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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. 
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บทที ่1 

บทน า 
  
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

มหาวิทยาลัย ศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลยั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 คณะจิตรกรรมและประติมากรรม ไดรั้บ
การจดัตั้ งข้ึนเป็นคณะวิชาแรก (ปัจจุบนัคือคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์) ในปี      
พ.ศ. 2498 จัดตั้ งคณะสถาปัตยกรรมไทย (ซ่ึงต่อมาได้ปรับหลักสูตรและเปล่ียนช่ือเป็นคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์) และคณะโบราณคดี หลงัจากนั้นไดจ้ดัตั้งคณะมณัฑนศิลป์ ข้ึนในปีต่อมา  
ในปี พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลยัศิลปากร มีนโยบายท่ีจะเปิดคณะวิชาและสาขาวิชาท่ีหลากหลายข้ึน 
แต่เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีในวงัท่าพระคบัแคบมาก ไม่สามารถจะขยายพื้นท่ีออกไปได ้จึงไดข้ยาย
เขตการศึกษาไปยงัพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม โดยจดัตั้งอกัษรศาสตร์ พ.ศ. 2511 
คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2513 และคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2515 ตามล าดบั หลงัจากนั้น จดัตั้งคณะ
เภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2529 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 และจดัตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ข้ึน 
เม่ือ พ.ศ.2542  

การขยายมหาวิทยาลยัออกมายงัชานเมืองก็เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความสมบูรณ์ 
ทางดา้นศิลปะมากยิ่งข้ึน และสามารถขยายปริมาณรับนกัศึกษาให้มากข้ึนดว้ย ตามความตอ้งการ
ของประเทศ ในปัจจุบนัประชาชนทัว่ไปให้ความส าคญักบัการศึกษาเป็นอย่างมาก เพื่อหวงัว่า
การศึกษาจะช่วยยกระดบัฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมให้สูงข้ึนได ้ ท าให้ผูป้กครองต่างก็ส่งบุตร
หลานเขา้มาศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน ในขณะเดียวกนัหอพกัหรืออพาร์ตเมนต์ให้เช่าก็เป็นท่ีอยูอ่าศยั 
ท่ีจ  าเป็นส าหรับนกัศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นต่างจงัหวดั ดงันั้นความพึงพอใจของนกัศึกษาในท่ีอยู่
อาศยัจึงจ าเป็นอยา่งมาก และเพื่อเป็นการรองรับจ านวนนกัศึกษาท าให้ทางมหาวิทยาลยัไดก่้อตั้ง
หอพกัในมหาวทิยาลยัข้ึน เพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยัใหก้บันกัศึกษา  

ซ่ึงในปัจจุบนัมหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ เปิดรับนกัศึกษาเพิ่ม
มากข้ึน ท าให้จ  านวนนักศึกษามีมากข้ึนยิ่งกว่าเดิม ส่งผลให้หอพกัภายในมหาวิทยาลยัมีไม่พอ
ใหบ้ริการ และหรือมีส่ิงอ านวยความสะดวกไม่ครบตามท่ีนกัศึกษาตอ้งการ หอพกัหรืออพาร์ตเมนต์
ให้เช่าจึงเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจให้แก่นกัศึกษา และดว้ยความท่ีหอพกัหรืออพาร์ตเมนตใ์ห้เช่ามี
ความสะดวกมากกวา่ เช่น หอพกัเปิดตลอด 24 ชัว่โมง ไม่ไดมี้ก าหนดระยะเวลา ปิด-เปิด และยงั
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อนุญาตให้น าบุคคลภายนอกเข้ามาในหอพกัซ่ึงต่างจากหอพกัภายในมหาวิทยาลัย หอพกัหรือ 
อพาร์ตเมนตใ์ห้เช่ามีห้องน ้ าภายใน มีระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบครัน 
และระยะทางในการเดินทางมาเรียนนั้นก็ไม่ไดห่้างไกลจากมหาวทิยาลยัมากนกั อยูบ่ริเวณโดยรอบ
มหาวทิยาลยันัน่เอง 

การเลือกท่ีอยู่อาศยัเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้มนุษยมี์คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะในช่วงท่ี
เป็นนกัเรียนนกัศึกษา ซ่ึงถือวา่เป็นช่วงหวัเล้ียวหวัต่อในการเติบโตเป็นก าลงัของชาติ   จึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมี ท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสม มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดีทั้งสถานศึกษาและท่ีอยูอ่าศยั เพื่อใหคุ้ณภาพชีวิต มี
การพฒันาไปในทางท่ีดี แต่หากนักศึกษาท่ีตอ้งศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีไกลจากบา้น เช่นต่าง
อ าเภอ  หรือต่างจงัหวดั ก็จ  าเป็นตอ้งหาท่ีอยู่อาศยัชัว่คราวขณะศึกษา เพื่อสะดวกต่อการเดินทาง 
สถานท่ี ท่ีสามารถรองรับนักศึกษาท่ีตอ้งมาศึกษาไกลๆ ได้แก่ “หอพกั” ซ่ึงตามพระราชบญัญติั 
พ.ศ. 2507 ให้ความหมายของ “หอพกั” วา่เป็นสถานท่ีท่ีจดัข้ึนเพื่อรับผูพ้กัอาศยัซ่ึงอยูใ่นระหว่าง
การศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป โดยผูพ้กัให้ทรัพยสิ์นตอบแทน โดย
ก าหนดไว ้ 2 ประเภท คือ หอพกัชาย และหอพกัหญิง ซ่ึงจะรับนกัศึกษาผูเ้ช่าพกัท่ีเป็นชายและหญิง
ปะปนกนัไม่ได ้(กรวนิท ์วงศเ์นตรสวา่ง  2543:2 )นอกจาก “หอพกั” ท่ีเป็นท่ีพกัอาศยัชัว่คราวให้กบั
นกัศึกษาแลว้ ยงัมีท่ีพกัอาศยัในรูปแบบอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นลกัษณะการพกัอาศยัท่ีไม่แยกเพศ เช่น บา้น
เด่ียว     ทาวน์เฮา้ส์ และหอพกัรวม เป็นตน้ ดงันั้นผูป้ระกอบการ “หอพกั” จึงตอ้งท าการศึกษาตลาด
ของคู่แข่งอยา่งรอบคอบวา่ ผูบ้ริโภคตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัประเภทใด ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งการ 
อตัราค่าเช่า ดา้นการตลาดตอ้งพยายามหาช่องทางท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ 
ผูเ้ช่า เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ “หอพกั” สามารถท าการแข่งขนัในธุรกิจท่ีอยูอ่าศยัใหเ้ช่าได ้

ปัจจุบนัการเจริญเติบโตของธุรกิจหอพกัหรืออพาร์ตเมนตใ์ห้เช่า ไดข้ยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 
ดงัจะเห็นได้ว่ามีหอพกัหรืออพาร์ตเมนต์ เอกชนให้เช่ารอบๆ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์ อยูม่ากมาย ถึงแมว้า่การท าธุรกิจดงักล่าวจะมีระยะเวลาในการคืนทุนชา้กวา่
ธุรกิจอ่ืนๆ แต่ก็เป็นธุรกิจท่ีสามารถเก็บเก่ียวผลประโยชน์ได้อย่างยาวนาน ธุรกิจหอพกั  หรือ  
อพาร์ตเมนตใ์หเ้ช่าท่ีจดทะเบียนเฉพาะในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐมมีมากมาย 

ดังนั้นอตัราการแข่งขนัในธุรกิจหอพกัหรืออพาร์ตเมนต์ให้เช่าจึงค่อนข้างสูง มีการ
แข่งขนั ปรับปรุงรูปแบบ และหาแนวทางในการพฒันาหอพกัให้มีความทนัสมยั และสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษาไดม้ากท่ีสุดอยูต่ลอดเวลา 

จากหลายๆ ปัจจยัท่ีอาจจะมีผลต่อการตดัสินใจเลือกหอพกัหรืออพาร์ตเมนต์ให้เช่าของ
นกัศึกษานั้น ผูว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาวา่ “ช่ือเสียงของหอพกั” มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีจะเช่า 
ซ่ึงช่ือเสียงของหอพกัเปรียบไดก้บัเป็น “ตราสินคา้ (Brand)” ชนิดหน่ึง โดย “ตราสินคา้ (Brand)” 
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เป็นการรวมระหว่างลกัษณะและคุณค่าทางกายภาพกบัคุณค่าทางจิตวิทยาของสินคา้ ท่ีเป็นเหตุ    
ให้สินคา้ภายใตแ้บรนด์ดงักล่าวมีความแตกต่างจากสินคา้ประเภทอ่ืน (ชุษณะ เตชคณา 2550 : 11) 
ซ่ึงตราสินคา้ท่ีดีจะอยูใ่นใจของผูบ้ริโภค เม่ือผูบ้ริโภคมีความทรงจ าท่ีดีกบัตราสินคา้   และพร้อมท่ี
จะเป็นผูภ้กัดีต่อสินคา้ท่ีอยูภ่ายใตต้ราสินคา้นั้น   ดงันั้นถา้หอพกัท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของบุคคล
ทัว่ไป ก็จะท าใหห้อพกันั้นไดเ้ปรียบในเร่ืองของการเป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไปดว้ย 

ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการการเลือกหอพกัของนักศึกษาท่ีพกัอยู่
หอพกัหรืออพาร์ทเมนต์ให้เช่า บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนาม
จนัทร์ วา่ “ช่ือเสียงของหอพกั” หรือ “คุณค่าของตราสินคา้” มีผลต่อการตดัสินใจเลือกหอพกัหรือ    
อพาร์ตเมนตใ์ห้เช่าอย่างไร ทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อความตอ้งการและความคุม้ค่าของนกัศึกษา   
ผูเ้ช่า และเพื่อเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการหอพกัหรืออพาร์ตเมนต์ให้เช่าต่าง ๆ น าไปพฒันา
หอพกัใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัดงักล่าว และเพื่อรองรับปริมาณและความตอ้งการของนกัศึกษา  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกหอพกัเอกชน ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร 

วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

ขอบเขตของการวจัิย 
1. ศึกษาหอพักชญาทิพย์ เป็นหอพักบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวงัสนามจนัทร์ 
2. ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีพกัหอชญาทิพย ์ เจา้ของหอพกั และ

เจา้หนา้ท่ีประจ าหอพกั 
3. เร่ิมด าเนินการเก็บขอ้มูล ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 ถึง เดือนมีนาคม 2553 

ขั้นตอนการวจัิย 
1. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
2. ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม โดยใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เร่ิม
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 ถึง เดือนมีนาคม 2553 

3. น าขอ้มูลท่ีได้มาทั้งขอ้มูลจากเอกสาร ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลภาคสนาม            
มาวเิคราะห์และประมวลผล 

4. เสนอแนะแนวทางการพฒันาตราสินคา้ เพื่อการเจริญเติบโตของหอพกัเอกชน บริเวณ
หนา้มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ท่ีย ัง่ยนื  
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
1. เขา้ใจถึงกระบวนการตดัสินใจในการเลือกหอพกัเอกชน  ของนกัศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
2. เพื่อเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการหอพกัเอกชนต่างๆ น าไปพฒันาหอพกัเพื่อรองรับ

ปริมาณและความตอ้งการของนกัศึกษา และท่ีส าคญัเพื่อเป็นการแสดงความเป็นตวัตนท่ีชดัเจนว่า
เราจะอยูไ่ดร้อดแค่ไหนในสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงในปัจจุบนั 
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บทที ่2 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

การคน้ควา้อิสระในหัวขอ้เร่ือง “กระบวนการตดัสินใจในการเลือกหอพกัเอกชน ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์” มีแนวคิดและวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2. แนวคิดส่วนผสมทางการตลาด 
3. แนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจ 
4. แนวคิดกระบวนการติดสินใจ 
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค(Consumer Behavior)หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล
แต่ละบุคคลในการคน้หาการเลือกซ้ือการใช้การประเมินผลหรือจดัการกบัสินคา้และบริการซ่ึง
ผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์  2538:28) ของตนเองไดไ้ม่
วา่จะเป็นทางดา้นสินคา้และการบริการทางเศรษฐกิจ  

เหตุผลท่ีจ าเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีผลต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจดังนั้ นการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะท าให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคและความสามารถในการค้นหาแนวทางแก้ไข
พฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู ้บริโภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับ
ความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งข้ึนซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคเองย่อมมีแตกต่างกนัไปตาม
ลกัษณะภูมิหลงั เน่ืองจากถ่ินฐานท่ีแตกต่างกนัปัจจุบนัการตลาดเป็นยุคของผูบ้ริโภคจึงตอ้งเลือกใช้
กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ กบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัออกไปท าให้ตอ้งตระหนกัถึง
ปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเพื่อประโยชน์ในการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรมตามวิถี
ของตนเพราะมนุษยมี์ทศันคติ(Attitude)และส่ิงจูงใจ(Motive)ของตนเองแตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน
ท่ีส าคญัจะเป็นการช่วยในการพฒันาตลาดและพฒันาผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการให้ดีข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองหรือเรียกอีกอยา่งไดว้า่เป็นการท าธุรกิจแบบยัง่ยนื 
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ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2537:65) ไดน้ าแนวความคิดเก่ียวกบัการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ของศาสตราจารย ์Philip kotlerนกัการตลาดท่ีมีช่ือเสียงของสหรัฐอเมริกา ไดส้รุปค าถามไว ้6 ขอ้
เพื่อใชใ้นการวางแผนเก่ียวกบัส่วนผสมทางการตลาด ดงัน้ี 

1. Who is in the market? ใครอยูใ่นตลาดเป็นเร่ืองเป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึงตลาด

เป้าหมาย วา่เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มไหนโดยอาจแบ่งตามเพศ อาย ุ รายได ้ การศึกษา และเขตท่ีอยู่

อาศยั เป็นตน้ 

2. What does the market buy? เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึงผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภค

ตอ้งการซ้ิอ ซ่ึงอาจแบ่งเป็น สินคา้สะดวกซ้ือ,สินคา้เปรียบเทียบซ้ือ,สินคา้เจาะจงซ้ือ และสินคา้ไม่

แสวงซ้ือ 

3. When does the market buy? ตลาดตอ้งการซ้ือเม่ือไหร่ เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึง

โอกาสในการซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจข้ึนอยูก่บัอตัราการใชห้รือบริโภคสินคา้ โดยท่ีโอกาสในการ

ซ้ืออาจแบ่งเป็น ช่วงรับนกัศึกษาใหม่ ช่วงเปล่ียนหอใหม่ หรือตามแต่โอกาส เป็นตน้  

4. Who is involved in the buying ?ใครมีส่วนเก่ียวขอ้งในการซ้ือ เป็นค าถามท่ีตอ้งการ

ทราบถึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อของผูบ้ริโภคซ่ึงอาจเป็น พ่อ แม่ พี่ น้อง 

เพื่อน หน่วยงาน หรือองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลาง ในการช่วยกระตุน้การซ้ือใหเ้พิ่มมากข้ึน 

5. Why does the market buy? เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึงจุดประสงค ์เหตุผล หรือ

ปัจจยัต่างๆ ในการตดัสินใจซ้ือ ปัจจยัด้านวฒันธรรม สังคม ปัจจยัเฉพาะบุคคล และปัจจยัด้าน

จิตวทิยา 

6. How does the market buy? ตลาดซ้ืออย่างไร เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบถึง

กระบวนการตดัสินใจในการซ้ือของผูบ้ริโภค ตลอดจนอิทธิพลต่างๆ ซ่ึงจูงใจใหต้ดัสินใจซ้ือ 

เพื่อศึกษาแนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มเป้าหมายในการเลือกซ้ือ เลือกใชก้าร
ประเมินผลหรือจดัการกบัสินคา้และบริการซ่ึงผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการ 
ในแต่ละช่วงเวลา โดยรวมทั้งอธิพลของส่ือรอบขา้ง และปัจจยัในดา้นต่างๆท่ีส่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจในการเลือกหอพกัเพื่อท่ีจะน าไปใชใ้นการสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผูบ้ริโภคและความสามารถในการคน้หาแนวทางแกไ้ขพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคในสังคมปัจจุบนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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จากแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงักล่าวผูว้ิจยัสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
สังเกตพฤติกรรมของผูบ้ริโภครวมถึงปัจจยั และสภาพแวดลอ้มตลอดจนความตอ้งการส่วนบุคคล 
ในการตดัสินใจเช่าหอพกัท่ีแตกต่าง 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
อดุลยจ์าตุรงคกุล(2543:139) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีผูบ้ริโภค

ได้รับส่ิงกระตุ้นท าให้เกิดความต้องการผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิด ผูบ้ริโภคแต่ละรายมี
ความรู้สึกนึกคิดท่ีไดรั้บอิทธิพลจาก   คุณลกัษณะต่าง ๆ ของตนเอง และสภาพแวดลอ้มภายนอกซ่ึง
จะส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเพื่อท าให้เกิดการตอบสนองหรือการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์หรือ
บริการต่างๆ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคสามารถไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัหรือส่ิงกระตุน้ท่ีเป็นเหตุอนัจูง
ใจให้เกิดการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์และบริการ อาจเกิดจากเหตุจูงใจดา้นเหตุผลหรือดา้นจิตวิทยาก็ได ้
ส าหรับ  ผูป้ระกอบธุรกิจ ปัจจยัดงักล่าวประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 

1. ปัจจยัภายใน (InternaI Factors)  ไดแ้ก่ ความจ าเป็น ความตอ้งการและความปรารถนา
แรงจูงใจบุคลิกภาพทศันคติการรับรู้และการเรียนรู้ 

2. ปัจจยัภายนอก (ExternaI Factors) ไดแ้ก่สภาพเศรษฐกิจครอบครัวสังคมวฒันธรรมการ
ติดต่อธุรกิจและสภาพแวดลอ้ม 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจยัภายในเป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนจากตวับุคคลในด้านความคิดและการแสดงออกซ่ึงมี

พื้นฐานมาจากสภาพแวดลอ้มต่างๆโดยท่ีปัจจยัภายในประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆไดแ้ก่ความ
จ าเป็นความตอ้งการหรือความปรารถนาแรงจูงใจบุคลิกภาพทศันคติการรับรู้ 

1. ความจ าเป็น (Needs) ความตอ้งการ (wants) และความปรารถนา (Desires)ความจ าเป็น
ความตอ้งการและความปรารถนาเป็นค าท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนัและสามารถใชเ้เทนกนัไดซ่ึ้งเรา
จะใช้ค  าวา่ความตอ้งการในการส่ือความเป็นส่วนใหญ่โดยท่ีความตอ้งการส่ิงหน่ึงส่ิงใดของบุคคล
จะเป็นจุดเร่ิมตน้ของความตอ้งการในการใช้สินคา้หรือบริการคือเม่ือเกิดความจ าเป็นหรือความ
ต้องการไม่ว่าในด้านร่างกายหรือจิตใจข้ึนบุคคลก็จะหาทางท่ีจะสนองความจ าเป็นหรือความ
ตอ้งการนั้นๆเราอาจจะกล่าวได้ว่าความตอ้งการของมนุษยห์รือความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็น
เกณฑ์ส าหรับการตลาดยุคใหม่และเป็นปัจจัยส าคัญของแนวความคิดทางการตลาด(Market 
concepts) นอกจากนั้นยงัเป็นปัจจยัส าคญัต่อความอยูร่อดความสามารถในการสร้างก าไรและความ
เจริญเติบโตของธุรกิจภายใตส่ิ้งแวดลอ้มทางการตลาดท่ีมีการแข่งขนักล่าวคือธุรกิจตอ้งสามารถท่ี
จะก าหนดและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ียงัไม่ได้รับการตอบสนอง (Unfulfilled 
Needs) ไดดี้กวา่และรวดเร็วกวา่คู่แข่งขนั 
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2.  แรงจูงใจ (Motive)เม่ือบุคคลเกิดปัญหาทางกายหรือในจิตใจข้ึนและหากปัญหานั้นไม่
รุนแรงเขาอาจจะปล่อยวางไม่คิดไม่ใส่ใจหรือไม่ท าการตดัสินใจใดๆแต่หากปัญหานั้นๆขยายตวั
หรือเกิดความรุนเเรงยิ่งข้ึนเขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นซ่ึงเป็น
เร่ืองท่ีส าคญัท่ีเรา ตอ้งศึกษาถึงความตอ้งการและความคิดของผูบ้ริโภคเพื่อท่ีจะสร้างแรงจูงใจใน
การซ้ือสินคา้หรือบริการแก่ผูบ้ริโภคใหไ้ด ้

3. บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลกัษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลท่ีพฒันาข้ึนมาจาก
ความคิดความเช่ืออุปนิสัยและส่ิงจูงใจต่างๆระยะยาวและแสดงออกมาในดา้นต่างๆซ่ึงมีผลต่อการ
ก าหนดรูปแบบในการสนอง (Reaction)  ของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัซ่ึงจะเป็นลกัษณะการ
ตอบสนองในรูปแบบท่ีคงท่ีต่อตวักระตุน้ทางสภาพแวดลอ้มเช่นการท่ีผูท่ี้มีลกัษณะเป็นผูน้ าจะมี
การแสดงออก  หรือตอบสนองต่อปัญหาดว้ยความมัน่ใจและกลา้แสดงความคิดเหนือมีความเป็น
ตวัเองสูงในขณะท่ีผูท่ี้ขาดความมัน่ใจในตนเองไม่กลา้เสนอแนะความคิดเห็นและรับอิทธิพลจาก
ผูอ่ื้นไดง่้ายจะมีลกัษณะเป็นคนท่ีชอบตามผูอ่ื้น 

4. ทศันคติ (Attitude)  เป็นการประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงของ
บุคคลโดยทศันคติจะมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆของบุคคลดังนั้น  เม่ือเราต้องการให้บุคคลใดๆ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเราจะตอ้งพยายามท่ีจะเปล่ียนทศันคติของเขาก่อนแต่ในความเป็นจริง
ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดย้ากเน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนในจิตใจดงันั้นการปรับตวัให้เขา้
กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยอ่มกระท าไดง่้ายกวา่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึงตอ้งใช้
ความเขา้ใจแรงพยายามและระยะเวลาด าเนินการท่ียาวนาน 

5. การรับรู้  (Perception)  เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการ
กระท าของบุคคลอ่ืนก้าวแรกของการเข้าสู่ความคิดในการสร้างความต้องการแก่ผูบ้ริโภคคือ
ตอ้งการใหเ้กิดการรับรู้ก่อนโดยการสร้างภาพพจน์ของสินคา้หรือองคก์ารให้มีคุณค่าในสายตาของ
ผูบ้ริโภคซ่ึงจะเป็นการสร้างการยอมรับไดเ้ท่ากบัเป็นการสร้างยอดขายนัน่เอง 

6. การเรียนรู้  (Learning)  เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทั้งท่ีเกิดจากการรับรู้
และประสบการณ์ของบุคคลซ่ึงจะเป็นการเปล่ียนแปลงและคงอยูใ่นระยะยาวดงันั้นหากมีการรับรู้
แต่ยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือไม่เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งค่อนขา้งจะคงท่ีก็ยงัไม่ถือวา่
เป็นการเรียนรู้ 

ปัจจัยภายนอก 
ปัจจยัภายนอกหมายถึงปัจจยัท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัของบุคคลซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อ

ความคิดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดยท่ีปัจจยัภายนอกสามารถแบ่งออกเป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคญั6 ประการไดแ้ก่ 
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1.  สภาพเศรษฐกิจ (Economy)  เป็นส่ิงท่ีก าหนดอ านาจซ้ือ (purchasing power) ของ
ผูบ้ริโภคทั้งในรูปของตวัเงินและปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ครอบครัว (Family)  การเล้ียงดูในสภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้บุคคลมีความ
แตกต่างกนัเช่นการตอบสนองต่อความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของบุคคลจะไดรั้บอิทธิพลจากครอบครัว
ซ่ึงครอบครัวจะมีผลต่อพฤติกรรมบุคคลไดสู้งกว่าสถาบนัอ่ืนๆเน่ืองจากบุคคลจะใชชี้วิตในวยัเด็ก
ซ่ึงเป็นวยัซึมซบัและเรียนรู้ลักษณะอนัจะก่อให้เป็นนิสัยประจ า (Habits) ของบุคคลไปตลอดชีวิต 
เป็นตน้ 

3. สังคม (Social)  กลุ่มสังคมรอบๆตวัของบุคคลมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของบุคคลให้
เป็นในทิศทางเดียวกันของสังคมเพื่อการยอมรับเข้าเป็นส่วนหน่ึงของสังคมหรือท่ีเรียกว่า
กระบวนการขดัเกลาทางสังคม (Socialization) ประกอบดว้ยรูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyles) 
ค่านิยมของสังคม (Social Values)  และความเช่ือ  (Believes)  นอกจากน้ีสังคมอาจเป็นไดท้ั้งสังคม
อาชีพและ สังคมทอ้งถ่ิน ท าใหต้อ้งศึกษาถึงลกัษณะของสังคมเพื่อจะทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลของ
สังคมท่ีมีต่อการอยูร่่วมกนัของมนุษยโ์ดยเฉพาะบรรทดัฐาน (Norms) ท่ีสังคมก าหนด 

4. วฒันธรรม (Culture)  เป็นวิถีการด าเนินชีวิตท่ีสังคมเช่ือถือวา่เป็นส่ิงดีงามและยอมรับ
ปฏิบติัมาเพื่อให้สังคมด าเนินและมีพฒันาการไปไดด้ว้ยดีบุคคลในสังคมเดียวกนัจึงตอ้งยึดถือและ
ปฏิบติัตามวฒันธรรมเพื่อการอยูเ่ป็นส่วนหน่ึงของสังคมโดยวฒันธรรมเป็นกลุ่มของค่านิยมพื้นฐาน 
(Basic values)  การรับรู้ (Perception)  ความตอ้งการ (Wants) และพฤติกรรม (Behaviors) ซ่ึงเรียนรู้
จากการเป็นสมาชิกของสังคมในครอบครัวชุมชนและสังคมจึงเป็นรูปแบบหรือวิถีทางในการ
ด าเนินชีวิต (Lifestyles) ท่ีคนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับประกอบดว้ยค่านิยมการแสดงออกค่านิยม
ในการใชว้ตัถุหรือส่ิงของหรือแมก้ระทัง่วธีิคิดก็เป็นวฒันธรรมดว้ย 

5. การติดต่อธุรกิจ (Business Contact)  หมายถึงโอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะไดพ้บเห็นสินคา้
หรือบริการนั้นๆสินคา้ตวัใดท่ีผูบ้ริโภคได้รู้จกัและพบเห็นบ่อยๆก็จะมีความคุ้นเคยซ่ึงจะท าให้
ผูบ้ริโภคมีความไวว้างใจและมีความยนิดีท่ีจะใชสิ้นคา้นั้นดงันั้นธุรกิจจึงควรเนน้ในเร่ืองของการท า
ให้เกิดการพบเห็นในตราสินคา้ (Brand Contact)  น าสินคา้เขา้ไปให้ผูบ้ริโภคไดพ้บเห็นไดรู้้จกั
สัมผสัไดย้นิไดฟั้งดว้ยความถ่ีสูงการสร้างให้บุคคลเกิดการเปิดรับ (Exposure) มากเท่าใดก็ยิ่งท าให้
ไดป้ระโยชน์มากข้ึนเท่านั้นตามหลกัจิตวทิยาท่ีมีอยูว่า่ความคุน้เคยนั้นก่อใหเ้กิดความรัก 

6. สภาพแวดลอ้ม (Environment)  การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทัว่ไปเช่นความ
ปรวนแปรของสภาพอากาศการขาดแคลนน ้ าหรือเช้ือเพลิงผลกระทบของปรากฏการณ์ EI Ninyo 
และ La Nina เป็นตน้ส่งผลใหก้ารตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงดว้ยเช่นกนั 
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เราจะเห็นว่าปัจจยัแวดล้อมภายนอกจะมีความส าคญัและอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคอย่างมีนัยส าคญัเพียงแต่องค์ประกอบแต่ละตวัจะมีความรุนแรงและผลกระทบในมิติท่ี
แตกต่างกันดงันั้นจึงควรท่ีจะตอ้งต่ืนตวัและตระหนักถึงความส าคญัโดยติดตามตรวจสอบและ
วเิคราะห์ผลกระทบท่ีมีต่อสินคา้และบริการของเราอยา่งต่อเน่ือง 

จากปัจจยัท่ีมีอิธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคผูว้ิจยัไดน้ ามาใชใ้นการศึกษา ความตอ้งการท่ี
แทจ้ริง ความจ าเป็นตลอดจนสภาพแวดลอ้มท่ีมีอิธิพลในการเลือกเช่าหอพกั 

2. ทฤษฎส่ีวนผสมทางการตลาด 
ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาดเป็นแนวความคิดทางการตลาดสมยัใหม่ท่ี Philip Kotlerได้

เสนอแนวความคิดไวด้งัน้ี 
แนวความคิดดา้นส่วนผสมทางการตลาดมีความส าคญัเป็นอย่างมาก ทางดา้นการตลาด 

เพราะเป็นการรวมการตดัสินใจทั้งหมดทางการตลาด เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน
ดา้นการตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย แต่การท่ีจะพฒันาส่วนผสมทาง
การตลาดเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมาย   จึงไม่ใช่เร่ืองง่ายนกั เน่ืองจากมี
ช่องทางเลือกท่ีหลากหลาย ประกอบกบัคู่แข่งท่ีพยายามน าเสนอเพื่อตอบโจทยข์องกลุ่มเป้าหมายไม่
ต่างกนั  ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการแข่งขนัทางดา้นส่ือโฆษณา  ท่ีในรูปแบบต่างๆ   เช่น   วิทยุ ส่ือ
หนงัสือพิมพ ์วารสาร จุลสาร ยิง่เล็กยิง่เจาะถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดม้ากเท่านั้น 

เม่ือวิเคราะห์ปัญหาต่างๆเพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงานดงักล่าว สามารถแบ่งส่วนผสม
ทางการตลาดของธุรกิจบริการ 7Ps (ศิริวรรณเสรีรัตน์และคณะ, 2546) 

1. ผลิตภณัฑ์(Product)ในอดีตเราจะผลิตสินคา้บริการอะไรเพื่อน าไปเสนอขายใหก้บักลุ่ม
ผูบ้ริโภคอยา่เพิ่งเร่ิมจากองคก์รเราผลิตอะไรไดแ้ต่ควรท่ีจะมองวา่การตลาดตอ้งเร่ิมตน้จากกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายหาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคดงันั้นการวางแผนผลิตภณัฑ์จึงมีเป้าหมายอยู่
ท่ีการตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้ตรงใจท่ีสุดตวัสินคา้ตอ้งมีความแตกต่าง
โดยตอ้งเป็นท่ีช่ืนชอบของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายดว้ย 

2. ราคา (Price) ในอดีตฝ่ายบญัชีเป็นผูต้ ั้งราคาสินคา้ โดยเอาตน้ทุนเป็นเกณฑซ่ึ์งการตั้ง
ราคาควรเร่ิมตน้จากผูบ้ริโภคตอ้งก าหนดวา่ราคาใดเป็นราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้แลว้จึงค านวณ
กลบัมาหาตน้ทุนหลายๆคร้ัง การตั้งราคาต ่ากวา่ตน้ทุนรวม แต่สูงกวา่ตน้ทุนผนัแปรท าใหอ้งคก์ร
นั้นมีก าไรมากกวา่ การตั้งราคาสูง แต่ขายไม่ไดซ่ึ้งองคก์รตอ้งใหม้ากกวา่ส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงั จึงจะ
เกิดการซ้ือซ ้ าบอกต่อกนัปากต่อปาก แลว้ยงัปกป้อง และรอคอยสินคา้ของเราดว้ย (เรียกไดว้า่เป็น
ความจงรักภกัดีต่อสินคา้)ดงันั้นการตั้งราคาของสินคา้และการเลือกกลยทุธ์ราคาในการส่งเสริมการ
ขายตอ้งเหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละกลุ่ม 
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3. สถานท่ี(Place)ในอดีต เนน้ในเร่ืองการหาช่องทางการขายเพื่อตอ้งการใหลู้กคา้สะดวก
ในการเขา้ถึงสินคา้ท าใหเ้กิดการกระจายของสินคา้ครอบคลุมพื้นท่ีขายใหไ้ดม้ากท่ีสุดในปัจจุบนั
เทคโนโลยกีา้วหนา้ ท าใหมี้การติดต่อส่ือสารกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายผา่นทางส่ือโฆษณาต่างๆ ได้
อยา่งกวา้งขวาง ท าใหส้ามารถตอบสนองความสะดวกสบายของลูกคา้ได ้

4. การโฆษณา (Promotion)ในอดีตใชค้นท าหนา้ท่ีในการขยายฐานตลาดเป็นส่ือกลาง 
เพื่อใหเ้กิดการขยายสินคา้ไปทุกพื้นท่ี จนเป็นท่ียอมรับแต่ปัจจุบนัมีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
โดยน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัไปใชใ้นการสร้างส่ือโฆษณา เช่น โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์
นิตยสารท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้

5. บุคคล(People) หรือพนกังาน (Employees)ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก (Selection) การ
ฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได้
แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั พนกังานตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีดีสามารถตอบสนองต่อลูกคา้ มี
ความคิดร่ิเร่ิม มีความสามารถในการช่วยแกปั้ญหาและสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6. การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) โดย
พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management (TQM) )ตวัอยา่ง โรงแรมตอ้งพฒันา
ลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการ เพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ (Customer value-
proposition) ไม่วา่จะเป็นดา้นความสะอาดความรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 

7.กระบวนการ (Process) เพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วและ
สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ (Customer satisfaction) 

การศึกษา ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด ท าให้ทราบถึงการวางแผนการด าเนินงานดา้น

การตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยมีการน าส่วนผสมทางการตลาด

ไปใชเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งลงตวั  โดยยึดตวัลูกคา้เป็นหลกั 

ตอบโจทยลู์กคา้ เพื่อการตอบสนองความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงและยงัยื่น ไม่ใช่เพียงการตอบโจทย์

ทางการตลาดแฟชัน่ ท่ีพอสักพกัก็หายได ้

จากทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาดผูว้ิจยัน ามาใชใ้นการแยกศึกษาส่วนผสมทางการตลาด

แต่ละช่องทางท่ีมีอิธิพลต่อการตดัสินใจในการเช่าหอพกั  

3. แนวคิดเกีย่วกบัแรงจูงใจ 

แฟ็รงเก้น (Franken) (อ้างถึงใน กนกวรรณ ดุงศรีแก้ว2549:12) กล่าวถึงแรงจูงใจว่า 

แรงจูงใจเป็นเร่ืองของความประสงค ์(dispositions) เพราะบุคคล 2 บุคคลท่ีมีความตอ้งการเดียวกนั 
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อาจมีการกระท าท่ีแตกต่างกนั หรือคนๆ หน่ึงกระท าอีกคนหน่ึง หรืออาจไม่กระท าก็ได ้ดงันั้นการ

กระท าจะตอ้งข้ึนอยูก่บัตวัแปรอีกหลายๆ ตวัแปร เช่น ลกัษณะความพร้อมทางกายภาพ เป้าหมายท่ี

วางไว ้เป็นตน้ ผูท่ี้เขา้ใจถึงแรงจูงใจจะตอ้งเขา้ใจถึงตวัแปรเหล่าน้ี และเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของ

ตวัแปรเหล่าน้ีกบัแรงจูงใจดว้ย จึงจะสามารถเขา้ถึงแรงจูงใจกบัพฤติกรรมได ้  แฟ็รงเกน้ ยงัเพิ่มเติม

อีกวา่ การท่ีจะเขา้ใจวา่อะไรท าใหเ้กิดพฤติกรรมนั้น เราตอ้งเขา้ใจถึงตวัแปรทางชีวภาพ (biological 

factors) ตวัแปรทางการเรียนรู้ (learned factors) ตวัแปรทางความคิด (cognitive factors) ทั้ง3ตวัแปร

น้ีเองท่ีแฟร็งเกน้เรียกวา่ องคป์ระกอบของแรงจูงใจ (components of motivation) แฟร็งเกน้จึงใชค้  า

นิยามว่า “แรงจูงใจนั้นเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจว่า  ในตวัมนุษยจ์ะมีความประสงค์ท าให้เกิดการ

กระท าโดยผ่านทางความสัมพนัธ์ ระหวา่ชีวภาพของบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการ

ทางความคิดของบุคคล” 

แบบจ าลองกระบวนการแรงจูงใจ 

พงศศ์านต ์พิทกัษม์หาเกตุ (2549 : 12) จากค าจ ากดัความ อธิบายไดว้า่กระบวนการเกิด

แรงจูงใจเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหน่ึง มีความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองเกิดข้ึน ก็จะท าให้บุคคล

นั้นเกิดความตึงเครียด ความตึงเครียดน้ีเองท าให้เกิดแรงขบัท่ีผลกัดนัให้บุคคลนั้นเกิดพฤติกรรมใด

พฤติกรรมหน่ึงข้ึน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตนวางไว ้หรือเพื่อท าให้ตอบสนองความตอ้งการของ

ตนเองในท่ีสุด และการเกิดพฤติกรรมใดๆ ข้ึนนั้น จะท าใหค้วามตึงเครียดลดนอ้ยลง เน่ืองจากความ

ต้องการได้รับการตอบสนองความต้องการเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้ นแบบจ าลองน้ีย ังให้

ความส าคญักบัอีกสองปัจจยั ซ่ึงท าให้บุคคลท่ีแตกต่างกนัเกิดพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัดว้ย ปัจจยัท่ี

เขา้มาเก่ียวขอ้ง คือ การเรียนรู้ และกระบวนการคิดของบุคคล 

แบบจ าลองกระบวนการแรงจูงใจของ ชิฟแมนและคานุก (ShiffmanandKanuk) พงศ์
ศานต ์พิทกัษม์หาเกตุ (2549 : 12) อธิบายไดว้า่กระบวนการแรงจูงใจประกอบดว้ยสภาพความตึง
เครียด (tension) ซ่ึงเกิดจากความจ าเป็น (needs) ความตอ้งการ (wants) และความปรารถนา 
(desires) ซ่ึงยงัไม่ได้รับการตอบสนอง (unfulfilled) ซ่ึงผลักดันให้บุคคลเกิดพฤติกรรม ท่ีบรรลุ
เป้าหมาย ดงันั้นบุคคลมีพฤติกรรมใดๆ โดยมีเป้าหมายท่ีตนตั้งใจไวก่้อนแลว้  
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4. พฤติกรรม (Behavior)เป็นการกระท าหรือแนวโนม้การเกิดพฤติกรรมทางการซ้ือการ

เกิดพฤติกรรมมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดความตอ้งการ(needs)แลว้เกิดความตึงเครียด(tension)และ

เกิดแรงกระตุน้(drive)แลว้ยงัไดรั้บอิทธิพลเติมการเรียนรู้(learning)และกระบวนการความเขา้ใจ

ของผูรั้บข่าวสาร(cognitive process) 

จากการจ ากัดความและโมเดลกระบวนการแรงจูงใจท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุป

ประเด็นท่ีส าคญัในการให้ความหมายของค าวา่แรงจูงใจไดด้งัน้ีคือแรงจูงใจมีรากฐานมาจากความ

ตอ้งการ(needs)หรือส่ิงกระตุน้(motive)ซ่ึงมีบทบาทในการเป็นผูก้ระตุน้และช้ีน าพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคให้กระท าเพื่อตอบสนองความตอ้งการโดยมีกลไกในการกระตุน้พลงังานในร่างกายหรือ

อาจเรียกวา่ส่ิงล่อใจและช้ีแนะทิศทางวา่พลงังานในร่างกายท่ีถูกกระตุน้ข้ึนมานั้นควรจะเป็นไปใน

ทิศทางใดทั้งน้ีความตอ้งการถูกพิจารณาเป็น2ประเภทคือ 

1. ความต้องการเป็นเร่ืองวตัถุวิสัย(objective)ดังนั้ นความต้องการจึงหมายถึง“การ

เรียกร้องของมนุษยใ์ห้มีการตอบสนองเพื่อท าให้มนุษยด์ ารงชีวิตและเพื่อท าให้มนุษยพ์ฒันาข้ึนอยู่

ในสังคมนั้นๆไดเ้ป็นเร่ืองของความตอ้งการทางดา้นปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิตเช่นเม่ือความหิว

เกิดข้ึน(คือความตอ้งการหรือส่ิงกระตุน้)โดยการกระตุน้จากส่ิงใดส่ิงหน่ึง(คือส่ิงล่อใจ)เช่นโฆษณา

อาหารเราก็จะไดรั้บการช้ีน าทิศทางของพฤติกรรมวา่จะตอ้งไปแสวงหาอาหารชนิดท่ีโฆษณานั้นมา

เพื่อตอบสนองความหิวนั้นหรือเพื่อท าใหค้วามหิวนั้นหายไป” 

2. ความตอ้งการเป็นเร่ืองของจิตวิสัย(subjective)คือเป็นลกัษณะของจิตใจเฉพาะบุคคล

ซ่ึงไม่สามารถให้ค  าจ  ากดัความท่ีแน่นอนไดแ้ต่จะสามารถสรุปออกมาเป็นแนวความคิดเก่ียวกบั

ความตอ้งการไดว้า่“ความตอ้งการจะแตกต่างกนัไปตามสังคมส่ิงน้ีท าให้การก าหนดล าดบัก่อนหลงั

ในความตอ้งการเป็นไปไม่ได้และเป็นไปไม่ได้ท่ีจะบอกความต้องการสามารถประยุกต์ใช้ได้

เหมือนกนัหมดหรือมีลกัษณะเป็นสากล” 

จากการเติบโตในสภาวะแวดลอ้มทางการตลาดท่ีมีการแข่งขนักนัสูง คือความสามารถใน
การระบุหรือก าหนดความตอ้งการ (needs) ท่ียงัขาดการตอบสนอง (unfulfilled needs) ให้ดีกวา่และ
รวดเร็วกวา่คู่แข่งเม่ือความตอ้งการนั้นไดรั้บการกระตุน้จนกลายเป็นแรงจูงใจ (motive) ก็จะท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดการตอบสนองทางดา้นพฤติกรรมทางการตลาด 
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ผูว้ิจ ัยจึงสนใจและให้ความส าคัญกับ “แรงจูงใจ” โดยการศึกษาถึงพฤติกรรม เพื่อ
น าไปใชใ้นการก าหนดความตอ้งการให้ตรงตามความตอ้งการ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการตดัสินใจ
เลือกหอพกัของนกัศึกษา 
4.แนวคิดกระบวนการติดสินใจ 

วไิลธนววิฒัน์( 2541:6)มนุษยต์อ้งตดัสินใจแกปั้ญหาในเหตุการณ์ต่างๆ อยูต่ลอดเวลา เร่ิม
จากปัญหาง่ายๆ ไปจนถึงปัญหาท่ียุง่ยากสลบัซบัซ้อนในการตดัสินใจนั้นบางคร้ังเป็นการตดัสินใจ
ท่ีเกิดข้ึนจากการไดพ้ิจารณาไตร่ตรองไวเ้ป็นอย่างดีบางคร้ังเป็นการตดัสินใจในเร่ืองส่วนตวัและ
บางคร้ังเป็นการตดัสินใจเพื่อส่วนรวมหรือในฐานะท่ีด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงซ่ึงจะแตกต่าง
กนัไปตามระดบัความจ าเป็นความคาดหวงัหรือสถานการณ์ต่างๆดงันั้นการตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆ
กบัองค์การจ าเป็นตอ้งอาศยัเทคนิควิธีการอนัเหมาะสมกบัองค์กรนั้นๆถือไดว้่าการตดัสินใจเป็น
กิจกรรมส าคญัอย่างหน่ึงของผูบ้ริหารทุกคนจะเห็นว่าในการบริหารงานในองค์การใดก็ตามการ
ตดัสินใจเป็นหวัใจของการปฏิบติังานทุกๆ เร่ือง การตดัสินใจเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมขั้น
พื้นฐานของมนุษยก์ารท่ีบุคคลมีความตอ้งการท่ีจะแสดงพฤติกรรมเพื่อท่ีจะให้บรรลุวตัถุประสงค์
ถือไดว้า่เป็นพื้นฐานในการตดัสินใจของบุคคลนั้นบุคคลจะตอ้งก าหนดทางเลือกท่ีแน่นอนในการท่ี
จะแสดงพฤติกรรมออกมา ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บุคคลจะเลือกแสดงพฤติกรรมท่ีจะให้ประโยชน์สูงสุด
ต่อเป้าหมายหรือความตอ้งการของเขา       

พะยอมวงศ์สารศรี(2531 : 86-87)กล่าวว่าการตดัสินใจคือกระบวนการเลือกแนวทาง
ปฏิบติัท่ีคิดว่ามีความเหมาะสมมาใช้ในสถานการณ์การตดัสินใจเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สติปัญญาเป็นเร่ืองของการไตร่ตรองมีเหตุผลฉะนั้นการเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุดนั้นจะตอ้งพิจารณา
ถึงความเส่ียงความประหยดัเวลาท่ีใชแ้ละขอ้จ ากดัจากแหล่งต่างๆใหร้อบคอบ 

กรองแกว้อยูสุ่ข(2533: 147)กล่าววา่การตดัสินใจคือการเลือกส่ิงหน่ึงจากหลายๆส่ิงหรือ
เลือกท่ีจะปฏิบติัทางใดทางหน่ึงจากหลายๆทางท่ีมีอยูห่รือวิธีการท่ีเลือกนั้นยอ่มไดรั้บการพิจารณา
อย่างถ่ีถว้นแลว้วา่ถูกตอ้งเหมาะสมหรือดีท่ีสุดและตรงกบัเป้าหมายขององค์การดว้ยการตดัสินใจ
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอาจตอ้งท าหลายคร้ังในหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้แต่ความส าคญัของเร่ืองนั้น 

พงศส์ันห์ศรีสมทรัพยแ์ละชลิดาศรมณี (2534 : 227)ไดใ้ห้ความหมายวา่การตดัสินใจ
หมายถึง การพิจารณาช้ีขาดจากทางเลือกท่ีอยูม่ากกวา่หน่ึงทางข้ึนไปในอนัท่ีจะให้มีการกระท าใน
ลกัษณะเฉพาะใดๆหรือการตดัสินใจหมายถึงการตกลงใจท่ีจะยุติขอ้ขดัแยง้ขอ้ถกเถียงโดยให้มีการ
กระท าไปในทางหน่ึงทางใดท่ีไดมี้การพิจารณาและตรวจสอบอยา่งรอบคอบแลว้ 

จากความหมายต่างๆอาจสรุปไดว้า่ การตดัสินใจ หมายถึงความคิดและการกระท าต่างๆ
เพื่อน าไปสู่การเลือกแนวทางปฏิบติัซ่ึงพิจารณาแลว้วา่เหมาะสมในสถานการณ์นั้นๆ 
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พฤติกรรมการตัดสินใจของบุคคล 
การศึกษาการตดัสินใจในองคก์ารมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการท่ีเราจะเขา้ถึงบทบาทของ

ผูบ้ริหารในองค์การแต่ละคนและยงัท าให้เราเข้าใจถึงวิธีการด าเนินงานขององค์การรวมทั้ ง
ประสิทธิภาพขององคก์ารดว้ย การตดัสินใจในองคก์ารเป็นผลมาจากการตดัสินใจของบุคคลภายใน
องค์การและการตดัสินใจของบุคคลภายในองค์การเองก็ไดรั้บอิทธิพลอย่างมากจากลกัษณะของ
พฤติกรรมมนุษยโ์ดยธรรมชาติดงันั้นการท่ีเราจะเขา้ใจถึงการตดัสินใจของบุคคลอย่างลึกซ้ึงจึง
จ าเป็นตอ้งศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษยใ์นการตดัสินใจอาจกล่าวไดว้่าการตดัสินใจเป็นพื้นฐาน
ของส่ิงมีชีวิตทัว่ๆไปรวมทั้งเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมในองค์การการตดัสินใจท าให้เกิดวิธีการท่ี
จะควบคุมบงัคบับญัชาท าใหเ้กิดการรวมตวักนัของระบบข้ึนได ้

เจมส์จี.มิลเลอร์(James G. Millerอา้งถึงใน วิทวสัชัยปาณี2546:6)กล่าวว่าระบบของ
ส่ิงมีชีวิตทั้ งหลายจะต้องประกอบไปด้วยระบบของการตดัสินใจและระบบของการตดัสินใจ
ดงักล่าวท าให้ระบบของส่ิงมีชีวิตด าเนินอยู่ไดห้ากปราศจากซ่ึงระบบของการตดัสินใจแลว้ระบบ
ของส่ิงมีชีวติจะด ารงอยูไ่ม่ไดชี้วติประจ าวนัของมนุษยเ์องก็ตอ้งประกอบไปดว้ยการตดัสินใจตั้งแต่
ต่ืนนอนการแต่งตวัการเลือกรับประทานอาหารการไปท างานการพกัผ่อนหย่อนใจจนกระทัง่เขา้
นอนทุกๆขั้นตอนดงักล่าวจะประกอบด้วยขอ้เสนอและทางเลือกมากมายซ่ึงมนุษยจ์ะตอ้งเลือก
ปฏิบัติในทางหน่ึงทางใดการท่ีมนุษย์เป็นปัจจัยท่ีส าคัญยิ่งขององค์การองค์การจึงต้องมีการ
ตดัสินใจ  

พงศ์สันห์ ศรีสมทรัพย ์และ ชลิดา ศรมณี (ม.ป.ป. : 230-234) ได้กล่าวถึงเร่ืองการ
ตดัสินใจของบุคคลในองคก์ารแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ  

1. การตดัสินใจท่ีตอ้งใชค้วามคิดตรึกตรอง (conscious) 
2. การตดัสินใจท่ีไม่ตอ้งใชค้วามคิดตรึกตรอง(unconscious) 
การตดัสินใจท่ีตอ้งใช้ความคิดตรึกตรองไดแ้ก่การตดัสินใจท่ีมิไดมี้การวางแผนเอาไว้

ล่วงหน้า (non-programmeddecisions)เป็นการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนในทนัทีทนัใดผูต้ดัสินใจตอ้ง
ใช้ความคิดพิจารณาอยา่งรอบคอบมกัเป็นการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนในระดบัของการก าหนดนโยบาย
และเป้าหมายขององคก์ารจ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัท่ีมิไดค้าดคิดมาก่อนตลอดเวลา 

การตดัสินใจท่ีไม่ตอ้งใช้ความคิดตรึกตรองไดแ้ก่การตดัสินใจท่ีเกิดจากการวางแผนใน
การตดัสินใจเอาไวล่้วงหนา้แลว้(programmeddecisions)ทั้งน้ีเพื่อจะช่วยประหยดัเวลาไม่ให้ตอ้ง
มีการตัดสินใจในลักษณะท่ีซ ้ ากันอยู่เร่ือยๆเช่นการสร้างกฎระเบียบและกระบวนการในการ
ปฏิบติังานการสร้างระบบอตัโนมติัการตดัสินใจในลกัษณะน้ีใช้มากในระดบัของการปฏิบติังาน
การด าเนินงานจะตอ้งเป็นไปตามขั้นตอนท่ีไดก้ าหนดเอาไวล่้วงหน้าแลว้หากไม่มีปัญหาท่ีผิดปกติ
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ใดๆก็อาจใชร้ะบบอตัโนมติัหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยควบคุมการด าเนินงานซ่ึงท าให้ลดการ
ท่ีบุคคลจะตอ้งมาใชค้วามคิดตรึกตรองในกระบวนการท างานท่ีซ ้ าๆกนั                                              

การตดัสินใจในระดบัของการประสานงานมีลกัษณะทั้งตอ้งใชค้วามคิดตรึกตรองและไม่
ตอ้งใชค้วามคิดตรึกตรองผสมผสานกนัทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัญหาของการน าเอาแผนการไปปฏิบติัหาก
แผนการและวธีิการท่ีวางเอาไวดี้มีประสิทธิภาพและเป็นท่ีเข้าใจของผูป้ฏิบติังานอยา่งแจ่มแจง้ผูท้  า
การประสานงานอาจไม่ต้องใช้การตัดสินใจในลักษณะของการใช้ความคิดตรึกตรองเลยแต่
โดยทัว่ไปแผนการใดๆมกัจะต้องประสบอุปสรรคในการน าเอาไปปฏิบติับางประการผูท้  าการ
ประสานงานจึงจ าเป็นจะตอ้งมีทกัษะในการตดัสินใจทั้ง2ลกัษณะดงักล่าว 

นักจิตวิทยาได้อธิบายพฤติกรรมของการตัดสินใจโดยพิจารณาจากระบบของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระตุน้และการตอบสนอง(stimulus and response)ไวว้า่พฤติกรรมใน
การตดัสินใจเป็นผลมาจากการเรียนรู้ในเง่ือนไขใหม่ๆและความตอ้งการท่ีจะตอบสนองต่อเง่ือนไข
ใหม่ๆนั้นตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเราอาจเรียกลกัษณะการกระตุน้และตอบสนองไดว้่า
เป็นลกัษณะของ ReflesArc หรือ การสะทอ้นกลบัหมด 

การกระตุ้นและการตอบสนองและตัวกลางดังกล่าวน้ี เป็นเร่ืองซับซ้อนไปกว่าการ
สะทอ้นกลบัหมดตามลกัษณะของ ReflesArcตวักลางดงักล่าวอาจเรียกไดว้่าเป็น “image” หรือ 
มโนภาพ หรือ จินตนาการ ซ่ึงเกิดจากผลรวมของประสบการณ์ท่ีผ่านมาดงันั้นพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจของมนุษย์จึงข้ึนอยู่กับตัวกระตุ้นอันได้แก่ ข่าวสารข้อมูล (informations) โดยผ่าน
ขบวนการรับรู้ภายใตจิ้นตนาการ หรือมโนภาพของมนุษยก่์อนท่ีจะถูกส่งกลบั เกิดเป็นพฤติกรรม
เฉพาะข้ึนมา ขบวนการตดัสินใจจึงเป็นเร่ืองท่ีซับซ้อนไปกว่าการกระตุน้และการตอบสนองใน
ลกัษณะของ ReflesArc 

มโนภาพหรือจินตนาการหมายถึงความรู้สึกต่อการท่ีจะแสดงพฤติกรรมใดๆออกมาซ่ึง
เป็นผลมาจากการรวบรวมความรู้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ของผูท่ี้จะท าการตดัสินใจรวมทั้ง
ความรู้จากสภาพแวดล้อมของตวัเขาเองการเกิดมโนภาพจึงเป็นผลมาจากการรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารทั้งจากภายในตวัของผูต้ดัสินใจและจากสภาพแวดลอ้มภายนอกมโนภาพมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดนโยบายและยทุธวธีิในการด าเนินงานขององคก์ารพฤติกรรมของบุคคลจะตอ้งถูกมโนภาพ
ของเขาเหล่านั้นกลัน่กรองในขั้นสุดทา้ยก่อนท่ีจะแสดงพฤติกรรมเฉพาะใดๆออกมานอกจากนั้น
มโนภาพยงัช่วยสร้างความมัน่ใจใหก้บับุคคลในการท่ีจะแสดงพฤติกรรมใดๆ 

การตดัสินใจของบุคคลในองค์การจึงประกอบไปดว้ยการรวบรวมขอ้มูลข่าวสารซ่ึงถือ
เป็นตวักระตุน้ท าให้บุคคลเกิดมโนภาพและแสดงพฤติกรรมเฉพาะ(การตดัสินใจใดๆ)ออกมาซ่ึง
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การแสดงพฤติกรรมเฉพาะดงักล่าวจะส้ินสุดลงเม่ือพฤติกรรมาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ี
บุคคลนั้นๆตอ้งการ 

ประเภทของการตัดสินใจ 
การจ าแนกประเภทของการตดัสินใจไม่อาจแบ่งไดช้ดัเจนวา่เป็นการตดัสินใจประเภทใด

ประเภทหน่ึงโดยเฉพาะทั้งน้ีเน่ืองจากสถานการณ์ของปัญหาท่ีตอ้งตดัสินใจ มีทั้งความแน่นอนและ
ไม่แน่นอนประกอบกนั ดงัเช่น ฟาโยล (Fayolอา้งถึงใน วิทวสั ชยัปาณี2546:6)จ าแนกการตดัสินใจ
โดยอาศยัความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างเร่ืองท่ีตดัสินใจท่ีประกอบด้วยความรับผิดชอบของ
ผูบ้ริหาร ซ่ึงจ าแนกได ้3 ระดบั คือ การตดัสินใจโดยผูบ้ริหารระดบัสูง ระดบักลาง และระดบัต ่า 

ในขณะท่ี เอิร์นเนส เดล (Ernest  Daleอา้งถึงใน วิทวสั ชยัปาณี  2546:6) ได้จ  าแนก
ประเภทการตดัสินใจตามกระบวนการตดัสินใจไว ้3 ประการ คือ 

1. การตดัสินใจเก่ียวกบันโยบาย (policy  decision)มกัก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรใน
คู่มือ นโยบาย คู่มือวธีิการปฏิบติังานบนัทึก 

2. การตดัสินใจทางบริหาร(administration  decision) มีความส าคญัน้อยกว่าการ
ตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายเป็นการแปลนโยบายไปสู่การปฏิบติั 

3. การตัดสินใจของผู ้บริหารระดับสูงหรือตัดสินใจเป็นคร้ังคราว(executiveor  

decision)เร่ิมตั้งแต่การด าเนินงานและอาจจ าแนกประเภทการตดัสินใจตามขนาดของความไม่
แน่นอนคือเร่ืองท่ีมีความแน่นอนสูงย่อมเป็นการง่ายต่อการตดัสินใจดงัเช่นถา้มีขนาดของความ
แน่นอนสูงการเส่ียงภยัยอ่มต ่าขนาดความแน่นอนปานกลางท าให้มีการเส่ียงภยัปานกลางและถา้มี
ขนาดของความไม่แน่นอนนั้นการเส่ียงภยัในการตดัสินใจจะสูงกวา่เกณฑเ์ฉล่ียเป็นตน้ 

ธงชยั สันติวงษ ์(2533:194-495) ไดแ้บ่งแยกเป็น 2 ชนิด คือ  
1. การตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสุดทา้ยของการท างาน (decisionsconcerningends)  เป็น

การตัดสินใจในส่วนท่ีเก่ียวกับเป้าหมายต่างๆ และการพิจารณาตัดสินใจว่าวตัถุประสงค์ของ

องค์การควรจะเป็นเช่นไร การตดัสินใจประเภทน้ีส่วนใหญ่ จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการพิจารณา

จดัท าวตัถุประสงค์ขององค์การเป็นการตดัสินใจท่ีค านึงถึงผลสุดทา้ยของการด าเนินงานมากกว่า

การตดัสินใจต่างๆระหวา่งกระบวนการของการท างาน 

2. การตดัสินใจท่ีเป็นเคร่ืองมือหรือทางผา่น(decisionsconcerningmeans)มีความหมาย

วา่ภายหลงัท่ีผูบ้ริหารไดท้ราบถึงวตัถุประสงคท์างดา้นก าไรและอ่ืนๆแลว้จากนั้นก็เป็นหนา้ท่ีของ

ผูบ้ริหารท่ีจะต้องพิจารณาถึงทางเลือกต่างๆ(alternatives)ซ่ึงจะสามารถช่วยให้ธุรกิจประสบ
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ผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวน้ั้นทางเลือกต่างๆเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการเลือกเฟ้นมาแลว้อยา่งดี

วา่จะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ส าเร็จตามเป้าหมายไดห้รืออาจแบ่งไดอี้กแบบหน่ึงตามลกัษณะความส าคญั

ของการตดัสินใจคือ 

2.1. การตดัสินใจท่ีส าคญั(critical decisions) 
2.2. การตดัสินใจท่ีไม่ส าคญั(noncriticaldecisions) 

การตดัสินใจท่ีส าคญัมีลกัษณะแตกต่างจากการตดัสินใจท่ีไม่ส าคญัท่ีว่าการตดัสินใจท่ี
ส าคญันั้นจะกระท าโดยผูท่ี้อยู่ระดบัสูงขององค์การ และจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จผล
ของการท างานขององคก์ารดว้ย หรือแบ่งอีกอยา่งหน่ึงคือ 

1. การตดัสินใจทางกลยุทธ์(strategicdecisions)หมายถึงการตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัปัญหา
ต่างๆขององค์การธุรกิจในส่วนท่ีสัมพนัธ์กนักบัสภาพแวดลอ้มและหมายรวมถึงการตดัสินใจใน
เร่ืองผลิตภณัฑต่์างๆ 

2. การตดัสินใจทางการบริหาร(administrative decisions)หมายถึงการตดัสินใจใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัองค์การเช่นการจดัเร่ืองอ านาจหน้าท่ีของฝ่ายต่างๆในองค์การการก าหนดเส้นทาง
เดินของงานต่างๆและการจดัในเร่ืองส่ิงอ านวยความสะดวกภายในองคก์าร 

3. การตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัการ(operating  decisions)หมายถึงการตดัสินใจ
ในปัญหาของการปฏิบติัการต่างๆเช่นการตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัราคาการตลาดและการผลิต   
เพื่อท่ีจะใหมี้ก าไรจากการปฏิบติัการดา้นต่างๆเหล่าน้ี 

วชิยั  โถสุวรรณจินดา(2535:185-186)ยงัไดก้ล่าวถึงการตดัสินใจตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน
โดยแบ่งเป็น3ประเภท 

1. การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ท่ีแน่นอนเป็นการตดัสินใจท่ีอยู่บนพื้นบานของ
ผลลพัธ์ท่ีคาดหมายไวแ้ลว้โดยเกิดข้ึนเม่ือผูต้ดัสินใจมีขอ้มูลเพียงพอและทราบถึงผลการเลือกแต่ละ
ทางเลือกอยา่งแน่นอนในสถานการณ์เช่นน้ีผูต้ดัสินใจจะพยายามเลือกทางเลือกท่ีให้   ผลประโยชน์
ท่ีสุด 

2. การตดัสินใจภายใตส้ถานการณ์ท่ีเส่ียงคือการตดัสินใจท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของผลลพัธ์
ท่ีแน่นอนนอ้ยกวา่การตดัสินใจภายใตส้ถานการณ์ท่ีแน่นอนแต่ยงัพอคาดคะเนความเป็นไปไดอ้ยู่
บา้งทั้งน้ีผูต้ดัสินใจทราบถึงผลลพัธ์ของทางเลือกต่างๆท่ีใช้ในการตดัสินใจแต่โอกาสท่ีจะเกิด
ทางเลือกนั้นแตกต่างกนัอนัเน่ืองมาจากปัจจยับางอยา่งท่ีไม่แน่นอน 

3. การตดัสินใจภายใตส้ถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนเป็นการตดัสินใจท่ีไม่สามารถคาดการณ์
ผลลพัธ์หรือความน่าจะเป็นเกิดข้ึนได้เลยทั้งน้ีเพราะผูต้ดัสินใจไม่มีโอกาสทราบความน่าจะเป็น
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เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและมีตวัแปรอ่ืนท่ีควบคุมไม่ไดอ้ยูด่ว้ยดงันั้นการตดัสินใจในสถานการณ์เช่นน้ี   
จึงไม่อาจเลือกโดยใช้ทางเลือกท่ีให้ผลตอบแทนสูงสุดได้ผูต้ดัสินใจตอ้งใช้ดุลพินิจช่วยในการ
ตดัสินใจอยา่งมาก 

จากแนวความคิดท่ีได้กล่าวแล้วทั้งหมดนั้นจะเห็นว่าถึงแม้จะมีการแบ่งประเภทการ
ตดัสินใจออกไปกวา้งขวางเพียงใดก็ตามก็พอท่ีจะสรุปได้ว่ารูปแบบของการตดัสินใจนั้นแบ่งได้
เป็น4ลกัษณะคือ 

1. แบ่งตามการใชอ้ านาจหน้าท่ีประกอบดว้ยการตดัสินใจโดยผูบ้ริหารในระดบัสูงการ
ตดัสินใจโดยผูบ้ริหารระดบักลางและการตดัสินใจของผูป้ฏิบติั  

2. แบ่งตามอ านาจของการตดัสินใจอาจจ าแนกเป็นการตดัสินใจโดยบุคลากรเพียงคน
เดียวและการตดัสินใจโดยกลุ่ม 

3. แบ่งตามสถานการณ์ของการตดัสินใจอาจแบ่งเป็นแบบยอ่ยๆไดด้งัน้ี   
3.1. แบบประนีประนอม(กรณีเม่ือมีขอ้ขดัแยง้เกิดข้ึน) 
3.2. แบบการอุทธรณ์ร้องขอ(เม่ือมีการเสนอปัญหาจากผูร่้วมงาน) 
3.3. แบบริเร่ิม(เม่ือตอ้งการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงงาน) 
3.4. แบบเฉียบพลนัทนัที(เม่ือพบปัญหาเฉพาะหรืองานประจ า)   

4. แบ่งตามลกัษณะวิธีการตดัสินใจอาจจ าแนกเป็นการตดัสินใจโดยไม่ใชเ้คร่ืองมือและ
ขอ้มูลการตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลและเคร่ืองมือประกอบการตดัสินใจ 

จากกระบวนการตดัสินใจ   งานวิจยัคร้ังน้ีท าให้ทราบวา่ขั้นตอนการเลือก  การตดัสินใจ
ในการเช่าหอพกันั้นมีขั้นตอนการตดัสินใจอยา่งไรบา้ง สามารถน าไปวิเคาระห์เพื่อท าการประเมิณ
แลว้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาได ้

5. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ปิยลกัษณ์  พุทธวงศ ์ (2549) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพกัในก ากบัของ
นกัศึกษาสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ชั้นปีท่ี2-4 พบวา่ นกัศึกษาท่ีพกัในหอพกัในก ากบั ให้
ความส าคญักบัปัจจยัค่าเช่าห้อง ความปลอดภยัของหอพกั ความสะดวกสบาย ส่ิงอ านวยความ
สะดวก รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคท่ีครบครัน ซ้ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ี หาไม่ไดจ้ากหอพกัเอกชน
บางแห่ง หรือบางอยา่งก็เทียบไดเ้ลย เช่น ความปลอดภยั ระยะทางในการเดินทาง 

กญัชพรวงค์โปธา(2549)ได้ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนักศึกษาในสาย
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ชั้นปีท่ี 2 - 4 ท่ีพ  านกัอยู่ในหอพกัในก ากบัของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่วา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพกัในก ากบัของมหาวิทยาลยัโดย
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เป็นการเปรียบเทียบลกัษณะของหอพกัเอกชนและหอพกัในก ากบัผลคือนกัศึกษาท่ีพกัในส่วน ของ
หอพกัในก ากับให้ความส าคญัในด้านของปัจจยัค่าเช่าห้องความปลอดภยัของหอพกัระบบการ
สาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกรายรับของนกัศึกษาต่อเดือนตน้ทุนในการเดินทางใน
ระดบัมากท่ีสุดและในขณะเดียวกนัก็ให้ความส าคญักบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนคน
รู้จกัและเพื่อนร่วมหอพกัในระดบัมาก 

คณิตา ตุมพสุวรรณ (2548) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเช่าหอพกั ในเขต
ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถาน
ท่ีตั้ ง ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ และปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

พฒัน์พงษ์ รัฐรังสี (2546) ได้ศึกษาถึงทศันคติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่า
หอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรจงัหวดันครปฐม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมให้
ความคิดเห็นต่อส่วนผสมทางการตลาดบริการโดยรวมค่าเฉล่ียนอยู่ในระดบัท่ีเห็นดว้ย เรียงล าดบั
ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นการน าเสนอทางกายภาพ ด้านสถานท่ีตั้ง ดา้นกระบวนการบริการ ดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคา ส่วนการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัท่ีเฉยๆ  

วลีวลัย ์สุขวฒันะวนิากุล และนภนนท ์หอมสุด (2545) ไดศึ้กษาการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการเลือกใชบ้ริการหอพกัเอกชนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากรวทิยาเขตเพชรบุรีโดยท่ีปัจจยั
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 8 องค์ประกอบคือดา้นบุคลากรและการบริหารหอพกัดา้นสวสัดิการ
ภายในหอพกัดา้นบริการเสริมดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกภายในดา้นร้านคา้ดา้นสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพดา้นการติดต่อส่ือสารและความบนัเทิงและดา้นความอิสระผลการวิจยัยงัพบว่าปัจจยัทาง
ประชากรศาสตร์ส่งผลให้เกิดความแตกต่างต่อการให้ความส าคญักบัองค์ประกอบกาตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการหอพกัเอกชนอยา่งมีนยัส าคญั 
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บทที ่3 

วธีิด าเนินการศึกษา 
 

การศึกษาวิจยั เร่ือง “กระบวนการตดัสินใจในการเลือกหอพกัเอกชนของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัศิลปากร” ผูว้ิจยัใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) โดย
เลือกหอพกัเอกชนบริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นพื้นท่ีท่ีจะท าการศึกษาวิจยัเน่ืองจากหอพกั
บริเวณหน้ามหาวิทยาลยั เป็นหอพกัท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ียอมรับของกลุ่มนักศึกษา จึงเป็น
หอพกัท่ีน่าสนใจเน่ืองจากจะเป็นแหล่งขอ้มูล ท่ีจะท าให้ทราบว่า กระบวนการตดัสินใจเลือก
หอพกัเอกชนเป็นอยา่งไร ประกอบกบัความมีช่ือเสียงของหอพกันั้น มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจเลือกหอพกัมากนอ้ยเพียงใด  

ขอบเขตการวจัิย 

 ขอบเขตด้านพืน้ที ่ 

 หอพกับริเวณหนา้มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

 ขอบเขตด้านประชากร 
 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ นักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนาม
จนัทร์ ท่ีเช่าหอพกัเอกชน อยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยจ านวน 15 คน และเจา้หน้าท่ีหอพกั
เอกชน จ านวน 3 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงกระบวนการตดัสินใจเลือกหอพกัเอกชน 
 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 ศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกหอพกัเอกชน และปัจจยัท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจ
เลือกหอพกัเอกชนของนกัศึกษาหนา้มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสนามจนัทร์ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 
1. แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์เป็นค าถามท่ีลกัษณะกวา้ง ๆ แบบปลายเปิด        

(Open Questionnaire) ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกบักระบวนการเลือก ขั้นตอน จนกระทั้งการไดเ้ขา้
พกัอาศยั หอพกัเป็นอยา่งไร และหอพกัท่ีมีช่ือเสียงมีผลต่อกระบวนการเลือกอยา่งไร 

2. การสังเกตการณ์โดยใช้เคร่ืองมือประกอบ เช่น เคร่ืองบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายรูป 
สมุดจดบนัทึก เป็นตน้  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ขอ้มูลเชิงเอกสาร เป็นการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานจากเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ี

เคยมีท าการศึกษาวจิยัไวก่้อน บทความ เอกสารประกอบการเรียนการสอน สารคดี เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

2. ข้อมูลภาคสนาม เป็นการเก็บข้อมูลโดยผูว้ิจยัได้อาศยัอยู่ในชุมชนพื้นท่ีท่ีจะ
ท าการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี และใชว้ิธีการเฝ้าสังเกต ออกส ารวจ สัมภาษณ์ กลุ่มนกัศึกษาท่ีเช่น
หอพกับริเวณหนา้มหาวิทยาลยั และนกัศึกษากลุ่มท่ีก าลงัหาหอพกัใหม่ โดยมีขั้นตอนในการ
เก็บขอ้มูล ดงัน้ี 

2.1. ติดต่อเจ้าของหอพกั เพื่อขอข้อมูลเบ้ืองตนในการเข้าพกัอาศยั ตลอดจน
กระบวนการเขา้พกัวา่แต่ละหอพกัมีหลกัเกณฑท่ี์เหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งไรในการเขา้พกั 

2.2. ท าการส ารวจพื้นท่ีบริเวณโดยรอบของแต่ละหอพกัวา่ท าเลท่ีตั้งเป็นอยา่งไร 
สถานท่ีใกลเ้คียงส่ิงปลูกสร้างใด บรรยากาศโดยรอบ มีความร่มร่ืน สภาพแวดลอ้มเป็นอยา่งไร 
ตลอดจนสภาพของหอ้งพกัเป็นอยา่งไรของตกแต่งเพิ่มเติมภายในห้อง มีความแต่งต่างมากนอ้ย
เพียงใดในระดบัชั้นของราคา 

2.3. สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นกลุ่มนกัศึกษาท่ีเช่าหอพกับริเวณหน้ามหาวิทยาลยั 
โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการซ่ึงใชแ้นวค าตอบหลกัท่ีก าหนดข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
สัมภาษณ์ ค าถามเปล่ียนแปลงไปตามขอ้มูลท่ีไดพ้บ ค าถามเป็นลกัษณะการพูดคุยกนั เป็นการ
เล่าสู่กนัฟังโดยให้ผูถู้กสัมภาษณ์รู้สึกถึงความเป็นกนัเองขณะสนทนา  ส าหรับการเก็บขอ้มูลผู ้
ศึกษามีการบนัทึกภาพขณะท าการจดบนัทึกอย่างย่อลงในสมุด ประกอบกบัเก็บบรรยากาศ
โดยรอบของสถานท่ีพกั  และใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงบนัทึกขณะสัมภาษณ์เพื่อให้การสนทนาเป็น
ธรรมชาติ 

ข้ันตอนในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation observation) ผูว้จิยัพกัอาศยัอยูใ่นบริเวณ

พื้นท่ีท่ีจะท าการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีอยู่แลว้ จึงรู้จกัพื้นท่ีบริเวณหน้ามหาวิทยาลยัเป็นอย่างดี 
บางคร้ังผูศึ้กษาได้มีการแนะน าหอพกั ท่ีผูศึ้กษาคิดว่าดีและน่าอาศยั แก่นักศึกษาท่ีตอ้งการ
ขอ้มูล และราคาเป็นกนัเองสามารถต่อรองกนัได ้

2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipation observation) เป็นการสังเกตโดย
ผูว้จิยัไม่ไดเ้ขา้ไปร่วมในกิจกรรม และสังเกตโดยไม่ให้ผูถู้กสังเกตทราบ จะเป็นการสังเกตเพื่อ
เก็บขอ้มูลจากพฤติกรรมทัว่ๆ ไป อาทิเช่น อตัราการเขา้ออกของหอพกัท่ีมีช่ือเสียงเป็นอยา่งไร 
ความจงรักพกัดีต่อหอพกัท่ีมีช่ือเสียงมีมากนอ้ยเพียงใด 
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3. การสัมภาษณ์ (Interviews) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) โดย
ผูว้ิจยัใชก้ารสัมภาษณ์ 2 รูปแบบ คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal interview) และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ซ่ึงจะเป็นการเลือกใช้ตามความ
เหมาะสมและตามลกัษณะของผูท่ี้ให้ขอ้มูล อาทิเช่น ถ้าเป็นการสอบถามขอ้มูลจากเจา้ของ
หอพกัจะเป็นการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal interview) แต่ถา้หากเป็นการสัมภาษณ์
นกัศึกษา หรือผูดู้แลกิจกรรมภายในหอพกัจะใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal 
interview) 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึง เดือนมีนาคม 2552 

การวเิคราะห์และการน าเสนอข้อมูล  
1. เม่ือท าการเก็บขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากการสังเกต และสัมภาษณ์และการบนัทึก

เทป ท่ีไดม้าพิจารณาถึงเน้ือหาใจความส าคญั ล าดบัขั้นตอนของกระบวนการ เพื่อตรวจสอบ
ขอ้มูลและความถูกตอ้งของขอ้มูล ซ่ึงบางคร้ังผูว้ิจยัตอ้งเขา้ไปสังเกตและสัมภาษณ์ซ ้ าเน่ืองจาก
ขอ้มูลไม่เพียงพอ หรือไม่ชดัเจน 

2. ท าการแยกขอ้มูลตามลกัษณะของขอ้มูล เช่นเน้ือหาท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์โดยการ
จด เน้ือหาท่ีได้จากการบนัทึกเทป รวมทั้งภาพถ่ายจากสถานท่ีจริง เพื่อความสะดวกในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นต่างๆ แลว้จึงน าทฤษฎีต่างๆ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาประยุกคใ์ชป้ระกอบ
กนัและแหล่งอา้งอิงเพื่อยนืยนัแหล่งท่ีมา 

3. เม่ือไดข้อ้มูลครบถว้น ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ตีความ และสร้างขอ้สรุป ขากขอ้มูลทั้งหมด แลว้น าเสนอรายงานการวิจยัคร้ังน้ีในรูปแบบการ
เขียนบรรยายแบบพรรณนา พร้อมกบัมีภาพบรรยายในบางส่วน 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

  
การศึกษาเร่ืองกระบวนการตดัสินใจเลือกหอพกัเอกชน ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ มีวตัถุประสงค์ศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกหอพกัเอกชน
บริเวณหนา้มหาวทิยาลยัศิลปากร ของนกัศึกษา ใชว้ิธีการศึกษาดว้ยระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดย
ใช้การสังเกตและการสัมภาษณ์ นักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีหอพกัเอกชนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  ผลการศึกษามีดงัน้ี 

1. กระบวนการตัดสินใจเลอืกหอพกัเอกชนของนักศึกษา 

นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ มีทั้งนกัศึกษาท่ี
เดินทางไปกลบัเน่ืองจากมีท่ีพกัหรือบา้นใกลบ้ริเวณท่ีตั้งของมหาวิทยาลยั และนกัศึกษาอีกจาํนวน
หน่ึงท่ีไม่สามารถเดินทางไปกลบัได้เน่ืองจากท่ีพกัหรือบา้นอยู่ไกล จาํเป็นตอ้งพกัอยู่หอพกัเพื่อ
ความสะดวกในการเดินทางมาศึกษา หอพกัของนกัศึกษาจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ หอพกัท่ี
ทางมหาวิทยาลยัจดัข้ึน และหอพกัเอกชน นักศึกษาส่วนใหญ่จะพกัอยู่หอพกัเอกชน เน่ืองจาก
หอพกัของมหาวทิยาลยัมีจาํนวนจาํกดั หอพกัเอกชนบริเวณหนา้มหาวทิยาลยัมีจาํนวนมาก ซ่ึงแต่ละ
แห่งต่างมีจุดดึงความสนใจใหน้กัศึกษาเลือกพกัหอพกัของตน ไดแ้ก่ ราคาห้องพกั ความสะดวกใน
การเดินทางไปเรียน ความปลอดภัย การออกแบบท่ีทันสมัย การติดตั้ งอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
นกัศึกษาจะเลือกพกัในหอพกัท่ีตอบสนองความตอ้งการของตนเอง โดยผา่นกระบวนการตดัสินใจ
เลือกหอพกั ดงัน้ี 

1.1 การมองเห็นปัญหา  

จากการศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกหอพกัเอกชนของนักศึกษา ด้วยการ
สัมภาษณ์ พบว่าเร่ิมแรกของกระบวนการตดัสินใจเลือกหอพกัเอกชนของนักศึกษา เกิดจากการ
มองเห็นปัญหาของนกัศึกษาต่อการตดัสินใจเลือกหอพกัเอกชน ปัญหาท่ีนกัศึกษาจาํเป็นตอ้งเลือก
พกัหอพกัเอกชน ไดแ้ก่ ระยะทางจากบา้นนกัศึกษาไกลจากมหาวิทยาลยั  นกัศึกษาทาํกิจกรรมเลิก
ดึก หอพกัของมหาวทิยาลยัมีไม่เพียงพอ  การหลีกเล่ียงกฎระเบียบของหอพกัในมหาวทิยาลยั ดงัน้ี 

ระยะทางจากบ้านนักศึกษาไกลจากมหาวทิยาลยั 
ปัญหาหน่ึงท่ีทําให้เกิดกระบวนการตัดสินใจเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษา 

เน่ืองจากนักศึกษาหลายคนมีบ้านอยู่ต่างจงัหวดั บ้านนักศึกษาอยู่ไกลท่ีตั้ งของมหาวิทยาลัย
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เดินทางไปกลับทาํให้นักศึกษาไม่ได้รับความสะดวก และนักศึกษาจาํนวนมากเดินทางมาจาก
หลากหลายภูมิภาคไม่สามารถเดินทางไปกลบัได ้เกิดกระบวนการตดัสินใจเลือกหอพกัเอกชน คาํ
สัมภาษณ์ท่ีสอดคลอ้ง มีดงัน้ี 

ตอนท่ีสอบติดก็รู้เลยว่าภารกิจของตวัเองต่อไป คือตอ้งไปหาหออยู่ใกล้ๆ ม. ไม่ไปกลบั
แน่ๆ ถึงบา้นจะอยู่ไม่ไกล ผมอยู่นนทบุรี ความจริงนัง่รถตูห้นา้ม.ไปต่อรถเอาก็ได ้แต่ผมว่า
มนัไม่สะดวก ข้ีเกียจต่ืนเชา้ไปเรียน มนัเป็นปัญหาของผมเลยเร่ืองต่ืนสาย เลือกอยู่หอใกล้ๆ
ม.สบายสุด (นกัศึกษา) 

ปัญหาท่ีตอ้งมีหอ ก็เพราะตวัเองอยู่ต่างจงัหวดั ยงัไงก็ตอ้งอยู่หออยู่แลว้ คงเดินทางไป
กลบัไม่ไดแ้น่นอน หอเอกชนก็ทาํให้ไดรั้บความสะดวก เพราะทุกส่ิงทุกอย่างมีพร้อม ไม่
ตอ้งไปรอผลพิจารณาวา่จะไดอ้ยูห่อในมหาลยัหรือไม่ได ้ (นกัศึกษา) 

นักศึกษาท ากจิกรรมเลกิดึก 
จากการสัมภาษณ์นกัศึกษาถึงกระบวนการตดัสินใจเลือกหอพกัเอกชนของนกัศึกษา 

ถึงปัญหาท่ีจาํเป็นตอ้งเกิดการตดัสินใจเลือกพกัในหอพกัเอกชน พบว่ามีนกัศึกษาส่วนหน่ึง เกิด
ปัญหาในการเดินทางกลบับา้นเม่ือตอ้งทาํกิจกรรมของมหาวิทยาลยัเลิกดึก นกัศึกษาไม่ไดรั้บความ
สะดวกในการเดินทาง รถโดยสารประจาํทางหมด หรือมีเรียนตอนเย็น หรือตอ้งการใช้ช่วงเวลา
หลังเลิกเรียนอยู่กับเพื่อนต่อ นักศึกษาจึงมองเห็นปัญหาท่ีจําเป็นต้องมีท่ีพักอยู่บริเวณใกล้
มหาวทิยาลยั หรือความจาํเป็นท่ีจะตอ้งอยูห่อพกั  คาํสัมภาษณ์ท่ีสอดคลอ้ง มีดงัน้ี 

ตอนปี 1 ตอ้งทาํกิจกรรมเยอะมากทุกวนั เลิกกิจกรรมไม่เป็นเวลา บางวนัเลิกดึก กลบั
บา้นไม่สะดวกเลย ตอ้งข้ึนรถเมลก์ลบั บา้นผมอยู่ดาํเนิน รถหมดตอน 2 ทุ่มคร่ึง ถา้คืนไหน
เลิกดึกกต็อ้งนอนหอเพ่ือน เลยคิดหาหออยูเ่ลย (นกัศึกษา) 

เร่ิมเรียนเกือบเทอมแลว้พ่ี ผมถึงคิดมาอยู่หอ บา้นผมก็อยู่นครปฐมน่ีแหละ แต่ตอนปี 1 
ทาํกิจกรรมเลิกดึก ทั้งซ้อมเชียร์ ซ้อมบอล ติวกนับา้ง ก็เลยเกิดความข้ีเกียจกลบับา้น ก็ไป
นอนหอเพ่ือนมัง่ ทีน้ีมนัก็เกรงใจเพ่ือน ก็เลยขอท่ีบา้นมาอยู่หอ ตอนแรกท่ีบา้นก็บ่นๆแต่ก็
เขา้ใจ กไ็ปๆกลบัๆ มาอยู่หอก็สบายพ่ี จะไปทาํกิจกรรมอะไรกลบัดึกๆก็ไดไ้ม่ตอ้งเกรงใจท่ี
บา้นดว้ย ( นกัศึกษา ) 

ชอบทาํกิจกรรมอยู่แลว้ ก็มีเขา้ร่วมกิจกรรมหลายอย่าง เป็นรุ่นพ่ีเชียร์ บางวนัเลิกดึก 
เพราะตอ้งซอ้มเชียร์ บางวนัก็ติวนอ้ง ถา้เดินทางไปกลบับา้นก็ไม่สะดวกเลย มนัเหน่ือยแลว้
พอเลิกเสร็จก็อยากนอนเลย มีตอ้งให้ท่ีบา้นมารับ อาทิตยห์น่ึงก็ตอ้งมารับเกือบทุกวนั ใน
วนัท่ีเลิกดึก ถา้ไม่ดึกก็ข้ึนรถกลบัเอง แต่คิดไปคิดมาเลยขอท่ีบา้นออกมาอยู่หอกบัเพ่ือน
ดีกวา่   สะดวกดี ( นกัศึกษา ) 
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หอพกัของมหาวทิยาลยัไม่เพยีงพอ 
จากการศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกหอพกัเอกชนของนักศึกษา ถึงปัญหาของ

การตดัสินใจเลือกหอพกัเอกชน พบวา่ปัญหาหอพกัของมหาวิทยาลยัไม่เพียงพอ เป็นปัญหาท่ีทาํให้
นกัศึกษาตดัสินใจเลือกหอพกัเอกชน เน่ืองจากหอพกัของมหาวิทยาลยัมีจาํนวนจาํกดั ไม่เพียงพอ
ต่อความตอ้งการของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัจะทาํการคดัเลือกนกัศึกษาท่ีเหมาะสมให้อยูห่อพกัใน
มหาวิทยาลยัก่อน โดยพิจารณาจากระยะทางจากบา้นของนกัศึกษาถึงมหาวิทยาลยั นกัศึกษาท่ีอยู่
ต่างจงัหวดัไกลๆจะไดรั้บการพิจารณาก่อน นกัศึกษาส่วนท่ีเหลือจึงตดัสินใจเลือกหอพกัเอกชน 
จากการสัมภาษณ์ท่ีสอดคลอ้ง ดงัน้ี 

บา้นหนูอยู่จงัหวดัเพชรบุรี ตอนแรกท่ีเอ็นติดก็รู้อยู่แลว้ว่าตอ้งอยู่หอ ความจริงแลว้ไม่
อยากอยู่หอขา้งนอกหรอกก็อยากอยู่หอพกัในม.เหมือนกนั แต่ว่ามนัมีนอ้ย เต็มหมด ก็ตอ้ง
หาหอข้างนอกอยู่ ปัญหาของหนูท่ีต้องเลือกอยู่หอก็น่ีแหละ เพราะบ้านหนูมนัอยู่ไกล                      
( นกัศึกษา ) 

ทีแรกเลยก็ลงช่ือขออยู่หอพกัในมหาวิทยาลยั เพราะพ่อแม่อยากให้อยู่ เขาเป็นห่วงเรา 
แลว้หอพกัในมหาวิทยาลยักถ็กูมาก แต่มนัเตม็ ไม่ไดสิ้ทธ์ิอยู่ ก็เลยเกิดปัญหาท่ีตอ้งหาหอพกั
เอกชนอยู ่กเ็ลือกเอาใกล้ๆ มหาวิทยาลยัแหละ เป็นอนัดบัแรก  ( นกัศึกษา ) 

การหลกีเลีย่งกฎระเบียบของหอพกัในมหาวทิยาลยั 
จากการศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกหอพกัเอกชนของนกัศึกษา ถึงปัญหาของ

การตดัสินใจเลือกหอพกัเอกชน พบว่านกัศึกษา เห็นวา่กฎระเบียบของหอพกัภายในมหาวิทยาลยั 
ท่ีมีการกาํหนดชดัเจน ไดแ้ก่ การเปิดปิดประตูเขา้ออกหอพกั การประกอบอาหารบนหอพกั การทาํ
กิจกรรมบนหอพกั ทาํให้นักศึกษาเกิดความอึดอดัในการดาํเนินชีวิต  เป็นปัญหาท่ีนกัศึกษาเกิด
กระบวนการตดัสินใจเลือกหอพกัเอกชน  คาํสัมภาษณ์ท่ีสอดคลอ้ง มีดงัน้ี 

เคยอยู่หอพกัใน ม.ตอนปีหน่ึง ไดไ้ม่ไดล้งช่ืออยู่ต่อ เพราะว่าไม่ชอบกฎระเบียบของ
หอพกัในม.ท่ีเขม้งวดเกินไป เร่ืองเวลาเขา้ออกหอ แลว้เจา้หน้าท่ีก็ชอบดุ หอพกัในม.ทาํ
กิจกรรมไดไ้ม่เตม็ท่ี กเ็ขา้ใจ เลยพยายามหลีกเล่ียง มาอยูห่อนอกสบายใจกวา่  ( นกัศึกษา ) 

ไม่ชอบหอพักในมหาลัย เพราะรู้อยู่แล้วว่ามีกฎระเบียบเยอะแยะ มีเจ้าหน้าท่ีคอย
สอดส่องดูแล ถา้ใครทาํผิดกฎก็ถูกลงช่ือไว ้ไม่ให้อยู่ต่อปีหนา้ เจา้หนา้ท่ีประเมินไดว้่าใคร
สมควรไดอ้ยูต่่อ หรือไม่ไดอ้ยูต่่อ เลือกหอพกัเอกชนเพราะว่าเป็นอิสระ  เขา้ออกเวลาไหนก็
ได ้เพราะบางวนัไปทาํนูน้น่ีกบัเพ่ือนกบัดึก ไม่ตอ้งมาลงช่ือเหมือนหอใน (นกัศึกษา ) 
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1.2 การแสวงหาข้อมูล 

จากการศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกหอพกัเอกชนของนักศึกษา ถึงการ
แสวงหาขอ้มูล พบว่าเม่ือนักศึกษารู้ตวัเองว่ามีความต้องการเข้าพกัท่ีหอพกัเอกชนบริเวณหน้า
มหาวทิยาลยัศิลปากร จะมีการแสวงหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือรายละเอียดเก่ียวกบัหอพกั ดว้ยวิธีการ
ต่างๆ ไดแ้ก่ การสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต  ขอ้มูลจากคาํบอกเล่าของรุ่นพี่หรือญาติพี่นอ้ง จาก
การไปดูหอพกับริเวณหนา้มหาวทิยาลยัดว้ยตนเอง และโทรศพัทส์อบถามเจา้หนา้ท่ีหอพกั ดงัน้ี 

การสืบค้นข้อมูลจากอนิเตอร์เน็ต 
จากการศึกษาการแสวงหาข้อมูลของนักศึกษา พบว่านักศึกษามีการสืบค้นข้อมูล

หอพกัจากอินเตอร์เน็ต ขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีตั้งของหอพกั ราคา ส่ิงอาํนวยความสะดวกในหอพกั ระบบ
รักษาความปลอดภยั เป็นวิธีการท่ีนกัศึกษาส่วนใหญ่ใช ้เม่ือยงัไม่เคยเดินทางมามหาวิทยาลยั บาง
คนยงัไม่รู้ถึงบริเวณท่ีตั้งของมหาวิทยาลยั ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาใหม่ท่ีเขา้ชั้นปีท่ี 1 เป็นการศึกษา
ขอ้มูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาในมหาวิทยาลยั เป็นวิธีการท่ีนกัศึกษาทาํไดส้ะดวก คาํ
สัมภาษณ์ท่ีสอดคลอ้ง มีดงัน้ี 

หนูเป็นคนต่างจงัหวดั เคยมาเท่ียวท่ีจงัหวดันครปฐมบา้ง และก็เคยเห็นมหาวิทยาลยั
ศิลปากรแลว้ แต่กไ็ม่เคยสงัเกตรอบๆมหาลยัวา่มีหอพกัไหน อยู่ตรงไหนบา้ง พอรู้ตวัว่าตอ้ง
มาเรียน ก็เลยหาขอ้มูลเร่ืองหอพกัในเน็ต เพราะมีขอ้มูลค่อนขา้งละเอียด มีภาพถ่าย มีลงไว้
ว่าในหอมีอะไร ห่างจากม.เท่าไร ก็มีท่ีสนใจ เล็งๆไว ้แลว้ก็ชวนพ่อให้พามาดูหอจริง 
(นกัศึกษา ) 

หาขอ้มลูจากในอินเตอร์เน็ตก่อน ดูรายละเอียดเก่ียวกบัท่ีตั้งหอพกั ระยะทางห่างจากมหา
ลยัไปหอพกั ส่ิงอาํนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภยัของหอ แลว้ก็มาดูหอจริงก่อน
เปิดเรียน ดูหอ้ง ดูรอบๆหอพกั (นกัศึกษา ) 

ดูขอ้มลูจากในเน็ตก่อนมาดูหอจริง เพราะเป็นการหาขอ้มูลท่ีหาไดส้ะดวกท่ีสุด นัง่หาไป
เร่ือยๆ ดูราคา ดูส่ิงอาํนวยความสะดวกว่าในหอมีอะไรบา้ง เร่ิมจากหอแถวๆมหาลยัก่อน มี
บางเวบ็ท่ีเขียนคอมเมน้ไวก้็มี นัง่อ่านไปเร่ือยๆ ยงัไม่ไดต้ดัสินใจ ตดัสินใจตอนมาดูหอจริง
(นกัศึกษา ) 

ข้อมูลจากค าบอกเล่าของรุ่นพี ่หรือญาติพีน้่อง 
จากการศึกษาการแสวงหาขอ้มูลของนกัศึกษา พบวา่นกัศึกษามีการแสวงหาขอ้มูลจาก

คาํบอกเล่าของรุ่นพี่ หรือญาติพี่น้องท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลยัศิลปากร รวมทั้งเพื่อนๆท่ีเคยอยู่
หอพกัมาก่อน การใช้วิธีการน้ีเป็นนักศึกษาท่ีมีการเร่ิมเรียนแล้วและเร่ิมมีเพื่อนท่ีอยู่หอพกั เม่ือ
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ตนเองมีความตอ้งการท่ีจะอยู่หอพกับา้งจึงสอบถามขอ้มูลจากเพื่อน  คาํสัมภาษณ์ท่ีสอดคลอ้ง มี
ดงัน้ี 

เรียนไปแลว้ไดปี้หน่ึง พอข้ึนปีสองอยากเปล่ียนหอ เพราะหอเดิมไกล แลว้ก็เปล่ียวเวลา
กลบัหอตอนดึกน่ากลวั กมี็ลองถามๆเพ่ือนในหอ้งท่ีเรียนดว้ยกนั ถามเพ่ือนในกลุ่มว่าใครอยู่
หอไหนกนับา้งแลว้เป็นไง ดีไหม มีห้องว่างป่าว ถามๆไวเ้ป็นข้อมูล จนไดย้า้ยมาอยู่หอ    
ชยาทิพตามเพ่ือน เพราะเพ่ือนชวนมาอยูด่ว้ย (นกัศึกษา ) 

พ่ีรหสัเป็นคนแนะนาํหอน้ี วา่เป็นหอใหม่ อยู่ใกลม้หาลยัดี ปลอดภยัดว้ยเพราะมีคนดูแล
รักษาความปลอดภยัตลอด พ่ีเขากอ็ยูห่อน้ีมาตั้งแต่ปี 1 ญาติๆกแ็นะนาํหอน้ีเหมือนกนั เพราะ
มีลกูพ่ีลกูนอ้งเรียนท่ีศิลปากรหลายคน (นกัศึกษา ) 

การไปดูหอพกัด้วยตนเอง 
จากการศึกษาการแสวงหาขอ้มูลของนกัศึกษา พบวา่นกัศึกษามีการแสวงหาขอ้มูลจาก

การไปดูหอพกับริเวณหน้ามหาวิทยาลัยด้วยตนเอง โดยการเข้าชมห้องพกั การสังเกตบริเวณ
โดยรอบหอพกั เป็นวธีิการท่ีทั้งนกัศึกษาใหม่ท่ีเร่ิมชั้นปีท่ี 1 และนกัศึกษาเก่าท่ีเรียนไปไดร้ะยะหน่ึง
ใช ้โดยนกัศึกษาท่ีเร่ิมเขา้ชั้นปีท่ี 1 จะใหผู้ป้กครองพาไปหาหอพกัตอนวนัมอบตวั หรือเดินทางมาดู
หอพกัก่อนเปิดภาคการศึกษา ส่วนนกัศึกษาเก่าท่ีมีการเรียนไปไดร้ะยะหน่ึง เม่ือตอ้งการอยูห่อพกั ก็
จะเดินทางไปดูหอพกัเอง เพราะเร่ิมมีความคุน้เคยกบับริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยั คาํสัมภาษณ์ท่ี
สอดคลอ้ง มีดงัน้ี 

มาอยู่ท่ีหอน้ีตั้งแต่ปี 1 ตอนนั้นไม่ค่อยรู้ขอ้มูลอะไรมาก ต่ืนเตน้ดว้ย อารมณ์ประมาณว่า
ไดเ้ขา้มหาวิทยาลยัในฝันแลว้ ความจริงเคยมาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากรแลว้ แต่ไม่เคยเห็น
หอพกัน้ี มาเห็นกต็อนวนัท่ีมหาวิทยาลยัเรียกมามอบตวั พ่ีบา้นพามาดูหอ ก็ตกลงเอาหอน้ีเลย
อยู่ใกล้ม.ดี เดินทางไปเรียนสะดวก ตอนน้ีมีเพ่ือนมาอยู่หอน้ีหลายคน ก็ชวนๆกันมา 
(นกัศึกษา ) 

ได้มาดูหอพักแถวๆมหาวิทยาลยัด้วยตนเอง เพราะพ่ีพามา ขับรถวนๆหา หอไหน
น่าสนใจกข็บัรถเขา้ไป ขอดูหอ้งตวัอยา่ง สงัเกตบริเวณรอบๆหอพกัว่ามีอะไรบา้ง เก็บขอ้มูล
ไว ้ใชเ้ปรียบเทียบกบัหออ่ืนๆ (นกัศึกษา ) 

การโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าทีห่อพกั 
จากการศึกษาการแสวงหาขอ้มูลของนกัศึกษา พบวา่นกัศึกษามีการการแสวงหาขอ้มูล

โดยการโทรศพัทส์อบถามเจา้หนา้ท่ีหอพกัถึงรายละเอียดเก่ียวกบัหอพกัต่างๆ ซ่ึงเบอร์โทรศพัทข์อง
หอพกัจะไดม้าจากการอ่านป้ายประกาศท่ีติดไวบ้ริเวณโดยรอบนอกมหาวิทยาลยั  คาํสัมภาษณ์ท่ี
สอดคลอ้งมีดงัน้ี 
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ผมเห็นป้ายโฆษณาหอพกัเปิดใหม่ท่ีบอร์ดในมหาลยั ซ่ึงตอนนั้นผมกาํลงัหาหอพกัท่ีอยู่
ใกลม้หาลยัอยู่พอดี ก็เลยลองโทรไปคุยกบัเจา้หนา้ท่ีหอ ถามรายละเอียดดู ตอนนั้นผมเรียน
อยู่ปีหน่ึง เรียนไปประมาณเกือบเดือนแลว้ ทีแรกว่าจะไปกลบัแต่ไม่สะดวก เลยลองหา
หอพกัอยู ่แลว้กมี็ถามๆจากเพ่ือนบา้ง (นกัศึกษา ) 

ไดร้วบรวมเบอร์โทรศพัทห์อพกัท่ีสนใจไว ้ทั้งจากใบปลิว ป้ายประกาศ อินเตอร์เน็ต คน
รู้จกั เอามาหมด ไดเ้บอร์มากโ็ทรศพัทไ์ปสอบถามเจา้หนา้ท่ีหอ เก่ียวกบัราคาหอ้ง ส่ิงอาํนวย
ความสะดวก ค่าประกันของเสียหาย ค่านํ้ า ค่าไฟ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบประกอบการ
ตดัสินใจเลือกหอ  (นกัศึกษา ) 

1.3   การประเมินทางเลอืก 
นักศึกษาจะมีการหาขอ้มูลของหอพกัท่ีตรงต่อความต้องการของตนเอง เพื่อ

นาํมาประกอบการตดัสินใจเลือกหอพกั ก่อนการตดัสินใจเลือกหอพกั จะมีการประเมินทางเลือก 
เพื่อให้ไดห้อพกัท่ีตรงต่อความตอ้งการมากท่ีสุด เพราะบริเวณหน้ามหาวิทยาลยัมีหอพกัเอกชนท่ี
สร้างข้ึนจาํนวนมาก นักศึกษาจะมีหอพกัท่ีเลือกไว ้และนาํมาพิจารณาตดัสินใจอีกคร้ัง โดยการ
ประเมินทางเลือก หลกัท่ีใชใ้นการพิจารณาไดแ้ก่ การเปรียบเทียบในเร่ืองของราคาหอพกั ค่านํ้ า ค่า
ไฟ ระยะทางจากมหาวทิยาลยัไปหอพกั การอาํนวยความสะดวกของหอพกั เช่น ร้านซกัรีด ตูก้ดนํ้ า
ด่ืมหยอดเหรียญ ระบบอินเตอร์เน็ต ร้านสะดวกซ้ือ ท่ีจอดรถ เป็นตน้ เฟอร์นิเจอร์ ส่ิงอาํนวยความ
สะดวกในหอ้งพกั เช่น ตู ้เตียง โตะ๊ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองทาํนํ้ าอุ่น การรักษาความปลอดภยั เช่น 
คียก์าร์ดผ่านเขา้ประตู  เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั เจา้หน้าท่ีดูแลหอพกั  ความสะอาดสวยงาม
ของหอพกั และความทนัสมยั รวมทั้งหลกัพิจารณาในเร่ืองการมีเพื่อนท่ีเรียนดว้ยกนัพกัอยูก่่อนแลว้ 
เม่ือมีการพิจารณาเปรียบเทียบหอพกัท่ีไดเ้ลือกไว ้นกัศึกษาจะเลือกหอพกัท่ีตรงต่อความตอ้งการ 
และมีความเหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุด จากนั้นจึงทาํการตดัสินใจเลือกหอพกั คาํสัมภาษณ์ของ
นกัศึกษาท่ีพกัหอพกัเอกชน บริเวณหนา้มหาวิทยาลยัศิลปากร เก่ียวกบัการประเมินทางเลือกหอพกั
เอกชน    มีดงัน้ี 

มีไปดูมา 2-3 ท่ี ก่อนตดัสินใจเลือกท่ีน่ี เพราะวา่อยูใ่กลม้หาลยัมากท่ีสุด ราคาค่อนขา้งสูง
แต่มีเพ่ือนอยูด่ว้ย 4 คน กแ็ชร์กนั ท่ีน่ีมีร้านสะดวกซ้ือของขา้งล่าง มีอินเตอร์เน็ตใหใ้ช ้พ้ืนท่ี
ของหอกวา้งไม่อึดอดั ในหอ้งก็มีโต๊ะ ตู ้เตียงพร้อม เปรียบเทียบกนัแลว้ท่ีน่ีดีสุด ก็เลยเลือก
อยูท่ี่หอน้ี (นกัศึกษา ) 

หออ่ืนก็น่าอยู่เยอะเหมือนกนั แต่ว่าเพ่ือนส่วนใหญ่อยู่หอน้ีกนั เลยเลือกอยู่หอน้ี แลว้หอ
น้ีก็ดี อยู่ใกลม้หาลยั มี รปภ.คอยดูแลเร่ืองความปลอดภยั ดูแลรถท่ีเอามาจอด ส่ิงอาํนวย
ความสะดวกก็พร้อม มีร้านซักรีด ตูก้ดนํ้ า ร้านขายของข้างล่าง มีแอร์ มีเคร่ืองทาํนํ้ าอุ่น 
(นกัศึกษา ) 
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ตอนแรกเลยไม่ไดต้ั้งใจจะอยู่หอน้ี เพราะว่าชอบอยู่หอหน่ึงอยู่ตรงขา้มมหาลยั เดินขา้ม
ถนนไปกถึ็งเลย แต่วา่ราคามนัสูงเกินไป ตอนปี 1 ตอ้งอยู่คนเดียว เลยลองหาท่ีอ่ืน มาเจอหอ
น้ีอยู่ไกลหอเดิมออกมาหน่อยแต่ถูกกว่าเดิมประมาณ 1 พนั ก็เลยเลือกหอน้ีเลย ไม่ไกลมหา
ลยัมาก และกมี็อะไรอาํนวยความสะดวกเยอะดี (นกัศึกษา ) 

1.4   การตัดสินใจเลอืกหอพกั 
หลงัจากมีการพิจารณาเปรียบเทียบหอพกัท่ีได้คดัเลือกมา นักศึกษาจะทาํการ

ตดัสินใจเลือกหอพกัท่ีตรงต่อความตอ้งการของตนเองมากท่ีสุด เพื่อเขา้พกัระหว่างการศึกษาใน
มหาวิทยาลยั  ส่ิงท่ีเป็นตวักระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจเลือกหอพกั ไดแ้ก่ หอพกัสร้างใหม่มีคนจอง
จาํนวนมาก เหลือหอ้งพกัไม่ก่ีหอ้ง  ระยะเวลาใกลเ้ปิดภาคการศึกษา สัญญาของหอพกัท่ีกาํหนดให้
เขา้พกัก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยไม่รับนกัศึกษาระหวา่งเทอม  เป็นตน้ นกัศึกษาบางรายอาจไม่มี
การพิจารณา ประเมินทางเลือกก่อนการตดัสินใจเลือกหอพกั เน่ืองจาก มาติดต่อหาหอพกัล่าชา้ทาํ
ใหห้อพกัเตม็ ตอ้งเขา้พกัในหอพกัท่ีไม่ไดมี้การพิจารณาไวค้ร้ังแรก ซ่ึงอาจไม่ตรงต่อความตอ้งการ
ของตนเองแต่ไม่มีทางเลือกอ่ืนจาํเป็นตอ้งเข้าพกั จากคาํสัมภาษณ์ของนักศึกษาท่ีพกัอยู่หอพกั
เอกชนบริเวณหนา้มหาวทิยาลยั เก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกหอพกั มีดงัน้ี 

ตอ้งตดัสินใจเลยพ่ี เพราะว่าถามท่ีไหนก็เต็มหมดแลว้ เหลืออยู่ห้องเดียว ใกลเ้ปิดเทอม
แลว้ดว้ย กลวัไม่มีหออยู ่กก็ะวา่อยู่ๆ ไปก่อนแลว้ปีหนา้ค่อยยา้ยกไ็ด ้มีท่ีเลง็ๆไวเ้หมือนกนัแต่
ไม่ไดจ้องไวก่้อน เขา้ไปถามตอนนั้นมนัเต็มแลว้แถวหนา้ม.มีหอน้ีแหละว่างอยู่ห้องเดียว  
เลยตอ้งรีบตดัสินใจ (นกัศึกษา ) 

พอเปรียบเทียบดูหลายๆท่ีแลว้ ทั้งในเร่ืองค่าเช่า ค่านํ้า ค่าไฟ ความสะดวกหลายๆอย่าง ก็
ตดัสินใจเลือกหอท่ีคิดว่าเหมาะสมท่ีสุดเลย เลือกแลว้ก็ตอ้งตดัสินใจทาํสัญญาเลย เพราะว่า
หอแถวๆหนา้ม.มีแต่คนตอ้งการ นอกจากหอท่ีแยสุ่ดๆจริงๆถึงไม่เต็ม ยิ่งเป็นหอท่ีสร้างเสร็จ
ใหม่ แป๊บเดียวกจ็องเตม็หมดแลว้ ถา้เราไม่รีบทาํสญัญาเด๋ียวไม่ทนั (นกัศึกษา ) 

หอพกัน้ีเขาไม่รับนกัศึกษาระหว่างเทอม ความจริงอยากเขา้ตั้งแต่เทอมท่ีแลว้ แต่ตอ้งทาํ
สัญญาก่อนเปิดเทอม เป็นกฎของหอพกั พอเร่ิมภาคเรียนใหม่มีห้องว่าง เลยต้องรีบจอง 
เพราะเด๋ียวเตม็ก่อน ทาํสญัญาไว ้ตดัสินใจไดก้ต็อ้งรีบเลย (นกัศึกษา ) 

1.5   ทศันคติหลงัการเข้าพกัหอพกั 
เม่ือนกัศึกษาเขา้พกัท่ีหอพกั นกัศึกษาจะมีประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากหอพกั จะทาํ

ใหรู้้วา่พอใจหรือไม่พอใจหอพกัดงักล่าวนั้น เกิดเป็นทศันคติหลงัการเขา้พกั ทศันคติดงักล่าวนั้นจะ
ยอ้นกลบัไปเป็นบวกหรือ เป็นลบกบัการยอมรับหอพกัท่ีผา่นมา หากนกัศึกษามีความพอใจหลงัการ
เขา้พกั การยอมรับก็จะสูงข้ึน โอกาสความสําเร็จของหอพกัก็จะมีมาก เพราะนกัศึกษาจะไม่ยา้ย
หอพกั อยู่ตั้งแต่เร่ิมเรียนปี 1 จนกระทัง่เรียนจบ แต่หากนกัศึกษาไม่พอใจหลงัจากการเขา้พกั การ
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ยอมรับก็จะลดลง โอกาสความสําเร็จของหอพกัก็จะลดลงดว้ย เพราะนกัศึกษาอาจจะยา้ยออกเม่ือ
ครบสัญญา เพื่อไปเขา้พกัท่ีหอพกัอ่ืน นอกจากจะยา้ยออกแลว้นกัศึกษาอาจจะเล่าความรู้สึกซ่ึงไม่
ประทบัใจของตนเองใหก้บัเพื่อนๆ นกัศึกษา รุ่นพี่และรุ่นนอ้งไดรั้บรู้ดว้ยซ่ึงจะทาํให้ผูท่ี้ไม่เคยพกัท่ี
หอพกัดงักล่าวตั้งแต่คร้ังแรกจะไม่ยอมมาใชบ้ริการหอพกัน้ี เน่ืองจากเช่ือบุคคลซ่ึงเคยพกัหอน้ีแลว้
มาพดูเก่ียวกบัลกัษณะท่ีไม่ดีของหอพกัให้ฟัง จากการสัมภาษณ์นกัศึกษาหอพกัเอกชน บริเวณหนา้
มหาวทิยาลยั เก่ียวกบัทศันคติหลงัการเขา้พกัหอพกัเอกชน มีดงัน้ี 

คิดว่าหอพกัต้องมีการปรับตามความตอ้งการของนักศึกษาบา้ง เพ่ือความพอใจ และ
สามารถดึงดูดใจให้นักศึกษาเลือกพกั ไม่งั้นเด็กก็ยา้ยหอได ้ถา้หมดสัญญา เพราะหอพกั
บริเวณมหาลัยมีให้เลือกเยอะ หอพักก็มีการแข่งขันกัน ถ้าไม่ปรับปรุงก็ไม่มีคนอยู ่
(นกัศึกษา) 

มีนกัศึกษาหลายคนท่ียา้ยหอไปมา อย่างเพ่ือนหนู ตอนน้ีอยู่ปี 3 ก็ยา้ยหอมา 2 คร้ังแลว้ 
มนับอกว่าหอเก่าไม่ดี มิเตอร์ค่าไฟข้ึนผิดปกติ มนัก็เลยยา้ยหอ หนูชวนมนัมาอยู่ดว้ย เพราะ
หอท่ีหนูอยู่ดีนะหนูว่า เจ้าหน้าท่ีหอพกัใจดีมาก เป็นกันเอง พ่ี รปภ.ก็ดูแลดี บรรยากาศ
บริเวณหอพกักดี็ และอยูใ่กลม้หาลยัเดินทางไปเรียนสะดวกดี (นกัศึกษา )  

ตอนแรกท่ีมาเขา้มหาลยั ตอนปี 1 ตอนนั้นรีบหาหอพกัมาก มาสอบถามท่ีหอพกัน้ีเป็นท่ี
แรก เพราะชอบท่ีอยู่ใกลม้หาลยั และยงัใหม่อยู่ มาสอบถามแลว้เจา้หนา้ท่ีหอบอกว่าง ก็ตก
ลงเลือกหอน้ีเลย อยู่หอน้ีมาตั้งแต่ปี 1 จนตอนน้ีอยู่ปี 4 แลว้ ไม่เคยยา้ยหอไปไหน มีเพ่ือน
ชวนให้ไปอยู่หอเดียวกบัเพ่ือน แต่ไม่อยากไป เพราะคุน้เคยกับหอน้ีดีแลว้ เจา้หน้าท่ีหอ
อธัยาศยัดี ตอ้งการความช่วยเหลืออะไร ก็รีบทาํให ้มีคร้ังหน่ึงท่อนํ้าตนั ก็ใหช่้างรีบข้ึนมาดู
ใหท้นัที กเ็ลยรู้สึกดี ยงัคิดเลยวา่จบไปแลว้คงคิดถึงหอน้ี (นกัศึกษา ) 

2. ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกหอพกัเอกชนของนักศึกษา 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกหอพกัเอกชนของนกัศึกษา คือส่ิงท่ีสนบัสนุนใหเ้กิด

การตดัสินใจเลือกเขา้พกัท่ีหอพกัเอกชนของนกัศึกษาบริเวณหนา้มหาวทิยาลยัศิลปากร จาก
การศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นการสร้างและการ
นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นการใหบ้ริการ ดงัน้ี  

2.1   ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
ในการศึกษาปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า นักศึกษาให้ความสําคัญกับ

ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงคือหอพกัเป็นหลกัในการตดัสินใจเลือกหอพกั เพราะตวัผลิตภณัฑ์เป็นส่ิงท่ีนกัศึกษา
สามารถรับรู้ไดโ้ดยผา่นทางสายตาเป็นคร้ังแรกท่ีพบเห็น ไดแ้ก่ ความทนัสมยัของตวัอาคาร ความ
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สะอาดของบริเวณโดยรอบ ความสะอาดของหอพกั องคป์ระกอบยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ของหอพกัท่ีมี
ความสําคัญ เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจเลือกหอพกั ได้แก่ ความครบครันของ
เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพกั มีตู ้เตียง โต๊ะ เคร่ืองทาํนํ้ าอุ่น เคร่ืองปรับอากาศ มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง
เพียงพอต่อความตอ้งการของนักศึกษาท่ีเขา้พกั และมีความปลอดภยั โดยมีพนักงานรักษาความ
ปลอดภยัคอยดูแล หรือมีกล้องวงจรปิด มีบริการอินเตอร์เน็ตให้นักศึกษา เพราะเป็นบริการท่ีมี
ความสาํคญัในยุคการเรียนรู้ของนกัศึกษาปัจจุบนั ให้นกัศึกษาสามารถเลือกใชบ้ริการไดโ้ดยอิสระ
หากสนใจ จากการสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีพกัอยู่หอพกับริเวณหน้ามหาวิทยาลยัศิลปากร เก่ียวกบั
ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนสนบัสนุนการตดัสินใจเลือกหอพกัเอกชน มีดงัน้ี 

เห็นหอน้ีคร้ังแรกแลว้ชอบเลยเพราะในหอ้งมีพร้อมทุกอยา่ง ตู ้เตียง โต๊ะ เคร่ืองทาํนํ้าอุ่น 
เคร่ืองปรับอากาศ มีบริการเน็ต ท่ีจอดรถกวา้งดว้ย ไม่ตอ้งกลวัรถไม่มีท่ีจอด อยู่ใกลม้หาลยั
ดว้ย กเ็ขา้ไปสอบถามเจา้หนา้ท่ีหอ ตดัสินใจเลือกหอน้ี (นกัศึกษา) 

เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัเลยของนกัศึกษา ว่าจะเลือกอยู่หอไหน เขาจะดูท่ีลกัษณะของหอก่อน 
ว่ามนัเป็นไง มีอะไรมัง่ ปกตินกัศึกษาชอบหอท่ีมนัดูใหม่ทนัสมยั สะอาด มนัทาํให้น่าอยู ่
บางหอมนัมีท่ีดูเก่าๆ มนัก็น่ากลวั ต่อมาก็ตอ้งดูว่าในห้องพกัมีอะไรบา้งท่ีทางหอมีให ้มนัก็
ทาํใหน้กัศึกษาสะดวกข้ึนเยอะ ถา้ในห้องมีเฟอร์นิเจอร์ครบๆ นกัศึกษาไม่ตอ้งขนยา้ยไปมา 
(เจา้หนา้ท่ีหอพกั) 

เช่ือว่าทุกคนตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัของท่ีพกัเป็นหลกัดว้ยในการอยู่หอ โดยเฉพาะ
เป็นผูห้ญิงสาํคญัเลย หอน้ีก็มีระบบรักษาความปลอดภยัดี มีรปภ.เฝ้าตลอด มีกลอ้งวงจรปิด
ติด มีคีย์การ์ดเข้าออกไม่เคยมีประวติัรถหาย ไม่ต้องเป็นห่วง อยู่ใกลม้หาลัยด้วย เวลา
นกัศึกษาข่ีรถกลบัมา บางคร้ังดึกกไ็ม่ค่อยกลวั เพราะมนัใกล ้แลว้นกัศึกษาก็มีเบอร์เจา้หนา้ท่ี
ท่ีหอ มีอะไรโทรเรียกใหช่้วยได ้( เจา้หนา้หอพกั) 

2.2   ปัจจัยด้านราคา 
ในการศึกษาปัจจยัทางดา้นราคา พบว่า ปัจจยัดา้นราคามีส่วนสนบัสนุนให้เกิด

การตดัสินใจเลือกหอพกัของนกัศึกษาบริเวณหนา้มหาวิทยาลยั นกัศึกษาจะให้ความสําคญักบัความ
เหมาะสมของการตั้งราคาของหอพกั ไดแ้ก่ อตัราค่าเช่าเหมาะสมกบัห้องพกั ทาํเลท่ีตั้ง เหมาะสม
กบัส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆบริเวณหอพกัและภายในหอ้งพกั ความเหมาะสมของค่านํ้ า ค่าไฟ ค่า
เช่าล่วงหนา้ และค่าประกนัของเสียหาย ส่วนช่องทางการชาํระเงินค่าเช่านกัศึกษาส่วนใหญ่สะดวก
ชําระผ่านทางเจ้าหน้าท่ีของหอพกั มากกว่าการชําระผ่านธนาคาร นักศึกษาจะมีการพิจารณา
เปรียบเทียบขอ้มูลดา้นราคาของหอพกัอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เพื่อนาํมาประกอบการตดัสินใจ
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เลือกหอพกั จากการสัมภาษณ์นกัศึกษาท่ีพกัหอพกัเอกชนบริเวณหนา้มหาวิทยาลยัศิลปากรเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นราคาต่อการตดัสินใจเลือกหอพกั มีดงัน้ี 

ราคามีส่วนสาํคญัในการเลือกเลย เพราะค่าใชจ่้ายในการเรียนสูงอยูแ่ลว้ ตอ้งมาจ่ายค่าหอ
ดว้ย ยิ่งตอนปี 1 ไม่ไดอ้ยู่หอน้ี เพราะราคามนัแพง อยู่คนเดียวก็เลือกหอท่ีอยู่ไกลม.ออกไป 
เฟอร์นิเจอร์มีแค่เตียง ตูก้บัโต๊ะตอ้งเอาไปเอง แต่ก็อยู่ไดต้ามราคา ตอนน้ีเร่ิมอยู่ตวัแลว้ มี
เพ่ือนมาอยูอี่ก 3 คน กแ็ชร์กนัไป อยูห่อน้ีได ้กส็ะดวกหน่อยใกลม้.เฟอร์นิเจอร์ครบ เวลาจ่าย
ค่าหอกจ่็ายกบัเจา้หนา้ท่ีขา้งล่างไดเ้ลย ไม่ตอ้งไปโอนท่ีธนาคาร มีบางท่ีตอ้งโอนเงินเขา้บญัชี
ไม่สะดวกเลย (นกัศึกษา) 

เร่ืองราคาก็เป็นเหตุผลท่ีเลือกหอพกัน้ี บางหอก็ชอบมาก อยากเขา้ไปอยู่ แต่ราคาสูงเกิน 
อาจเป็นเพราะอยูใ่กลม้หาลยั กต็อ้งเลือกหอท่ีราคาถูกลงมา แต่ก็ตอ้งยอมอยู่ไกลออกไปดว้ย 
ตอ้งลองเปรียบเทียบดู เอาราคาแต่ละหอมาเปรียบเทียบกนั (นกัศึกษา) 

เป็นปกติของหอพกัท่ีมีความพร้อม มีนูน้น่ีครบทุกอย่าง ก็ย่อมราคาสูงกว่าหอท่ีมีพร้อม
นอ้ยกว่า ยิ่งเป็นหอท่ีอยู่ใกลม้. ยิ่งแพง จะเป็นระดบัไป ในระดบัเดียวกนัก็จะราคาใกลเ้คียง
กนั คือ ถา้มีระยะทางใกลเ้คียงกนัวดัจากม.มา ราคาหอแถวนั้นกจ็ะราคาไม่หนีกนัเท่าไร หรือ
ถา้มาตรฐานราคาหอท่ีมีเฟอร์นิเจอร์แบบน้ี ความกวา้งแบบน้ี ส่ิงอาํนวยความสะดวกแบบน้ี 
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั กจ็ะราคาประมาณเดียวกนั ( เจา้หนา้ท่ีหอพกั) 

หอน้ีค่าประกนัของเสียหายแพง ค่าเช่าก็สูงกว่าหออ่ืนในบริเวณใกลเ้คียงกนั แต่ก็ถือว่า
ซ้ือความสะดวกสบาย หอมนัเพ่ิงสร้างดว้ย ยงัใหม่ ในหอ้งก็มีทุกอย่างหมด อยู่ใกลม้หาลยั ก็
อยูก่บัเพ่ือนสองคนค่าใชจ่้ายกห็ารกนั (นกัศึกษา) 

2.3   ปัจจัยด้านสถานที่ 
ในการศึกษาปัจจยัทางดา้นสถานท่ี พบวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ีมีส่วนสนบัสนุนให้

เกิดการตัดสินใจเลือกหอพกับริเวณหน้ามาหาวิทยาลัย โดยหอพกัท่ีมีทาํเลท่ีตั้ งอยู่ใกล้กับ
มหาวิทยาลยั จะไดรั้บความนิยมมากกว่าหอพกัท่ีตั้งอยู่ไกลจากบริเวณมหาวิทยาลยัออกไป ทั้งน้ี
เน่ืองจากความสะดวกของนกัศึกษาในการเดินทางไปเรียน หรือทาํกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยั เพราะ
นกัศึกษาส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลยัในแต่ละวนัเป็นเวลานาน บางคนทาํกิจกรรมจนดึก 
การมีหอพกัอยู่ใกลม้หาวิทยาลยัจึงเป็นความตอ้งการของนกัศึกษา องค์ประกอบดา้นสถานท่ีอ่ืนท่ี
สนบัสนุนการตดัสินใจเลือกหอพกัของนกัศึกษา ไดแ้ก่ สถานท่ีหอพกักวา้งขวาง สะอาด หอพกัอยู่
ใกลแ้หล่งชุมชน ไม่เปล่ียว ทาํให้นกัศึกษารู้สึกเดินทางปลอดภยัในยามคํ่าคืน และตั้งอยูบ่ริเวณท่ีมี
ร้านคา้เพื่ออาํนวยความสะดวก เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ร้านซกัรีด ร้านขายอาหารและเคร่ืองด่ืม จากการ
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สัมภาษณ์นักศึกษาท่ีพกัอยู่หอพกัเอกชนบริเวณหน้ามหาวิทยาลยั เก่ียวกบัปัจจยัดา้นสถานท่ี ท่ีมี
ส่วนสนบัสนุนใหเ้กิดการตดัสินใจเลือกหอพกั มีดงัน้ี 

ชอบหอพกัท่ีอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เพราะมนัทาํใหใ้ชชี้วิตสะดวกข้ึน ท่ีไหนมีชุมชน ท่ีนั้น
จะมีร้านคา้ ขายของ ขายอาหาร ไม่น่ากลวั ไม่เปล่ียว ตอนกลางคืนหิวก็มีร้านคา้สะดวกซ้ือท่ี
เปิดดึกๆอยูใ่กล้ๆ  เวลาหาหอกเ็นน้ท่ีมนัสะดวกไวก่้อน (นกัศึกษา) 

วนัแรกท่ีท่ีบา้นพามามอบตวัท่ีมหาลยั มาดูหอท่ีน่ีเป็นท่ีแรก  เจา้หนา้ท่ีบอกว่าเหลืออยู่
หอ้งเดียว กต็ดัสินใจอยูห่อน้ีเลย ไม่ลงัเล เพราะอยูใ่กลม้หาลยั อยูท่ี่หอน้ีมาตั้งแต่ปี1 ยงัไม่ได้
ยา้ยหอไปไหน เพราะคิดวา่พอใจกบัหอน้ีแลว้ ทุกอยา่งกโ็อเคหมด (นกัศึกษา) 

เลือกหอพกัน้ีเพราะอยูใ่กล ้ม. เดินทางจากหอไป ม. สะดวก กลบัดึกไม่ตอ้งกงัวล ตอนท่ี
หาหอพกัแรกๆจะเลือกท่ีอยู่ใกล ้ม.เป็นหลกั แลว้ค่อยๆสอบถามไปเร่ือยๆส่วนใหญ่จะเต็ม
หมด หอน้ีพ่ึงสร้างเสร็จใหม่ เลยยา้ยจากหอเดิมมาอยูห่อน้ี (นกัศึกษา) 

ใต้หอพกัน้ีมีหมดทั้ งร้านขายของทั่วไป ร้านซักรีด ร้านเสริมสวย ร้านอินเตอร์เน็ต 
สะดวกไม่ตอ้งไปไหนใตห้อมีหมด อยูไ่ม่ไกลมหาลยั ข่ีรถแป๊บเดียวถึง ตอนเยน็มีของกินมา
ขายเยอะเพราะ เป็นซอยท่ีมีหอพกัและบา้นคนอยูเ่ยอะ (นกัศึกษา) 

2.4   ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  
ในการศึกษาด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีส่วนสนับสนุนการตดัสินใจเลือก

หอพกับริเวณหน้ามหาวิทยาลยัของนกัศึกษา พบว่า การส่งเสริมการตลาดของหอพกัท่ีสําคญัท่ีมี
ส่วนทาํให้เกิดการตดัสินใจ และเห็นผลชัดเจน คือการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์หอพกัผ่านส่ือ
ต่างๆ ได้แก่ การโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตในเวบ็ไซด์ ลงรายละเอียดถึงขอ้มูลท่ีสําคญัของหอพกั 
เช่น ภาพถ่ายภายในหอ้งพกั และบริเวณโดยรอบหอพกั ราคาของหอ้งพกั ทาํเลสถานท่ีตั้ง ส่ิงอาํนวย
ความสะดวกของหอพกั  การติดต่อ รวมทั้งเง่ือนไขท่ีสําคญัของการเช่าพกั นกัศึกษาสามารถรับรู้
ขอ้มูลของหอพกัผา่นทางอินเตอร์เน็ต โดยไม่ตอ้งเดินทางมาหอพกัดว้ยตนเอง เป็นการศึกษาขอ้มูล
ขั้นตน้เพื่อนาํไปเปรียบเทียบกบัหอพกัอ่ืน การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผา่นแผน่พบัหรือใบโบร
ชวัร์ และแผน่ป้าย ท่ีนกัศึกษาจะพบเห็นไดต้ามบอร์ดประชาสัมพนัธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลยั และ
บริเวณโดยรอบขา้งนอกมหาวิทยาลยั นกัศึกษาจะทราบถึงขอ้มูลต่างๆของหอพกัเม่ือเดินทางมา
มหาวิทยาลยั เม่ือสนใจจะใช้ขอ้มูลท่ีให้ติดต่อ ติดต่อไป หรือเดินทางไปดูหอพกัจริง การส่งเสริม
การตลาดของหอพกัในเร่ืองการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ จะมีส่วนสนบัสนุนใหน้กัศึกษาเกิดการ
ตดัสินใจเลือกหอพกั เพราะนักศึกษารับรู้ขอ้มูลได้สะดวก ไม่ตอ้งแสวงหาขอ้มูลมาก มีช่องทาง
เข้าถึงข้อมูลได้หลากหลาย จากการสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีพักอยู่หอพักเอกชนบริเวณหน้า
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มหาวทิยาลยั เก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีมีส่วนสนบัสนุนใหเ้กิดการตดัสินใจเลือกหอพกั 
มีดงัน้ี 

รู้เร่ืองหอพกัน้ีจากในเวป็ไซด ์ตอนท่ีรู้วา่สอบติดท่ีศิลปากร กล็องหาหอพกัดูเลย ดูในเน็ต
สะดวกสุด เพราะบา้นอยู่ไกลมหาลยั อยู่อยุธยา ลองหาขอ้มูลไปเร่ือยๆเลือกดู จากรูปถ่าย 
ราคา ส่ิงอาํนวยความสะดวก วนัท่ีมามอบตวั ถึงไดม้าดูหอพกัจริง กไ็ปตามท่ีหาขอ้มูลมาจาก
เน็ต แลว้กล็องเปรียบเทียบดูเอาตามเหมาะสมกบัตวัเอง (นกัศึกษา) 

เห็นหอน้ีติดป้ายประชาสมัพนัธ์เหมือนกนั แต่หออ่ืนกมี็ป้ายติดอยูเ่ยอะแยะ มีโทรไปถาม
รายละเอียดท่ีหอพกับา้ง  ถามว่าเต็มหรือยงับา้ง ก็มีถามเพ่ือนท่ีเคยอยู่หอมาแลว้ในหลายๆท่ี
บา้ง แลว้กเ็ลยเขา้ไปดูกบัเพ่ือน (นกัศึกษา) 

ในโบรชวัร์มีบอกหมดแหละ ตอนท่ีไดรั้บแจกโบรชวัร์ของหอน้ี ตอนนั้นหอน้ีเขาเนน้
เร่ืองเป็นหอสร้างใหม่ อยู่ใกลม้หาลยั มีบอกส่ิงอาํนวยความสะดวกของหอพกั ระบบรักษา
ความปลอดภยั ค่าเช่าต่อเดือน ก็รู้ขอ้มูลจากโบรชวัร์ท่ีติดไวจ้ากบอร์ดโรงอาหาร ตอนแรก
ไม่ไดส้นใจ พอเพ่ือนมนัอยากยา้ยหอ เลยชวนใหม้นัมาดูหอน้ี พอชอบก็ยา้ยกนัมาเลย พอดีมี
หอ้งวา่ง (นกัศึกษา) 

2.5   ปัจจัยด้านบุคลากร 
ในการศึกษาปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีส่วนสนบัสนุนการตดัสินใจเลือกหอพกัของ

นกัศึกษา พบวา่ ส่ิงท่ีนกัศึกษาคาดหวงัจะไดรั้บจากเจา้ของหอพกัหรือผูดู้แล หรือเจา้หนา้ท่ีหอพกั 
คือ ความเอาใจใส่ อธัยาศยั ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีของเจา้ของหอพกั หรือผูดู้แล หรือเจา้หน้าท่ี
หอพกั หากหอพกัใดมีบุคลากรท่ีมีความเอาใจใส่เขา้ใจปัญหาของนกัศึกษา มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี จะทาํ
ให้นกัศึกษาเกิดความประทบัใจตั้งแต่เร่ิมมาดูสถานท่ี จากนั้นเม่ือนกัศึกษาไดเ้ขา้พกัท่ีหอพกัการ
ได้รับความเอาใจใส่ ความสนใจ การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีอย่างสมํ่าเสมอ จะทาํให้นักศึกษารู้สึก
เกรงใจ เช่ือฟัง นบัถือ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีส่วนสนบัสนุนให้นกัศึกษาตดัสินใจเลือกหอพกั อาจเป็น
การเลือกในคร้ังแรกของการใช้ชีวิตอยู่หอพกั หรือการตดัสินใจเลือกท่ีจะอยูห่อพกัเดิมต่อ ไม่ยา้ย
ไปไหน จากการสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีพกัอยู่หอพกัเอกชนบริเวณหน้ามหาวิทยาลยั เก่ียวกบัปัจจยั
ดา้นบุคลากรในการตดัสินใจเลือกหอพกั มีดงัน้ี 

เจา้หนา้ท่ีหอพกัท่ีน่ีน่ารักมาก อธัยาศยัดี เป็นกนัเอง คุยเล่นกนัเป็นประจาํ ลุงท่ีเป็น รปภ.
กน่็ารัก ช่วยเดก็ท่ีพกัท่ีน่ียกของ เวลาพ่อแม่มาส่ง คอยโบกรถให ้ทกัทายดี แต่เจา้ของหอพกั
ท่ีน่ีเค้ียวไปหน่อย อะไรเก่ียวกบัเร่ืองเงินตอ้งเป๊ะๆ จ่ายค่าเช่าชา้ ก่ีวนั โดนปรับตามนั้นไม่มี
ยกเวน้ ค่านํ้า ค่าไฟ คิดหมดไม่มีปัดจุด (นกัศึกษา) 
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ไม่อยากยา้ยหอไปไหน เพราะคุน้เคยกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลหอน้ีแลว้ดว้ยเป็นเหตุผลหน่ึง 
เวลามีปัญหาพ่ีเขาก็รีบให้คนมาช่วยเหลือทนัที มีคร้ังหน่ึงแอร์ท่ีห้องเสีย ท่ีห้องไม่มีพดัลม 
ตอนนั้นกลางคืนแลว้ พ่ีแกกต็ามช่างมาใหดู้แอร์ใหเ้พราะกลวัเรานอนไม่ได ้เพราะคืนนั้นมนั
ร้อนมาก แต่ก็ซ่อมยงัไม่ได้ พ่ีเขาเลยเอาพดัลมจากไหนไม่รู้มาให้ยืมใช้ก่อน เจ้าหน้าท่ี
อธัยาศยัดี พดูจาดีทุกคน (นกัศึกษา) 

2.6   ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
ในการศึกษาปัจจยัดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพของหอพกั

ท่ีมีส่วนสนบัสนุน ให้เกิดการตดัสินใจเลือกหอพกัของนกัศึกษาบริเวณหน้ามหาวิทยาลยั พบว่า 
หอพกัโดยรอบมหาวิทยาลัยศิลปากรปัจจุบนัมีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของหอพกัท่ี
สวยงาม ร่มร่ืน มีการตกแต่งดว้ยตน้ไม ้จดัสวนตามมุมอาคารต่างๆ เพื่อให้นกัศึกษาเกิดความรู้สึก
สบาย ปลอดโปร่ง ไม่อึดอดั อีกทั้งยงัมีการออกแบบและตกแต่งตวัอาคารท่ีทนัสมยั เลือกใช้สีท่ี
สวยงาม มีการจดัระเบียบท่ีจอดรถ และการรักษาความสะอาด ทาํให้หอพกัน่าอยู่  นกัศึกษาหลาย
คนตดัสินใจเลือกหอพกั จากลกัษณะทางกายภาพ เพราะเป็นภาพแรกท่ีนกัศึกษาเห็นของหอพกั ใช้
เป็นการเปรียบกบัหอพกัอ่ืนในการประเมินทางเลือก จากการสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีพกัอยู่หอพกั
เอกชนบริเวณหนา้มหาวทิยาลยั เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ี
มีส่วนสนบัสนุนการตดัสินใจเลือกหอพกัของนกัศึกษา มีดงัน้ี 

ผมชอบหอโล่งๆ แลว้กมี็ตน้ไมบ้า้งใหร่้มร่ืน อยูไ่กลมหาลยัหน่อยกไ็ด ้ท่ีเลือกหอน้ีก็เพราะ
ชอบท่ีน่ี เพราะโล่งดี ไม่อึดอดั มีท่ีจอดรถกวา้ง ก็มีไปดูหออ่ืนๆมาบา้ง มีเต็มแลว้บา้ง บางท่ีก็
แคบเกินไป ไม่มีทางเดิน ท่ีจอดรถมอไซดไ์ม่มี  (นกัศึกษา) 

2.7   ปัจจัยด้านการให้บริการ 
ในการศึกษา ปัจจยัดา้นการให้บริการของหอพกั พบวา่ ปัจจยัดา้นการให้บริการ

มีส่วนสนบัสนุนการตดัสินใจเลือกหอพกัของนกัศึกษา เน่ืองจากนกัศึกษาตอ้งใชชี้วิตส่วนหน่ึงใน
การศึกษา การดาํเนินกิจวตัรประจาํวนัค่อนขา้งมีเวลาจาํกดั การมีการบริการในเร่ืองต่างๆท่ีช่วย
อาํนวยความสะดวกให้แก่นกัศึกษา เช่น บริการซกัรีดเส้ือผา้ บริการทาํความสะอาดห้อง ยอ่มเป็น
ส่ิงจาํเป็นและมีความสําคญั อีกทั้งการบริการอ่ืนท่ีช่วยอาํนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา เม่ือ
นกัศึกษามีปัญหา มีการให้บริการท่ีรวดเร็ว เช่นนกัศึกษาเกิดปัญหาเร่ืองการลืมกุญแจห้องหรือคีย์
การ์ด ผูดู้แลหอหรือเจา้หนา้ท่ีหอพกั ใหน้กัศึกษายมื คียก์าร์ดหรือกุญแจสาํรอง หรือยินดีมาเปิดห้อง
ให้อย่างรวดเร็ว นกัศึกษามีปัญหาเก่ียวกบัอุปกรณ์ในห้องพกัชาํรุดหรือติดขดั เจา้หนา้ท่ีหรือผูดู้แล
หอพกั ส่งช่างเข้ามาดูแลห้องพกัของนักศึกษาทนัที การให้บริการได้ทนัต่อความต้องการของ
นักศึกษา จะทาํให้นักศึกษาเกิดความประทบัใจต่อการให้บริการของหอพกั โดยนักศึกษาจะใช้
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ปัจจยัด้านการให้บริการเป็นปัจจยัหน่ึงในการตดัสินใจเลือกหอพกั จากการสัมภาษณ์นักศึกษา
เก่ียวกับปัจจัยด้านการให้บริการของหอพกัท่ีมีส่วนสนับสนุนการตัดสินใจเลือกหอพกัของ
นกัศึกษา มีดงัน้ี 

นกัศึกษาส่วนใหญ่ก็จะคุน้หน้าคุน้ตากนัดี ถึงจาํช่ือไม่ไดแ้ต่ก็รู้ว่านอ้งเขาพกัท่ีน่ี พ่ีก็มี
หนา้ท่ีดูแลความเรียบร้อยของหอพกั ปัญหาท่ีเจอบ่อยท่ีสุดคือนอ้งลืมคียก์าร์ด เวลาจะเขา้หอ
เราก็ไปเปิดให้ หรือว่าถา้มีการมาแจง้ซ่อมของในห้องพกั ก็จะรีบจดัการให้เสร็จภายในวนั 
(เจา้หนา้หอพกั) 

ท่ีน่ีบริการอะไรสะดวกหมด ร้านซักรีด แม่บา้นทาํความสะอาดห้อง ใตห้อก็จะมีร้าน
อินเตอร์เน็ต ร้านซ่อมคอมฯ เจา้หนา้ท่ีก็ใหบ้ริการรวดเร็วดี ช่วยเหลือดี  เวลาขนยา้ยของ พ่ี 
รปภ.เห็นจะเข้ามาช่วยเลยไม่ต้องเอ่ยปาก แล้วเจ้าหน้าท่ีทุกคนพูดจาดีหมด เป็นมิตรดี 
(นกัศึกษา) 

3. ผู้แนะน าในการเลอืกหอพกั 

จากการศึกษาผู ้ให้ข้อมูลหลักในการตัดสิ นใจเลือกหอพักเอกชนบริเวณหน้า
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ พบวา่ในการตดัสินในเลือกเช่าหอพกัของ
นกัศึกษา มีบุคคลท่ีมีส่วนสําคญัในการสนบัสนุนการตดัสินของนกัศึกษา โดยบุคคลผูแ้นะนาํน้ีจะ
ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัหอพกั และมีความเห็นส่งเสริมในการเช่าหอพกัของนกัศึกษา  ดงัน้ี 

3.1   เลอืกเอง 
จากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลหลัก เก่ียวกับบุคคลท่ีแนะนําให้เช่าหอพัก มี

นกัศึกษาท่ีตดัสินใจเลือกพกัท่ีหอพกัดว้ยตนเอง เน่ืองจากผูป้กครองเป็นผูใ้ห้ทาํการตดัสินใจดว้ย
ตนเอง นกัศึกษาจะใชเ้กณฑ์การเลือกหอพกัจากทาํเลท่ีตั้งของหอพกั โดยพิจารณาหอพกัท่ีอยู่ใกล้
ท่ีตั้ งมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และส่ิงอาํนวยความสะดวกในหอพกั นักศึกษาเลือกหอพกัเอกชน
มากกวา่เน่ืองจากไม่จาํกดัเวลาเขา้ออกหอพกั  จะมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 
นกัศึกษาไม่ตอ้งกงัวลเม่ือเดินทางกลบัหอพกัยามคํ่าคืน นกัศึกษาจะคาํนึงถึงความตอ้งการและความ
สะดวกของตนเองเป็นหลกัในการตดัสินใจเลือกหอพกั จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดข้อ้มูลท่ี
สอดคลอ้งดงัน้ี 

เลือกเอง พ่อแม่ใหต้ดัสินใจเลือกเอง อยู่หอน้ีมาตั้งแต่ปี 1 เพราะเป็นหอท่ีเพ่ิงสร้างเสร็จ
ใหม่ อยู่ใกลม้หาลยัดี มีเพ่ือนชวนไปอยู่หอเดียวกนักบัเพ่ือนเหมือนกนั แต่ไม่อยากไป ไม่
อยากยา้ยของ ยุ่งยาก เคยมีไปดูๆ หออ่ืนเหมือนกนั ก็ไปดูเอง เอาความพอใจตวัเองเป็นหลกั
เลย (นกัศึกษา) 
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ท่ีไม่เลือกอยู่หอในมหาลยัก็เพราะไม่ชอบในเร่ืองการจาํกดัเวลาเขา้ออก ไม่สะดวกเลย 
ถา้บางวนัอยากกลบัดึกๆมีกฎเยอะ ท่ีบา้นก็ตามใจใหเ้ราเลือกเองว่าจะอยู่หอใน หอนอก จะ
หอไหนกเ็ลือกเลย เพราะเราเป็นคนอยูใ่หเ้ราคาํนึงถึงตวัเราก่อน (นกัศึกษา) 

3.2   เพือ่น 
จากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลหลัก เก่ียวกับบุคคลท่ีแนะนําให้เช่าหอพัก มี

นกัศึกษาท่ีตดัสินใจเลือกพกัท่ีหอพกั โดยมีเพื่อนเป็นผูแ้นะนาํหอพกัให้ เน่ืองจากนกัศึกษากลุ่มน้ี
ตอ้งการพกัอยูก่บัเพื่อนเพื่อทาํกิจกรรมร่วมกนั และเพื่อเป็นการลดภาระค่าใชจ่้าย เม่ือมีเพื่อนมาอยู่
ดว้ยจะช่วยออกค่าเช่าหอพกัร่วม หรือตอ้งการพกัอยู่หอพกัเดียวกบัเพื่อน โดยท่ีไม่ได้พกัอยู่ห้อง
เดียวกนั นกัศึกษาจะเร่ิมมีเพื่อนท่ีสนิทเม่ือไดเ้ร่ิมเรียนไปซกัระยะ  เพื่อนท่ีเคยพกัหอพกัน้ีอยูแ่ลว้จะ
ชกัชวนให้มาพกัอยู่หอพกัเดียวกนั เพราะเห็นว่าหอพกัน้ีดี อยู่ใกลม้หาวิทยาลยั มีส่ิงอาํนวยความ
สะดวกพร้อม ตนเองปรารถนนาดีต่อเพื่อนจึงอยากให้เพื่อนมาอยู่ดว้ย อีกทั้งยงัสะดวกต่อการทาํ
กิจกรรมร่วมกนั เช่น การออกไปรับประทานอาหารตอนเยน็ การเดินทางไปเรียน การเดินทางกลบั
หอพกัในเวลากลางคืน นักศึกษาจะมีความคิดเห็นคล้อยตามต่อการชักชวน และตดัสินใจเลือก
หอพกัตามท่ีเพื่อนแนะนาํ จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งดงัน้ี 

เดิมไม่ไดอ้ยู่หอน้ี ยา้ยมาตามเพ่ือน เพ่ือนยา้ยมาก่อนแลว้บอกว่าหอน้ีดี เราก็เห็นว่ามนัดี
จริงอยู่ใกลม้หาลยั อยู่ใกลร้้านขา้ว ร้านขายของ มีร้านคอมฯ มีร้านยา มีร้านเสริมสวยใตห้อ
ดว้ย เห็นว่าน่าจะไดรั้บความสะดวก เลยยา้ยตามมา และอีกอย่างเราก็มีเพ่ือนดว้ยเวลาไป
ไหนมาไหน กลบัหอตอนกลางคืนเวลาทาํกิจกรรมเลิกดึก ก็มีเพ่ือนกลบัมาดว้ยกนั อยู่หอน้ี
กนัหลายคน (นกัศึกษา) 

เร่ิมเรียนไปไดเ้ทอมหน่ึงแลว้ เร่ิมมีเพ่ือน ตอนแรกเลยอยู่หอในมหาลยั แต่เพ่ือนชวนยา้ย
ออกมาอยูห่อนอก หอนอกกฎระเบียบไม่เยอะ ไม่ตอ้งมาแก่งแย่งเร่ืองจะไดอ้ยู่ต่อหรือไม่ได้
อยู่ต่อดว้ย แลว้ท่ีหอน้ีก็อยู่ไม่ไกลมหาลยั อยู่ซอยขา้งหนา้น้ีเองมนัสะดวกมาก แลว้ก็อยู่กบั
เพ่ือดว้ยช่วยแชร์ค่าหอ้งกนั มนักป็ระหยดัไดเ้ยอะ(นกัศึกษา) 

ตามเพ่ือนเลย เพราะว่าออกมาอยู่ขา้งนอก ถา้ไม่มีเพ่ือนก็แย่ ตอนแรกท่ีเร่ิมเรียนปี 1 ยงั
ไม่รู้ หอน้ียงัเต็มอยู่ก็วนๆหาหอ พอมีหอว่างก็อยู่ไปก่อน อยู่คนเดียวดว้ย พอเรียนไปก็เร่ิมมี
เพ่ือนสนิท เพ่ือนท่ีอยู่ในกลุ่มมนัอยู่กนัแค่ 2 คน ก็ชวนมาอยู่ดว้ย เคยมานอนคา้งหอน้ีแลว้
ชอบ เพราะอยู่ใกล ้ม.ดี ดูใหม่ดว้ย แลว้พนกังานก็พูดจาดี ยงัไม่หมดสัญญาเลยแต่ยอมเสีย
เงินมดัจาํ ยา้ยออกมาอยูห่อน้ีกบัเพ่ือน(นกัศึกษา) 
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3.3   พ่อแม่ 
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั เก่ียวกบับุคคลท่ีแนะนาํให้เช่าหอพกั มี

นกัศึกษาท่ีตดัสินใจเลือกพกัท่ีหอพกัโดยคาํแนะนาํของพ่อแม่ เน่ืองจากพ่อแม่เดินทางมาดู
หอพกับริเวณหนา้มหาวิทยาลยั และเห็นวา่หอพกัน้ีอยูใ่กลก้บัมหาวิทยาลยั  อยูใ่กลก้บัแหล่ง
ชุมชน มีร้านคา้อาํนวยความสะดวกไวบ้ริการนกัศึกษา พ่อแม่จะมีความเป็นห่วงนกัศึกษา จึง
แนะนําให้นักศึกษาเลือกพกัในหอพกัน้ี อีกทั้ งหอพกัน้ีมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมี
มาตรฐานทั้งระบบ KEY CARD และมีเจา้ท่ีรักษาความปลอดภยัคอยช่วยเหลือและดูแลความ
เรียบร้อย นกัศึกษาเห็นดว้ยกบัคาํแนะนาํของพ่อแม่เน่ืองจาก พ่อแม่เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายให้ จึง
ตดัสินใจเลือกหอพกัน้ีตามคาํแนะนาํ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้ง
ดงัน้ี 

คนท่ีแนะนาํใหพ้กัหอพกัน้ี ก็คือพ่อแม่ เพราะเห็นว่าหอน้ีอยู่หนา้มหาลยั เขากลวัเราจะ
ไม่สะดวกเวลาไปเรียน แลว้กเ็ป็นห่วงเราเร่ืองความปลอดภยั หอน้ีมี รปภ.ดูแลตลอด พ่อแม่
พาขบัรถวนรอบๆหนา้มหาลยัก่อน แลว้จึงตดัสินใจมาเลือกหอพกัน้ี (นกัศึกษา) 

มาดูหอพกัน้ีกบัพ่อแม่ เพราะตอนวนัมอบตวั ท่านเป็นคนพามา เพราะรู้ว่ายงัไงเราก็ตอ้ง
อยู่หอน้ีอยู่แลว้ เร่ิมจากหอน้ีเลยเพราะอยู่ใกลม้หาลยั แลว้ก็ยงัใหม่ แวะเข้ามาสอบถาม 
ปรากฏวา่มีหอ้งวา่งพ่อกแ็นะนาํว่าใหอ้ยู่หอน้ีเลย ไม่ตอ้งไปตระเวนหาหอแลว้ เพราะหอน้ีดู
ดี มีส่ิงอาํนวยความสะดวกพร้อม ขา้งในหอ้งก็มีเฟอร์นิเจอร์ครบ เราก็ตามใจ แลว้แต่พ่อเลย 
เพราะไม่อยากขดัใจ ยงัไงกไ็ด ้เรากส็ะดวกดว้ย (นกัศึกษา) 

3.4   ญาติพีน้่อง 

จากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลหลัก เก่ียวกับบุคคลท่ีแนะนําให้เช่าหอพัก มี
นกัศึกษาท่ีตดัสินใจเลือกพกัท่ีหอพกัโดยการแนะนาํของญาติพี่นอ้ง เน่ืองจากนกัศึกษามีญาติพี่นอ้ง
ท่ีเคยอยู่หอพกัน้ีมาก่อน มีประการณ์ท่ีดี และไดรั้บความสะดวกเม่ือมาอยูห่อพกัน้ี เม่ือมีญาติท่ีได้
เขา้มาศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากรและมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพกัอยูห่อพกั จึงแนะนาํหอท่ีตนเอง
เคยอยู่ให้แก่นักศึกษาท่ีเป็นญาติของตน นักศึกษากลุ่มน้ีจะมีความเห็นคล้อยตามกบัญาติพี่น้อง 
เพราะถือวา่เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์อยูห่อพกัน้ีมาก่อน และหากญาติพี่นอ้งยงัศึกษาอยู ่ก็สามารถเขา้
พกัร่วมห้องพกัเดียวกบัญาติพี่นอ้งของตน จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้ง
ดงัน้ี 

มีลูกพ่ีลูกนอ้งอยู่หอน้ีอยู่แลว้ ถามเขาว่าหอน้ีเป็นไงดีไหม เขาก็แนะนาํใหม้าดว้ยกนัเลย
พอรู้ว่าเราเอน็ติด เพราะหอน้ีพ่ีเอาอยู่มาตั้งแต่ปี 1 ตอนน้ีพ่ีเขาเรียนอยู่ปี 3 แลว้ พ่ีเขาก็ยงัไม่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



41 
 

ยา้ยไปไหน ก็เลยตัดสินใจอยู่หอน้ี ร่วมกับพ่ี  เพราะจะได้อยู่เป็นเพ่ือนกันก็สนิทกับ
ลกูพ่ีลกูนอ้งคนน้ีอยูแ่ลว้ (นกัศึกษา) 

ตอนท่ีรู้ว่าจะตอ้งมาเรียนท่ีศิลปากร ก็รู้เลยว่าจะตอ้งไปหาหอพกัอยู่ ไม่สามารถเดินทาง
ไปกลบัไดแ้น่นอนเพราะบา้นเราอยูเ่พชรบูรณ์ ไม่รู้ขอ้มลูเร่ืองหอพกัเลย แต่มีญาติของเราคน
หน่ึงเคยเรียนท่ีน่ี เพ่ิงจบไปเม่ือปีท่ีแลว้ พ่ีเขากอ็ยูห่อเหมือนกนั เลยไปถามขอ้มลูพ่ีเขาดู พ่ีเขา
ก็แนะนาํหอน้ี พ่ีเขาว่าอยู่ใกล ้ม.ดี เดินทางไม่อนัตราย เป็นหอใหม่เพ่ิงสร้าง ให้เราไปอยู ่
เด๋ียวกมี็เพ่ือน กส็นใจหอน้ี พ่ีเขาพามาดูดว้ย พอสอบถามว่ามีหอ้งว่างก็เลือกหอน้ีเลย เพราะ
พ่ีเขาบอกวา่หอน้ีหาหอ้งวา่งยาก เราไดจ้งัหวะดี (นกัศึกษา) 

4. ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อความคุ้มค่าของการเลอืกหอพกั 

จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั เก่ียวกบัความคุม้ค่าของหอพกัชยาทิพตามความ
คิดเห็นของนกัศึกษา นกัศึกษาเห็นวา่หอชยาทิพเป็นหอพกัท่ีมีความคุม้ค่า แมจ้ะมีราคาค่าเช่าห้องสูง
ถา้เปรียบเทียบกบัหอพกัท่ีอยูไ่กลออกไปจากมหาวิทยาลยั แต่นกัศึกษายินดีท่ีจะจ่ายเงินสูงกวา่การ
ไดอ้ยูห่อพกัท่ีไกลออกไปจากบริเวณท่ีตั้งของมหาวิทยาลยั เป็นหอพกัท่ีมีทั้งหอพกัชายและหอพกั
หญิงอยู่ในบริเวณเดียวกนั โดยแยกเป็นคนละดา้น ห้องพกัมีขนาดกวา้งขวาง มีเฟอร์นิเจอร์และส่ิง
อาํนวยความสะดวกครบครัน เช่น ตูเ้ส้ือผา้ โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะเขียนหนงัสือ เตียงนอน ซ่ึงมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกหอพกัของนกัศึกษาในเร่ืองความคุม้ค่า มีการนาํเทคโนโลยีการรักษาความ
ปลอดภยัท่ีทนัสมยัเขา้มาใชคื้อระบบ Key Card และมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัและดูแลความ
สงบเรียบร้อยตลอด 24 ชัว่โมง ทาํเลท่ีตั้งของหอพกัอยู่ใกล้กบัมหาวิทยาลยั ใกลแ้หล่งชุมชน ใต้
หอพกัมีส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านขายยา ร้านเสริมสวย ร้านอินเตอร์เน็ต มินิ
มาร์ท ร้านซักรีด ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นหอพกัท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
เจา้หน้าท่ีดูแลหอพกัมีความเป็นกนัเองต่อนักศึกษา ทาํให้หอพกัน้ีเหมือนเป็นบา้นหลงัหน่ึงของ
ผูใ้ชบ้ริการ จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งดงัน้ี 

ส่ิงท่ีไดรั้บจากการเขา้พกัหอน้ี คือการไดรั้บส่ิงอาํนวยความสะดวกอย่างเต็มท่ี มีร้านคา้
ใต้หอพกั ไม่ต้องเดินทางไปไกลจากหอพกั อยากได้อะไรแทบจะมีหมด ในห้องพกัก็มี
เฟอร์นิเจอร์พร้อมไม่ตอ้งซ้ือของเขา้มาเพ่ิม ส่ิงท่ีคิดว่าคุม้ค่าและตรงความตอ้งการมากท่ีสุด
เลยกเ็พราะอยูใ่กลม้หาลยั เดินทางสะดวก (นกัศึกษา) 

คิดว่าอยู่หอน้ีก็คุ ้มค่าดีเพราะว่า มีอะไรพร้อม ทั้ งส่ิงอาํนวยความสะดวกในห้อง ส่ิง
อาํนวยความสะดวกท่ีมีไวบ้ริการ ทาํเลท่ีตั้งหออยู่ใกลม้หาลยั เดินทางสะดวก มีระบบรักษา
ความปลอดภยัทนัสมยัดี เป็นคียก์าร์ด มีเจา้หนา้ท่ี รปภ.ดูแลช่วยเหลือเป็นอยา่งดี (นกัศึกษา) 
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ก็คุม้ค่านะกบัเงินท่ีจ่ายไป อาจตอ้งจ่ายเพ่ิมกว่าหอท่ีอยู่ไกลออกไปจากท่ีตั้งมหาลยั แต่
พอหารกนักบัเพ่ือนก็จ่ายเพ่ิมไม่มาก หอน้ีทนัสมยัทั้งในเร่ืองรูปทรงหอพกั และระบบรักษา
ความปลอดภัย เจ้าหน้าท่ีดูแลหอพกัก็อธัยาศัยดี เป็นกันเอง อยู่หอพกัน้ีแล้วสบายใจดี 
(นกัศึกษา) 

หออยู่ใกลแ้ค่น้ีไม่เสียค่าเดินทาง มี รปภ.เฝ้าหอและกลอ้งวงจรปิด มีระบบคียก์าร์ดช่วย
ให้เรามัน่ใจในความปลอดภยัทั้งของตวัเราและรถท่ีเอามาจอด อาจตอ้งจ่ายแพงกว่าหออ่ืน
นิดหน่อยแต่กคุ็ม้ค่ามากกวา่มากงัวลถึงความปลอดภยั และความสะดวกสบายท่ีไดรั้บก็ถือว่า
คุม้ค่าท่ีเลือกมาอยูห่อน้ี มีร้านคา้อาํนวยความสะดวก ทั้งร้านขายยา ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านมินิ
มาร์ท ซ่ึงบางคร้ังเราจาํเป็นไม่ตอ้งเดินทางไปท่ีอ่ืน ลงจากหอมากมี็หมด (นกัศึกษา) 

กเ็คยอยูห่ออ่ืนมาก่อนอะคะ แลว้ปรากฏว่าในหอเคยมีคนทะเลาะกนัแลว้ไม่มีคนมาดูแล
เลย เจา้หนา้ท่ีก็ไม่มีอยู่หอพกัตลอด รถมอไซดเ์คยหายดว้ย รู้สึกไม่ปลอดภยั เพ่ือนเลยชวน
ยา้ยมาหอน้ี ท่ีหอน้ี รปภ.ดูแลดีมาก คอยดูแลใหค้วามสะดวก ดูแลความปลอดภยัดีมาก จาํได้
หมดวา่ใครเอารถมอไซดม์าจอด เขาจะคอยถามตลอด มีใหล้งช่ือทะเบียนรถดว้ย คิดว่าเลือก
หอน้ีคุม้แลว้ (นกัศึกษา) 

นอกจากความคุม้ค่า จากความคิดเห็นของนกัศึกษายงัมีขอ้เสนอแนะท่ีคิดวา่หอพกัควรมี
การปรับปรุง คือ เร่ืองของท่ีจอดรถ เน่ืองจากบริเวณหอพกัอยู่ใกล้แหล่งชุมชน และใตห้อพกัมี
ร้านคา้เป็นจาํนวนมากท่ีนาํรถมาจอดบริเวณหอพกั จึงทาํให้ลานจอดรถสําหรับให้บริการนกัศึกษา 
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัศึกษา และกฎระเบียบของหอพกัท่ียงัไม่เขม้งวดเพียงพอในเร่ือง
ของการส่งเสียงดงัรบกวนภายในหอพกั จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งดงัน้ี 

อะไรก็ดีหมด แต่เสียในเร่ืองท่ีจอดรถ ท่ีจอดรถไม่ค่อยมีว่าง บางวนัตอ้งไปจอดนอก
กาํแพงหอ อยากใหส้ร้างท่ีจอดรถเพ่ิม เพราะว่านกัศึกษาท่ีเขา้พกัหอน้ีมีจาํนวนมาก ชอบมี
รถของคนขา้งนอกเขา้มาจอดดว้ย บางคร้ัง รปภ.ไม่ทนัสังเกตเห็นว่าไม่ใช่รถของนกัศึกษาท่ี
อยูห่อพกัน้ี (นกัศึกษา) 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุงน่าจะเป็นเร่ืองท่ีจอดรถ เพราะว่าท่ีจอดรถมีนอ้ย บางคร้ังเอารถมาจอด
ตอ้งเบียดกนั และร้านท่ีขายของใตห้อชอบเอารถมาจอดหนา้ร้านตวัเอง ซ่ึงร้านมีอยู่ตลอด
แนว พอพ่อแม่มาเยี่ยมก็จะไม่มีท่ีจอด ปกติตวัเองไม่ค่อยไดเ้อารถมาใชอ้ยู่แลว้เพราะกงัวล
เร่ืองท่ีจอด (นกัศึกษา) 

อยากให้มีกฎเร่ืองการส่งเสียงรบกวนห้องขา้งเคียงอย่างเขม้งวดเลยค่ะ เพราะบางทีไม่
เกรงใจกนัเลย  พูดคุยกันเสียงดัง ปิดประตูก็เสียงดัง ยิ่งช่วงเวลาสอบยิ่งน่าโมโห ก็รู้ว่า
เจา้หนา้ท่ีหอก็ดูแลอยู่ไม่ใหเ้สียงดงัเกิน แต่อยากใหมี้กฎท่ีเขม้ๆไปเลย เขาจะไดย้อมเช่ือกนั 
(นกัศึกษา) 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ืองกระบวนการตัดสินใจเลือกหอพกัเอกชน ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ เป็นกระบวนการศึกษาการตดัสินใจเลือกหอพกับริเวณ

หน้ามหาวิทยาลยัศิลปากร จากการศึกษาคร้ังน้ีท าให้เห็นถึงกระบวนการตดัสินใจ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกหอพกัเอกชนของนกัศึกษา ผูแ้นะน าในการเลือกหอพกั  และความคิดเห็นของ

นกัศึกษาต่อความคุม้ค่าของการเลือกหอพกั 

สรุปผลการศึกษา 

นกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ มีกระบวนการตดัสินใจ

เลือกหอพกัเอกชนบริเวณหนา้มหาวทิยาลยั โดยมีปัจจยัท่ีมีส่วนสนบัสนุนให้เกิดการตดัสินใจเลือก

หอพกั  สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1. กระบวนการตัดสินใจเลอืกหอพกัเอกชนของนักศึกษา 
ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาจะเลือกพกัในหอพกัท่ีตอบสนองความต้องการของ

ตนเอง โดยผา่นกระบวนการตดัสินใจเลือกหอพกั ดงัน้ี 
1.1 การมองเห็นปัญหานกัศึกษาหลายคนมีบา้นอยู่ต่างจงัหวดั บา้นอยูไ่กลท่ีตั้งของ

มหาวิทยาลยั หรือนกัศึกษาบางคนมีบา้นอยูไ่ม่ไกลมหาวิทยาลยั แต่เม่ือเดินทางไปกลบั เกิดความ
ไม่สะดวก ดงันั้นนกัศึกษาส่วนใหญ่ท่ีเลือกอยู่หอพกั จะใช้บริการหอพกัเอกชนท่ีอยู่บริเวณหน้า
มหาวทิยาลยั 

1.2 การแสวงหาขอ้มูล นกัศึกษามีการแสวงหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือรายละเอียด
เก่ียวกบัหอพกั ดว้ยวิธีการต่างๆ ไดแ้ก่ การสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตเก่ียวกบัท่ีตั้งของหอพกั 
ราคา ส่ิงอ านวยความสะดวกในหอพกั ระบบรักษาความปลอดภยั การแสวงหาขอ้มูลจากค าบอกเล่า
ของรุ่นพี่ หรือญาติพี่นอ้งท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลยัศิลปากร รวมทั้งเพื่อนๆท่ีเคยอยูห่อพกัมาก่อน 
การแสวงหาข้อมูลจากการไปดูหอพกับริเวณหน้ามหาวิทยาลัยด้วยตนเอง และการโทรศัพท์
สอบถามเจา้หนา้ท่ีหอพกัถึงรายละเอียด 
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1.3 การประเมินทางเลือก นกัศึกษาจะมีการหาขอ้มูลของหอพกัท่ีตรงต่อความ
ตอ้งการของตนเอง เพื่อน ามาประกอบการตดัสินใจเลือกหอพกั ก่อนการตดัสินใจเลือกหอพกั จะมี
การประเมินทางเลือก เพื่อให้ไดห้อพกัท่ีตรงต่อความตอ้งการมากท่ีสุดหลกัท่ีใช้ในการพิจารณา
ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบในเร่ืองของราคาหอพกั ค่าน ้า ค่าไฟ ระยะทางจากมหาวทิยาลยัไปหอพกั การ
อ านวยความสะดวกของหอพกั 

1.4 การตดัสินใจเลือกหอพกั หลงัจากมีการพิจารณาเปรียบเทียบหอพกัท่ีได้
คดัเลือกมา นกัศึกษาจะท าการตดัสินใจเลือกหอพกัท่ีตรงต่อความตอ้งการของตนเองมากท่ีสุดเพื่อ
เขา้พกัระหวา่งการศึกษาในมหาวิทยาลยั ส่ิงท่ีเป็นตวักระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจเลือกหอพกั ไดแ้ก่ 
หอพกัสร้างใหม่มีคนจองจ านวนมาก เหลือหอ้งพกัวา่งนอ้ย ระยะเวลาใกลเ้ปิดภาคการศึกษา สัญญา
ของหอพกัท่ีก าหนดใหเ้ขา้พกัก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยไม่รับนกัศึกษาระหวา่งเทอม 

1.5 ทัศนคติหลังการเข้าพัก เม่ือนักศึกษาเข้าพักท่ีหอพัก นักศึกษาจะมี
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากหอพกั จะท าใหรู้้วา่พอใจหรือไม่พอใจหอพกัดงักล่าวนั้น เกิดเป็นทศันคติ
หลงัการเขา้พกั ทศันคติดงักล่าวนั้นจะยอ้นกลบัไปเป็นบวกหรือ เป็นลบกบัการยอมรับหอพกัท่ีผา่น
มา หากนกัศึกษามีความพอใจหลงัการเขา้พกั การยอมรับก็จะสูงข้ึน โอกาสความส าเร็จของหอพกัก็
จะมีมาก หากนกัศึกษาไม่พอใจหลงัจากการเขา้พกั การยอมรับก็จะลดลง เกิดการยา้ยออก การพูด
ต่อในการลบ 

2.  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกหอพกัเอกชนของนักศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีสนบัสนุนให้เกิดการตดัสินใจเลือกเขา้พกัท่ีหอพกัเอกชน

ของนกัศึกษาบริเวณหนา้มหาวทิยาลยัศิลปากร มีดงัน้ี 
2.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ นกัศึกษาให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์ ซ่ึงคือหอพกัเป็นหลกั

ในการตดัสินใจเลือกหอพกั ไดแ้ก่ ความทนัสมยัของตวัอาคาร ความสะอาดของบริเวณโดยรอบ 
ความสะอาดของหอพกั ความครบครันของเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพกั มีตู ้เตียง โต๊ะ เคร่ืองท า
น ้าอุ่น เคร่ืองปรับอากาศ มีท่ีจอดรถกวา้งขวางเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัศึกษาท่ีเขา้พกั และมี
ความปลอดภยั 

2.2 ปัจจยัดา้นราคา นกัศึกษาจะใหค้วามส าคญักบัความเหมาะสมของการตั้งราคาของ
หอพกั ไดแ้ก่ อตัราค่าเช่าเหมาะสมกบัห้องพกั ท าเลท่ีตั้ง เหมาะสมกบัส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ
บริเวณหอพกัและภายในห้องพกั ความเหมาะสมของค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าเช่าล่วงหน้า และค่าประกนั
ของเสียหาย 

2.3 ปัจจยัดา้นสถานท่ี โดยหอพกัท่ีมีท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัมหาวิทยาลยั จะไดรั้บความ
นิยมมากกว่าหอพกัท่ีตั้งอยู่ไกลจากบริเวณมหาวิทยาลยัออกไป ทั้งน้ีเน่ืองจากความสะดวกของ
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นกัศึกษาในการเดินทางไปมหาวทิยาลยั หอพกัตอ้งมีสถานท่ีกวา้งขวาง สะอาด อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน 
ปลอดภยั 

2.4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีส าคญัท่ีมีส่วนท าให้เกิดการตดัสินใจ และเห็น
ผลชัดเจน คือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์หอพักผ่านส่ือต่างๆ ได้แก่ การโฆษณาผ่าน
อินเตอร์เน็ตในเวบ็ไซด์ ลงรายละเอียดถึงขอ้มูลท่ีส าคญัของหอพกั เพราะนกัศึกษารับรู้ขอ้มูลได้
สะดวก ไม่ตอ้งแสวงหาขอ้มูลมาก มีช่องทางเขา้ถึงขอ้มูลไดห้ลากหลาย 

2.5 ปัจจยัดา้นบุคลากร ส่ิงท่ีนกัศึกษาคาดหวงัจะไดรั้บจากเจา้ของหอพกัหรือผูดู้แล 
หรือเจา้หน้าท่ีหอพกั คือ ความเอาใจใส่ อธัยาศยั ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีของเจา้ของหอพกั หรือ
ผูดู้แล หรือเจา้หน้าท่ีหอพกั จะท าให้นักศึกษารู้สึกเกรงใจ เช่ือฟัง นับถือ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีส่วน
สนบัสนุนใหน้กัศึกษาตดัสินใจเลือกหอพกั 

2.6 ปัจจยัด้านการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ นักศึกษาหลายคน
ตดัสินใจเลือกหอพกั จากลกัษณะทางกายภาพ เพราะเป็นภาพแรกท่ีนกัศึกษาเห็นของหอพกั ใชเ้ป็น
การเปรียบกบัหอพกัอ่ืนในการประเมินทางเลือก จากการสัมภาษณ์นกัศึกษาท่ีพกัอยูห่อพกัเอกชน
บริเวณหนา้มหาวทิยาลยั 

2.7 ปัจจยัดา้นการให้บริการ เน่ืองจากนกัศึกษาตอ้งใชชี้วิตส่วนหน่ึงในการศึกษา การ
ด าเนินกิจวตัรประจ าวนัค่อนขา้งมีเวลาจ ากดั การบริการความสะดวกใหแ้ก่นกัศึกษา เช่น บริการซกั
รีดเส้ือผา้ บริการท าความสะอาดห้อง เป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคญั อีกทั้งการแก้ปัญหาแก่
นกัศึกษาดว้ยความรวดเร็ว เช่น น าไม่ไหล ไฟดบั ลืมคียก์าร์ด จะท าใหน้กัศึกษาเกิดความประทบัใจ 

3. ผู้แนะน าในการเลอืกหอพกั 

มีบุคคลท่ีมีส่วนส าคญัในการสนบัสนุนการตดัสินของนกัศึกษา โดยบุคคลผูแ้นะน าน้ี

จะใหข้อ้มูลเก่ียวกบัหอพกั และมีความเห็นส่งเสริมในการเช่าหอพกัของนกัศึกษา  ดงัน้ี 

3.1 เลือกเอง นกัศึกษาท่ีตดัสินใจเลือกพกัท่ีหอพกัดว้ยตนเอง เน่ืองจากผูป้กครอง
เป็นผูใ้ห้ท  าการตดัสินใจดว้ยตนเอง นกัศึกษาจะใช้เกณฑ์การเลือกหอพกัจากท าเลท่ีตั้งของหอพกั 
โดยพิจารณาหอพกัท่ีอยูใ่กลท่ี้ตั้งมหาวทิยาลยัเป็นหลกั และส่ิงอ านวยความสะดวกในหอพกั 

3.2 เพื่อน นกัศึกษาท่ีตดัสินใจเลือกพกัท่ีหอพกั  โดยมีเพื่อนเป็นผูแ้นะน าหอพกัให ้
เน่ืองจากนกัศึกษากลุ่มน้ีตอ้งการพกัอยู่กบัเพื่อนเพื่อท ากิจกรรมร่วมกนั และเพื่อเป็นการลดภาระ
ค่าใชจ่้าย เม่ือมีเพื่อนมาอยูด่ว้ยจะช่วยออกค่าเช่าหอพกัร่วม 
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3.3 พ่อแม่ นกัศึกษาท่ีตดัสินใจเลือกพกัท่ีหอพกัโดยค าแนะน าของพ่อแม่ เน่ืองจาก
พ่อแม่เดินทางมาดูหอพกับริเวณหน้ามหาวิทยาลยั และเห็นว่าหอพกัอยู่ใกลก้บัมหาวิทยาลยั มีส่ิง
อ านวยความสะดวก จึงแนะน าใหน้กัศึกษาตดัสินใจเลือกหอพกั 

3.4 ญาติพี่น้อง นกัศึกษาท่ีตดัสินใจเลือกพกัท่ีหอพกัโดยการแนะน าของญาติพี่นอ้ง 
เน่ืองจากนักศึกษามีญาติพี่น้องท่ีเคยอยู่หอพกัน้ีมาก่อน ได้รับประการณ์ท่ีดีมาแนะน า และมี
นกัศึกษาท่ีเขา้พกัร่วมหอ้งกบัญาติพี่นอ้ง 

 
อภิปรายผล 

ปัจจุบันเร่ืองการศึกษา ถือได้ว่าเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญมาก สถาบันการศึกษาใน

ระดบัอุดมศึกษาหลายแห่งไม่ไดต้ั้งอยูท่ ัว่ภูมิภาค ดงันั้นผูท่ี้มีความตอ้งการในการศึกษา จ าเป็นตอ้ง

มีการเดินทางไปศึกษาต่างพื้นท่ี และตอ้งมีการใช้บริการหอพกัเพื่อเป็นท่ีพกัอาศยัระหว่างเรียน

มหาวิทยาลยัศิลปากรเป็นมหาวิทยาลยัหน่ึงท่ีมีนกัศึกษาจากต่างพื้นท่ีเดินทางมาศึกษาจ านวนมาก 

ท าใหบ้ริการหอพกัท่ีทางมหาวทิยาลยัจดัข้ึนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัศึกษา เกิดเป็นธุรกิจ

หอพกัสร้างข้ึนรอบบริเวณมหาวิทยาลัย หอพกัเอกชนหอพกัเอกชนจึงเข้ามาเป็นทางเลือกต่อ

นักศึกษามากข้ึน อีกทั้งหอพกัเอกชนมีส่ิงอานวยความสะดวกมากกว่าหอพกัในมหาวิทยาลัย 

ระยะทางในการเดินทางก็ไม่ไดแ้ตกต่างกนัแต่อยา่งใด และท่ีส าคญัหอพกัเอกชนไม่มีกฎระเบียบท่ี

เคร่งครัดเม่ือเปรียบเทียบกบัหอพกัในมหาวทิยาลยั  ดว้ยเหตุน้ี จึงท าใหน้กัศึกษาส่วนใหญ่เลือกท่ีจะ

อาศยัในหอพกัเอกชนมากกวา่หอพกัในมหาวิทยาลยั  ซ่ึงเป็นโอกาสส าคญัส าหรับผูป้ระกอบการท่ี

จะประกอบธุรกิจหอพกัเอกชนดว้ยเหตุน้ีจึงทาใหเ้กิดการแข่งขนัดา้นธุรกิจหอพกัสูงข้ึนตามไปดว้ย 

นกัศึกษาจึงมีทางเลือกท่ีหลากหลาย ในการเขา้พกัหอพกัใดหอพกัหน่ึงซ่ึงข้ึนอยูก่บั ความพึงพอใจ

ของตวันกัศึกษาเอง บรรดาธุรกิจหอพกัแต่ละแห่งจึงตอ้งมีกลยุทธ์ท่ีคอยดึงดูดให้นกัศึกษาเขา้มา 

พกัท่ีแตกต่างกนัออกไป ท าใหผู้ด้าเนินธุรกิจหอพกัตอ้งท าการส ารวจความตอ้งการของนกัศึกษาถึง

กระบวนการตดัสินใจเลือกหอพกัของนกัศึกษา ปัจจยัท่ีจะท าให้นกัศึกษาตดัสินใจเลือกหอพกัวา่มี

ปัจจยัใดบา้ง เพื่อน ามาปรับปรุงสภาพหอพกัใหต้อบสนองอยา่งตรงตามความตอ้งการของนกัศึกษา 

ซ่ึงจะถือไดว้า่เป็นการไดเ้ปรียบทางดา้นคู่แข่งอีกทางหน่ึงดว้ย  จากการศึกษาพบวา่มีปัจจยัท่ีส าคญั

ในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการตดัสินใจเลือกหอพกั และการให้คุณค่าของหอพกั สามารถ

อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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1.  ดา้นผลิตภณัฑ์ คือหอพกั มีส่วนส าคญัในการสนบัสนุนให้เกิดกระบวนการตดัสินใจ

เลือกหอพกั และการให้คุณค่าหอพกัของนกัศึกษา ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศึกษาคือ 

ตอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องพกั มีบรรยากาศเหมะสมแก่การอยู่อาศยั มีระบบรักษา

ความปลอดภยั และส่ิงต่างๆท่ีเจา้ของหอพกัจดัหาให้ภายในหอพกัเพื่อการด ารงชีพขั้นพื้นฐานและ

การส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศทางการศึกษา เช่น เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพกั บริการซักรีด ร้าน

สะดวกซ้ือ บริเวณท่ีจอดรถ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ท่ีได้

กล่าวถึง แนวคิดทางการตลาดของธุรกิจให้บริการท่ีใชส่้วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ว่า 

ผลิตภณัฑ ์คือส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้พอใจ ผลิตภณัฑ์จะตอ้ง

มีอรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได้ ดังนั้ น

ผลิตภณัฑห์รือหอพกัก็มีส่วนส าคญัในการท่ีนกัศึกษาจะเลือกนอกจากจะตอ้งมีความคงทน สะอาด 

ทนัสมยั ปลอดภยัแลว้ ยงัจะตอ้งค านึงถึงอรรถประโยชน์ในสายตาของนกัศึกษาดว้ยจึงจะท าให้

นกัศึกษาสนใจเช่าหอพกั 

2. ดา้นราคา ความคุม้ค่าทางดา้นราคา นกัศึกษาให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก โดยให้

ความส าคญักบัอตัราค่าเช่าท่ีเหมาะสมกบัห้องพกั ระยะห่างจากมหาวิทยาลัย ซ่ึงสอดคล้องกับ

การศึกษาของ ณัฐพงศ ์หงส์เผา่ทอง (2544) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้พกั

ของนกัเรียน/ นกัศึกษาภายในเขตเทศบาลเมืองเลย ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาให้ความส าคญักบั

ปัจจยัดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดหอพกัจะตอ้งมีค่าเช่าท่ีมีราคาเหมาะสมกบัขนาดของ

หอ้งพกั และอยูใ่กลส้ถานศึกษา เช่นเดียวกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ไดก้ล่าวถึงแนวคิด

ทางการตลาดของธุรกิจการให้บริการด้านราคาว่า คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตัวเงิน ผูบ้ริโภคจะ

เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าผลิตภณัฑ์กบัราคาของผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุม้ค่าสูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภคก็จะ

ตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นการก าหนดราคา ควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการ ชดัเจนและง่ายต่อ

การจ าแนกระดบับริการท่ีแตกต่าง  ดงันั้นการตดัสินใจเลือกหอพกัของนกัศึกษา ปัจจยัดา้นราคา

เป็นส่วนส าคญัท่ีให้นกัศึกษาจะตอ้งตดัสินใจเลือกเพราะนั้นหมายถึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแก่ผูเ้ขา้พกั 

ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆตอ้งมีความชดัเจน มีราคาค่าเช่าท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ี เพื่อเป็นการ

กระตุน้ความสนใจแก่นกัศึกษาหรือผูเ้ช่า 
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3. ดา้นสถานท่ี คือหอพกั นกัศึกษาตอ้งการหอพกัอยูห่อพกัท่ีมีความสวยงาม เป็นระเบียบ 

มีความทนัสมยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิตยา ปินตาสี (2547) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือก

เช่าหอพกัรายเดือนของนกัศึกษาสถาบนัราชภฎัล าปาง ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ไดแ้ก่ 

ลกัษณะการออกแบบ ความสวยงาม ความทนัสมยัของหอพกั รูปแบบการจดัพื้นท่ี การตกแต่ง

ภายในห้อง ความสะอาดโดยรวมของหอพกั การจดัพื้นท่ีใช้สอยของหอพกัอย่างเหมาะสม เป็น

ปัจจยัท่ีส่งเสริมตดัสินใจเลือกหอพกัของนกัศึกษา และหอพกัท่ีมีท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัมหาวิทยาลยั

นกัศึกษาจะใช้ในการตดัสินใจเลือกหอพกั เน่ืองจากนกัศึกษามีกิจกรรมบางคร้ังอาจใช้เวลาจนมืด

ค ่า นกัศึกษาตอ้งการความสะดวกในการเดินทาง เน่ืองจากนกัศึกษาส่วนใหญ่มีพาหนะท่ีใชใ้นการ

เดินทางเป็นรถจกัรยานและรถจกัรยานยนต ์นกัศึกษาจึงให้ความส าคญัต่อการเลือกหอพกัท่ีอยูใ่กล้

มหาวทิยาลยั สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของนภาภรณ์ หอมอ่อน (2545) ไดท้  าการศึกษาการตดัสินใจ

อยู่หอพกัของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง ผลการศึกษาพบว่า การตดัสินใจอยู่หอพกัของ

นกัศึกษาข้ึนอยู่กบัสภาพแวดล้อมของหอพกั ท่ีมีท าเลท่ีตั้งอยู่ใกลม้หาวิทยาลยั และแหล่งชุมชน 

เพราะนักศึกษาต้องการเดินทางโดยใช้เวลาน้อยท่ีสุด และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง          

ยามค ่าคืน ดงันั้นหอพกัควรมีการพฒันาปรับปรุงสถานท่ีของหอพกัอยูเ่สมอ เพื่อสามารถดึงความ

สนใจของนกัศึกษาใหเ้กิดการตดัสินใจเลือกหอพกั 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด นักศึกษาจะมีการหาข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกหอพัก 

ช่องทางในการรับขอ้มูลท่ีสะดวกไดแ้ก่ เว็ปไซด์ แผ่นพบั แผ่นป้ายประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริม

การตลาดของหอพกัจะมีผลต่อการตดัสินใจเลือกหอพกัของนักศึกษา หอพกัท่ีท าการส่งเสริม

การตลาดมากย่อมเป็นท่ีรู้จกัแก่นกัศึกษา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐพล กกก าแหง (2546) ได้

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนักศึกษาปริญญาตรีในการเลือกเขา้หอพกัในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาให้ความส าคญัในองค์ประกอบด้านการส่งเสริม

การตลาด คือ ใบ     โบรชวัร์หรือแผน่พบั โฆษณาทางวิทยุ ป้ายโปสเตอร์โฆษณา และโฆษณาทาง

เวบ็ไซด์ ดงันั้นหอพกัควรมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัหอพกัให้มากข้ึนเพื่อท่ีจะไดเ้ป็นท่ี

รู้จกัและสร้างช่ือเสียงใหก้บัหอพกั 

5. ดา้นบุคลากร นกัศึกษาตอ้งการบุคลากรของหอพกั ไดแ้ก่ เจา้ของหอพกั เจา้หนา้ท่ีดูแล
หอพกั ท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี น่าเช่ือถือ ไวว้างใจได ้เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกหอพกั
ของนกัศึกษา สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิตยา ปินตาสี (2547) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเช่า
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หอพกัรายเดือนของนกัศึกษาสถาบนัราชภฎัล าปาง ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นบุคคลากรท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกหอพกัของนกัศึกษา คือ ความอาใจใส่ของ เจา้ของหอ หรือผูดู้แล อธัยาศรัย 
ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ และความน่าเช่ือถือของเจา้ของหอ หรือผูดู้แลหอพกั ดงันั้นควรมีการดูแล
และเอาใจใส่ผูเ้ช่าหอพกัเป็นอยา่งดี เพื่อให้เกิดความประทบัในใจการเขา้หอพกั และสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2546) ท่ีกล่าวว่า พนกังานผูใ้ห้บริการ หรือบุคคลากรเป็นส่วน
ส าคญั มีบริการหลายชนิดท่ีเจาะจงใหลู้กคา้และพนกังาน ตอ้งมามีส่วนร่วมในการผลิตและส่งมอบ
การบริการพร้อมกนั ขาดฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได ้โดยมากลูกคา้จะประเมินคุณภาพของบริการจากการ
ติดต่อขอรับบริการจากพนกังาน ผูบ้ริการท่ีรู้ความส าคญัของบุคคลากร มกัจะทุ่มเทงบประมาณใน
การฝึกอบรมพนกังานและคดัเลือกคนท่ีมีคุณภาพ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา 
ท่ีวา่ ทศันคติเป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของ หรือความคิด ทศันคติ เป็นส่ิงท่ี
จะชักน าบุคคลให้เปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือเกิดการชักน าของผูท่ี้เคยใช้แล้ว ซ่ึงนักการตลาด
จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือการตลาด เพื่อก าหนดทัศนคติท่ีดีต่อผลิตภัณฑ์ หรือชักน าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในทศันคติทางบวกต่อผลิตภณัฑ์ ซ่ึงจะมีผลชักน าให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือสินค้า 
ดงันั้น การส่งเสริมการตลาดเป็นการสร้างให้ลูกคา้ เกิดทศันคติท่ีดี ต่อสินค้านั้น ๆ เม่ือลูกคา้มี
ทศันคติท่ีดีแลว้ ย่อมส่งผลดีต่อการส่งเสริมการตลาด ในดา้นของหอพกั หากหอพกัมีการส่งเสริม
การตลาดท่ีดี ลูกค้าก็จะมีความสนใจ และเลือกเช่าพกัได้ ดังนั้นการตดัสินใจเลือกหอพกัของ
นกัศึกษาท่ีส าคญัในเร่ืองของบุคคลากร ซ่ึงประกอบดว้ย เจา้ของหอพกั เจา้หนา้ท่ีหอพกั พนกังาน
ท าความสะอาด พนกังานรักษาความปลอดภยั ส่ิงท่ีผูเ้ขา้พกัตอ้งการคือ เจา้ของหอพกัจะตอ้งมีความ
น่าเช่ือถือ ไวว้างใจได ้และท่ีส าคญัตอ้งมีความเป็นมิตร 

6. ด้านการบริการ นกัศึกษาตดัสินใจเลือกหอพกัในเร่ืองของการมีบริการรักษาความ
ปลอดภยัและความรวดเร็วในการบริการเม่ือมีปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาน ้ าไม่ไหล ไฟฟ้าดบั ลืมคีย์
การ์ดเขา้ห้องของในหอพกัช ารุด และการให้บริการท าความสะอาด มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
ตดัสินใจเลือกหอพกั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ท่ีกล่าวถึงการ
บริการว่าเป็นการบริการเพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกคา้ได้รวดเร็วและประทบัใจ
ลูกค้า การบริการท่ีต้องการคือความคาดหวงัท่ีลูกค้าหวงัว่าจะได้รับ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีลูกค้ามีความ
ตอ้งการและเช่ือว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับบริการ หรือควรจะได้รับบริการ เช่น นักศึกษามี
ความคาดหวงัว่า จะไดส้ถานท่ีพกัใกลม้หาวิทยาลยั มีระบบสาธารณูปโภค พร้อมความรวดเร็วใน
การให้บริการ การมีพนักงานให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้ น หอพักควรมีการให้ความ
ความส าคญัในการให้บริการต่าง ๆ อย่างรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษา ผูเ้ช่าหอพกั 
เพราะการใหบ้ริการเป็นปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการตดัสินใจเลือกหอพกั 
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ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ืองกระบวนการตัดสินใจเลือกหอพกัเอกชน ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ถือเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัอย่างสูงเน่ืองจากเป็น

แหล่งสถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีตอ้งการของนกัศึกษา จ านวนนกัศึกษาท่ีเพิ่มข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ืองท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการท าธุรกิจน้ี จากการศึกษาสามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาใชป้ระโยชน์ 

และเป็นแนวทาง ให้แก่การประกอบธุรกิจหอพกั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ การ

วางแผนการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนสร้างความพึง

พอใจสูงสุด ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการศึกษาดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. หอพกัควรมีการพฒันาปรับปรุงตามปัจจยัท่ีมีส่วนส่งเสริมการตดัสินใจเลือกหอพกั

เอกชน ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้น

การสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นการบริการ น ามาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบั

หอพกั เพื่อเป็นการกระตุน้ความสนใจของนกัศึกษาใหเ้กิดการตดัสินใจเลือกหอพกั 

2. หอพกัควรมีการจดัสรรพื้นท่ีบริเวณดา้นล่างเพิ่มเติม เพื่อเป็นท่ีจอดรถของนกัศึกษา 

เน่ืองจากท่ีจอดรถไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัศึกษา ควรจดัสรรพื้นท่ีจอดรถส าหรับร้านคา้

ดา้นล่างหอ ท่ีจอดรถลูกคา้ภายนอกท่ีมาใชบ้ริการร้านคา้ และท่ีจอดรถส าหรับนกัศึกษาท่ีเช่าหอพกั 

ตอ้งมีการจดัระเบียบเร่ืองท่ีจอดรถอยา่งเคร่งครัด เพื่อไม่ใหค้นนอก เขา้มาจอดรถบริเวณหอพกั 

3. หอพกัควรมีระเบียบเร่ืองการใช้เสียงบนหอพกั และมีบทลงโทษเช่น การว่ากล่าว 

ตกัเตือน เชิญออกจากหอ หากนกัศึกษามีการฝ่าฝืน เพราะมีนกัศึกษาบางคนใชเ้สียงดงัรบกวนเวลา

กลางคืน เช่น เปิดทีวเีสียงดงั เปิดวทิยเุสียงดงั เป็นการรบกวนนกัศึกษาอ่ืน ท่ีใชช่้วงเวลากลางคืนใน

การพกัผอ่น หรืออ่านหนงัสือสอบ หอพกัอาจมีการสร้างห้องเก็บเสียงไวส้ าหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งท า

กิจกรรมท่ีตอ้งใชเ้สียงดงัไวบ้ริการเป็นหอ้งรวม ก็จะสามารถแกปั้ญหาเสียงดงัรบกวนได ้
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ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ท าวิจยัคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษารูปแบบการให้บริการของหอพกัในเชิงรุก ของ

หอพกัเปิดใหม่เพื่อศึกษาการบริหารกิจการของคู่แข่ง และน าขอ้มูลจากการวิจยัมาวิเคราะห์หาจุด

แขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันาหอพกัต่อไป 

2. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษากระบวนการเลือกหอพกัเอกชนของนักศึกษาใน

การศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบความตอ้งการของนักศึกษาท่ีอาศยัอยู่ในหอพกัของ

มหาวิทยาลยั เปรียบเทียบถึงความตอ้งการของนกัศึกษาท่ีมีต่อหอพกั ทั้งสองแบบ เพื่อน ามาเป็น

เกณฑใ์นการสร้างมาตรฐานของหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัในอนาคต 

3. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี พื้นท่ีศึกษาอยูบ่ริเวณดา้นหนา้มหาวิทยาลยัมีหอพกั เป็นจ านวน

มาก การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเกิดข้ึนของหอพกั ท่ีมีต่อชุมชน

ท่ีอยู่เดิม เพื่อหาผลกระทบ และการปรับตวัของชุมชน ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้หอพกั

สามารถอยูร่่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งสันติสุข 
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แนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลกึ  (In-depth Interview) 

 
เร่ือง 

กระบวนการตัดสินใจในการเลอืกหอพกัเอกชนของนักศึกษามหาวทิยาลัยศิลปากร 
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ 

  
ส่วนที ่1 แนวค าถามส าหรับ กระบวนการเลอืกหอพกัเอกชนของนักศึกษา 

มหาวทิยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ 
 

กระบวนการเลอืกหอพกั 
1. กระบวนการเลือกหอพกัเอกชนของนกัศึกษา 

1.1   เลือกหอพกันอกเพราะเหตุผลใด 
1.2   มีใครแนะน ามา 
1.3   ในการเลือกหอพกัมีกระบวนการเลือกหอพกัอยา่งไร 
1.4   ปัจจยัดงัต่อไปน้ีมีผลต่อกระบวนการเลือกหอพกัอยา่งไร 
 1.4.1   เลือกหอพกัน้ีเพราะอะไร 
 1.4.2   ราคามีผลต่อกระบวนการเลือกพกัอยา่งไร 
 1.4.3   สถานท่ีตั้งของหอพกัมีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงไรและมีผลต่อ
กระบวนการเลือกเช่าพกัอยา่งไร 
 1.4.4 หอพกัท่ีเช่าน้ีมีแรงจูงใจท่ีแตกต่างจากหอพกัอ่ืนอยา่งไรและมีผลต่อ
กระบวนการเลือกเช่าพกัอยา่งไร 
 1.4.5 ลกัษณะภายนอก บรรยากาศหอพกั    ความร่มร่ืน สวนหยอ่ม   ความ
สะดวกสบาย ส่ิงอ านวยความสะดวก เป็นท่ีน่าพอใจมากนอ้ยเพียงใด 
 1.4.6 พนกังานของหอพกัเป็นอยา่งไรมีความเป็นกนัเองมากนอ้งเพียงใด มีการ
ช่วยเหลืออยา่งทนัท่วงทีหรือไม่อยา่งไร 
  (1) เจา้ของหอพกั 
  (2) เจา้หนา้ท่ีดูแลความเรียบร้อยของหอพกั 
  (3) เจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาความปลอดภยั 
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 1.4.7 กระบวนการเช่าหอพกั การติดต่อประสานงาน กบัเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่จะเป็น
การติดต่อห้องพกั สอบถามขอ้มูลค่าใชจ่้าย ระยะเวลาในการเฝ้ารอ เป็นอยา่งไร 
  (1) การติดต่อขอดูห้องพกั 
  (2) สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม 
  (3) ค่ามดัจ า 
 1.4.8 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมกระบวนการเลือกหอพกัเอกชน ของนกัศึกษา 
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แนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลกึ  (In-depth Interview) 
 

เร่ือง 
กระบวนการตัดสินใจในการเลอืกหอพกัเอกชนของนักศึกษามหาวทิยาลัยศิลปากร 

วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ 
 

ส่วนที ่ 2 แนวค าถามส าหรับผู้ประกอบการหอพกัเอกชน 
 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ประกอบการหอพกัเอกชน 

1. ช่ือหอพกั 
2. ท่ีอยู ่ , ระยะทางความห่างจากหอพกัถึงมหาวทิยาลยั 
3. จ านวนหอ้งพกัทั้งหมด 
4.ขนาดของหอ้ง 
5. อตัราค่าเช่าห้องพกั 

-หอ้งธรรมดา(หอ้งพดัลม)…………………บาทต่อเดือน 
-หอ้งพิเศษ(แอร์)...........................................บาทต่อเดือน 

6. ค่าน ้า หน่วยละ........................................................บาท 
7. ค่าไฟ หน่วยละ........................................................บาท 
8. ขั้นตอนในการเขา้พกั 

  - การจ่ายมดัจ าค่าหอ้งล่วงหนา้เป็นอยา่งไร 
  - กฎระเบียบ  ขอ้หา้มใดๆในการเช่าห้องพกั 
  - การช าระ   ก าหนดการช าระ 
 9. มีการท าการโฆษณาอยา่งไร 
 10. มีรายการส่งเสริมการขายอยา่งไร 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ – สกุล  นางสาววรัิชนี เขียวอ่อน 

วนั เดือน ปีเกิด 13 ธนัวาคม 2524 

ท่ีอยู ่   20  ส่ีแยกสนามจทัร์  พระปฐมเจดีย ์ อ าเภอ เมือง  นครปฐม 73000 

ประวตัิการศึกษา  

พ.ศ. 2547  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

พ.ศ. 2550  ศึกษาต่อระดบัปริญญาศิลปศาสตรมหาบญัฑิต 

   สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชน บณัฑิตวทิยาลยั 

    มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ประวตัิการท างาน 

พ.ศ. 2547 – 2552  ประกอบกิจการส่วนตวั 

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั  เจา้หนา้ท่ีอ านวยบริการ ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขานครปฐม 
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