกษาดงักล่าวจะเห็นไดว้่าภายหลงัการปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาท ท าให้
พนกังานโรงแรมมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน แต่การเพิ่มข้ึนของรายไดน้ั้นสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น คือ มีพนกังานโรงแรมไม่เกินร้อยละ 20 มีความพึงพอใจมาก-มากท่ีสุดใน
ประสิทธิภาพของนโยบายในการลดภาระรายจ่าย เน่ืองมาจากค่าครองชีพในปัจจุบนัเพิ่มสูงข้ึน ท า
ให้การใช้จ่ายในดา้นต่างๆเพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในดา้นอาหาร เคร่ืองด่ืม และ ค่าใช้จ่าย
ดา้นยานพาหนะ ในส่วนของการออมนั้นพนกังานโรงแรมส่วนใหญ่จะมีการออมเท่าเดิม ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 50.3 เน่ืองมาจากค่าใชจ่้ายท่ีสูง ท าใหร้ายไดท่ี้เพิ่มข้ึนนั้น ไม่มีผลต่อการเพิ่มของการออมเลย 
ท าให้ทศันคติของพนักงานโรงแรมท่ีมีต่อนโยบายการปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่านั้นอยู่ในระดบัปาน
กลางเป็นส่วนใหญ่  
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ABSTRACT 
 

This study was undertaken to understand the interrelationship of income, expenditure, 
and saving of workers of hotel in Chiang Mai and understand their attitude to the minimum wage 
adjustment. Questionnaire interview was used to collect information from 400 samples for 
calculation and application of Simple Regression Technique to disclose the interrelationship 
among income, expenditure and saving in terms of Average Propensity to Consume (APC), 
Average Propensity to Save (APS) as well as the Marginal Propensity to Consume (MPC) and the 
Marginal Propensity to Save (MPS) 

The study on interrelationship among income, expenditure, and saving reveal that APC 
was 0.92 meaning that out of 1 baht income 0.62 baht would be spent for consumption while APS 
at the value of 0.08 would suggest 0.08 baht saving out of 1 baht income. The application of  
simple regression provided the result the aggregate consumption varied  positively with aggregate 
income. The result MPC value of 0.887 can be interpreted as the change in consumption by 0.887 
unit given a one unit change in income; for example 100 baht increase in income will lead the 
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employee to spend 88.7 baht more for consumption. Similarly, the MPC value of 0.08 implies 
employee will save 8 baht with 100 baht increase in income. 

By increasing the minimum wage it will decrease their expenses. To clarify, there are less 
than 20% of hotel employees who satisfy the efficiency policy. As the cost of living continuously 
increases, it affects the prices of food and fuel. They are expensive. 50.3% of hotel employee’s 
can't afford to save because of these high expenses. Because of these high expenses and the 
minimum wages hotel employees can’t increase their savings. So, the correlation of expenses for 
hotel employees to the minimum wage adjustment policy is medium level. 
 


