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3.1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของพนักงาน
โรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ในช่วงหลงัการปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาท ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูล
ดา้นรายได ้ขอ้มูลดา้นรายจ่าย รูปแบบการออม และทศันคติของพนกังานโรงแรมท่ีมีต่อการปรับ
ข้ึนค่าจา้ง 300 บาท โดยค าถามท่ีใชจ้ะไดม้าจากตวัแปรท่ีตอ้งการโดยมีกรอบแนวคิดดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 

ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ วฒิุการศึกษา ระดบัดาวโรงแรม 

 

รายจ่าย 

เกีย่วกบัปัจจยัส่ี  นอกเหนือจากปัจจยัส่ี 

อาหารและเคร่ืองด่ืม  สาธารณูปโภค 

เส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม    สินคา้อุปโภค บริโภค 
ท่ีอยูอ่าศยั   ยานพาหนะ 

ยารักษาโรค   อุปการะเล้ียงดู 

    ท าบุญ เส่ียงโชค 
    หน้ีสินอ่ืนๆ 

รายได้ 

เงินเดือน 

ค่าบริการ 

ค่าล่วงเวลา 

รายไดเ้สริม 

อ่ืนๆ 

การออม 
ปริมาณเงินท่ีออม 
รูปแบบการออม 
วตัถุประสงคก์าร
ออม 
ความถ่ีในการออม 
 

ทศันะคต ิ

ผลกระทบท่ีไดรั้บ 

คุณภาพชีวติ 

การลดค่าใชจ่้าย 

ความคุม้ค่า 

 ส่งเสริมการออม 

ประโยชน์โดยรวม 

วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของรายได ้รายจ่าย การออม จากค่า MPC MPS APC APS 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการท าการศึกษาคร้ังน้ี ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมการใชจ้่ายของพนกังานโรงแรมในจงัหวดั

เชียงใหม่ โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ แรงงานในภาคธุรกิจโรงแรมและภตัตาคารของ
ภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2553 ทั้งหมด 417.2 พนัคน 

ตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
การคดัเลือกตวัอยา่งจะค านวณจ านวนตวัอยา่งจากสูตรยามาเน่ (Yamane) ซ่ึงการศึกษาคร้ัง

น้ีก าหนดให้เกิดความคลาดเคล่ือนท่ีร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงสามารถ
ค านวณไดด้งัน้ี 

  
 

       
 

 
โดยท่ี  e  คือ ความเคล่ือนไหวของการเลือกตวัอยา่ง ในท่ีน้ีค่า e = 0.05  

N คือ ขนาดของประชากร ในท่ีน้ี N = 417.2 * 1000 = 417,200 
n  คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ดงันั้น 

  
       

               
 

ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบแบบบงัเอิญ  n ≈ 399  ตวัอยา่ง 
 
3.3 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของพนักงานโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ภายหลังการปรับ
ค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาท ได้ก าหนดขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบดว้ย 2 ส่วน 
ไดแ้ก่ 

1. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมขอ้มูลโดยการคน้ควา้จากเอกสารต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งจากหอสมุดมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ หนงัสือ เอกสารงานวิจยัอ่ืนๆ เป็นตน้ และการ
คน้ควา้ขอ้มูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเป็นแนวทางในการท าวิจยั โดยมี
ท่ีมาของแหล่งขอ้มูลดงัน้ี 

1.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.2 เทศบาลนครเชียงใหม่ 
1.3 ส านกัพฒันาฐานขอ้มูลและตวัช้ีวดัภาวะทางสังคม 
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1.4 ส านกัสถิติแห่งชาติ 
1.5 พาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่ 

2.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมจากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม เป็น
เคร่ืองมือโดยการสัมภาษณ์จากพนกังานท่ีท างานในโรงแรมในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

 
3.4 วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของพนกังานโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ รวมทั้งศึกษาถึงโครงสร้าง
ของรายได ้รายจ่าย การออม วเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ร้อยละ 
(Percentage) ความถ่ี ( Frequency) และค่าเฉล่ีย (Mean) และน าเสนอในรูปแบบของตาราง 

2. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของรายได้ รายจ่ายและการออมของพนักงานโรงแรมในจงัหวดั
เชียงใหม่ แบ่งเป็น 2 กรณี 

2.1 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของรายได ้รายจ่าย และเงินออมจากค่า MPC และ MPSวิเคราะห์
ดว้ยสมการถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) ซ่ึงมีสมการดงัน้ี 

C = a + bYd 
โดยท่ี  C = การใชจ่้ายเพื่อการบริโภค 

a = การบริโภคท่ีข้ึนอยูก่บัรายได ้(Autonomous Consumption) 
b = ความโนม้เอียงในการบริโภคหน่วยสุดทา้ย (Marginal Propensity to Consume) 
Yd = รายไดท่ี้น าไปอุโภคและบริโภค (Disposible Income) 
โดยวิเคราะห์หาค่าความโนม้เอียงหน่วยสุดทา้ยของการบริโภค ( Marginal propensity of 

consume, MPC) และค่าความโนม้เอียงหน่วยสุดทา้ยของการออม ( Marginal propensity of saving, 
MPS) โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์สมการถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis ) 

ดงันั้น ค่า MPC = b 
ค่า MPS = 1- b 

2.2 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของรายได ้รายจ่าย และเงินออมจากค่า APC และ APS ซ่ึงมี
สมการดงัน้ี 

Y = C + S 
โดยท่ี  Y = รายไดต่้อเดือนของพนกังานทั้งหมด 

C = รายจ่ายต่อเดือนของพนกังานทั้งหมด 
S = เงินออมต่อเดือนของพนกังานทั้งหมด 
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โดยวเิคราะห์หาค่าความโนม้เอียงเฉล่ียของผูบ้ริโภค (Average propensity of consume, 
APC) และค่าความโนม้เอียงเฉล่ียของการออม (Average propensity of saving, APS)  

ดงันั้น ค่า APC =  C/Y 
ค่า APS = S/Y 

3. น าขอ้มูลจากการใชแ้บบสอบถามในส่วนท่ี 3 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันะคติของพนกังานโรงแรม
ต่อการปรับข้ึนค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด โดยแบ่งการวดัระดบัความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมท่ีมีต่อนโยบายค่าแรงขั้นต ่า 300 
บาท ดงัน้ี 

ระดบัความพึงพอใจท่ี 1 นอ้ยท่ีสุด 
ระดบัความพึงพอใจท่ี 2 นอ้ย 
ระดบัความพึงพอใจท่ี 3 ปานกลาง 
ระดบัความพึงพอใจท่ี 4 มาก  
ระดบัความพึงพอใจท่ี 5 มากท่ีสุด 

คะแนนท่ีไดจ้ะน ามาวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและแปลความหมายจากลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชใ้นระดบั
การวดัขอ้มูลประเภทอตัราภาคชั้น (Interval Scale) 
 
 


