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 การศึกษาวิจยัครังนีมีความมุ่งหมาย 1) เพือศึกษาการตดัสินใจเช่าหอพกั ดา้นลกัษณะ
หอพกั ดา้นราคา ดา้นทาํเลทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการและดา้นสิงอาํนวยความ
สะดวก ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน และ 2) เพือเปรียบเทียบการ
ตดัสินใจเช่าหอพกั ดา้นลกัษณะหอพกั ดา้นราคา ดา้นทาํเลทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการ
บริการและด้านสิงอํานวยความสะดวกของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาํแพงแสน จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ อายุ คณะทีกาํลงัศึกษา ภูมิลาํเนา รายได้
ผูป้กครองต่อเดือนและรายได้นักศึกษาต่อเดือน เก็บรวมรวมโดยใช้แบบสอบถาม นักศึกษา
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน จาํนวน 382 คน ซึงผูว้ิจยัสร้างขึน สถิติทีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน สถิติทดสอบเอฟ และการเปรียบเทียบเชิงซอ้นตามวธีิการของเชฟเฟ่  

ผลการศึกษาพบวา่  
1. การตัดสินใจเช่าหอพกัของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กาํแพงแสน ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และเมือพิจารณารายดา้นโดยเรียงตามลาํดบั
ค่าเฉลียไดด้งันี ดา้นการบริการ ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก ดา้นลกัษณะหอพกั ดา้นราคา ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และดา้นทาํเลทีตงั ตามลาํดบั 

2. เมือเปรียบเทียบการตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตกาํแพงแสน จาํแนกตามเพศ อาย ุภูมิลาํเนา ไม่แตกต่างกนั และเมือจาํแนกตามคณะทีกาํลงั
ศึกษา รายไดผู้ป้กครองต่อเดือน และรายไดน้กัศึกษาต่อเดือน แตกต่างกนั 
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 The research aims to 1) to study of decision making process in renting a 
dormitory of students at Kasetsart University Kampaengsaen Campus cover 6 factor : 
dormitory style price location marketing promotion service and facility 2) compare the decision 
making process in renting a dormitory for students at Kasetsart University Kampaengsaen 
Campus by gender age faculty domicile monthly parent’s revenue and monthly student’s 
revenue. The 382 samples used consisted of dormitory students at Kasetsart University 
Kampaengsaen Campus. The tool used in the research are the questionnaire .The statistics 
which are used to analyze the data set are percentile , mean , standard deviation , t-test 
analysis of variances and Scheffe’s method.  

 
The findings indicated that:  
1. overall and for each individual aspect of said factors affecting the decision 

were rated high ranging in descending order as follows : service facility dormitory style price 
marketing promotion and location. 

2. the comparision results of the decision making process in renting a dormitory 
for students at Kasetsart University Kampaengsaen Campus by gender age domicile showed 
no statistically significant difference and faculty monthly parent’s revenue and monthly 
student’s revenue showed statistically significant difference  
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