
บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชจ่้ายของพนกังานโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ในช่วงหลงั

ปรับค่าจา้งขั้นต ่าคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 2 วตัถุประสงค์ คือ วตัถุประสงคแ์รกเพื่อศึกษา
ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งรายได ้รายจ่าย และการออมของพนกังานโรงแรมภายหลงัปรับค่าจา้งขั้น
ต ่า 300 บาท โดยวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนนั้น มีผลต่อการใชจ่้ายและการออม
ของพนักงานโรงแรม วตัถุประสงค์ท่ีสองเพื่อศึกษาถึงทศันะคติของแรงงานในอุตสาหกรรม
โรงแรมเก่ียวกบัการปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาท การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อ
ท าการศึกษาจากประชากรกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน โดยผลการศึกษาจะน าเสนอเป็น 4 ส่วน 
ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มประชากร ส่วนท่ี 2 โครงสร้างของรายได ้รายจ่าย และการออม 
ส่วนท่ี 3 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของรายได ้รายจ่าย และการออมของพนกังานโรงแรม โดยแบ่งเป็น 
2 กรณีดงัน้ี กรณีท่ีหน่ึงวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของรายได้ รายจ่าย และการออมของพนักงาน
โรงแรมจากค่าความโน้มเอียงเฉล่ียของการบริโภค (APC) และความโน้มเอียงเฉล่ียของการออม 
(APS) กรณีท่ีสองวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของรายได ้รายจ่าย และการออมของพนกังานโรงแรมจาก
ค่า ความโน้มเอียงหน่วยสุดทา้ยในการบริโภค (MPC) และค่าความโนม้เอียงหน่วยสุดทา้ยในการ
ออม (MPS) โดยใชโ้ปรแกรม Statistical Package for Social Science (SPSS) และส่วนท่ี 4 เก่ียวกบั
ทศันะคติของพนกังานโรงแรมท่ีมีต่อการปรับข้ึนค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท โดยผลการศึกษามีดงัน้ี 
 
4.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

เพศของพนักงานโรงแรม  จากการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ พนกังานโรงแรมเพศ
ชาย มีจ านวนนอ้ยกวา่พนกังานโรงแรมเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 37.5 และ 62.5 ตามล าดบั ดงัแสดง
ในตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ าแนกตามเพศของพนกังานโรงแรมใน
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
เพศ จ านวน ร้อยละ (%) 

ชาย 
หญิง 

150 
250 

37.5 
62.5 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
อายุของพนักงานโรงแรม  จากการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ พนกังานโรงแรมส่วน

ใหญ่มีอายุระหวา่ง 20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมามีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
28.5 อายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.8  และอายมุากกวา่ 50 ปีข้ึนไป มีเพียงร้อยละ 5.3 ของ
กลุ่มตวัอยา่ง ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 

 
ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด จ าแนกตามอายุของพนักงานโรงแรม

จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ (%) 
20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
มากกวา่ 50 ปี 

226 
114 
39 
21 

56.5 
28.5 
9.8 
5.3 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
สถานภาพสมรสของพนักงานโรงแรม  จากการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่

ร้อยละ 66.3 เป็นคนโสด รองลงมาร้อยละ 28.3 เป็นผูท่ี้สมรสแลว้ ร้อยละ 4.5 เป็นหยา่ร้าง และเพียง
ร้อยละ 1.0 เป็นหมา้ย ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด จ าแนกตามสถานภาพของพนักงาน
โรงแรมจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ (%) 

โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง 
หมา้ย 

265 
113 
18 
4 

66.3 
28.3 
4.5 
1.0 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
ระดับการศึกษาของพนักงานโรงแรม  จากการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ พนกังาน

โรงแรมส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.0 รองลงมาเป็นระดบั
มธัยมศึกษาและระดบัอนุปริญญา ในสัดส่วนใกลเ้คียงกนั คิดเป็นร้อยละ 17.5 และ 14.0 ตามล าดบั 
ส่วนระดบัการศึกษาปริญญาโท มีเพียงร้อยละ1.5 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 

 
ตารางที ่4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด จ าแนกตามระดบัการศึกษาของพนัก

โรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ (%) 
มธัยมศึกษา 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

70 
56 

268 
6 

17.5 
14.0 
67.0 
1.5 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
ระดับดาวของโรงแรม จากการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ จ  านวนพนกังานโรงแรมท่ี

ท างานในโรงแรมทั้งระดบั 5 ดาว และ 4 ดาว อยูใ่นสัดส่วนเดียวกนั คิดเป็นร้อยละ 50.0 และ 50.0 
ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5  
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ตารางที่ 4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด จ าแนกตามระดบัดาวโรงแรมของพนกั
โรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ระดับโรงแรม จ านวน ร้อยละ (%) 
ระดบั 5 ดาว 
ระดบั 4 ดาว 

200 
200 

50.0 
50.0 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
4.2 ความสัมพนัธ์ของรายได้ รายจ่าย และการออม 

จาการศึกษาขอ้มูลทางเศรษฐกิจของพนกังานโรงแรมจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งจ านวน
ทั้งหมด 400 คน สามารถจ าแนกขอ้มูลออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ รายได ้รายจ่าย และการออม ไดผ้ล
การศึกษาดงัน้ี 

4.2.1 โครงสร้างด้านรายได้ 
1) ประเภทของรายได้ จากการศึกษาขอ้มูลทางด้านรายได้รวมของพนักงานโรงแรม

จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถจ าแนกข้อมูลเป็นรายได้สูงสุด รายได้ต ่าสุด และค่าเฉล่ียตามรายได้
ประเภทต่างๆดงัน้ี 

จ าแนกตามค่าจา้งพบวา่ ค่าจา้งสูงสุด 25,000 บาทต่อเดือน ค่าจา้งต ่าสุด 6,500 บาทต่อ
เดือน และมีค่าจา้งเฉล่ีย 9,753.25 บาทต่อเดือน 

จ าแนกตามค่าบริการพบว่า ค่าบริการสูงสุด 10,000 บาทต่อเดือน ค่าบริการต ่าสุด 
1,000 บาทต่อเดือน และมีค่าบริการเฉล่ีย 5,211.99 บาทต่อเดือน 

จ าแนกตามรายไดเ้สริมพบวา่ รายไดเ้สริมสูงสุด  20,000 บาทต่อเดือน รายไดต้  ่าสุด 
500 บาทต่อเดือน และมีรายไดเ้สริมเฉล่ีย 4,677.78 บาทต่อเดือน 

จ าแนกตามค่าทิปพบว่า ค่าทิปสูงสุด 7,000 บาทต่อเดือน รายได้ต ่าสุด 400 บาทต่อ
เดือน และมีค่าทิปเฉล่ีย 1,302.56 บาทต่อเดือน 

จ าแนกตามรายได้รวมพบว่า รายได้รวมสูงสุด 45,000 บาทต่อเดือน รายได้ต ่าสุด 
9,000 บาทต่อเดือน และมีรายไดร้วมเฉล่ีย 16,613.75 บาทต่อเดือน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6 แสดงรายไดสู้งสุด รายไดต้  ่าสุดและค่าเฉล่ียจ าแนกตามประเภทของรายได ้
 
ประเภทของรายได้ รายได้สูงสุด 

(บาทต่อเดือน) 
รายได้ต ่าสุด 
(บาทต่อเดือน) 

ค่าเฉลีย่ 
(บาทต่อเดือน) 

ค่าจา้ง 25,000 6,500 9,753.25 
ค่าบริการ 10,000 1,000 5,211.99 
รายไดเ้สริม 20,000 500 4,677.78 

ค่าทิป 7,000 400 1,302.56 
รายไดร้วม 45,000 9,000 16,613.75 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
จากผลการศึกษาสามารถจ าแนกรายไดอ้อกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ ค่าจา้ง ค่าบริการ 

รายไดเ้สริม ค่าทิป และรายไดร้วม ซ่ึงสามารถแสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตาม
ประเภทของรายไดต่้างๆ ดงัน้ี 

ค่าจ้าง จากการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง พบวา่ พนกังานโรงแรมมีค่าจา้งสูงสุด 
25,000 บาทต่อเดือน ค่าจา้งต ่าสุด  6,500 บาทต่อเดือน และมีค่าจา้งเฉล่ีย 9,753.25 บาทต่อเดือน 
โดยพนกังานโรงแรมส่วนใหญ่มีค่าจา้งต ่ากวา่ 10,000 บาทต่อเดือน จ านวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.5 รองลงมามีค่าจา้งอยูร่ะหวา่ง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ าแนกตามค่าจา้ง  
 

ค่าจ้าง (บาทต่อเดือน) จ านวน  (คน) ร้อยละ (%) 
 ต ่ากวา่ 10,000 บาท 343 85.8 

10,001 – 20,000 บาท 42 10.5 
20,001 – 30,000 บาท 8 2.0 
มากกวา่ 30,000 บาท 7 1.8 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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ค่าบริการ จากการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ พนกังานโรงแรมมีค่าบริการ
สูงสุด 10,000 บาทต่อเดือน ค่าบริการต ่าสุด 1,000 บาทต่อเดือน และมีค่าบริการเฉล่ีย 5,211.99 บาท
ต่อเดือน โดยมีพนกังานโรงแรมท่ีได้รับค่าบริการจ านวน 392 คน ส่วนใหญ่ไดรั้บค่าบริการอยู่
ระหวา่ง 2,501 – 5,000 บาทต่อเดือน จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมามีค่าบริการอยู่
ระหวา่ง 5,001 – 7,500 บาทต่อเดือน จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 

 
ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ าแนกตามค่าบริการ 
 

ค่าบริการ (บาทต่อเดือน) จ านวน  (คน) ร้อยละ (%) 
 ต ่ากวา่ 2,500 บาท 61 15.6 
2,501 – 5,000 บาท 155 39.5 
5,001 – 7,500 บาท 124 31.6 
มากกวา่ 7,500 บาท 52 13.3 

รวม 392 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
รายได้เสริม จากการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ พนกังานโรงแรมมีรายได้

เสริมสูงสุด 20,000  บาทต่อเดือน รายไดเ้สริมต ่าสุด 500 บาทต่อเดือน และมีรายไดเ้สริมเฉล่ีย 
4,677.78 บาทต่อเดือน โดยมีเพียง 63 คนเท่านั้นท่ีมีรายไดเ้สริม ซ่ึงส่วนใหญ่มีรายไดเ้สริมต ่ากว่า 
5,000 บาทต่อเดือน จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 76.2 รองลงมามีรายไดเ้สริมอยูร่ะหวา่ง 7,501 – 
10,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 
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ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ าแนกตามรายไดเ้สริม 
 

รายได้เสริม (บาทต่อเดือน) จ านวน  (คน) ร้อยละ (%) 
 ต ่ากวา่ 5,000 บาท 48 76.2 
5,001 – 7,500 บาท 3 4.8 

7,501 – 10,000 บาท 8 12.7 
มากกวา่ 10,000 บาท 4 6.3 

รวม 63 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
ค่าทิป จากการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง พบว่า พนกังานโรงแรมมีค่าทิปสูงสุด 

7,000 บาทต่อเดือน  ค่าทิปต ่าสุด 400 บาทต่อเดือน และมีค่าทิปเฉล่ีย 1,302.56 บาทต่อเดือน โดยมี
พนกังานโรงแรมท่ีไดรั้บค่าทิปทั้งหมดจ านวน 312 คน ซ่ึงส่วนใหญ่มีค่าทิปต ่ากวา่ 1,000 บาทต่อ
เดือน จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 61.9 รองลงมามีค่าทิปอยูร่ะหวา่ง 1,001 – 2,000 บาท จ านวน 
96 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 

 
ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ าแนกตามค่าทิป 
 

ค่าทปิ  จ านวน  (คน) ร้อยละ (%) 
 ต ่ากวา่ 1,000 บาท 193 61.9 
1,001 – 2,000 บาท 96 30.8 
2,001 – 3,000 บาท 17 5.4 
มากกวา่ 3,000 บาท 6 1.9 

รวม 312 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

รายได้รวม จากการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง พบว่า รายไดร้วมสูงสุด 45,000 
บาทต่อเดือน รายไดร้วมต ่าสุด  9,000  บาทต่อเดือน  และมีรายไดร้วมเฉล่ีย 16,613.75 บาทต่อเดือน 
โดยพนกังานโรงแรมส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน จ านวน 321 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 80.3 รองลงมามีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน จ านวน 50 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.5 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 

 
ตารางที ่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ าแนกตามรายไดร้วม 
 

รายได้รวม (บาทต่อเดือน) จ านวน  (คน) ร้อยละ (%) 
 ต ่ากวา่ 10,000 บาท 20 5.0 

10,001 – 20,000 บาท 321 80.3 
20,001 – 30,000 บาท 50 12.5 
มากกวา่ 30,000 บาท 9 2.3 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
4.2.2 โครงสร้างรายจ่าย 

จากการศึกษาขอ้มูลทางดา้นรายไดร้วมของพนกังานโรงแรมจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถ
จ าแนกขอ้มูลออกเป็น 2 ประเภทคือ รายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่ีและรายจ่ายท่ีนอกเหนือจากปัจจยั
ส่ี โดยไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

1) รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่ี เป็นการใช้จ่ายของพนกังานโรงแรมเก่ียวกบัส่ิงจ าเป็น
ขั้นพื้นฐานของการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าใชจ่้ายดา้นเส้ือผา้
เคร่ืองนุ่งห่ม ค่าใชจ่้ายดา้นท่ีอยูอ่าศยั ค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาล 

ค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม  จากการส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง พบว่า 
พนกังานโรงแรมมีค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมสูงสุด 10,000 บาทต่อเดือน ต ่าสุด 1,000 บาท
ต่อเดือน และมีค่าใชจ่้ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมเฉล่ีย 3,964.25 บาทต่อเดือน โดยพนกังานโรงแรม
ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายอยูร่ะหวา่ง 3,001 – 6,000 บาทต่อเดือน จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 
รองลงมามีค่าใชจ่้ายต ่ากว่า 3,000 บาทต่อเดือน จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.12  
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ตารางที ่4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ าแนกตามค่าใชจ่้ายดา้นอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 
 

ค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม 
(บาทต่อเดือน) 

จ านวน  (คน) ร้อยละ (%) 

 ต ่ากวา่ 3,000 บาท 145 36.3 
3,001 – 6,000 บาท 246 61.5 
6,001 – 9,000 บาท 6 1.5 
มากกวา่ 9,000บาท 3 0.8 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
ค่าใช้จ่ายด้านเส้ือผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม จากการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง พบว่า มี

พนกังานโรงแรมท่ีค่าใชจ่้ายดา้นเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มจ านวน 387 คน โดยมีค่าใชจ่้ายสูงสุด 5,000 
บาทต่อเดือน ต ่าสุด 100 บาทต่อเดือน และมีค่าใชจ่้ายดา้นเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มเฉล่ีย 1,086.56 บาท
ต่อเดือน ซ่ึงส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายต ่ากว่า 1,000 บาทต่อเดือน จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 72.6 
รองลงมามีค่าใชจ่้ายอยูร่ะหวา่ง 1,001 – 2,000 บาทต่อเดือน จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.13 

 
ตารางที ่4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามค่าใชจ่้ายดา้นเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม 
 

ค่าใช้จ่ายด้านเส้ือผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม 
(บาทต่อเดือน) 

จ านวน  (คน) ร้อยละ (%) 

 ต ่ากวา่ 1,000 บาท 281 72.6 
1,001 – 2,000 บาท 84 21.7 
2,001 – 3,000 บาท 19 4.9 
มากกวา่ 3,000 บาท 3 0.8 

รวม 387 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย จากการส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง พบว่า มีพนักงาน
โรงแรมท่ีค่าใช้จ่ายดา้นท่ีอยู่อาศยั ได้แก่ ค่าผ่อนบา้น ค่าเช่าบา้น ค่าหอพกัหรือคอนโดมิเนียม มี
จ านวนทั้งหมด 238 คน โดยมีค่าใชจ่้ายดา้นท่ีอยูอ่าศยัสูงสุด 11,000 บาทต่อเดือน   ต ่าสุด 500 บาท
ต่อเดือน  และมีค่าใชจ่้ายดา้นท่ีอยูอ่าศยัเฉล่ีย  2,850.00  บาทต่อเดือน  ซ่ึงส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายต ่า
กวา่ 3,000 บาทต่อเดือน จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 78.2 รองลงมามีค่าใชจ่้ายอยูร่ะหวา่ง 3,001 
– 6,000 บาทต่อเดือน จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14 

 
ตารางที ่4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ าแนกตามค่าใชจ่้ายดา้นท่ีอยูอ่าศยั 
 

ค่าใช้จ่ายด้านทีอ่ยู่อาศัย 
(บาทต่อเดือน) 

จ านวน  (คน) ร้อยละ (%) 

 ต ่ากวา่ 3,000 บาท 186 78.2 
 3,001 – 6,000 บาท 42 17.6 
 6,001 – 9,000 บาท 9 3.8 
มากกวา่  9,000 บาท 1 0.4 

รวม 238 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล  จากการส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

พนกังานโรงแรมมีค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาลสูงสุด 1,200 บาทต่อเดือน ต ่าสุด 200 บาทต่อ
เดือน และมีค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาลเฉล่ีย 441.00 บาทต่อเดือน ซ่ึงส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายอยู่
ระหวา่ง 301 – 600 บาทต่อเดือน จ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 รองลงมามีค่าใชจ่้ายต ่ากวา่ 
300 บาทต่อเดือน จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.15  
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ตารางที ่4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาล 
 

ค่าใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาล 
(บาทต่อเดือน) 

จ านวน  (คน) ร้อยละ (%) 

 ต ่ากวา่ 300 บาท 64 16.0 
301 – 600 บาท 310 77.5 
601 – 900 บาท 6 1.5 
มากกวา่ 900 บาท 20 5.0 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
2) รายจ่ายนอกเหนือปัจจัยส่ี เป็นรายจ่ายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายจ่ายเพื่อซ้ือส่ิงจ าเป็นขั้น

พื้นฐาน ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าใช้จ่ายดา้นสาธารณูปโภค ค่าใชจ่้ายดา้นการอุปโภคบริโภค ค่าใชจ่้าย
ด้านยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายด้านครอบครัว ค่าใช้จ่ายด้านการเส่ียงโชคและท าบุญ ค่าใช้จ่ายด้าน
หน้ีสินอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค จากการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง พบว่า พนกังาน
โรงแรมมีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ าประปา และค่าโทรศพัท์ จ  านวน
ทั้งส้ิน 397 คน โดยมีค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภคสูงสุด 4,000 บาทต่อเดือน ต ่าสุด 100 บาทต่อ
เดือน  และมีค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภคเฉล่ีย 1,073.80 บาทต่อเดือน ซ่ึงส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต ่า
กวา่ 1,000 บาทต่อเดือน จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 รองลงมามีค่าใชจ่้ายอยูร่ะหวา่ง 1,001 
– 2,000 บาทต่อเดือน จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.16  
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ตารางที ่4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภค 
 

ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 
(บาทต่อเดือน) 

จ านวน  (คน) ร้อยละ (%) 

 ต ่ากวา่ 1,000 บาท 245 61.7 
1,001 – 2,000 บาท 128 32.2 
 2,001 – 3,000 บาท 19 4.8 
มากกวา่ 3,000 บาท 5 1.3 

รวม 397 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
ค่าใช้จ่ายด้านการอุปโภคบริโภค จากการส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

พนกังานโรงแรมมีค่าใชจ่้ายดา้นการอุปโภคบริโภค ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัส่ิงของเคร่ืองใชส่้วนตวั 
เป็นตน้ จ านวน 387 คน โดยมีค่าใชจ่้ายดา้นการอุปโภคบริโภคสูงสุด 5,000 บาทต่อเดือน ต ่าสุด 
100 บาทต่อเดือน และมีค่าใชจ่้ายดา้นการอุปโภคบริโภคเฉล่ีย  1,183.72  บาทต่อเดือน ซ่ึงส่วนใหญ่
มีค่าใช้จ่ายต ่ากวา่ 1,000 บาทต่อเดือน จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7 รองลงมีค่าใช้จ่ายอยู่
ระหวา่ง 1,001 – 2,000 บาทต่อเดือน จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.17 
 
ตารางที ่4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามค่าใชจ่้ายดา้นการอุปโภคบริโภค 
 

ค่าใช้จ่ายด้านการอุปโภคบริโภค 
(บาทต่อเดือน) 

จ านวน  (คน) ร้อยละ (%) 

 ต ่ากวา่ 1,000 บาท 227 58.7 
1,001 – 2,000 บาท 122 31.5 
2,001 – 3,000 บาท 28 7.2 
มากกวา่ 3,000 บาท 10 2.6 

รวม 387 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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ค่าใช้จ่ายด้านยานพาหนะ จากการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง พบว่า พนักงาน
โรงแรมมีค่าใชจ่้ายดา้นยานพาหนะ ไดแ้ก่ ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าผอ่นรถ มีจ านวน 386 คน โดยมี
ค่าใชจ่้ายดา้นยานพาหนะสูงสุด 16,000 บาทต่อเดือน ต ่าสุด 200 บาทต่อเดือน และมีค่าใชจ่้ายดา้น
ยานพาหนะเฉล่ีย 3,172.28 บาทต่อเดือน ซ่ึงส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายต ่ากวา่ 3,000 บาทต่อเดือน จ านวน 
258 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 รองลงมามีค่าใชจ่้ายอยูร่ะหวา่ง 3,001 – 6,000 บาทต่อเดือน จ านวน 56 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.18 

 
ตารางที ่4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามค่าใชจ่้ายดา้นยานพาหนะ 
 

ค่าใช้จ่ายด้านยานพาหนะ 
(บาทต่อเดือน) 

จ านวน  (คน) ร้อยละ (%) 

 ต ่ากวา่ 3,000 บาท 258 66.8 
3,001 – 6,000 บาท 56 14.5 
6,001 – 9,000 บาท 50 13.0 
มากกวา่ 9,000 บาท 22 5.7 

รวม 386 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
ค่าใช้จ่ายด้านครอบครัว จากการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง พบว่า พนักงาน

โรงแรมมีค่าใชจ่้ายดา้นครอบครัว ไดแ้ก่ ค่าเล้ียงดูบุตร ธิดา บิดา และมารดา เป็นตน้ มีจ านวน 258 
คน โดยมีค่าใช้จ่ายด้านครอบครัวสูงสุด 15,000 บาทต่อเดือน ต ่าสุด 500 บาทต่อเดือน และมี
ค่าใชจ่้ายดา้นครอบครัว 2,746.51 บาทต่อเดือน ซ่ึงส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายอยูร่ะหวา่ง 1,501 – 3,000 
บาทต่อเดือน จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 รองลงมามีค่าใชจ่้ายต ่ากวา่ 1,500 บาทต่อเดือน 
จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.19 
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ตารางที ่4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามค่าใชจ่้ายดา้นดา้นครอบครัว 
 

ค่าใช้จ่ายด้านครอบครัว 
(บาทต่อเดือน) 

จ านวน  (คน) ร้อยละ (%) 

 ต ่ากวา่ 1,500 บาท 71 27.5 
 1,501 – 3,000 บาท 126 48.8 
 3,001 – 4,500 บาท 23 8.9 
มากกวา่ 4,500 บาท 38 14.7 

รวม 258 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
ค่าใช้จ่ายด้านการเส่ียงโชคและท าบุญ  จากการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า 

พนกังานโรงแรมมีค่าใชจ่้ายดา้นการเส่ียงโชคและท าบุญ จ านวน 209 คน โดยมีค่าใชจ่้ายดา้นการ
เส่ียงโชคและท าบุญสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือน ต ่าสุด 100 บาทต่อเดือน และมีค่าใชจ่้ายดา้นการ
เส่ียงโชคและท าบุญเฉล่ีย 457.42 บาทต่อเดือน ซ่ึงพนกังานโรงแรมส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายต ่ากวา่ 500 
บาทต่อเดือน จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 81.8 รองลงมามีค่าใชจ่้ายอยูร่ะหวา่ง 501 – 1,000 บาท
ต่อเดือน จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.20 

 
ตารางที ่4.20 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ าแนกตามค่าใชจ่้ายดา้นเส่ียงโชค
และท าบุญ 
 

ค่าใช้จ่ายด้านเส่ียงโชคและท าบุญ 
(บาทต่อเดือน) 

จ านวน  (คน) ร้อยละ (%) 

 ต ่ากวา่ 500 บาท 171 81.8 
 501 – 1,000 บาท 32 15.3 

 1,001 – 1,500 บาท 4 1.9 
มากกวา่  1,500 บาท 2 1.0 

รวม 209 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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ค่าใช้จ่ายด้านหนี้สินอื่นๆ จากการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง พบว่า พนักงาน
โรงแรมมีค่าใช้จ่ายดา้นการหน้ีสินต่างๆ เช่น หน้ีบตัรเครดิต เงินกูน้อกระบบ เป็นตน้ จ านวน 139 
คนโดยมีค่าใช้จ่ายด้านการหน้ีสินสูงสุด 10,000 บาทต่อเดือน ต ่าสุด 100 บาทต่อเดือน และมี
ค่าใชจ่้ายดา้นการหน้ีสินเฉล่ีย 2,510.07 บาทต่อเดือน ซ่ึงส่วนใหญ่พนกังานโรงแรมมีค่าใชจ่้ายอยู่
ระหวา่ง 1,501 – 3,000 บาทต่อเดือน จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมามีค่าใชจ่้ายต ่ากวา่ 
1,500 บาทต่อเดือน จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.21 

 
ตารางที ่4.21 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ าแนกตามค่าใชจ่้ายดา้นหน้ีสิน 
 

ค่าใช้จ่ายด้านหนีสิ้นอืน่ๆ 
(บาทต่อเดือน) 

จ านวน  (คน) ร้อยละ (%) 

 ต ่ากวา่ 1,500 บาท 51 36.7 
1,501 – 3,000 บาท 58 41.7 
 3,001 – 4,500 บาท 9 6.5 
มากกวา่ 4,500 บาท 21 15.1 

รวม 139 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
3) การออมและพฤติกรรมการออม  

เงินออม  จากการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ มีพนกังานโรงแรมจ านวน 276 
คนไดท้ าการออมเงิน โดยท าการออมเงินสูงสุด 10,000 บาทต่อเดือน ต ่าสุด 100 บาทต่อเดือน และมี
การออมเฉล่ีย 1,886.23 บาทต่อเดือน ซ่ึงส่วนใหญ่มีการออมต ่ากวา่ 1,000 บาทต่อเดือน จ านวน 120
คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมามีการออมอยูร่ะหวา่ง 1,001 – 2,000 บาท จ านวน 84 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.4 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.22 
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ตารางที ่4.22 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ าแนกตามการออม 
 

เงินออม (บาทต่อเดือน) จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ต ่ากวา่ 1,000 บาท 120 43.5 
1,001 – 2,000 บาท 84 30.4 
2,001 – 3,000 บาท 43 15.6 
มากกวา่ 3,000 บาท 29 10.5 

รวม 276 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
รูปแบบการออมเงิน จากการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง พบว่า พนกังานโรงแรม

ส่วนใหญ่ออมเงินในรูปแบบของเงินฝากธนาคาร อนัดบัท่ีสองเป็นการออมเงินในรูปแบบของ
พนัธบตัร สลากออมสิน อนัดบัท่ีสามเป็นการออมเงินในรูปของทองค ารูปพรรณและเคร่ืองเพชร 
และสุดทา้ยเป็นการออมในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ประกนัชีวติ สหกรณ์ เป็นตน้ 
 
ตารางที ่4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรูปแบบการออมเงิน 
 

รูปแบบการออมเงิน จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
เงินฝากธนาคาร 247 70.8 

พนัธบตัร/สลากออมสิน 41 11.7 
ทองรูปพรรณ/เคร่ืองเพชร 36 10.3 

อ่ืนๆ 25 7.2 
รวม 349 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ของการออมเงิน จากการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ พนกังาน

โรงแรมส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคก์ารออมเพื่อ ใชจ่้ายในอนาคต อนัดบัสองเพื่อใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน 
อนัดบัสามเพื่อการลงทุนในธุรกิจ อนัดบัส่ีเพื่อการเก็งก าไร และสุดทา้ยออมเงินดว้ยเหตุผลอ่ืนๆ 
เช่น เพื่อเป็นมรดกใหแ้ก่ลูกหลาน เป็นตน้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.24 
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ตารางที ่4.24 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามวตัถุประสงคข์องการออมเงิน 
 

วตัถุประสงค์การออม จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
เพื่อการเก็งก าไร 44 9.6 

เพื่อการลงทุนในธุรกิจ 96 21.0 
เพื่อใชจ่้ายในอนาคต 160 35.0 

เพื่อการใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน 152 33.3 
อ่ืนๆ 5 1.1 
รวม 457 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
ลกัษณะการออมในแต่ละเดือน  จากการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ พนกังาน

โรงแรมส่วนใหญ่ออมเงินรายเดือน จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมาไม่มีความ
แน่นอนในการออมจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.25 
 
ตารางที ่4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามลกัษณะการออมในแต่ละเดือน 

ลกัษณะการออม จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ทนัทีท่ีมีรายรับ 30 10.9 

รายเดือน 150 54.3 
เม่ือมีเงินเหลือ 46 16.7 

ไม่มีความแน่นอน 50 18.1 
รวม 276 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
4.3 ความสัมพนัธ์ของรายได้ รายจ่าย และการออม 

4.3.1 ความสัมพันธ์ของรายได้ รายจ่ายและการออม จากค่าความโน้มเอียงเฉลี่ยของการ
บริโภค (APC) และความโน้มเอยีงเฉลีย่ของการออม (APS)  

จากการศึกษารายได้และรายจ่ายด้านต่างๆของพนักงานโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ 
สามารถน ามาวเิคราะห์เพื่อให้ทราบวา่ รายไดท้ั้งหมดท่ีไดรั้บนั้นน าไปใชจ่้ายในการบริโภคดา้นใด
และจ านวนเท่าไหร่ เพื่อสามารถน าไปวิเคราะห์หาค่าความโน้มเอียงเฉล่ียของการบริโภค (APC) 
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และความโน้มเอียงเฉล่ียของการออม (APS) เพื่อแสดงให้เห็นว่า เม่ือรายได้เปล่ียนแปลงไป 1 
หน่วย ค่าใช้จ่ายในการบริโภคจะเปล่ียนแปลงไปเท่าไร โดยช้ีให้เห็นถึงผลของการเปล่ียนแปลง
ของระดบัรายไดท่ี้มีต่อพฤติกรรมการบริโภควา่มีผลกระทบมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงไดผ้ลวเิคราะห์ดงัน้ี 

ความโน้มเอยีงเฉลีย่ของการบริโภค (Average propensity of consume, APC) 
APC =  C/Y……………………(1) 

= 6,124,900/6,645,500 
= 0.92 

จากผลการศึกษารายไดแ้ละรายจ่ายของกลุ่มตวัอยา่งนั้น น าเอารายไดร้วมและรายจ่ายรวม
แทนในสมการท่ี 1 ซ่ึงรายไดร้วมเท่ากบั 6,645,500 บาท และรายจ่ายรวมเท่ากบั 6,124,900บาท 
ดงันั้นจะไดค้่า APC เท่ากบั 0.92 ซ่ึงอธิบายไดว้า่ รายได ้1 บาท ถูกใชจ่้ายเพื่อการบริโภค เท่ากบั 
0.92 บาท 

ความโน้มเอยีงเฉลีย่ของการออม (Average Propensity to save, APS) 
APS      = S/Y……………………(2) 
  = 520,600 /6,645,500 
  = 0.08 

จากผลการศึกษารายไดแ้ละการออมของกลุ่มตวัอย่างนั้น น าเอารายไดร้วมและการออม
แทนในสมการท่ี 3 ซ่ึงรายไดร้วมเท่ากบั 6,645,500 บาท และการออมเท่ากบั 520,600 บาท ดงันั้น
จะไดค้่า APS เท่ากบั 0.08 ซ่ึงอธิบายไดว้า่ รายได ้1 บาท ถูกเก็บไวเ้พื่อการออม เท่ากบั 0.08 บาท 

4.3.2 ความสัมพันธ์ของรายได้และการบริโภคจากค่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการ
บริโภค (MPC) และค่าความโน้มเอยีงหน่วยสุดท้ายในการออม (MPS) 

วิเคราะห์เพื่อหาความโนม้เอียงสุดทา้ยของการบริโภค ซ่ึงใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) 

ผลการศึกษาพบว่า รายไดร้วมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการใช้จ่ายเพื่อการ
บริโภครวมท่ีระดบันยัส าคญัไม่เกินร้อยละ 5 (Sig.=.000) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.26 
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ตารางที ่4.26 ผลการทดสอบตวัแปรรายไดร้วมท่ีมีผลต่อการบริโภคโดยรวม 
 

ตัวแปร ค่าพารามิเตอร์ T-statistic Sig 

Constant 584.126 2.415 0.016 

รายได้รวม (Y) 0.887 63.574 0.000 
ท่ีมา : จากการค านวณ 

 
จากค่าพารามิเตอร์ท่ีค  านวณได้ในตารางท่ี 4.26 สามารถน าไปแทนค่าในสมการการ

บริโภคดงัน้ี 
C = 584.126+0.887Yd 
โดยท่ีค่า      MPC   =   b   =   0.887 

จากค่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายของการบริโภคท่ีค านวณนั้นมีค่าเท่ากับ 0.887 
สามารถอธิบายไดว้า่ ถา้รายไดเ้ปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะท าให้การบริโภคเปล่ียนแปลงไป 0.887 
หน่วย ซ่ึงเปล่ียนไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 100 บาท จะท าให้การบริโภค
เปล่ียนแปลงไป 88.7 บาท 

ค่าความโนม้เอียงหน่วยสุดทา้ยของการบริโภคท่ีค านวณไดน้ั้น สามารถน าค่าท่ีไดไ้ป
ค านวณค่าความโนม้เอียงหน่วยสุดทา้ยของการออมได ้ตามความสัมพนัธ์ดงัน้ี 

MPS = 1 – b  
MPS = 1-0.887 

ดงันั้น   MPS = 0.133 
ดงันั้น ค่าความโนม้เอียงหน่วยสุดทา้ยของการออมจึงมีค่าเท่ากบั 0.133 ซ่ึงสามารถ

อธิบายไดว้า่ ถา้รายไดเ้ปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย จะท าใหก้ารออมเปล่ียนแปลงไป 0.133 หน่วย 
กล่าวคือ ถา้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 100 บาท จะท าใหก้ารออมเพิ่มข้ึน 13.3 บาท 

 
4.4  ทศันคติของพนักงานโรงแรม ในจังหวดัเชียงใหม่ ทีม่ีต่อการปรับขึน้ค่าจ้างขั้นต ่า  

ผลกระทบของการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต ่าต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือน จากการส ารวจขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ พนกังานโรงแรมส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบในระดบัปานกลาง จ านวน 163 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมาไดรั้บผลกระทบในระดบัสูง จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.27 
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ตารางที่ 4.27 แสดงจ านวนและร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อผลกระทบจากการ
ปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่าต่อการใชจ่้ายในแต่ละเดือน 
 

ระดับความพงึพอใจ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
มากท่ีสุด 41 10.3 
มาก 152 38.0 
ปานกลาง 163 40.8 
นอ้ย 27 6.8 
นอ้ยท่ีสุด 17 4.3 

รวม 400 100 
   ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
ผลกระทบของการปรับขึน้ค่าจ้างข้ันต ่าต่อคุณภาพชีวิต จากการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

พบวา่ พนกังานโรงแรมส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในระดบัปานกลาง จ านวน 217 คน ร้อยละ 54.3 
รองลงมามีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน จ านวน 97 คน ร้อยละ 24.3 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.28 

 
ตารางที่ 4.28 แสดงจ านวนและร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อผลกระทบของการ
ปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่าต่อคุณภาพชีวติ 
 

ระดับความพงึพอใจ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
มากท่ีสุด 23 5.8 
มาก 97 24.3 
ปานกลาง 217 54.3 
นอ้ย 50 12.5 
นอ้ยท่ีสุด 13 3.3 

รวม 400 100 
   ท่ีมา : จากการศึกษา 
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ประสิทธิภาพในการลดภาระด้านค่าใช้จ่ายและหนี้สิน จากการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 
พบว่า ส่วนใหญ่การปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและหน้ีสินไดใ้นระดบัปานกลาง 
จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายและหน้ีสินในระดบัดี จ  านวน 
87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.29 

 
ตารางที่ 4.29 แสดงจ านวนและร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความสามารถในการลด
ภาระค่าใชจ่้ายและหน้ีสิน 
 

ระดับความพงึพอใจ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
มากท่ีสุด 27 3.5 
มาก 87 14.8 
ปานกลาง 213 53.3 
นอ้ย 87 21.8 
นอ้ยท่ีสุด 27 6.8 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
ประสิทธิภาพในการเพิม่การออม จากการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ การปรับข้ึน

ค่าจา้งขั้นต ่านั้นท าใหพ้นกังานโรงแรมออมเงินเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง จ านวน 201 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.3 รองลงมาพนกังานโรงแรมออมเงินเพิ่มข้ึนในระดบัท่ีดีจ  านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.5 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.30 
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ตารางที ่4.30  แสดงจ านวนและร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความสามารถใน
การเพิ่มการออม 

ระดับความพงึพอใจ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
มากท่ีสุด 16 4.0 
มาก 90 22.5 
ปานกลาง 201 50.3 
นอ้ย 71 17.8 
นอ้ยท่ีสุด 22 5.5 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
ความเหมาะสมของค่าแรงและระดับราคาสินค้าในตลาด   พบวา่ ความพึงพอใจของพนกังาน

โรงแรมท่ีมีต่อความเหมาะสมของระหวา่งค่าแรงและระดบัราคาสินคา้ในตลาด  พนกังานโรงแรม
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมามี
ความพึงพออยูใ่นระดบัต ่า จ  านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.31 

 
ตารางที่ 4.31 แสดงจ านวนและร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อความความเหมาะสม
ของค่าแรงและระดบัราคาสินคา้ในตลาด 

  

ระดับความพงึพอใจ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
มากท่ีสุด 15 3.8 
มาก 62 15.5 
ปานกลาง 155 38.8 
นอ้ย 125 31.3 
นอ้ยท่ีสุด 43 10.8 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
ผลประโยชน์โดยรวมที่ได้รับจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต ่า จากการส ารวจข้อมูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง พบวา่ พนกังานโรงแรมมีระดบัความพึงพอใจต่อผลประโยชน์โดยรวมท่ีตนไดรั้บจากการ
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ปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่า โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 163 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.8 รองลงมามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี จ  านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.32  

 
ตารางที ่4.32 แสดงจ านวนและร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อผลประโยชน์โดยรวม
ท่ีไดรั้บจากการปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่า 

 

ระดับความพงึพอใจ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
มากท่ีสุด 58 14.5 
มาก 97 24.3 
ปานกลาง 163 40.8 
นอ้ย 63 15.8 
นอ้ยท่ีสุด 19 4.8 

รวม 400 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

 
 


