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กระบวนการตดัสินใจเลือกหอพกัเอกชนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร ใชว้ิธีการศึกษา
ใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสงัเกต และการสมัภาษณ์ระดบัลึก  

ผลการศึกษาพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่เลือกหอพกัท่ีตอบสนองความตอ้งการของตนเองโดย
ผ่านกระบวนการตัดสินใจเลือก คือ การมองเห็น ปัญหาท่ีจ าเป็น ต้องเลือกพักหอพกัเอกชน ได้แก่ 
ระยะทางจากบา้นนกัศึกษาไกลจากมหาวิทยาลยั นกัศึกษาท ากิจกรรมเลิกดึก หอพกัของมหาวิทยาลยัมีไม่
เพียงพอ และการหลีกเล่ียงกฎระเบียบของหอพกัในมหาวิทยาลยั การแสวงหาขอ้มูล ไดแ้ก่ การสืบคน้
ขอ้มลูจากอินเตอร์เน็ต ขอ้มูลจากค าบอกเล่าของรุ่นพ่ี หรือญาติพ่ีนอ้ง การไปดูหอพกัดว้ยตนเอง และการ
โทรศพัทส์อบถามเจา้หนา้ท่ีหอพกั มีการประเมินทางเลือก โดยเปรียบเทียบหอพกับริเวณใกลเ้คียง เร่ือง
ราคา ค่าเช่า หอพกั ค่าน ้า ค่าไฟ ระยะทาง ส่ิงอ านวยความสะดวกของหอพกั มีการตดัสินใจเลือกหอพกั 
โดยมีตวักระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจเลือกหอพกัไดแ้ก่ หอพกัสร้างใหม่ มีคนจองจ านวนมาก เหลือหอพกั
ไม่ก่ีหอ้ง ระยะเวลาใกลเ้ปิดภาคการศึกษา และสญัญาของหอพกัท่ีก าหนดใหเ้ช่าพกัก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ทศันคติหลงัการเขา้พกัเป็นประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากหอพกัเม่ือเขา้พกัแลว้ หากนกัศึกษามีความพอใจหลงั
การเขา้พกั การยอกมรับสูง นกัศึกษาไม่ยา้ยหอพกั แนะนะ บุคคลอ่ืนใหม้าพกั หากนกัศึกษาไม่พอใจ นึก
ศึกษายา้ยออกเม่ือครบสัญญา และพูดเก่ียวกบัหอพกัในลกัษณะไม่ดี แก่บุคคลอ่ืน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นการสร้าง และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นการให้บริการ ผูแ้นะน าในการเลือกหอพกัของนกัศึกษา คือ นกัศึกษาเลือก
เอง เพ่ือน พ่อแม่ ญาติพ่ีนอ้ง โดยความคุม้ค่าท่ีนกัศึกษาไดรั้บคือ การไดพ้กัอยู่หอพกัท่ีมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกครบครัน อยู่ใกลม้หาวิทยาลยั มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี และมีเจา้หน้าท่ีคอยให้บริการ
นกัศึกษา มีขอ้เสนอแนะท่ีใหห้อพกัปรับปรุง ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีจอดรถ ไม่เพียงพอ และเร่ืองสียงดงัรบกวนบน
หอพกั 
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 This paper was a qualitative research. The examination was conducted using 
observation and in-dept interview method. The results showed that most students chose 
private dormitory that could meet their need through decision-making process based on the 
following factors; distance from residences to university, night activity, an inadequate number 
of public dormitory, and avoidance of public dormitory rules.  They sought information from 
various sources; including internet, mouth-of-words given by senior students or relatives, 
visiting place in person, and enquire from dorm officers. Option assessment was made by 
comparing the selected dorms with neighboring dorms on term of rental, water and electricity 
service charge, and facilities. The students made a choice based on the following stimulators, 
new construction, great number of reservation, amount of rooms available for rent, period 
closed to semester opening and premises agreement.  In regard of the opinion toward dorms 
after occupancy, the students reported satisfaction with accommodation they rented. They 
reported high acceptance in private dorms, and continued to living on, and persuading friends 
to rent the dorms. Conversely, some students reported dissatisfaction with the private dorms; 
they moved out upon the expiration of the agreement and gave negative speech toward the 
dorms. The factors influencing student’s decision-making included product, price, location, 
marketing promotion, personnel, physical nature, and serviceability. People influencing 
decision-making in selecting the private dorm included students themselves, peers, parents, 
and relatives. The worthiness of the accommodation experienced by student tenants included 
full facilities, proximity to university, security system, and availability of officers. Some 
recommendation on dorm improvement included parking lot which was insufficient and noise 
annoyance. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Program of Public and Private Management  Graduate School, Silpakorn University   Academic Year 2010 

Student's signature ........................................ 
Independent Study Advisors signature  ........................................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 

กติติกรรมประกาศ 

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได ้ถา้ไม่ไดรั้บความอนุเคราะห์ ความกรุณา 

และความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่จากท่านผูมี้อุปการคุณ ดงัน้ี 

ขอขอบคุณ ผูช่้วยศาตราจารย ์ดร.พิทกัษ ์ศิริวงศ ์อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ท่ีคอย

แนะน าในการจดัท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี พร้อมทั้งท าให ้วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์มาก

ยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ประสบชยั พสุนนท ์และอาจารย ์นภนนท ์ท่ีไดก้รุณาสละเวลา

มาเป็นคณะกรรมการในการสอบวทิยานิพนธ์ พร้อมทั้งไดใ้หค้  าแนะน าในประเด็นท่ีควร เพิ่มเติม

ใน วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี 

ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณ ผูใ้ห้ขอ้มูลและผูใ้หส้ัมภาษณ์ทุกท่าน ตลอดจนผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัการท าวทิยานิพนธ์ของผูศึ้กษาในคร้ังน้ี ทั้งผูท่ี้เอ่ยนาม และไม่ไดเ้อ่ยนามอีกคร้ัง ท่ีไดใ้หค้วาม

อนุเคราะห์และความร่วมมือในการสัมภาษณ์ ท าใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ตาม

เป้าหมาย ท่ีผูศึ้กษาไดว้างไว ้ขอขอบพระคุณ ไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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