
 
 

บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากผลการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชจ้่ายของพนกังานโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ในช่วง

หลงัปรับค่าจา้งขั้นต ่า สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 

5.1 สรุป 
จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ในส่วนของขอ้มูลส่วนบุคคลพบวา่  กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 มีช่วงอายุระหวา่ง 20-30 ปี 
จ  านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 มีสถานภาพโสดจ านวน  265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 มี
การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 และท างานอยู่ในโรงแรม
ระดบั 5 ดาว และ 4 ดาว อยูใ่นสัดส่วนท่ีเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 50.0 และ 50.0 ตามล าดบั 

ส าหรับขอ้มูลโครงสร้างรายได ้รายจ่าย และการออม มีผลการศึกษาดงัน้ี ในส่วนของรายได้
พนกังานโรงแรมส่วนใหญ่มีค่าจา้งต ่ากวา่ 10,000 บาทต่อเดือน จ านวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 85.8 
โดยมีค่าจา้งเฉล่ีย 9,753.25 บาทต่อเดือน มีค่าบริการส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 2,501-5,000 บาทต่อเดือน 
จ านวน  155 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 โดยมีค่าบริการเฉล่ีย 5,211.99 บาทต่อเดือน มีรายไดเ้สริมส่วน
ใหญ่ต ่ากวา่ 5,000 บาทต่อเดือน จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 76.2 โดยมีรายไดเ้สริมเฉล่ีย 4,677.78 
บาทต่อเดือน มีค่าทิปส่วนใหญ่ต ่ากวา่ 1,000 บาทต่อเดือน จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 61.9 โดย
มีค่าทิปเฉล่ีย 1,302.56 บาทต่อเดือน และมีรายไดร้วมส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 10,001-20,000 บาทต่อ
เดือน จ านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3 โดยมีรายไดร้วมเฉล่ีย 16,613.75 บาทต่อเดือน 

รายจ่ายของพนกังานโรงแรมจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถจ าแนกค่าใชจ่้ายในดา้นต่างๆ ดงัน้ี ดา้น
อาหารและเคร่ืองด่ืม ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายอยูร่ะหวา่ง 3,000-6,000 บาทต่อเดือน จ านวน 246 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.5 โดยมีค่าใช้จ่ายดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมเฉล่ีย 3,968.00 บาทต่อเดือน ดา้นเส้ือผา้
เคร่ืองนุ่งห่ม ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายต ่ากวา่ 1,000 บาทต่อเดือน จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 72.6 
โดยมีค่าใชจ่้ายดา้นเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มเฉล่ีย 1,086.56 ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายอยูต่  ่ากวา่ 
3,000 บาทต่อเดือน จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 78.2 โดยมีค่าใช้จ่ายด้านท่ีอยู่อาศยัเฉล่ีย 
2,850.00 บาทต่อเดือน ดา้นการรักษาพยาบาล ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 301-600 บาทต่อ
เดือน จ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 โดยมีค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาลเฉล่ีย 441.00 บาท
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ต่อเดือน ดา้นสาธารณูปโภค ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายต ่ากวา่ 1,000 บาทต่อเดือน จ านวน 245 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.7 โดยมีค่าใช้จ่ายดา้นสาธารณูปโภคเฉล่ีย 1,073.80 บาทต่อเดือน ดา้นการอุปโภค
บริโภค ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายต ่ากวา่ 1,000 บาทต่อเดือน จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7 โดยมี
ค่าใชจ่้ายดา้นการอุปโภคบริโภคเฉล่ีย 1,183.72 บาทต่อเดือน ดา้นยานพาหนะ ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้าย
ต ่ากวา่ 3,000 บาทต่อเดือน จ านวน 258 คนคิดเป็นร้อยละ 66.8 โดยมีค่าใชจ่้ายดา้นยานพาหนะเฉล่ีย 
3,172.28 บาทต่อเดือน ดา้นครอบครัว ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายอยูร่ะหวา่ง 1,501-3,000 บาทต่อเดือน 
จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 โดยมีค่าใชจ่้ายดา้นครอบครัวเฉล่ีย 2,746 บาทต่อเดือน ดา้น
การเส่ียงโชคและท าบุญ ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายต ่ากวา่ 500 บาทต่อเดือน จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อย
ละ 81.8 โดยมีค่าใช้จ่ายดา้นการเส่ียงโชคและท าบุญเฉล่ีย 457.42 บาทต่อเดือน ดา้นหน้ีสินอ่ืนๆ 
ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายอยูร่ะหวา่ง 1,501-3,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 41.7 โดยมีค่าใชจ่้ายดา้น
หน้ีสินอ่ืนๆเฉล่ีย 1,510.07 บาทต่อเดือน 

การออม พนกังานโรงแรมส่วนใหญ่มีการออมต ่ากวา่ 1,000 บาทต่อเดือน จ านวน 120 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.5 โดยมีการออมเฉล่ีย 1,886.23 บาทต่อเดือน โดยส่วนใหญ่จะออมเงินในรูปแบบ
ของเงินฝากธนาคารมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.8 มีวตัถุประสงคก์ารออมเพื่อใชจ่้ายในอนาคต คิด
เป็นร้อยละ 35.0 และนิยมออมเงินเป็นรายเดือน ร้อยละ 54.3 

 
5.2 อภิปรายผล 

1) พฤติกรรมการใช้จ่ายของพนักงานโรงแรม 
พนกังานโรงแรมส่วนใหญ่อยูใ่นสถานภาพโสด ยงัไม่มีครอบครัว ซ่ึงอยูใ่นช่วงอายุ 20-30 

ปี หรือเรียกวา่ วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ เป็นวยัท่ีบุคคลจะสามารถสะสมประสบการณ์ในการท างานไดเ้ป็น
อย่างดี ในช่วงแรกของวยับุคคลจะให้ความส าคัญกับกลุ่มเพื่อน โดยจะมีสังคมของเพื่อนท่ี
กวา้งขวางหลายระดบั รายไดส่้วนใหญ่จึงถูกใช้เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น 
การรับประทานอาหารในร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ โรงแรมต่างๆ หรือไปสังสรรคก์บัเพื่อนฝูง 
เป็นตน้ รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายด้านยานพาหนะ เน่ืองมาจากปัจจุบนัราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงเพิ่มสูง
อย่างต่อเน่ือง ท าให้พนักงานโรงแรมใช้จ่ายในด้านน้ีเป็นจ านวนมาก และในขณะเดียวกันมี
พนกังานโรงแรมจ านวนมากท่ีซ้ือรถยนตค์นัใหม่ตามการประกาศใชน้โยบายรถคนัแรกของรัฐบาล 
แต่ทั้งน้ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวมีพนกังานโรงแรมบางคนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกบัผูป้กครอง และ
บางคนก็รับผิดชอบค่าใชจ่้ายน้ีคนเดียวทั้งหมด รองลงมาเป็นค่าใชจ่้ายดา้นท่ีอยูอ่าศยัและค่าใชจ่้าย
ดา้นครอบครัว ในส่วนของท่ีอยูอ่าศยัมีพนกังานโรงแรมท่ีอาศยัในหอพกัมากกวา่ 200 คน โดยจะ
เลือกหอพักท่ีใกล้กับบริเวณท่ีท างานของตนเพื่อประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
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ขณะเดียวกนัการใชจ่้ายเก่ียวกบัครอบครัว พบวา่ พนกังานโรงแรมส่วนใหญ่ยงัไม่มีค่าใชจ่้ายในการ
อุปการะบุตร แต่ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นเงินท่ีตนไดส่้งให้กบัพ่อแม่เพื่อช่วยลดค่าใชจ่้ายเพียงเล็กนอ้ย
เท่านั้น ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ระหวา่ง 500-3,000 บาทต่อเดือน และสุดทา้ยคือ การใช้จ่ายเพื่อซ้ือสินคา้
ตามค่านิยมทางสังคม ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายดา้นเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ค่าใช้จ่ายดา้นการอุปโภคบริโภค 
เช่น โทรศพัทมื์อถือ เคร่ืองส าอางต่างๆ เป็นตน้  

2) ประสิทธิภาพของนโยบายทีม่ีต่อการบริโภคและการออม 
แต่เดิมพนกังานโรงแรมมีค่าจา้งต ่ากว่า 6,000 บาทต่อเดือน และไดรั้บค่าบริการไม่เกิน  

4,000 บาทต่อเดือน ท าให้ในแต่เดือนพนกังานโรงแรมจะไดรั้บเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน 
ต่อมาเม่ือรัฐบาลมีการปรับค่าขั้นจา้งขั้นต ่า อุตสาหกรรมโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่จึงมี
การปรับข้ึนค่าจา้งใหก้บัพนกังานเป็น  9,000 บาทต่อเดือน หรือบางแห่งก็มีการปรับให้ใกลเ้คียงกบั 
9,000 บาทต่อเดือนและคงค่าบริการไวเ้ท่าเดิม เพื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ท าให้พนกังาน
โรงแรมไดรั้บรายไดเ้พิ่มมากข้ึนกว่าอดีต แต่การเพิ่มข้ึนของรายไดน้ั้นสามารถช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใชจ่้ายของพนกังานโรงแรมไดบ้างส่วน คือ มีพนกังานโรงแรมเพียงร้อยละ 3.5 มีความพึงพอใจ
มากท่ีสุดและร้อยละ 14.8 มีความพึงพอใจมากในประสิทธิภาพของนโยบายในการลดภาระรายจ่าย 
เน่ืองมาจากค่าครองชีพในปัจจุบนัเพิ่มสูงข้ึน ท าให้การใช้จ่ายในดา้นต่างๆเพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะ
ค่าใชจ่้ายในดา้นอาหาร เคร่ืองด่ืม และ ค่าใชจ่้ายดา้นยานพาหนะ ในส่วนของการออมนั้นพนกังาน
โรงแรมส่วนใหญ่จะมีการออมเท่าเดิม ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 50.3 เน่ืองมาจากค่าใช้จ่ายท่ีสูง ท าให้
รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนนั้น ไม่มีผลต่อการเพิ่มของการออมเลย ท าให้ทศันคติของพนกังานโรงแรมท่ีมีต่อ
นโยบายการปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่านั้นอยูใ่นระดบัปานกลางเป็นส่วนใหญ่  

 
5.3 ข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) เน่ืองจาการศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาเฉพาะพนกังานโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีท างานใน
โรงแรมระดบั 4 และระดบั 5 ดาวเท่านั้น ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาโรงแรมระดบัอ่ืนๆ 
เช่น ระดบั 3 ดาว เป็นตน้ เพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงสร้างรายได ้รายจ่าย และการออม ตลอด
จนถึงทศัคติของพนกังานโรงแรมอ่ืนๆท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน 

2) เน่ืองจากผูว้จิยัไดท้  าการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ปี
พ.ศ. 2556 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีพนกังานโรงแรมมีรายไดต้  ่า เน่ืองจากไม่ใช่ช่วงฤดูการแห่งการท่องเท่ียว 
ดังนั้ นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในช่วงฤดูการท่องเท่ียว เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของโครงสร้างรายได ้รายจ่าย และการออม 
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3) ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี ไดม้าจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงบางคร้ัง
ผูต้อบแบบสอบถามอาจตอบค าถามไม่ชัดเจนหรือไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลได ้ในการศึกษาคร้ัง
ต่อไปจึงควรเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 


