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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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บทท ี1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ทีอยูอ่าศยัเป็นสิงสําคญัยิงสําหรับมนุษยทุ์กคน เนืองจากสัญชาติญาณของมนุษยจ์ะอยู่
กนัเป็นครอบครัวโดยมีพอ่ แม่หรือญาติผูใ้หญ่เป็นผูดู้แลเด็กๆเมือเติบโตก็จะยา้ยไปสร้างครอบครัว
ใหม่ โดยมีทีอยู่อาศยัหรือทีเรียกกนัว่า “บา้น” เป็นศูนยร์วมของครอบครัว ปัจจุบนัทีอยู่อาศยั
นบัเป็นปัจจยัหลกัในการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน เนืองจากทีอยูอ่าศยัมิไดเ้ป็นแค่ศูนยร์วม
ของครอบครัวและสถานทีหลบันอนเท่านนั แต่ยงัเป็นเครืองกระตุน้ให้เกิดการออมและการลงทุน
แลกเกิดการพฒันาดา้นสังคมและสิงแวดลอ้ม ดงันนัการเลือกทีอยูอ่าศยัจึงเป็นสิงสาํคญัอยา่งยิงทีจะ
ทาํใหม้นุษยมี์คุณภาพชีวติทีดี โดยเฉพาะในช่วงทีเป็นนกัเรียนและนกัศึกษา ซึงถือเป็นช่วงหวัเลียว
หวัต่อในการเติบโตเป็นกาํลงัของชาติจาํเป็นทีจะตอ้งมีทีอยู่อาศยัทีเหมาะสม มีสิงแวดลอ้มทีดีทงั
สถานศึกษาและทีอยูอ่าศยัเพือใหคุ้ณภาพชีวติมีการพฒันาไปในทางทีดี 
 ระบบการศึกษาไดพ้ฒันาไปอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง กระจายไปตามจงัหวดัต่างๆ 
แต่ก็ยงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของนกัศึกษา เป็นสาเหตุให้นกัศึกษาตอ้งเดินทางเพือศึกษาต่อที
เมืองหลวง หรือจงัหวดัใหญ่ๆ ตามภูมิภาคทีมีความเจริญในดา้นการศึกษา นกัเรียนและนกัศึกษา
บางส่วนทีมีทีพกัห่างไกลจากสถานศึกษาและส่วนหนึงมาจากต่างจงัหวดั จึงตอ้งใช้บริการทีพกัที
อยู่ใกล้กับสถานศึกษา  ซึงทีพักมีให้เลือกอยู่หลายประเภท  เ ช่น  บ้านเช่า  แมนชัน  แฟลต                    
อพาร์ตเมนท์และหอพกั  เป็นต้น หอพกัเป็นทางเลือกทีได้รับความนิยมจากนักศึกษาเพราะ
เปรียบเสมือนเป็นบา้นแห่งทีสองของนกัศึกษา เป็นส่วนหนึงทีประสบระหวา่งชีวิตนอกห้องเรียน
ของนกัศึกษา เป็นสถานทีนกัเรียนและนกัศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาอยูน่านมากวา่ในสถานศึกษา เจา้ของ
หรือผูจ้ดัการหอพกัตอ้งทาํหนา้ทีเปรียบเสมือนผูป้กครองของนกัศึกษา เพราะจะตอ้งดูแลหอพกัให้
มีส่วนเสริมการศึกษาดา้นสิงแวดลอ้ม และส่งเสริมให้นกัศึกษาไดพ้ฒันาชีวิตให้สมบูรณ์ เห็นชีวิต
ในแนวกวา้งและสร้างทศันคติทีดี  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน  เป็นสถาบันทีตังอยู่ทีอ ําเภอ
กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ไดท้าํการเปิดรับนักศึกษาเขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยัเพิมขึนอย่าง
ต่อเนืองทุกปีทาํใหป้ระชาชนทวัประเทศสนใจทีจะเขา้มาศึกษาหาความรู้เป็นจาํนวนมาก 
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โดยประชาชนทีเขา้มาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกาํแพงแสน ย่อมมี
ความตอ้งการทีพกัอาศยั โดยหอพกัภายในมหาวิทยาลยัมีจาํนวนห้องพกัไม่เพียงพอกับจาํนวน
นกัศึกษาและค่อนขา้งมีสภาพแออดัในแต่ละห้องพกั จึงทาํให้นกัศึกษาส่วนใหญ่จะเลือกเช่าทีพกั
อาศยันอกมหาวทิยาลยั 
 อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม มีทีพกัอาศยัทีเปิดให้เช่าพกั ทงัในรูปแบบให้เช่า 
บา้นเช่า แมนชนั แฟลต อพาร์ตเมนทแ์ละหอพกั ในส่วนของลูกคา้หอพกันนั มีทงับุคคลทวัไปและ
นกัศึกษา ส่วนใหญ่พบวา่เป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ซึงการ
ดาํเนินธุรกิจหอพกัมีแนวโนม้ทีจะมีการก่อสร้างหอพกัเพิมขึนทุกปี เพือสนองตอบความตอ้งการที
พกัของนกัศึกษาทีเขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกาํแพงแสนทีมีจาํนวนมาก 
ดว้ยเหตุนีจึงทาํใหเ้กิดการแข่งขนัในดา้นการใหบ้ริการระหวา่งผูใ้หบ้ริการดว้ยกนัเอง  
 ดังนันการทราบถึงการตัด สินใจในการ เ ลือก เ ช่ าหอพักของนัก ศึกษาของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม จะช่วยให้ทราบขอ้มูลเกียวกบั
ปัจจยัต่างๆทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหอพกั ซึงสามารถนาํผลทีไดจ้ากการวิจยัมาใชเ้ป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาอาคารสถานที ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่ผูบ้ริหารหอพกัใน
การกําหนดกลยุทธ์และวางแผนงานด้านการตลาด  เพือให้สามารถบริหารหอพักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน ทาํให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขนั อีกทงัยงัเป็นประโยชน์ต่อผูที้
สนใจจะลงทุนธุรกิจประเภทหอพกัอีกดว้ย 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพือศึกษาการตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาํแพงแสน ดา้นลกัษณะหอพกั ดา้นราคา ดา้นทาํเลทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการ
และดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 
 2.  เพือเปรียบเทียบการตดัสินใจเช่าหอพกัของนักศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกาํแพงแสน ดา้นลกัษณะหอพกั ดา้นราคา ดา้นทาํเลทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
การบริการและด้านสิงอาํนวยความสะดวก จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุ              
คณะทีกาํลงัศึกษา ภูมิลาํเนา รายไดผู้ป้กครองต่อเดือน และรายไดน้กัศึกษาต่อเดือน  
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คําถามการวจัิย 
 1.  นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ทีมีลกัษณะส่วน
บุคคลทีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเช่าหอพกั แตกต่างกนัอยา่งไร 
 2.  นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ให้ความสําคญักบั
ปัจจยัเรืองใดในการตดัสินใจเช่าหอพกั 
   
สมมติฐานของการวจัิย 
 1.  การตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาํแพงแสน แตกต่างกนัตามลกัษณะส่วนบุคคล ดงันี 

1.1 นกัศึกษาชายและหญิงมีการตดัสินใจเช่าหอพกัดา้นลกัษณะหอพกั ดา้นราคา 
ดา้นทาํเลทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการ และดา้นสิงอาํนวยความสะดวกแตกต่าง
กนั 

1.2 นกัศึกษาทีมีอายุต่างกนัมีการตดัสินใจเช่าหอพกัดา้นลกัษณะหอพกั ดา้นราคา 
ดา้นทาํเลทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการ และดา้นสิงอาํนวยความสะดวกแตกต่าง
กนั 

1.3 นกัศึกษาทีศึกษาคณะต่างกนัมีการตดัสินใจเช่าหอพกั ดา้นลกัษณะหอพกั ดา้น
ราคา ด้านทาํเลทีตงั ด้านการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการ และดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 
แตกต่างกนั 

1.4 นกัศึกษาทีมาจากภูมิลาํเนาต่างกนัมีการตดัสินใจเช่าหอพกั ดา้นลกัษณะหอพกั 
ดา้นราคา ดา้นทาํเลทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการ และดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 
แตกต่างกนั 

1.5 รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือนทีต่างกนัมีการตดัสินใจเช่าหอพกั ดา้นลกัษณะ
หอพกั ดา้นราคา ดา้นทาํเลทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการ และดา้นสิงอาํนวยความ
สะดวก แตกต่างกนั 

1.6 นักศึกษาทีมีรายได้ต่อเดือนต่างกนัมีการตดัสินใจเช่าหอพกั ด้านลกัษณะ
หอพกั ดา้นราคา ดา้นทาํเลทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการ และดา้นสิงอาํนวยความ
สะดวก แตกต่างกนั 
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ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
 1.  ทาํใหท้ราบถึงการตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
 2. ผลการวิจยัทีได้จะเป็นแนวทางในการใช้ปรับปรุง  และพฒันาหอพกัสําหรับ
ผูป้ระกอบการกิจการหอพกัทีมีนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสนเช่าอาศยั
อยูไ่ด ้
 3.  ผลการวจิยัทีไดส้ามารถใชเ้ป็นแนวทางพฒันาหอพกัสาํหรับผูที้สนใจธุรกิจหอพกัที
มีนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสนเช่าอาศยัอยูไ่ด ้
 4.  ผูป้ระกอบการกิจการหอพกัหรือผูที้สนใจกิจการหอพกั สามารถนาํผลการวิจยัไป
ใชเ้ป็นแนวทาง ปรับปรุงและพฒันาหอพกัทีตงัอยูใ่กลม้หาวทิยาลยัอืนๆได ้
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1.  ขอบเขตด้านเนือหา  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบั
การศึกษาการตดัสินใจในการเลือกเช่าหอพกัของนักศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยมีตวัแปรทีใชใ้นการวจิยัดงันี 
 1.1 ตวัแปรตน้/ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
  1.1.1 เพศ 
  1.1.2 อาย ุ
  1.1.3 คณะทีกาํลงัศึกษา 
  1.1.4 ภูมิลาํเนา 
  1.1.5 รายไดผู้ป้กครองต่อเดือน 
  1.1.6 รายไดต่้อเดือน 
 1.2 ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย การตดัสินใจเช่าหอพกั แบ่งออกเป็น 6 ดา้น คือ 
  1.2.1 ดา้นลกัษณะหอพกั 
  1.2.2 ดา้นราคา 
  1.2.3 ดา้นทาํเลทีตงัและสภาพแวดลอ้ม 
  1.2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
  1.2.5 ดา้นการบริการ 
  1.2.6 ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 
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 2.  ขอบเขตดา้นประชากร  ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน จาํนวน 8,092 คน (กองบริการนกัศึกษา
, 2554)  
 3.  ขอบเขตดา้นพืนที  พืนทีในการศึกษา คือ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
 4.  ขอบเขตดา้นเวลา  ดาํเนินการศึกษาตงัแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลาทงัสิน 14 เดือน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 
 
คําจํากดัความทใีช้ในการวจัิย 
 เพือใหเ้กิดความเขา้ใจทีตรงกนัระหวา่งผูว้จิยั และผูอ่้านรายงาน จึงไดใ้ห้คาํจาํกดัความ
ของการศึกษา ดงันี 
 1.  หอพกั หมายถึง สถานทีทีให้บริการให้เช่าหอพกัอาศยั โดยการชาํระเงินเป็นราย
เดือน ซึงตังอยู่นอกพืนทีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ในเขตอาํเภอ
กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

2. นักศึกษา  หมายถึง  ผู ้ซึงอยู่ระหว่างการศึกษาตังแต่ระดับปริญญาตรี ของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน 
 3.  ลกัษณะส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะทวัไปของนกัศึกษา ไดแ้ก่ เพศ อายุ คณะที
กาํลงัศึกษา ภูมิลาํเนา รายไดผู้ป้กครองต่อเดือน และรายไดน้กัศึกษาต่อเดือน 
 4.  การตดัสินใจเช่าหอพกั หมายถึง กระบวนการคิดอยา่งมีเหตุมีผล ในการเลือกแนว
ทางการปฏิบติัทีถูกตอ้งเหมาะสม หรือพอใจเพือจะไดน้าํไปสู่การปฏิบติัให้บรรลุตามวตัถุประสงค์
ทีตอ้งการหรือแกปั้ญหาได ้ในการศึกษาครังนีประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะหอพกั ดา้นราคา ดา้นทาํเล
ทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการ และดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 
 4.1 ดา้นลกัษณะหอพกั หมายถึง การตดัสินใจเช่าหอพกั โดยคาํนึงถึงสภาพทวัไป
ของหอพกั โดยผูเ้ช่าสามารถรับรู้ได้ทงัในลกัษณะทีมีตวัตนและไม่มีตวัตน ได้แก่ ชือเสียงของ
หอพกั  การออกแบบและการตกแต่งภายใน และภายนอกหอพกั สภาพโดยทวัไปภายในหอ้งพกั 
 4.2 ดา้นราคา หมายถึง การตดัสินใจเช่าหอพกัโดยคาํนึงถึงค่าใชจ่้ายทงัหมดในการ
เขา้มาเช่าพกัอาศยั เช่น ค่าเช่ารายเดือน ค่านาํ ค่าไฟฟ้า ค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ รวมไปถึงการ
ยดืหยุน่ในการเก็บค่าเช่า 
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 4.3 ดา้นทาํเลทีตงั หมายถึง การตดัสินใจเช่าหอพกัโดยคาํนึงถึงสถานทีตงัของ
หอพกั โดยทาํเลทีตงัหอพกัควรใกลส้ถานศึกษา ตลาด ร้านอาหาร สถานพยาบาลและแหล่งบนัเทิง
กลางคืน เป็นตน้  
 4.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด หมายถึง การตดัสินใจเช่าหอพกัโดยคาํนึงถึงการ
ติดต่อสือสารขอ้มูลระหว่างผูใ้ห้บริการหอพกัและผูที้ต้องการใช้บริการ เพือสร้างทศันคติและ
พฤติกรรมการซือและกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการเกิดขึน ไดแ้ก่ การส่งเสริมการขาย เช่น การให้
ส่วนลดค่าใชจ่้ายต่างๆในหอพกั เป็นตน้ การโฆษณา การจดังานเลียงสังสรรคก์ารแจกของขวญัและ
มีค่านายหนา้ใหแ้ก่ผูแ้นะนาํลูกคา้ 
 4.5 ดา้นการบริการ หมายถึง การตดัสินใจเช่าหอพกัโดยคาํนึงถึงขนัตอนหรือ
รูปแบบในการให้บริการหอพกั เช่น การให้คาํแนะนาํต่างๆแก่ผูเ้ช่า ความสะดวกรวดเร็วในการ
บริการ รวมไปถึงการบริการจากบุคลากรของหอพักในหน้าทีต่างๆ ได้แก่ พนักงานรักษาความ
ปลอดภยั พนกังานทาํความสะอาด 
 4.6 ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก หมายถึง การตดัสินใจเช่าหอพกัโดยคาํนึงถึงสิงที
หอพกัให้บริการเพิมเติมเพือเพิมความสะดวกสบายแก่ผูเ้ช่า ไม่วา่จะเป็นภายในห้องพกั เช่น การมี
เครืองปรับอากาศ  ความครบครันของเฟอร์นิเจอร์  โทรศัพท์ติดต่อภายในห้องพกั บริการ
อินเตอร์เน็ตเป็นตน้ หรือ ภายในบริเวณหอพกั เช่น มีร้านคา้สะดวกซือ ร้านอาหาร ร้านซักรีด มี
เครืองซกัผา้อตัโนมติั การใชร้ะบบ Key Card ในการเขา้-ออกหอพกั  
 5.  กรุงเทพ/ปริมณฑล หมายถึง เขตเมืองของกรุงเทพมหานครหรือจงัหวดัทีตงัอยู่
โดยรอบ ได้แก่ จงัหวดันครปฐม จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัสมุทรปราการ และ
จงัหวดัสมุทรสาคร 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การวจิยัเรืองการตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาํแพงแสน จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด
สาํหรับการวจิยั ไดด้งันี 
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                 ตัวแปรอสิระ                                                                        ตัวแปรตาม 
 
                                                                                
 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. คณะทีกาํลงัศึกษา 
4. ภูมิลาํเนา 
5. รายไดผู้ป้กครองต่อเดือน 
6.รายไดต่้อเดือน 

 

การตัดสินใจเช่าหอพกั 
 

1. ดา้นลกัษณะหอพกั 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นทาํเลทีตงั 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นการบริการ 
6. ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 
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บทท ี  
 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
   

 การศึกษาค้นคว้าอิสระเรืองการตัดสินใจในการเลือกเช่าหอพักของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม นนัผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคิดทฤษฏีและ
ผลงานวจิยัทีเกียวขอ้งเป็นแนวทางในการศึกษา ดงัต่อไปนี 

 1.  ขอ้มูลเกียวกบัธุรกิจหอพกั 

 2.  แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจ  

 3.  ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

 4.  แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 5.  แนวคิดเกียวกบัคุณภาพสาํหรับการใหบ้ริการ 

 6.  แนวคิดเกียวกบัการเลือกทีพกัอาศยัและหอพกั 

 7.  งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

1.  ข้อมูลเกยีวกบัธุรกจิหอพกั 
 งานดา้นหอพกัเป็นบริการทีจดัให้กบันกัศึกษาทีมีความจาํเป็นตอ้งอาศยัอยู่ในหอพกั
ของมหาวิทยาลยัเป็นการบริการดงัเดิมมีมาตงัแต่การก่อตงัมหาวิทยาลยัในรูปแบบสากล ถา้ศึกษา
จากประวติัอุดมศึกษาแลว้จะทราบวา่นกัเรียน/นกัศึกษาสมยัศตวรรษที 9 – 12 ทีจะไปเรียนในระดบั
มหาวิทยาลัย จาํเป็นต้องเดินทางจากประเทศของตนเองไปศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยชาเลอโน 
(Salerno) หรือมหาวทิยาลยัโบโลญา (Bologna) นกัศึกษาจาํเป็นตอ้งพกัอยูที่มหาวิทยาลยัจดัให้ เพือ
ไม่ใหถู้กชาวเมืองเอารัดเอาเปรียบ 

 ในประเทศไทยเนืองจากไดมี้ประชาชนจดัตงัหอพกัขึนเพือรับนกัศึกษาทีเดินทางจาก
จงัหวดัต่างๆ เขา้มาศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาต่างๆของกรุงเทพมหานครเป็นจาํนวนมาก ใน
ขนัตน้กิจการดา้นหอพกัไดเ้กิดขึนเฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านนั ต่อมารัฐบาลไดข้ยายการศึกษา
ออกไปสู่ภูมิภาคอยา่งกวา้งขวาง สถานศึกษาระดบัมหาวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัไดรั้บการจดัตงัขึน
ในหลายจงัหวดัทุกภาคทวัประเทศ จึงมีเยาวชนจากทีต่างๆ ไปรับการศึกษาสําหรับผูห่้างไกลก็ตอ้ง
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ไปอาศยัตามหอพกัทีตงัอยูใ่กลส้ถานศึกษาเป็นผลใหผู้จ้ดัตงัหอพกัขึนในทอ้งทีหลายจงัหวดัทุกภาค
ทวัประเทศ 

 สํานกัคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมายกองที ) เห็นวา่สถานศึกษาทีที
เป็นหอพกั ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัหอพกั พ.ศ.  ไดแ้ก่ สถานทีมีลกัษณะดงัต่อไปนี 

 .  เป็นสถานทีทีจดัขึนเพือรับผูพ้กัตงัแต่  คน ขึนไป 

  .  ผูพ้กัเป็นผูซึ้งอยูใ่นระหวา่งการศึกษา 
ตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 3.  ผูพ้กัอยูใ่นหอพกัโดยใหท้รัพยสิ์นตอบแทน 

 4.  มิใช่หอพกัของกระทรวง ทบวง กรม หรือหอพกัทีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 ลกัษณะเฉพาะของหอพกั คือ เป็นสถานทีทีจดัขึนเพือรับผูพ้กั โดยจะตอ้งมีลกัษณะ
สาํคญั 2 ประการ คือ 

 1. มีการจดัสถานทีขึนเพือรับผูพ้กั เช่น มีห้องนอนและเครืองใช้ในการนอนหลบั 
หอ้งนาํและหอ้งส้วม เป็นตน้ 

 2.  เจา้ของมีเจตนารับผูพ้กัเพือเอาค่าตอบแทน 

 กล่าวโดยสรุป ไม่ว่าผูป้ระกอบการเกียวกบัหอพกัหรือกิจการทีมีลกัษณะคลา้ยหอพกั 
แต่มีชือเรียกต่างกนัไป เช่น บา้นใหเ้ช่า หอ้งแบ่งให้เช่า เกสตเ์ฮาส์ แมนชนั หรือคอนโดมิเนียม เป็น
ต้น หากมีการดาํเนินการเข้าข่ายประเด็นดังกล่าวข้างต้น ผูป้ระกอบกิจการจะต้องอยู่ในความ
ควบคุมของพระราชบญัญติัหอพกั พ.ศ. 2507  

   

2.  แนวคิดและทฤษฎเีกียวกับการตัดสินใจ  
 2.1 ความหมายของการตดัสินใจ 

จากการศึกษาความหมายของการตดัสินใจพบวา่มีผูใ้หค้วามหมายไวส้รุปไดด้งันี 

นภาภรณ์ หอมอ่อน (2545: 16) ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจไว ้ดงันี 

1.  การตดัสินใจของบุคคลจะขึนอยูก่บัคุณลกัษณะเฉพาะตวัของผูที้จะตดัสินใจ 
ไดแ้ก่ ประสบการณ์ การรับรู้ ค่านิยม ลกัษณะนิสัย อารมณ์ ทศันคติ ระดบัการศึกษา คุณลกัษณะ
ส่วนบุคคล หรือบุคลิกภาพ ความพร้อมหรือวุฒิภาวะ  ความเชือ ความรู้หรือความรอบรู้ ความ
เชือมนัในตนเอง ปรัชญาในการดาํเนินชีวติของแต่ละบุคคล และตอ้งการใหต้วัเองเป็นศูนยก์ลาง 

2.  การตดัสินใจของบุคคลจะขึนกบัสภาพแวดลอ้มทีบุคคลนนัอาศยัอยู่ ไดแ้ก่ 
เวลา สถานที สภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 
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3.  การตดัสินใจของบุคคลจะขึนอยูก่บัอิทธิพลกลุ่มเพือนทีผูท้าํการตดัสินใจไดค้บ
หาสมาคมอยู่จะเห็นได้ว่า แนวคิดเกียวกับการตดัสินใจดังกล่าว จะเริมจากปัญหาทีจะเกิดขึน 
ทางเลือกของปัญหา การประเมินทางเลือกของปัญหา พร้อมทงัการแกไ้ขปัญหาทีถูกตอ้ง 

จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ ์(2543, อา้งถึงใน นภาภรณ์ หอมอ่อน 2545: 18) ไดก้ล่าว
วา่การตดัสินใจเป็นการกระทาํอย่างรอบคอบในการเลือกจากทรัพยากรทีมีอยู ่โดยมีวตัถุประสงค์
เพือใหบ้รรลุเป้าหมายทีตงัไว ้จากความหมายของการตดัสินใจมีแนวคิด 3 ประการ คือ 

1.  การตดัสินใจรวมถึงการเลือก ถา้หากมีสิงเลือกเพียงสิงเดียวการตดัสินใจยอ่ม
เป็นไปไม่ได ้

2.  การตดัสินใจเป็นกระบวนการดา้นความคิดทีจะตอ้งมีความละเอียดสุขุม
รอบคอบ เพราะอารมณ์และองคป์ระกอบของจิตใตส้าํนึกมีอิทธิพลต่อกระบวนการความคิดนนั 

3.  การตดัสินใจเป็นเรืองของการกระทบทีมีจุดหมายเพียงให้ไดผ้ลลพัธ์และ
ความสาํเร็จทีตอ้งการและหวงัไว ้

 สุชาติ สังขเ์กษม (2543: 17) ไดใ้ห้ความหมายการตดัสินใจ คือ การเลือกทางเลือก
ทีสมดุลทีสุด ทางเลือกทีใหป้ระโยชน์สูงสุดและมีความเสียงทีพอยอมรับได ้

 พยอม วงค์สารศรี (2542: 97) กล่าวว่า การตดัสินใจกระบวนการเลือกแนวทาง
ปฏิบติัทีคิดวา่มีความเหมาะสมมาใชใ้นสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ 
 พิมลจรรย  ์นามวฒัน์ (2539: 236) กล่าววา่การตดัสินใจคือ การเลือกทีจะกระทาํ
อย่างใดอย่างหนึง จากการกระทาํหลายๆอย่างทีน่าจะเป็นไปได้นัน การตดัสินใจมีความสําคญั
เนืองจากกิจกรรมการบริหารทุกกิจกรรมตอ้งเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจทงัสิน 

 จุมพล หนิมพานิช (2539: 19) กล่าววา่ การตดัสินใจ หมายถึง ความคิดและการ
กระทาํต่างๆ ทีนาํไปสู่การตกลงในการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึงจากทางเลือกทีมีอยูห่ลายทาง 

 จากความหมายของการตัดสินใจข้างต้นพอสรุปได้ว่า การตัดสินใจหมายถึง 
ความคิดและการกระทาํต่างๆ ทีนําไปสู่การตกลงในการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึงจาก
ทางเลือกทีมีอยูห่ลายทาง การเลือกทางเลือกทีสมดุลทีสุด ทางเลือกในทีให้ประโยชน์สูงสุดและมี
ความเสียงทีพอยอมรับได ้
 2.2 ทฤษฎีการตดัสินใจ  

 ไซมอน (1971, อา้งถึงในนภาภรณ์ หอมอ่อน 2545: 13) กล่าวว่า กระบวนการ
บริหาร คือ กระบวนการของการตดัสินใจnไซมอนถือวา่การตดัสินใจเป็นหวัใจของการบริหาร และ
เป็นหนา้ทีและบทบาทสําคญัของผูบ้ริหารยิงตาํแหน่งสูงเท่าใด การตดัสินใจก็จะมีมากขึนตามไป
ดว้ย กระบวนการตดัสินใจสามารถจาํแนกเป็น 6 ขนัตอนดงันี 

   ส
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1.  การกาํหนดปัญหา คือ การกาํหนดปัญหา ผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจปัญหา วิเคราะห์
ขอบเขต และลกัษณะก่อนทีจะแกปั้ญหา ไดแ้ก่ รู้จกัปัญหา กาํหนดปัญหา และวเิคราะห์สถานการณ์ 
เป็นตน้ 

2.  คน้หาทางเลือก คือ การพฒันาทางเลือกมีทางเลือกเพือการปฏิบติัการถา้เป็น
เพียงวธีิเดียวในการทาํสิงใดสิงหนึง  

3.  การประเมินทางเลือก คือ การประเมินเพือเลือกทางเลือกทีจะบรรลุเป้าหมายได้
ดีทีสุด  

4.  ทาํการตดัสินใจ เมือมีหลายทางเลือกผูบ้ริหารสามารถใชห้ลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ 
ประสบการณ์ การทดลอง การวจิยั และการวเิคราะห์  

5.  การปฏิบติัการตามการตดัสินใจ คือจะตอ้งให้บุคคลทีเกียวขอ้งนันอยู่ใน
กระบวนการตดัสินใจดว้ย เมือทางเลือกมีการพฒันา และการประเมินผลพนกังานจะถือว่ามีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจนนั  

6.  การประเมินผลลพัธ์และการป้อนกลบั เป็นขนัตอนสุดทา้ยของการตดัสินใจ 
เป็นการประเมินผลลพัธ์ทีเกิดขึนจากการปฏิบติัตามการตดัสินใจ และคน้หาการป้อนกลบัเกียวกบั
การตดัสินใจ 

2.3 ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค  
สามารถแบ่งเป็นหวัขอ้ใหญ่ๆ โดยพิจารณาจากสิงแวดลอ้มภายนอกจนถึงสิงทีอยู่

ภายในจิตใจของผูบ้ริโภค สามารถสรุปไดเ้ป็น 5 ปัจจยัสาํคญั (ทิวา พงษธ์นไพบูลย ์และคณะ 2544: 

34) ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางจิตวิทยา ปัจจยัทางวฒันธรรม และปัจจยัทางการตลาด มี
รายละเอียด ดงันี 

2.3.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ทีทาํใหก้ารตดัสินใจซือแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

1.  อายุ จะเป็นตวักาํหนดความตอ้งการในสินคา้นนัๆ เช่น อาหารนม ตอ้ง
ดืมนมผงชงละลายสาํหรับเด็กทารก ครันเติบโตขึนก็เปลียนมาดืมนมชงละลายสําหรับเด็กโต มาถึง
วยัทาํงานเริมเปลียนมาดืมนมโยเกิร์ตเพือสุขภาพ ดังนันจะเห็นว่าสินค้าชนิดหนึงทีเหมาะกับ
ผูบ้ริโภควยัหนึงไม่ไดห้มายความวา่จะเหมาะกบัผูบ้ริโภควยัอืนดว้ย 

2.  วฎัจกัรของผูบ้ริโภค วฎัจกัรแต่ละช่วงชีวิตจะหมุนเวียนเปลียนไปตาม
อายุ และบทบาททีดาํรงอยู ่เช่น ช่วงเป็นเด็ก ช่วงวยัศึกษา ช่วงวยัทาํงาน เป็นตน้ แต่ละช่วงจงัหวะ
ชีวติเหล่านีทีจะเป็นตวักาํหนดความตอ้งการทีแตกต่างกนัไป 

3.  อาชีพของผูบ้ริโภค หากผูบ้ริโภคเป็นผูใ้ชแ้รงงาน ก็อาจไม่จาํเป็นตอ้ง
สนใจในวิถีความเป็นอยู่นอกจากเรืองขา้วปลาอาหาร และปัจจยั 4 แต่หากผูบ้ริโภคเป็นพนกังาน
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ของบริษัทเอกชน อาจมีความจาํเป็นต้องแต่งกายให้ดูดีสมสถานภาพ และยิงผูบ้ริโภคอยู่ใน
สถานภาพทีสูงขึนไปอีก สัญลกัษณ์ของความสาํเร็จทงัหลายก็จะยงิมีความจาํเป็นมากขึน 

4.  สภาวะการเงิน ในทีนี หมายถึง เงินเดือนจากการทาํงาน ยงัรวมถึงรายได้
อืนๆ เช่น เงินค่าจา้งพิเศษ เงินโบนสั เงินออม ผูบ้ริโภคทีมีสภาวะการเงินทีมนัคงยอ่มมีโอกาสเลือก
ซือผลิตภณัฑ์ไดม้ากกว่าผูที้มีสภาวะทางการเงินไม่มนัคง ส่งผลให้นกัการตลาดตอ้งทาํงานหนัก
มากขึนด้วยการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีตน้ทุนการผลิตทีตาํ เพือจะได้กาํหนดราคาได้
เหมาะสมกบัจาํนวนเงินในกระเป๋าของผูบ้ริโภค หากไม่สามารถรักษาราคาใหต้าํไดบ้ริษทัอาจตอ้งมี
บริการเสริมเพือใหผู้บ้ริโภคมีศกัยภาพเพียงพอทีจะซือผลิตภณัฑข์องบริษทั 

5.  รูปแบบการดาํเนินชีวิต ซึงมีอิทธิพลทาํให้เกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์ที
แตกต่างกนั เช่น รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูห้ญิงโสดทาํงาน ยอ่มตอ้งการผลิตภณัฑ์แตกต่างจาก
ผูห้ญิงแต่งงานมีลูกแลว้ทาํงาน ดงันนัรูปแบบการดาํเนินชีวิตจึงสะทอ้นในหลายแง่มุมทีเกียวขอ้ง
กบัผูบ้ริโภคนนัๆ ไม่ว่าจะเป็นเรืองชนชนัทางสังคม บุคลิกภาพ ความรู้สึกนึกคิด การใช้เวลาว่าง 
บทบาทของรูปแบบการดาํเนินชีวติจึงช่วยใหน้กัการตลาดทาํงานไดอ้ยา่งมีทิศทาง 

6.  บุคลิกภาพ หมายถึง ปัจจยัดา้นอุปนิสัยใจคน ซึงมีผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจซือ เช่น เป็นคนมีความเชือมนัในตวัเอง เป็นคนหัวแข็งยึดถือยึดมนั เป็นคนโอนอ่อน
ยอมรับการเปลียนแปลงได้ เมือทราบบุคลิกภาพของผูบ้ริโภคเป้าหมายแล้วก็สามารถกาํหนด
ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกนัได ้

2.3.2 ปัจจยัทางจิตวทิยา การตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค ขึนอยูก่บัปัจจยัทางจิตวิทยา  
ดงันี 

1.  แรงกระตุน้ มีทฤษฎีของนกัจิตวิทยาหลายท่านไดอ้ธิบายถึงแรงกระตุน้ที
สร้างความตอ้งการให้เกิดขึนกบัผูบ้ริโภค แต่ทีสามารถสร้างความชดัเจนมากทีสุดคือ ทฤษฎีลาํดบั
ขนัของความตอ้งการ ของอบัราฮมั มาสโลว ์ ซึงระบุว่าความตอ้งการของแต่ละบุคคลจะแตกต่าง
กนัในแต่ละลาํดบัขนั  ตงัแต่ลาํดบัขนัที 1 คือความตอ้งการทางกาย ไดแ้ก่ ปัจจยั 4 ลาํดบัที 2 คือ 
ความตอ้งการความมนัคงปลอดภยั ลาํดบัที 3 คือ ความตอ้งการความรัก ลาํดบัที 4 คือ ความตอ้งการ
ยอมรับนบัถือ และลาํดบัที 5  คือ ความตอ้งการความสําเร็จในชีวิต ทฤษฎีมาสโลวช่์วยให้นกัการ
ตลาดสามารถวางแผนงานไดว้า่ผลิตภณัฑข์องบริษทัตอบสนองความตอ้งการในลาํดบัขนัใด 

2. การรับรู้ และเรียนรู้ หมายถึง ข้อมูลความรู้จกัของผูบ้ริโภคทีมีต่อ
ผลิตภณัฑ ์

3.  ความเชือทียึดมนั อาจจะเป็นทงัทีมีเหตุผลสนับสนุนหรือปราศจาก
เหตุผลก็ได ้เช่น เชือวา่ผลิตภณัฑจ์าก SONY เป็นผลิตภณัฑที์มีนวตักรรมใหม่อยูเ่สมอ เป็นตน้ ส่วน
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ความเชือทีไม่มีเหตุผลแต่ถือมนัต่อๆ กนัมา เช่น ผงซักฟอกทีดีตอ้งมีฟองเยอะๆ ไม่ไดช่้วยให้ผา้
สะอาดขึนเลย ลา้งออกยาก ความเชือนีคงยากทีจะเปลียนแปลงได ้

2.3.3 ปัจจยัทางวฒันธรรม แยกเป็น 3 องคป์ระกอบยอ่ย คือ 

1.  วฒันธรรม วฒันธรรมเป็นปัจจยัพืนฐานทีกาํหนดพฤติกรรม ความ
ตอ้งการของกลุ่มชน ในสังคมอารยชนนนัความตอ้งการถูกกาํหนดดว้ยสัญชาตญาณ แต่ในสังคมที
มีลาํดบัขนัของการเรียนรู้ และมีการศึกษา วฒันธรรมตลอดจนธรรมเนียมนิยม จะเป็นเสมือนกรอบ
แห่งพฤติกรรมทีคอยควบคุมไม่ใหค้นดาํเนินชีวติหลุดออกนอกกรีตนอกรอย 

2.  วฒันธรรมยอ่ย นอกจากวฒันธรรมของชนส่วนใหญ่แลว้ ยงัมีวฒันธรรม
ของชนกลุ่มยอ่ย ซึงแต่ละกลุ่มจะส่งผลถึงการดาํเนินชีวติดว้ย 

3.  ชนชนัทางสังคม เป็นอีกวฒันธรรมหนึงทีปรากฏอยูใ่นทุกสังคมสามารถ
กาํหนดชนชนัทางสังคมไดจ้าก ชาติตระกูล การศึกษา อาชีพ รายได ้ความมงัคงั ชนชนัทางสังคม
แบ่งออกกวา้งๆ ได ้3 ระดบั คือ ชนชนัสูง ชนชนักลาง และชนชนัตาํ 

2.3.4 ปัจจยัทางสังคม สามารถพิจารณาแยกยอ่ยเป็นองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 

1.  ครอบครัว  เป็นหน่วยสังคมทีเล็กทีสุด แต่มีอิทธิพลต่อการกาํหนด
พฤติกรรม  และการตัดสินใจซือมากทีสุด การเกิดพฤติกรรมเลียนแบบก็เริมได้ง่ายทีสุดจาก
ครอบครัว 

2.  กลุ่มอา้งอิง หมายถึง กลุ่มชนทีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดพฤติกรรม 
สามารถแบ่งออกได ้4 ระดบั คือ กลุ่มอา้งอิงอยา่งไม่เป็นทางการ กลุ่มอา้งอิงอยา่งเป็นทางการ กลุ่ม
อา้งอิงทีใฝ่ฝันถึง และกลุ่มผูน้าํทางความคิด 

3.  บทบาทสถานภาพ เมือมนุษยมี์ชีวิตทีตอ้งเกียวขอ้งอยูใ่นสังคมเดียวกนั 
จึงส่งผลในแต่ละคนตอ้งมีบทบาทดาํรงไว ้เช่น เมือถึงวยัทาํงาน ก็เพิมบทบาทเป็นลูกนอ้งทีดีหรือ
เป็นหวัหนา้ทีดี ส่วนสถานภาพเป็นเรืองเกียวกบัตาํแหน่งหนา้ทีการงานและอาชีพ 

ในการวิจยัครังนีได้นาํปัจจยัส่วนบุคคลหรือทีเรียกว่าส่วนบุคคล มาใช้ใน
การสร้างกรอบแนวคิด เพือศึกษาการตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกาํแพงแสนโดยกาํหนดเป็นตวัแปรอิสระไดแ้ก่ เพศ อายุ คณะทีกาํลงัศึกษา ชนัปีทีกาํลงั
ศึกษา ภูมิลาํเนา รายไดผู้ป้กครองต่อเดือน และรายไดต่้อเดือน 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 43) อธิบายวา่มีปัจจยั 4 ประการดว้ยกนัทีมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซือของบริโภค ซึงปัจจยัดงักล่าว ไดแ้ก่ 

1.  ขอ้มูลข่าวสาร (Information) เพราะในการตดัสินใจซือสินคา้นนัผูบ้ริโภค
จาํเป็นจะตอ้งมีขอ้มูลเกียวกบัตวัสินคา้ ราคาสินคา้ และคุณลกัษณะต่างๆ ของตวัสินคา้ เป็นตน้ ซึง
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แหล่งขอ้มูลข่าวสารทีสําคญัแบ่งออกเป็น 2 แหล่ง คือ แหล่งทีโฆษณาเพือการคา้ และแหล่งทีมา
จากสังคม เช่น เพือน คนรู้จกั ครอบครัว ซึงไดมี้การพดูคุยแลกเปลียนขอ้มูล หรือบอกต่อ เป็นตน้ 

2. สังคมและกลุ่มทางสังคม (Social and group forces) ได้แก่ วฒันธรรม 
วฒันธรรมย่อย กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว ชนชันทางสังคม ปัจจยัดังกล่าวเป็นปัจจยัภายนอกทีมี
อิทธิพลโดยตรงต่อการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค 

3.  แรงผลกัดนัดา้นจิตวิทยา (Psychological  forces) ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้           
การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทศันคติของผูบ้ริโภค ซึงเป็นปัจจยัภายในทีจะผลักดันให้เกิดความ
ตอ้งการซือ หรือการตดัสินใจซือ อุปนิสัยในการซือ และความภกัดีในตราสินคา้ เป็นตน้ 

4.  ปัจจยัดา้นสถานการณ์ (Situational factors) ไดแ้ก่ เวลาและโอกาส จุดมุ่งหมาย 
สถานที รวมทงัเงือนไขในการซือ ซึงปัจจยัเหล่านีมีผลทาํใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจทีแตกต่างกนั 

สรุปไดว้า่ การตดัสินใจเป็นการตกลงเลือกเอาทางทีดีทีสุดจากทางเลือกตงัแต่สอง
ทางขึนไปซึงเป็นทางเลือกทีถูกตอ้งตามเหตุผลและไดผ้ลตามเป้าหมายมากทีสุด  

ทฤษฎีการตดัสินใจ (Decision making theory) (Schiffemen  and  Kanuk. 1994 : 

560-580) ไดก้ล่าวถึงตวัแบบการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Model of consumer decision making) ตวั
แบบนีจะรวมความคิดเกียวกบัการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซึงมีส่วน
สาํคญั  3 ส่วน  คือ 

1.  การนาํเขา้ขอ้มูลเป็นอิทธิพลจากภายนอกทีมีผลต่อค่านิยม ทศันคติ และ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซึงมาจากกิจกรรมส่วนผสมทางการตลาดทีพยายามสือสารไปยงัผูบ้ริโภคที
มีศกัยภาพ ซึงแยกเป็น 

1.1 กิจกรรมทางการตลาดทีพยายามเขา้ถึงกาํหนดและจูงใจผูบ้ริโภคให้ซือ
หรือใช้ผลิตภณัฑ์ โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น ใช้หีบห่อ ขนาด การรับประกนัและนโยบายดา้นราคา 
เป็นตน้ 

1.2 กิจกรรมทีไม่เกียวขอ้งกบัการคา้ เช่น ความคิดเห็นของเพือน บรรณาธิการ
หนงัสือพิมพ ์วฒันธรรม ชนัทางสังคม ซึงเป็นอิทธิพลภายในของบุคคล ทีมีผลต่อการประเมินผล 
และการยอมรับหรือปฏิเสธผลิตภณัฑ์ 

2.  กระบวนการ เพือให้เขา้ใจถึงกระบวนการนี ควรจะพิจารณาถึงอิทธิพลของ
ปัจจยัทางจิตวิทยาซึงจะเป็นอิทธิพลภายใน (แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ หรือทศันคติ) ทีมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค รวมถึงปัจจยัอีก 2 ประการ คือ 

2.1 การรับรู้ถึงความเสียง คือ ความไม่แน่นอนทีผูบ้ริโภคเผชิญ เขาไม่สามารถ
คาดเดาผลลพัธ์ทีเกิดจากการตดัสินใจซือ ดงันนั ผูบ้ริโภคมกัซือสินคา้หรือบริการในทีเดิมๆ เพือ
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หลีกเลียงความเสียงทีอาจจะเกิดขึน ถา้ผูบ้ริโภคไม่มีขอ้มูลผลิตภณัฑ์ เขาจะเชือถือในชือเสียงของ
ร้านคา้นนัๆ ถา้เกิดความสงสัยผูบ้ริโภคจะซือของแพงไวก่้อน เพือลดความเสียงเพราะเขาคิดวา่ของ
แพงตอ้งเป็นของดี 

2.2 กลุ่มทียอมรับได ้หมายถึง ตราสินคา้ทีผูบ้ริโภคเลือกซือ ซึงประกอบดว้ย
สินคา้จาํนวนนอ้ยทีผูบ้ริโภคคุน้เคย จาํได ้และยอมรับการตดัสินใจของผูบ้ริโภค   

3.  ขนัความรู้ความตอ้งการ ขนัรับรู้ความตอ้งการจะเกิดขึนเมือผูบ้ริโภคเผชิญกบั
ปัญหา เช่น การซือของจากเครืองขายอตัโนมติั กับปัญหาซับซ้อน คือ ปัญหาทีมีการพฒันาให้
ซบัซอ้นขึน เช่น เมือใชร้ถไปนานๆ ก็มีความคิดทีจะเปลียนรถใหม่เพือหลีกเลียงค่าซ่อมรถเก่า เป็น
ตน้ 

3.1 การคน้หาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซือ ขนัตอนนีจะเริมตน้เมือผูบ้ริโภครู้วา่
จะไดรั้บความพอใจจากการซือหรือบริโภคผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคจะตอ้งการขอ้มูลเพือใชเ้ป็นพืนฐาน
ในการเลือก (ถา้มีประสบการณ์มาก่อนก็ใชไ้ดเ้ลย แต่ถา้ไม่มีก็ตอ้งคน้หา) 

3.2 การประเมินทางเลือก เป็นขนัตอนในกระบวนการตัดสินใจซือซึง
ผูบ้ริโภคประเมินผลประโยชน์ทีจะไดรั้บจากแต่ละทางเลือกของผลิตภณัฑ์ทีกาํลงัพิจารณาจะใช ้2 
รูปแบบ คือใชร้ายชือตราทีเลือกไวแ้ลว้ หรือเลือกเอาจากทงัหมดทีมีในตลาด 

กฎการเลือกซือ หมายถึง  กฎการตัดสินใจทีง่ายทีสุด ซึงผู ้บริโภคเลือก
ผลิตภณัฑใ์หค้ะแนนตราสินคา้จากประสบการณ์ทีผา่นมามากกวา่คุณสมบติัดา้นอืนๆ การแบ่งส่วน
ตลาดผูบ้ริโภค โดยอาศยักฎการเลือกซือมี 4 แบบ 

1. การปฏิบติัดว้ยความซือสัตย ์ซือตราทีซือเป็นตราประจาํ 
2. ผูซื้อทีนิยมราคาตาํสุด  ซือราคาตาํสุดโดยไม่สนใจตรา 
3. ผูซื้อทีเปลียนการซือตามโอกาสหรือผูฉ้วยโอกาส  ใชคู้ปองแลกซือ 

4. นกัล่าอยา่งแทจ้ริง  ซือทีมีเงือนไขทีดีทีสุด  ไม่มีความภกัดีในตราสินคา้ 
การแสดงผล  คือ  พฤติกรรมการซือแลก  การประ เ มินหลังการ ซือ  

วตัถุประสงคท์งัสองกิจกรรมนีเพือทีจะเพิมความพอใจของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซือของพวกเขา  
ดงันี 

1. พฤติกรรมการซือ ผูบ้ริโภคมีประเภทการซืออยู่  2 ประเภท คือ ทดลอง
ซือ และซือซาํ ถา้ผูบ้ริโภคซือสินคา้ชนิดหนึงหรือตราหนึงเป็นครังแรก และซือในปริมาณนอ้ยกวา่
ปกติ การซือนีจะถูกพิจารณาวา่เป็นการทดลองซือ นนัคือการทดลอง คือ รูปแบบพฤติกรรมการซือ
ทีผูบ้ริโภคพยายามทีจะประเมินสินค้าโดยผ่านการใช้โดยตรง ถ้าตราใหม่เป็นสินค้าประเภท
เดียวกบัสินคา้ทีมีอยูแ่ลว้ ถูกคน้พบจากการทดลองใชว้า่ทาํให้เกิดความพึงพอใจมากกวา่ตราสินคา้
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อืน หรือตราเดิมทีใชอ้ยู่ผูบ้ริโภคก็จะทาํการซือซาํพฤติกรรม การซือซาํนีใกลเ้คียงกบัแนวความคิด
ความภกัดีในตราสินคา้มาก ซึงทุกบริษทัพยายามจะให้มีขึนกบัตราสินคา้ของตนเอง การซือซาํนนั
เป็นการบ่งชีวา่ผูบ้ริโภคพอใจในสินคา้ 

2. การประเมินหลงัการซือ เมือผูบ้ริโภคใชผ้ลิตภณัฑ์โดยเฉพาะอย่างยิงใน
ระหวา่งการทดลองใช ้พวกเขาก็จะทาํการประเมินในดา้นของสิงทีพวกเขาคาดหวงั ซึงผลจากการ
ประเมินนนัเป็นไปไดที้จะออกมาใน 3 รูปแบบ ดงันี 

2.1 สินคา้นนัตรงกบัความคาดหวงันาํไปสู่ความรู้สึกธรรมชาติ 

2.2 สินคา้นนัดีเกินความคาดหมาย ซึงทาํใหเ้กิดความรู้สึกทีเป็นบวก 

2.3 สินคา้นนัไม่ดีเกินความคาดหมาย ซึงทาํใหเ้กิดความรู้สึกทีเป็นลบ 

สําหรับผลทีออกมาในแต่ละขอ้ของ 3 ขอ้นี แสดงถึงความคาดหวงัและความ
พอใจของผูบ้ริโภคเกียวขอ้งกบัการทีผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ทีจะตดัสินประสบการณ์ของเขาเทียบกบั
ความคาดหวงัเมือพวกเขาทาํการประเมินหลงัการซือ 

สรุป ทฤษฎีการตดัสินใจ คือ อิทธิพลจากภายนอก เช่น ค่านิยม ทศันคติ และ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค อิทธิพลภายใน เช่น แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทีมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค และส่วนผสมทางการตลาดนีเป็นการกล่าวถึงตวัแปรทางการตลาดทีสามารถ
ควบคุมไดซึ้งประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด ซึงทงั 4 
ตวัแปรนี เป็นสิงกระตุน้ทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค 
 

3.  ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 
 Kotler (2000) ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัทางการตลาดหรือส่วนประสมทางการตลาดทีสามารถ
ควบคุมได ้4 ประการ ซึงธุรกิจจาํเป็นตอ้งนาํมาใชร่้วมกนัเพือความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ซึง
ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด นอกจากนียงัมีปัจจยั
องค์ประกอบเพิมเติมทีจาํเป็นต่อธุรกิจบริการทีแตกต่างจากปัจจยัการตลาด 4 ปัจจยั ทีกล่าวมา
ข้างต้นเข้ามาเกียวข้องด้วยคือ  บุคลากร  การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  และ
กระบวนการเพือส่งมอบคุณภาพในการให้บริการดงันนัส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการ
ทงั 7 ปัจจยั สามรถอธิบายไดด้งันี 

 1.  ผลิตภณัฑ ์เป็นสิงทีซึงสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้ผลิตภณัฑ์
อาจเป็นสิงซึงแตะตอ้งได ้และแตะตอ้งไม่ได ้ผลิตภณัฑ์เป็นส่วนสําคญัทีสุดของส่วนประสมทาง
การตลาด ประกอบดว้ย ตวัผลิตภณัฑ ์ชือผลิตภณัฑ ์การบรรจุหีบห่อ ความภาคภูมิใจการนาํกลยุทธ์
ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งคาํนึงถึงปัจจยัต่อไปนี 
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1.1 ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์และ / หรือความแตกต่างทางการแข่งขนั หมายถึง 
คุณสมบติัทางดา้นผลิตภณัฑ์และคุณสมบติัอืนๆ ทีเหนือกวา่คู่แข่งขนั ประกอบดว้ย ความแตกต่าง
ดา้นบริการ ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์ความแตกต่างดา้นบุคลากร ความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์ 

1.2 พิจารณาจากองคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ เช่น ประโยชน์พืนฐาน 
รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุหีบห่อ และตราสินคา้ 
 2.  ราคา เป็นสิงทีกาํหนดมูลค่าในการแลกเปลียนสินคา้หรือบริการในรูปของเงินตรา
เป็นส่วนทีเกียวกบัวธีิการกาํหนดราคา นโยบายและกลยทุธ์ต่างๆ ในการกาํหนดราคา มีดงันี 

2.1 นโยบายการใหส่้วนลด ส่วนลด หมายถึง ส่วนทีลดใหจ้ากราคาทีกาํหนดไวใ้น
รายการเพือใหผู้ซื้อกระทาํหนา้ทีทางการตลาดบางอยา่งทีเป็นประโยชน์ต่อผูข้าย 

2.2 กลยุทธ์การตงัราคาเพือการส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์วิธีการตงัราคาเพือจูงใจ
ผูบ้ริโภคให้ซือสินคา้มากขึน ไดแ้ก่ การตงัราคาล่อใจ การตงัราคาในเทศกาลพิเศษ การขายสินเชือ
แบบคิดดอกเบียตาํ เป็นตน้ 

2.3 นโยบายระดบัราคา ผูผ้ลิตจะกาํหนดราคาของสินคา้ตามตาํแหน่งสินคา้ของ
ธุรกิจ เมือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั ผูผ้ลิตอาจตงัราคาสินคา้ ณ ระดบัราคาตลาดตาํกวา่หรือสูงกว่า
ระดบัราคาตลาด 

2.4 นโยบายราคาเดียว หมายถึงการทีผูผ้ลิตคิดราคาสินคา้ชนิดหนึงสําหรับผูซื้อ
ทุกรายในราคาเดียวกนั ภายใตส้ถานการณ์ทีเหมือนกนั นโยบายราคาเดียวอาจมีการเปลียนแปลงได้
ตลอดเวลาทีตอ้งการซึงเมือเปลียนแปลงก็ตอ้งยดึหลกัการคิดราคาดงักล่าวกบัผูซื้อทุกรายเหมือนกนั 

2.5 กลยุทธ์การลดราคา เป็นวิธีการลดราคาลงจากราคาเดิมทีกาํหนดไวเ้นืองจาก
ราคาทีกาํหนดไวจ้าํเป็นตอ้งเปลียนแปลงไปตามภาวะตลาด ภาวการณ์แข่งขนั และสิงแวดลอ้มอืน 
ๆ ทีเปลียนแปลงไป 

 3.  การจดัจาํหน่าย เป็นกิจกรรมการนาํผลิตภณัฑ์ทีกาํหนดไวอ้อกสู่ตลาดเป้าหมายใน
ส่วนประสมนีไม่ไดห้มายถึงเฉพาะสถานทีจาํหน่ายอยา่งเดียวแต่เป็นการพิจารณาวา่จะจาํหน่ายผา่น
คนกลางต่างๆ อย่างไรและมีการเคลือนย้ายสินค้าอย่างไรส่วนประสมในการจัดจําหน่าย
ประกอบดว้ย 

3.1 ช่องทางการจดัจาํหน่าย คือ กลุ่มของสถาบนัหรือบุคคลทีทาํหน้าทีหรือ
กิจกรรมอนัจะนาํผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช ้

3.2 การกระจายตวัสินคา้ คือกิจกรรมทงัสินทีเกียวขอ้งกบัการเคลือนยา้ยตวัสินคา้
ทีมีปริมาณถูกตอ้งไปยงัสถานทีทีตอ้งการและเวลาทีเหมาะสม 
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 4.  การส่งเสริมทางการตลาด จะเป็นการติดต่อสือสารระหวา่งผูจ้ดัจาํหน่าย และตลาด
เป้าหมายเกียวกับผลิตภัณฑ์ โดยมีวตัถุประสงค์ทีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมการซือ การส่งเสริมทางการตลาดอาจทาํได้ 4 แบบด้วยกัน ซึงเรียกว่าส่วนผสมการ
ส่งเสริมการตลาด หรือส่วนประสมในการติดต่อสือสาร 

4.1 การโฆษณา เป็นการติดต่อสือสารแบบไม่ใช้บุคคล โดยผ่านสือต่างๆ และผู ้
อุปถมัภร์ายการตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการโฆษณาทีผา่นสือ 

4.2 การขายโดยใช้บุคคล เป็นการติดต่อสือสารทางตรงแบบเผชิญหน้าระหว่าง
ผูข้าย และลูกคา้ทีมีอาํนาจซือ ซึงเป็นการขายโดยใชพ้นกังานขาย 

4.3 การส่งเสริมการขาย เป็นกิจกรรมทางการตลาดทีนอกเหนือจากการขายโดยใช้
บุคค การโฆษณา และการประชาสัมพนัธ์ทีช่วยกระตุน้การซือของผูบ้ริโภค และประสิทธิภาพของ
ผูข้าย 

4.4 การใหข้่าวสาร และการประชาสัมพนัธ์ 
4.4.1 การใหข้่าว การเสนอความคิดเกียวกบัสินคา้ / บริการแบบไม่ใชบุ้คคล 

4.4.2 การประชาสัมพนัธ์ เป็นความพยายามทีไดจ้ดัเตรียมไวข้ององคก์ารเพือ
ชกัจูงกลุ่มสาธารณะใหเ้กิดความคิดเห็นหรือทศันคติทีดีต่อองคก์าร 

 5.  บุคคล หรือพนกังาน การบริการส่วนใหญ่เกิดจากการกระทาํของคน ซึงตอ้งอาศยั
การคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพือสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั 
พนกังานมีความสามารถ มีทศันคติทีดี สามารถสนองต่อลูกคา้ มีความคิดริเริม มีความสามรถใน
การแกปั้ญหา และสามารถสร้างค่านิยมให้แก่บริษทั สามารถทาํให้เกิดความแตกต่างอยา่งมาก ซึง
นาํไปสู่ความพึงพอใจของลูกคา้ ประกอบดว้ยบุคคลทงัหมดในองคก์รทีให้บริการนนั ซึงรวมตงัแต่ 
เจา้ของ ผูบ้ริหาร พนกังานในทุกระดบั ซึงพนกังานทงัหมดมีผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 
 6.  การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ เป็นการแสดงคุณภาพให้บริการผา่น
ทางลกัษณะทางกายภาพทีลูกคา้สามารถสัมผสัได ้ทาํให้เกิดความพึงพอใจของลูกคา้ โดยพยายาม
สร้างคุณภาพโดยรวม เช่น อาคารของธุรกิจบริการ เครืองมือ และอุปกรณ์ ความสะอาด ความ
รวดเร็ว การตกแต่งสถานที ลานจอดรถ สวน ห้องนาํ แบบฟอร์มต่างๆ และผลประโยชน์พิเศษที
ลูกคา้ไดรั้บ เป็นตน้ สิงเหล่านีเป็นสิงทีลูกคา้ใชเ้ป็นเครืองหมายแทนคุณภาพของการใหบ้ริการ 

 7.  กระบวนการเพือส่งมอบคุณภาพในการให้บริการ เป็นส่วนประสมการตลาดที
สําคญั ต้องอาศยัพนักงานทีมีประสิทธิภาพและเครืองมือทีทนัสมยั  การเลือกใช้กระบวนการที
แตกต่างกนัจะส่งผลถึงเวลาทีแตกต่างกนัในการส่งมอบบริการให้ลูกคา้เพือส่งมอบคุณภาพในการ
บริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วและประทบัใจลูกคา้ เช่น ธุรกิจร้านอาหารมีการใช้กระบวนการหลาย
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รูปแบบเพือส่งมอบอาหารให้แก่ลูกคา้ หรือการตอ้นรับ การให้บริการตามความตอ้งการ การชาํระ
เงินเป็นตน้ 

 สรุปไดว้า่ความจาํเป็นในการศึกษาทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดนนัเป็นประโยชน์
ในดา้นการวางกลยุทธ์ทางการตลาด สามารถแข่งขนัไดแ้ละทาํให้ลูกคา้สามารถตดัสินใจในการ
เลือกใชบ้ริการนนั ส่งผลใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จต่อไป 

 จะเห็นไดว้า่ส่วนประสมทางการตลาดทงั 7 ปัจจยั มีความสําคญัอยา่งยิงเพือใชใ้นการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค ดงันนัการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัจึงไดป้ระยุกตส่์วนประสมทางการตลาดมาใชใ้น
การกาํหนดตวัแปรทีจะใชเ้ป็นกรอบแนวคิดการวิจยัโดยสามารถกาํหนดออกมาเป็นดา้นต่างๆ ดงันี 
ด้านลกัษณะหอพกั ด้านราคา ด้านทาํเลทีตงั ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการบริการและด้านสิง
อํานวยความสะดวก  เ พื อ ที จะ ศึกษา เ กี ยวกับก ารตัด สินใจ เ ช่ าหอพักของนัก ศึ กษ า
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน 

 
4.  แนวคิดและทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 
 4.1 ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 สุภาภรณ์ พลนิกร (2548: 4) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การศึกษา
เกียวกบัแต่ละบุคคล กลุ่มหรือองคก์ร และกระบวนการทีกลุ่มดงักล่าวใชใ้นการเลือกการไดม้า การ
ใช้และการกาํจดัผลิตภณัฑ์ / บริการ หรือประสบการณ์ หรือแนวคิดรวบยอด ทงันีเพือตอบสนอง
ความจาํเป็น และศึกษาผลกระทบของกระบวนการดงักล่าวทีมีต่อผูบ้ริโภคและสังคม 

ปริญ ลกัษิตานนท์ (2544: 54) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงการกระทาํ
ของบุคคลใดบุคคลหนึง ซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาและการใชผ้ลิตภณัฑ์ ทงันีหมายรวมถึง
กระบวนการตดัสินใจซึงเกิดขึนก่อน และมีส่วนในการกาํหนดใหมี้การกระทาํ 

พฤติกรรมผู้บริโภค  เป็นกระบวนการตัดสินใจ  และการกระทาํของบุคคลที
เกียวกบัการซือและการใช้สินคา้ นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค
ดว้ยเหตุผลหลายประการคือ 

1. พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ทีมีผลต่อกลยุทธ์การตลาด ของธุรกิจ ประสบ
ความสาํเร็จ 

2.  เพือให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดทางการตลาด ทีวา่การทาํให้ลูกคา้พอใจ ดงันนัวิธี
ทีจะทาํให้ผูบ้ริโภคพอใจนนั ผูส่้งเสริมการตลาดจะตอ้งศึกษาปัจจยัหลกัทีมีอิทธิพลต่อการซือของ
ผูบ้ริโภควา่เขาจะซือหรือไม่ซือ ซืออะไร ทีไหน เมือไหร่ และอยา่งไร เมือไดข้อ้มูลเหล่านีแลว้ก็จะ
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นาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลเพือการส่งเสริมการตลาด เช่น การกาํหนดกลยุทธ์ข่าวสาร และกลยุทธ์สือ เป็น
ตน้ 

3.  ผูส่้งเสริมการตลาดตอ้งเขา้ใจปัจจยัต่างๆ ทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทาํ
ให้ผูส่้งเสริมการตลาด สามารถคาดคะเนการตอบสนองของผูบ้ริโภค ทีมีต่อกลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาดของธุรกิจ 

สรุปไดว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมทีบุคคลกระทาํหรือแสดงออก
เกียวขอ้งกบัการซือและการใชสิ้นคา้และบริการโดยผา่นกระบวนการแลกเปลียนทีบุคคลตอ้งมีการ
ตดัสินใจทงัก่อนและหลงัการกระทาํดงักล่าว 

4.2 แนวคิดเกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ปริญ ลกัษิตานนท ์(2544: 92-98) ผูบ้ริโภคเป็นบุคคลทียากต่อการคาดคะเนและหา
เหตุผลประกอบ อนัเนืองจากสิงแวดลอ้มทางการเมือง วฒันธรรม เศรษฐกิจ ความเจริญกา้วหน้า
ดา้นการผลิตและดา้นอืนๆ สิงแวดลอ้มเหล่านีเป็นปัจจยัสําคญัในการตดัสินใจของผูบ้ริโภค เพือ
เป็นเครืองมือในการศึกษาเป็นบรรทดัฐาน ในการเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคแสดงถึงพฤติกรรม
การตดัสินใจหรือเขา้ใจ โดยมีบทบาทเป็นตวักาํหนดทีสาํคญั 

รูปแบบการชกัจูงใจและพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Motivation & Behavior Models) มี
แนวคิดดงัสูตรหรือแบบเฮาเวิร์ด (Howard Model) เป็นสูตรทีอธิบายถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค ใน
เงือนไขของทฤษฏีวา่ดว้ยการเรียนรู้ (Learning theory) อธิบายวา่ 

1.  ผูบ้ริโภคมีความรู้สึก ความปรารถนาในตวัผลิตภณัฑ์อยูใ่นจิตใจ (State of 

Coals) 

2.  แรงกระตุน้ความตอ้งการในตวัผลิตภณัฑ์ (Triggering Cue) 

3.  กระบวนการเลือกผลิตภณัฑ์ (Choice Process) 
4.  การซือผลิตภณัฑด์ว้ยอารมณ์ (State of Predisposition)  
5.  การคน้หาขอ้มูลเพิมเติม (Information Search) ในกรณีความตอ้งการลดนอ้ย

และเป็นปัญหาจริง จึงตอ้งหาขอ้มูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิเกียวกบัส่วนตวัและทวัๆ ไปมาประกอบ 

6.  ในกรณีมีประสบการณ์มากขึน ผลิตภณัฑ์นนัจะไดรั้บการเลือกซือ (Buying 

Selection) 
ในสังคมผูบ้ริโภคทุกคนมีความแตกต่างกนัอยู่แลว้ดา้นอายุ เพศ ศาสนา เชือชาติ 

และเผา่พนัธ์ุ ดงันนัการทีผูบ้ริโภคจะซือหาผลิตภณัฑ์อุปโภคหรือบริโภคก็ตาม ยอ่มเป็นการยากที
จะคาดคะเนหรือมีแบบแผนของการซือ ผูบ้ริโภคคนหนึงซือผลิตภณัฑ์อยา่งหนึงดว้ยเหตุผลหลาย
ประการ แต่ผูบ้ริโภคอีกคนหนึงซือผลิตภณัฑ์อยา่งหนึงดว้ยเหตุผลเพียงประการเดียว และแตกต่าง
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กนัอีก ด้วยนักการตลาดจึงตอ้งศึกษา และหาวิธีประกอบในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ  เพือให้
เขา้ใจถึงแผนการซือของผูบ้ริโภค ดงันนัการศึกษาวชิาพฤติกรรมศาสตร์ จึงเป็นเรืองทีสําคญัต่อการ
พิจารณาแนวความคิดของผูบ้ริโภคถึงวธีิการใชเ้หตุผลประกอบในการซือผลิตภณัฑ ์

 4.3 ทฤษฎีเกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

4.3.1 ทฤษฎีนิโคเซีย ฟรานเซสโก นิโคเซีย (Francisco Nicosia, อา้งถึงใน ปริญ 
ลกัษิตานนท์ 2544: 98) ไดส้ร้างทฤษฎีนีขึนเมือ ค.ศ. 1966 โดยไดข้ยายความเกียวกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคมากขึนกวา่ทฤษฎีเอาเวร์ิด และเป็นกระบวนวธีิทีอาศยัหลกัคอมพิวเตอร์ในการรวบรวมตวั
แปรและความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ทฤษฎีนิโคเซีย แบ่งออกเป็น 4 ภาค ดงันี 

ภาคที  1  แสดงถึงผลลพัธ์ดา้นโฆษณาซึงมีผลต่อผูบ้ริโภค 

1.1 โฆษณาจากองคก์ารถึงผูบ้ริโภค 

1.2 ผูบ้ริโภครับทราบรายละเอียด 

ภาคที  2  ผูบ้ริโภคศึกษาและประเมินค่าผลิตภณัฑโ์ฆษณา และปัจจยัเลือกอืน 

ภาคที  3  การจูงใจใหซื้อผลิตภณัฑโ์ฆษณา 
ภาคที  4  การอุปโภคบริโภคสินคา้ทีโฆษณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  2  แบบทฤษฎีนิโคเซีย (The  Necosia  Model) 

ทีมา : ปริญ ลกัษิตานนท,์ จิตวทิยาและพฤติกรรมผูบ้ริโภค (กรุงเทพฯ : เลิฟ แอนด ลิฟ, 2544), 98. 

การตลาดโดยองคก์าร 
ท่าทีผูบ้ริโภค
ประสบการณ์ 

คน้ควา้ 
ประเมินค่า 

การตดัสินใจ 

ท่าที 

ภาค   

ภาค   ภาค   

อุปโภคบริโภค 
เก็บรักษา 

ตัดสินใจซือ 

ภาค  .  
การโฆษณา 

ประสบการณ์ 
การจูงใจ 
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4.3.2 ทฤษฎีเฮาเวิร์ด – เชท ์(Howard – Sheth, อา้งถึงใน ปริญ ลกัษิตานนท์ 2544: 

100– 102) เป็นรูปแบบทีได้ดดัแปลงและพฒันาจากรูปแบบเดิมของเฮาเวิร์ดโดยแบ่งออกเป็น 3 
ระดบัของการเรียนรู้ หรือ 3 ขนัของการตดัสินใจ ดงันี 

1.  การแกปั้ญหายดืเยอื (Extensive  Problem Solving) 

2.  การแกปั้ญหาจาํกดั (Limited  Problem Solving) 

3.  พฤติกรรมการตอบโตป้กติ (Routine  Response Behavior) 

องคป์ระกอบทีสาํคญัในทฤษฎีเฮาเวร์ิด – เชท ์ ไดแ้ก่ 

1.  ขอ้มูล ประกอบดว้ยการกระตุน้ 3 แบบ คือ 

1.1 ลกัษณะตรา 
1.2 ลกัษณะสินคา้ทีมองเห็นไดห้รือออกเสียงได ้

1.3 ลกัษณะครอบครัว กลุ่มอา้งอิง และฐานะทางสังคม 

2.  การเรียนรู้ และความเขา้ใจ ประกอบดว้ยตวัแปรต่างๆ ทางจิตวิทยาการ
กระตุน้ทีแยง่กนั (Stimulus  Ambiguity) มกัเกิดจากการรับขอ้มูลของผูบ้ริโภคไม่ชดัเจนในการแปล
ความของขอ้มูลนนั ในกรณีการรับรู้เบียงเบน(Perceptual  Bias) มกัเกิดจากผูบ้ริโภคเพิกเฉยต่อ
ขอ้มูลหรือแรงกระตุน้ทีไดรั้บ เพือใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็น หรือประสบการณ์เดิมของผูบ้ริโภค
สินคา้มาตรการในการประเมินค่าทางเลือก ความชอบในตวัสินคา้ และความตงัใจซือมีส่วนในการ
สร้างสายโยงการโตต้อบระหวา่งองคป์ระกอบเกียวกบัความเขา้ใจ การเรียนรู้ และองคป์ระกอบอืน 
ๆ ในทฤษฎีเฮาเวร์ิด – เชท ์ทาํใหรู้ปทฤษฎีนีมีความแตกต่างจากทฤษฎีอืนๆ  

3.  ผลลพัธ์ แสดงถึงค่าทีไดรั้บจากผลการเรียนรู้และความเขา้ใจ ความ
เขา้ใจในตราสินคา้ ทศันคติ ซึงอยูใ่นกระบวนการซือ 

4.  สิงแวดลอ้มต่างๆ เกียวขอ้งโดยทางออ้มในกระบวนการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความสาํคญัในการซือ บุคลิกผูบ้ริโภค ขอ้จาํกดัดา้นเวลา และฐานะการเงิน เป็นตน้ 

ความยุง่เหยิงของพฤติกรรมการซือ จะเปลียนแปลงตามสถานการณ์การซือซึงเฮา
เวร์ิด – เชท ์เสนอวา่การซือของเพือบริโภคเป็นกิจกรรมในการแกปั้ญหาสถานการณ์การซือ 

1. พฤติกรรมการตอบสนองตามประจาํ (Habitual Response Behavior) คือ 
พฤติกรรมการซือเกิดขึนในกรณีทีเป็นสินคา้ตาํ และเป็นสินค้าทีซือบ่อยครัง ผูซื้อจะคุน้เคยกับ
ระดบัชนัของผลิตภณัฑ์ คาํนึงถึงตราและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ และตดัสินใจซือตราทีชอบทีสุด  
นกัการตลาดพยายามสร้างความสนใจในตรา และพยายามเสนอผลิตภณัฑ์ลกัษณะใหม่ รวมทงัการ
แสดง ณ จุดการซือ การลดราคา การแจกแถม การชิงรางวลั และกิจกรรมอืนๆ ทางการตลาด 
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2.  การแกปั้ญหาจาํกดั (Limited  Problem  Solving) การซือจะยุง่ยากขึน เมือผูซื้อ
เผชิญกบัตราทีไม่รู้จกั ผูซื้อตอ้งหาขอ้มูลก่อนทีจะทาํการเลือกซือ เช่น การตดัสินใจซือยารักษาผม  
เป็นตน้ 

4.3.3 ทฤษฎีเองเกล – โคแลท – แบลคเวล (Engle – Kollat – Blackwell, อา้งถึงใน 
ปริญ ลกัษิตานนท ์2544: 103 – 105) หรือทีเรียกสันๆ วา่ EKB เป็นทฤษฎีสร้างขึนเพืออธิบายถึงการ
เขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคให้กระจ่างขึน เป็นทฤษฎีทีคลา้ยๆ กบัเฮาเวิร์ด – เชท์ หากแต่ไดรั้บการ
พฒันาปรับปรุงต่อความสัมพนัธ์ร่วมระหว่างองค์ประกอบและส่วนต่างๆ ขององค์ประกอบ
เหล่านนั แสดงถึงองคป์ระกอบสาํคญั 6 ส่วน เรียงตามลาํดบั คือ 

1.  ขนักระบวนการตดัสินใจ (Decision Process Stages) ประกอบดว้ย 5 
ขนั คือ 

1.1 การตระหนกัถึงปัญหา 
1.2การคน้หาขอ้มูล 

1.3การประเมินผลทางเลือก 

1.4 เลือก 

1.5 ผลทางเลือก 

การสังเกต ก็คือ การตดัสินใจจะใชเ้วลามากเท่าใด ยอ่มขึนอยูก่บัความยาก
ง่ายของปัญหาของผูบ้ริโภค 

2.  ขอ้มูลนาํเขา้หรือการรับขอ้มูล (Information input) ขอ้มูลดงักล่าวอาจ
เป็นไดท้งัขอ้มูลการตลาด และขอ้มูลทีมิใช่การตลาด หลงัจากทีขอ้มูลดงักล่าวผา่นส่วนทีเป็นความ
ทรงจาํของผูบ้ริโภค ขอ้มูลทีไดรั้บจะมีอิทธิพลต่อขนัการตระหนกัถึงปัญหาของผูบ้ริโภค การคน้หา
ขอ้มูลเพิมเติม และประสบการณ์ทาํใหผู้บ้ริโภคทาํการตดัสินใจไดเ้ร็วขึน 

3.  กระบวนการขอ้มูล (Information processing) ประกอบดว้ยขอ้มูลทีผา่น
การกลนักรองเพือนาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

3.1 การคดัเลือกขอ้มูลทีไดรั้บ 

3.2 การตงัใจ 

3.3 ความเขา้ใจ 

3.4 การเก็บรักษาขอ้มูล 
4.  การประเมินสินคา้และตรา (Product – Brand Evaluations) มกัจะ

เชือมโยงกบัขนัการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจ ประกอบดว้ย องคป์ระกอบยอ่ย 4 ส่วน สรุป
ไดด้งันี  
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4.1 มาตรการในการประเมิน   
4.2 ความเชือถือ   
4.3 ทศันคติ   
4.4 ความตงัใจจริง 

5. อิทธิพลของการจูงใจทวั ๆ ไป (General  Motivation  Influences) 

ประกอบดว้ย องคป์ระกอบสาํคญั 2 ส่วน คือ 

5.1 การจูงใจทีกระตุ้นมาตรการ ประเมินค่าทีผูบ้ริโภคใช้ในการ
ประเมินทางเลือก 

5.2 คุณลกัษณะส่วนตวัและวิถีชีวิตทีหล่อหลอมรูปพฤติกรรมทวัๆ ไป
ของผูบ้ริโภค ในขณะทีส่วนหนึงก็ถูกหล่อนหลอมจากภาวะสังคมทีตอ้งจาํยอมหรือทาํตาม 

6.  อิทธิพลจากสิงแวดลอ้มภายในผูบ้ริโภค (Internalized Environment 

Influences) ในส่วนสุดทา้ยของทฤษฎี EKB แสดงถึงอิทธิพลจากสิงแวดลอ้มทีผูบ้ริโภคยอมรับ 
หรือโตต้อบ ไดแ้ก่ 

6.1 ปทสัถานทางวฒันธรรมและค่านิยมทีมีอิทธิพลต่อการจูงใจ 

6.2 กลุ่มอา้งอิงและครอบครัวทีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ และวถีิชีวติ 

            6.3 โอกาสทีคาดหวงัวา่จะเป็นผลมาจากความตงัใจซือ 

6.4 โอกาสทีไม่คาดหวงัซึงสกดัหรือเปลียนแปลงการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภค 

ศิริวรรณ และคณะ (2541: 107) กล่าวว่า ทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรม
ผูบ้ริโภค เป็นการวจิยัเกียวกบัพฤติกรรมการซือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพือทราบถึงลกัษณะความ
ตอ้งการ พฤติกรรมการซือและการใช้ของผูบ้ริโภค โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะอาศยั
คาํถาม ดงันี 

1.  ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย เพือทราบถึงส่วนประกอบ และรายละเอียด
ต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมาย 

2.  ผูบ้ริโภคซืออะไร คือ การมองประโยชน์ทีผูบ้ริโภคตอ้งการจากสินคา้ วา่
เขามีความตอ้งการคุณประโยชน์อะไรจากสินคา้ และบริการทีเขาจะซือ 

3.  ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซือ เพือทราบวตัถุประสงค์ทีผูบ้ริโภคซือสินคา้ผ่าน
ระบบช่องทางการจดัจาํหน่ายใดๆ เพือตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย และทางด้าน
จิตวิทยาซึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการตดัสินใจซือผา่นช่องทางจดัจาํหน่าย
โดยดูถึงปัจจยัภายใน ปัจจยัทางดา้นสังคมวฒันธรรม และปัจจยัเฉพาะบุคคล 
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4.  ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซือบา้ง เพือทราบถึงบทบาทของกลุ่มทีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ อนัประกอบด้วยผูเ้ริมในการจะซือ ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซือ ผู้
ตดัสินใจในการซือและผูท้าํการซือ 

5.  ผูบ้ริโภคซือเมือใด เพือทราบถึงโอกาสในการซือ เช่น ช่วงวนัใดของ
สัปดาห์ ช่วงวนัเวลาในของแต่ละวนั เป็นตน้ 

6.  ผูบ้ริโภคซือทีไหน เพือทราบถึงสถานทีทีผูบ้ริโภคทาํการซือจริง ซึงใน
ประเด็นนีเป็นประเด็นทีมีความสัมพนัธ์เกียวเนืองกบัเรืองทีศึกษาอยูนี่เป็นอยา่งยิง เพราะสถานทีทาํ
การซือสินคา้นนัคือ ช่องทางจดัจาํหน่ายของสินคา้ 

7. ผูบ้ริโภคซืออย่างไร เพือทราบถึงขันตอนในการตัดสินใจซือ ซึง
ประกอบดว้ยขนัตอนของการรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซือ
ผ่านช่องทางจดัจาํหน่ายหนึงๆ และความรู้สึกภายหลังจากทีได้มีการซือสินค้าผ่านทางการจดั
จาํหน่ายนนั ๆ   

โมเดลพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และกระบวนการตดัสินใจซือ เป็นการศึกษา
เหตุจูงใจทีจะทาํใหเ้กิดการตดัสินใจทีจะซือสินคา้ โดยมีจุดเริมตน้จากการเกิดสิงกระตุน้ทีทาํให้เกิด
ความตอ้งการ สิงกระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูที้ซือ ซึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถ
คาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ และจะมีการตอบสนองของ
ผูซื้อหรือการตดัสินใจของผูซื้อ จุดเริมตน้ของโมเดลนีอยู่ทีมีสิงกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการก่อน  
แลว้ทาํให้เกิดการตอบสนอง ดงันนัโมเดลจึงอาจจะเรียกวา่ S – R  Theory โดยมีรายละเอียดของ
ทฤษฎีดงัต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  3  รูปแบบพฤติกรรมของผูซื้อ 

ทีมา : ปริญ ลกัษิตานนท,์ จิตวทิยาและพฤติกรรมผูบ้ริโภค (กรุงเทพฯ : เลิฟ แอนด ลิฟ, 2544), 94. 
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ส่วนประสมทางการตลาด 

ตวักระตุ้นอนืๆ 

กล่องดาํ ปฏิกริิยาตอบ 

การตดัสินใจ 
ของผู้บริโภค 
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1.  สิงกระตุน้ อาจเกิดขึนเองจากภายในร่างกาย และสิงกระตุน้จากภายนอก 
นกัการตลาดจะตอ้งสนใจและจดัสิงกระตุน้ภายนอก เพือให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ ซึงอาจใช้
เหตุผลจูงใจ และใชเ้หตุผลจูงใจทางดา้นจิตวิทยาก็ได ้สิงกระตุน้จากภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน 
คือ 

1.1 สิงกระตุ้นทางการตลาด เป็นสิงกระตุ้นทีนักการตลาดสามารถ
ควบคุม และจดัใหมี้ขึน เป็นสิงทีเกียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด ซึงประกอบดว้ยสิงกระตุน้
ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นการจดัช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

1.2 สิงกระตุน้ดา้นอืนๆ เป็นสิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคทีอยู่
ภายนอกองคก์ร ซึงบริษทัไม่สามารถควบคุมได ้ไดแ้ก่ สิงกระตุน้ทางดา้นเศรษฐกิจ ดา้นเทคโนโลยี
ดา้นกฎหมายและการเมือง และดา้นวฒันธรรม 

2. กล่องดําหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผูซื้อ
เปรียบเสมือนกล่องดํา เป็นสิงทีผู ้ผลิตหรือผู ้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหา
ความรู้สึกนึกคิดของผูซื้อ และกระบวนการตดัสินใจของผูซื้อ 

2.1 ลกัษณะของผูซื้อ มีอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ คือ 

2.1.1 ปัจจยัดา้นวฒันธรรม วฒันธรรมเป็นเครืองผูกพนับุคคลใน
กลุ่มไวด้ว้ยกนั วฒันธรรมเป็นสิงทีกาํหนดความตอ้งการพืนฐาน และพฤติกรรมของวฒันธรรมแบ่ง
ออกไดเ้ป็นวฒันธรรมพืนฐาน วฒันธรรมกลุ่มยอ่ย และชนัทางสังคม 

2.1.2 ปัจจยัดา้นสังคม เป็นปัจจยัทีเกียวขอ้งในชีวิตประจาํวนัและมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ ลักษณะทางสังคมประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท 
สถานะของผูซื้อ 

2.1.3 ปัจจยัส่วนบุคคล การตดัสินใจส่วนบุคคลจะไดรั้บอิทธิพลจาก
ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ฐานะ รายได ้อาชีพ การศึกษา แนวความคิดส่วนบุคคล เป็นตน้ 
ซึงเหล่านีมีผลต่อการตดัสินใจซือ 

2.1.4 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา การเลือกซือของบุคคลจะไดรั้บอิทธิพล
จากปัจจยัดา้นจิตวิทยา ถือวา่ปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ และการใช้
สินคา้ประกอบดว้ย 5 ประการ ไดแ้ก่ 

การจูงใจ  เป็นวิธีการชกันาํพฤติกรรมของบุคคล โดยอาศยัสิงจูงใจ
หรือสิงกระตุน้ทางการตลาด 

การรับรู้  เป็นกระบวนการรับรู้ของบุคคลผ่านประสาทสัมผสัทงั 5 
คือ การเห็น การไดย้นิ กลิน รส การสัมผสั ซึงแต่ละคนมีการรับรู้แตกต่างกนัไป 
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การเรียนรู้  เป็นการเปลียนแปลงพฤติกรรม  ซึงเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ของบุคคล การเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดขึน เมือบุคคลได้รับสิงกระตุน้ และเกิดการ
ตอบสนองต่อสิงกระตุน้นนั 

ความเชือ เป็นความคิด ซึงบุคคลยดึถือเกียวกบัสิงใดสิงหนึง ซึงเป็น
ผลมาจากประสบการณ์ในอดีต 

ทศันคติ เป็นภาวะทางจิตใจทีแสดงถึงความพร้อมทีจะตอบสนอง
ต่อสิงกระตุน้ ทศันคติก่อตวัขึนมาจากประสบการณ์ แนวความคิด การเรียนรู้ การรับรู้ การจูงใจ  
ความเชือ และอุปนิสัยของบุคคล อนัส่งผลให้มีการเปลียนแปลงหรือชีแนะต่อพฤติกรรม ซึงเป็น
การประเมินความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคถึงความชอบ ไม่ชอบ หรือพอใจ ไม่พอใจ 

2.2 กระบวนการตดัสินใจของผูซื้อ ประกอบดว้ย 5 ขนัตอน คือ 

2.2.1 การรับรู้ความต้องการหรือปัญหา  พฤติกรรมการซือมี
จุดเริมตน้จากการทีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการทีอาจไดรั้บการกระตุน้จากภายนอก 

2.2.2 การคน้หาขอ้มูล ถ้าความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ  สิงที
สามารถตอบสอนงความตอ้งการอยูใ่กลก้บัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะดาํเนินการเพือให้เกิดความพอใจ
ทนัที 

2.2.3 การประเมินทางเลือก เมือมีการเสาะหาขอ้มูลแลว้ ผูบ้ริโภค
ยอ่มจะมีทางเลือกทีเกิดขึนนนัหมายถึง ผูบ้ริโภคตอ้งมีการตดัสินใจวา่จะซือสินคา้ยีห้ออะไร หรือ
ซือสินคา้อะไร ดงันนัแนวคิดทีช่วยประเมินทางเลือกดงันี 

คุณสมบัติและประโยชน์ของสินค้าทีได้รับ  คือ การพิจารณาถึง
ผลประโยชน์ทีจะไดรั้บ  และคุณสมบติัของสินคา้วา่สามารถทาํอะไรไดบ้า้ง หรือมีความสามารถแค่
ไหน 

ระดับความสําคญั คือ การพิจารณาถึงความสําคญัของคุณสมบติั
ของสินคา้เป็นหลกั มากกวา่พิจารณาถึงความโดดเด่นของสินคา้ทีเราไดพ้บเห็น 

ความเชือถือต่อตรายหีอ้ คือ การพิจารณาถึงความเชือถือต่อตรายีห้อ
ของสินคา้  หรือภาพลกัษณ์ของสินคา้ทีผูบ้ริโภคไดเ้คยพบเห็น รับรู้จากประสบการณ์ในอดีต 

ความพอใจ คือ การประเมินวา่มีความพอใจต่อสินคา้แต่ละยีห้อแค่
ไหน ถา้เรานาํเอาคุณสมบติัของสินคา้เทียบกบั ความพอใจทีไดรั้บจากคุณสมบติัของแต่ละสินคา้
แลว้ เราก็จะสามารถประเมินการเลือกสินคา้ไดง่้ายขึน 
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2.3 กระบวนการประเมิน วิธีนีเป็นอีกวิธีหนึง ทีนาํเอาปัจจยัสําหรับการ
ตดัสินใจหลายตวั เช่น ความพอใจ ความเชือถือในยหีอ้ คุณสมบติัของสินคา้มาพิจารณาเปรียบเทียบ
ใหค้ะแนนแลว้หาผลสรุปวา่ ยหีอ้ใดไดรั้บคะแนนจากการประเมินมากทีสุด ก่อนตดัสินใจซือต่อไป 

2.3.1 การตดัสินใจซือ จากการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจ ทาํ
ให้ผูบ้ริโภคสามารถจดัลาํดบัความสําคญัของการเลือกซือไดแ้ลว้ ในขนัต่อมาคือ การพิจารณาถึง
ทศันคติของผูอื้นทีมีต่อการตดัสินใจซือ และปัจจยัทีไม่สามารถคาดการณ์ได ้

2.3.2 พฤติกรรมภายหลงัซือ หลงัจากมีการซือแลว้ผูบ้ริโภคจะไดรั้บ
ประสบการณ์ในการบริโภค ซึงอาจจะไดรั้บความพอใจหรือไม่พอใจก็ได ้ซึงจะมีผลต่อผูบ้ริโภคใน
การซือสินคา้นนั ๆ ในครังต่อไป 

3.  การตอบสนองของผูซื้อ หรือการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค หรือผูซื้อ
ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่างๆ ดงันี 

3.1 การเลือกผลิตภณัฑ ์

3.2 การเลือกตราสินคา้ 
3.3 การเลือกผูจ้ดัจาํหน่าย 

3.4 เวลาในการซือ 

3.5 จาํนวนทีซือ 

4.  บทบาทหนา้ทีของผูบ้ริโภคทีเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจซือ 

นกัการตลาดควรรู้ว่า ผูบ้ริโภคแต่ละคนทีอยู่ในตลาดต่างก็มีตาํแหน่ง
หนา้ทีทีเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจซือสินคา้แตกต่างกนัตามสถานการณ์ เช่น ผูบ้ริโภคทีเป็นลูกทีอยู่
ในวยัเรียนอาจเป็นผูที้มีอิทธิพลต่อผูซื้อ (พ่อ แม่) ในการซือบา้น และขณะเดียวกนัผูเ้ป็นลูกก็มี
บทบาทในการเป็นผูต้ดัสินใจซือเองในการซือของใชส่้วนตวั ฉะนนัในการตดัสินใจซือ ผูบ้ริโภคจะ
มีบทบาทหลายบทบาททีเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจซือสินคา้ของตนเอง และผูอื้นดว้ย ผูบ้ริโภคแต่
ละคนมีบทบาทได ้ดงันี 

4.1 ผูริ้เริม (Initiator) คือ บุคคลทีผูริ้เริมคิดถึงการซือสินคา้อยา่งใดอยา่ง
หนึง 

4.2 ผูที้มีอิทธิพล (Influencer) คือ บุคคลทีมีความคิดเห็น อนัมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซือ 

 

4.3 ผูต้ดัสินใจซือ (Decision) คือ บุคคลผูมี้อาํนาจหนา้ทีในการตดัสินใจ
ซือวา่จะซือสินคา้อะไร ซือทีไหน ซืออยา่งไร 
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4.4 ผูซื้อ (Buyer) คือ บุคคลทีทาํหนา้ทีในการซือสินคา้ 
4.5 ผูใ้ช ้(User) คือ บุคคลผูที้ทาํหนา้ทีบริโภค หรือใชสิ้นคา้และบริการ 

 

5.  แนวคิดเกยีวกบัคุณภาพสําหรับการให้บริการ 
 การประกอบธุรกิจนัน คุณภาพของสินค้าเพียงอย่างเดียวไม่ได้จะทาํให้ประสบ
ความสําเร็จ เพราะตวัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ในสายตาของผูบ้ริโภค  จะไม่แตกต่างกนัเท่าใด ความ
เจริญกา้วหนา้ทาํใหผ้ลิตภณัฑ์ทีผลิตออกมานนัมีความใกลเ้คียงกนัและสินคา้ทีเสนอขายในตลาดมี
ให้เลือกซือตามความพอใจมากขึน ผูบ้ริโภคจึงหันมาพิจารณาและให้ความสําคญักบัคุณภาพของ
การบริการเพือใชป้ระกอบการตดัสินใจซือสินคา้หรือบริการควบคู่ไปดว้ย ทาํให้ผูป้ระกอบการและ
ฝ่ายบริหารของธุรกิจหนัมาใหค้วามสนใจการบริการลูกคา้มากยิงขึน ดว้ยเหตุนีการบริการไดเ้ขา้มา
มีอิทธิพลต่อรูปแบบการดาํเนินงานเป็นอยา่งมาก และธุรกิจซือขายสินคา้ทวัไปไดเ้พิมแผนกบริการ
เพือดูแล  จดัการ  ช่วยเหลือ  และอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ลูกคา้ 
 5.1 ความหมายของการบริการ 

กรอนรูส์ (Gronroos, อา้งถึงใน จิตตนนัท์ เดชะคุปต ์2545: 6) กล่าววา่ การบริการ 
หมายถึง กิจกรรมหนึง หรือกิจกรรมหลายอย่างทีมีลักษณะไม่มากก็น้อย จับต้องไม่ได้ ซึง
โดยทวัไปไม่จาํเป็นตอ้งทุกกรณีเกิดขึน จากการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งลูกคา้กบัพนกังานบริการและ / 
หรือลูกคา้กบับริษทัผลิตสินคา้ และ / หรือลูกคา้กบัระบบของการให้บริการทีไดจ้ดัไว ้เพือช่วยผอ่น
คลายปัญหาของลูกคา้ 

คอตเลอร์ (Kotler, อา้งถึงใน จิตตนนัท์ เดชะคุปต์ 2545: 6) กล่าวว่า การบริการ 
หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบติัการใดๆ ทีกลุ่มบุคคลหนึงสามารถนาํเสนอให้อีกกลุ่มบุคคลหนึง ซึง
ไม่สามารถจบัตอ้งไดแ้ละไม่ไดส่้งผลของความเป็นเจา้ของสิงใด ทงันีการกระทาํดงักล่าวอาจจะ
รวมหรือไม่รวมอยูก่บัสินคา้ทีมีตวัตนได ้

เลทิเนน (Lehtinen, อา้งถึงใน จิตตนนัท์ เดชะคุปต ์2545: 6) กล่าววา่ การบริการ 
หมายถึง กิจกรรมหนึง หรือชุดของกิจกรรมหลายอยา่งทีเกิดขึน จากการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลหรือ
อุปกรณ์อยา่งใดอยา่งหนึงซึงทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 

ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายวา่ การบริการ
หมายถึง การปฏิบติัรับใช ้การใหค้วามสะดวกต่างๆ เช่น ใหบ้ริการ ใชบ้ริการ เป็นตน้ 

ชุษณะ รุ่งปัจฉิม (2545: 211) กล่าววา่ การบริการ หมายถึง กิจกรรมใดๆ ทีมีการ
บริโภคผลผลิตในสถานทีเดียวกบัสถานทีทาํการผลิต กล่าวคือ ในการบริการนันจาํเป็นจะตอ้งมี
ผูบ้ริโภคปรากฏตวัอยู ่ณ ทีนนั ในขณะทีมีการให้บริการ และการบริการเป็นการกระทาํทีทาํให้เกิด
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บรรดาประโยชน์ทงัหลาย ทงัทีจบัต้องได้และสัมผสัไม่ได้ ซึงเป็นการกระทาํทีมุ่งให้เกิดความ
สะดวกสะบาย ตามทีลูกคา้คาดหวงั หรือไดเ้สียค่าบริการเพือการนนั 

จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2545: 38) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือ
กระบวนการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึงของบุคคลหรือองคก์าร เพือตอบสนองความตอ้งการของ
บุคคลอืน และก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทาํนัน ซึงการบริการทีดีจะเป็นการ
กระทาํทีสามารถตอบสนองความต้องการของผูที้แสดงเจตจาํนงให้ได้ตรงกับสิงทีบุคคลนัน
คาดหวงัไว ้พร้อมทงัทาํให้บุคคลดงักล่าวเกิดความรู้สึกทีดี และประทบัใจต่อสิงทีไดรั้บในเวลา
เดียวกนั ในความหมายนีจะครอบคลุมการบริการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริการทวัไปหรือการ
บริการเชิงพาณิชย ์

สรุปไดว้า่ การบริการ หมายถึง งานทีไม่มีตวัตน จบัตอ้งไม่ไดแ้ต่สามารถวดัผลได้
ดว้ยความพึงพอใจ เป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

 5.2 ลกัษณะของธุรกิจบริการ 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2546: 24) ลกัษณะของธุรกิจบริการมีความหลากหลาย ซึง
สามารถแบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

5.2.1 ผูซื้อเป็นเจา้ของสินคา้ และนาํสินคา้ไปขอรับบริการจากผูข้าย เช่น บริการ
ซ่อมรถยนต ์ฯลฯ 

5.2.2 ผูข้ายเป็นเจา้ของสินคา้  และขายบริการให้กบัผูซื้อ เช่น ศูนยอ์อกกาํลัง 
(Fitness Center) บริการเครืองถ่ายเอกสาร บริการร้านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5.2.3 บริการทีมีสินคา้ควบมาดว้ย เช่น ร้านอาหาร ฯลฯ 

5.2.4 บริการทีไม่มีสินคา้เขา้มาเกียวขอ้ง เช่น นวดแผนโบราณ ร้านตดัผม ฯลฯ 

5.3 ประเภทของธุรกิจบริการ แบ่งออกเป็นหลายประเภท ดงันี 

5.3.1 การสือสาร เช่น โทรศพัท ์วทิย ุโทรทศัน์ Internet เป็นตน้ 

5.3.2 ทีอยูอ่าศยั เช่น โรงแรม อพาร์ตเมนต ์บา้นเช่า เป็นตน้ 

5.3.3 การจดัการเกียวกบัทีอยู่อาศยั เช่น สาธารณูปโภค การซ่อมแซมบา้น การ
ตกแต่งบา้น การกาํจดัปลวก การตกแต่งสวน เป็นตน้ 

5.3.4 การพกัผอ่น สถานรืนเริงต่างๆ โรงภาพยนตร์ โรงโบวลิ์ง เป็นตน้ 

5.3.5 การดูแลรักษาตวั เช่น สถานเสริมความงาม ร้านตดัผม ศูนยอ์อกกาํลงักาย 
สถาบนัลดนาํหนกั เป็นตน้ 

5.3.6 การรักษาพยาบาล เช่นโรงพยาบาล คลินิกทนัตแพทย ์โพลีคลินิก เป็นตน้ 
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5.3.7 ทีปรึกษา เช่น ทนาย ทีปรึกษาทางธุรกิจ ตวัแทนโฆษณา การสํารวจ และวิจยั 
สาํนกังานจดัหางาน เป็นตน้ 

5.3.8 การเงิน เช่น ธนาคาร บรรษทัเงินทุน กองทุนอุตสาหกรรม ตลาดหุน้ เป็นตน้ 

5.3.9 การประกนัภยั เช่น ประกนัชีวิต ประกนัอุบติัเหตุ ประกนัสุขภาพ ประกนั
อคัคีภยั เป็นตน้ 

5.3.10 การคมนาคม เช่น การขนส่งสินคา้ รถโดยสารประจาํทาง แท็กซี ตุ๊กตุ๊ก 
สายการบิน รถเช่า เป็นตน้ 

5.3.11 การศึกษา เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย โรงเรียนสอนภาษา 
โรงเรียนสอนขบัรถ เป็นตน้ 

5.3.12  การท่องเทียว เช่น นาํเทียว ล่องแพ ขีชา้ง เป็นตน้ 

สมชาย  กิจบรรยง (2543: 11) ไดเ้สนอแนวคิดของการบริการไวว้า่ การบริการเป็น
กระบวนการของการปฏิบติัตนเพือผูอื้น การบริการมีความหมายโดยรวม คือการช่วยเหลือหรือ
อนุเคราะห์ หรือใหค้วามสะดวก และกิจกรรมทีทาํเพือผูอื้น ตามหนา้ทีการงาน 

การบริการทีดี ควรจะตอ้งรู้ และเขา้ใจในเรือง 4 ขอ้ ดงันี 

1.  รู้จกัตนเอง ในงานและหนา้ที คือจะตอ้งรู้จกับทบาทของตนในองคก์รสมยัใหม่ 
2.  รู้จกัลูกคา้ ผูติ้ดต่อ และความตอ้งการ 

3.  รู้จกัธรรมชาติ หรือลกัษณะของงานบริการ 

4.  รู้วธีิการทาํงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ เพือสร้างความพึงพอใจ 

จิตตินนัท ์เดชะคุปต ์(2547: 23) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการบริการไว ้ดงันี 

1.  สาระสําคญัของความไวว้างใจ การบริการเป็นกิจกรรม หรือการกระทาํทีผู ้
บริการปฏิบติัต่อผูรั้บบริการ ขณะทีกระบวนการบริการเกิดขึน ผูซื้อหรือผูรั้บบริการ จึงไม่สามารถ
ทราบล่วงหน้าไดว้่าจะไดรั้บการปฏิบติัอย่างไรจนกวา่กิจกรรมการบริการจะเกิดขึน การตดัสินใจ
ซือบริการจึงจาํเป็นตอ้งขึนอยู่กบัความไวว้างใจ ซึงแตกต่างจากการซือสินคา้ทวัไป ทีผูบ้ริโภค
สามารถหยบิจบั  ตรวจดูสินคา้ก่อนทีจะตดัสินใจซือได ้การบริการทาํไดเ้พียงการให้คาํอธิบายสิงที
ลูกคา้จะไดรั้บการรับประกนัคุณภาพ หรือการอา้งอิงประสบการณ์ทีผูอื้นเคยใชบ้ริการมาก่อน 

2.  สิงทีจบัตอ้งไม่ได ้การบริการเป็นสิงทีจบัตอ้งไม่ได ้และไม่อาจสัมผสัก่อนทีจะ
มีการซือเกิดขึนได ้กล่าวคือ ผูซื้อหรือลูกคา้ไม่อาจรับรู้การบริการล่วงหน้าหรือก่อนทีจะตกลงใจ
ซือเหมือนการซือสินคา้ทวัไป นอกจากนนั การซือบริการก็เป็นการซือทีจบัตอ้งไม่ได ้เพียงแต่อาศยั
ความคิดเห็น เจตคติ และประสบการณ์เดิมทีไดรั้บประกอบการติดสินใจซือบริการนนัๆ โดยผูซื้อ
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อาจกาํหนดเกณฑ์เกียวกบัคุณภาพ หรือประโยชน์ของการบริการทีตนควรไดรั้บแลว้จึงตดัสินใจ
เลือกซือบริการทีตรงกบัความตอ้งการดงักล่าว 

3.  ลกัษณะทีแบ่งแยกออกจากกนัไม่ได ้การบริการมีลกัษณะทีไม่อาจแยกออกจาก
ตวับุคคล หรืออุปกรณ์เครืองมือทีทาํหนา้ทีเป็นผูใ้ห้บริการ หรือผูข้ายบริการนนัๆ ไดก้ารผลิตและ
การบริโภคการบริการจะเกิดขึนในเวลาเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกบัการขายบริการ ซึงจะแตกต่างกบั
ตวัสินคา้ทีมีการผลิตการขายสินคา้แลว้ จึงเกิดการบริโภคภายหลงั เนืองจากการบริการมีลกัษณะที
แบ่งแยกไม่ได ้ ทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในเรืองของปริมาณการขาย และขอบเขตจากการดาํเนินงานบริการ
ซึงในบางกรณีอาจจาํเป็นตอ้งมีผูใ้หบ้ริการอยูต่ลอดเวลา ในลกัษณะของการขายตรงจากผูข้ายไปยงั
ผูซื้อ หรืออาจใช้ตัวแทนเป็นสือกลางการติดต่อระหว่างผูข้าย หรือผูใ้ห้บริการกับผูซื้อ หรือ
ผูรั้บบริการ 

4.  ลกัษณะทีแตกต่างไม่คงที การบริการมีลกัษณะทีไม่คงที และไม่สามารถ
กาํหนดมาตรฐานทีแน่นอนได ้เนืองจากการบริการแต่ละแบบ ขึนอยู่กบัผูใ้ห้บริการแต่ละคน ซึงมี
วิธีการเป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง  ถึงแม้จะเป็นการบริการอย่างเดียวกันจากผูใ้ห้บริการคน
เดียวกนัแต่ต่างวาระกัน คุณภาพของการบริการก็อาจแตกต่างกนัได้ ทงันีขึนอยู่กบัผูใ้ห้บริการ 
ผูรั้บบริการ  ช่วงเวลาของการบริการ และสภาพแวดล้อมขณะบริการทีแตกต่างกนั เนืองจากการ
บริการทีมีความหลากหลายผนัแปรไปตามปัจจยั  และสภาพแวดล้อมขณะบริการทีแตกต่างกัน 
เนืองจากการบริการทีมีความหลากหลายผนัแปรไปตามปัจจยัหลายอยา่ง จึงเป็นการยากทีจะกาํหนด
เป็นมาตรฐานในการบริการอยา่งเดียวกนั แมจ้ะมีการกาํหนดเป็นระบบการทาํงาน เช่น การบริการ
บนเครืองบิน การบริการในธนาคาร การบริการในโรงพยาบาล เป็นตน้ การให้บริการก็อาจต่างกนั
ได ้ดงันนัการให้ความสําคญัต่อการเลือกบุคลากรทีมีคุณสมบติัเหมาะกบัลกัษณะงาน และจดัให้มี
การฝึกอบรมอย่างสมาํเสมอเป็นเรืองจาํเป็นอยา่งยิง รวมทงัการกาํหนดมาตรการในการให้บริการ
มากเป็นพิเศษ เช่น รับฟังคาํติชม ขอ้คิดเห็นจากผูรั้บบริการเสนอบริการดา้นอุปกรณ์อาํนวยความ
สะดวกและเทคโนโลยีทีทนัสมยั เป็นตน้ เพือให้มนัใจในคุณภาพ และความสมาํเสมอของการ
บริการ 

5.  ลกัษณะทีไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด ้การบริการทีไม่สามารถเก็บรักษา หรือ
เก็บสาํรองไวไ้ดเ้หมือนกบัสินคา้ทวัๆไป เมือไม่มีความตอ้งการใชบ้ริการ จะก่อใหเ้กิดความเป็นสูญ
เปล่าทีไม่อาจเรียกกลบัคืนมาใช้ประโยชน์ใหม่ได ้การบริการจึงมีการเปลียนแปลงไดต้ลอดเวลา 
และการบริการจะตอ้งมีการจดัเตรียมความพร้อมไวส้ําหรับการบริการผูรั้บบริการเมือใดก็ได ้เช่น 
การจดัเตรียมอาหาร เพือไวบ้ริการลูกคา้ตามร้านอาหาร เมือไม่มีผูม้าใชบ้ริการ การจดัเตรียมของไว้
ก็อาจจะสูญเปล่า แต่ทว่าก็จาํเป็นทีตอ้งเตรียมไว  ้เนืองจากอาจจะมีผูใ้ช้บริการมาใช้บริการได้
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ตลอดเวลา การรักษาความสมดุลของลูกคา้จาํเป็นตอ้งมีการวางแผนกลยุทธ์การตลาด  เพือหาวิธีจูง
ใจลูกคา้ใหม้าใชบ้ริการอยา่งสมาํเสมอ 

6.  ลกัษณะทีไม่สามารถแสดงความเป็นเจา้ของได ้การบริการมีลกัษณะทีไม่มี
ความเป็นเจา้ของเมือมีการซือบริการเกิดขึน ซึงแตกต่างจากการซือสินคา้ทวัไปอย่างเห็นได้ชัด 
เพราะเมือผูซื้อจ่ายเงินซือสินคา้ใดก็จะเป็นเจา้ของสินคา้นนัอย่างถาวรทนัที ในขณะทีผูซื้อจ่ายเงิน
ซือบริการใดก็จะเป็นค่าบริการนนัทีผูซื้อจะไดรั้บตามเงือนไขของการบริการแต่ละประเภท เพราะ
การบริการไม่ใช่สิงของแต่เป็นกิจกรรมหรือกระบวนการของการกระทาํนนั เช่นเมือผูโ้ดยสาร หรือ
ลูกคา้ซือตวัเครืองบินเดินทางกบับริษทัการบินไทย จากทีหนึงไปยงัอีกทีหนึง การบริการจะเกิดขึน
ขณะทีโดยสารบนเครืองบนจากทีหนึงไปยงัอีกทีหนึง เมือถึงจุดหมายปลายทางการบริการก็จบสิน
ลง  ผูโ้ดยสารก็ไม่สามารถเป็นเจา้ของการบริการนนัไดอี้ก เพราะการบริการหมดลงไม่ถาวรเหมือน
การซือสินคา้อืน 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2539: 4-5) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดของคุณภาพสําหรับ
การใหบ้ริการวา่เกณฑใ์นการพิจารณาคุณภาพการบริการโดยคาํนึงถึงคุณลกัษณะ 10 ประการ ดงันี 

1.  การเขา้ถึงลูกคา้ (Access) บริการทีให้กบัลูกคา้ตอ้งอาํนวยความสะดวกในดา้น
เวลา  และสถานทีแก่ลูกค้า  คือ  ไม่ให้ลูกค้าต้องคอยนาน  ทําเลทีตังเหมาะสมอันแสดงถึง
ความสามารถของการเขา้ถึงลูกคา้ 

2.  การติดต่อสือสาร (Communication) มีการอธิบายอยา่งถูกตอ้ง โดยใชภ้าษาที
ลูกคา้เขา้ใจง่าย 

3.  ความสามารถ (Competence) บุคลากรทีให้บริการตอ้งมีความชาํนาญ และมี
ความรู้ความสามารถในงาน 

 

4. ความมีนําใจ (Courtesy) บุคลากรทีให้บริการตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์เป็นที
น่าเชือถือมีความเป็นกนัเอง มีวจิารณญาณ 

 

5.  ความน่าเชือถือ (Credibility) บริษทัและบุคลากรตอ้งสามารถสร้างความเชือมนั 
และความไวว้า่งใจในบริการโดยเสนอบริการทีดีทีสุดแก่ลูกคา้ 

6.  ความไวว้างใจ (Reliability) บริการให้กบัลูกคา้ตอ้งมีความสมาํเสมอและ
ถูกตอ้ง 

7.  การตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) พนกังานจะตอ้งให้บริการและแกไ้ข
ปัญหาแก่ลูกคา้อยา่งรวดเร็วตามทีลูกคา้ตอ้งการ 
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8.  ความปลอดภยั (Security) บริการทีให้ตอ้งปราศจากอนัตราย ความเสียง และ
ปัญหาต่าง ๆ  

9.  การสร้างบริการให้เป็นทีรู้จกั (Tangible) บริการทีลูกคา้ไดรั้บ จะทาํให้เขา
สามารถคาดคะเนถึงคุณภาพดงักล่าวได ้

10.  การเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ (Understanding / Knowing customer) พนกังานตอ้ง
พยายามเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ และใหค้วามสนใจตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว 

สรุปไดว้า่ คุณภาพในดา้นการให้บริการจะตอ้งคาํนึงถึงลูกคา้เป็นสําคญั การสร้าง
ความน่าเชือถือและสร้างความไวว้างใจให้กบัลูกคา้พร้อมทงัสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ได้
อยา่งทวัถึง ในดา้นของทีพกัอาศยั จะตอ้งคาํนึงถึงลูกคา้หรือลูกจา้งทีเขา้พกัอาศยัเป็นสาํคญั   

จะเห็นได้ว่าการบริการเป็นอีกปัจจยัหนึงทีผูบ้ริโภคใช้ในการตดัสินใจว่าจะใช้
บริการหรือไม่ ดงันนัการวิจยัครังนี จึงไดน้าํดา้นการบริการ มาเป็นตวัแปรทีใชเ้ป็นกรอบแนวคิด
สาํหรับการวจิยั 

 

6.   แนวคิดเกยีวกบัการเลอืกทพีกัอาศัยและหอพกั 
 กูแดล (Goodall 1974, อา้งถึงใน วิภาพรรณ หิรัญเกิด 2545: 33) ไดก้ล่าวถึงแนวคิด
เกียวกบัการเลือกทีตงัของทีอยูอ่าศยัวา่ จะตอ้งมีความสะดวกในการเดินทางไปแหล่งบริการต่าง ๆ 
เช่น ทีทาํงาน สถานศึกษา โดยหลกัเกณฑใ์นการเลือกทีอยูอ่าศยัจะพิจารณาคุณสมบติัของทีอยูอ่าศยั 
3 ประการ คือ 

 1.  ลกัษณะของบา้น ไดแ้ก่ ความใหม่ของบา้น ขนาดของบา้น ซึงจะตอ้งเหมาะสมกบั
ขนาดครอบครัว ทงันีตอ้งสัมพนัธ์กบัราคาบา้น 

 2.  ลกัษณะของชุมชนโดยรอบทีพกัอาศยั ซึงผูที้อาศยัมกัจะเลือกตามสภาพของ
เศรษฐกิจ และสังคมทีตนเองสามารถอยูไ่ด ้

 3.  ความสัมพนัธ์ของทีตงัทีอยูอ่าศยักบัพืนทีโดยรอบซึง ไดแ้ก่ ความสะดวกในการ
เขา้ถึงกิจกรรมการบริการต่างๆ รวมทงัแหล่งงาน แหล่งการคา้ โดยทางปฏิบติัแลว้ปัจจยัทีมีอิทธิพล
ต่อการเลือกทีตงัของทีอยู่อาศยั ไดแ้ก่ รายได ้ซึงมีความสัมพนัธ์กบัโอกาสในการเลือกทีตงั ชนิด 
และขนาดของบา้น 

การเขา้ถึงแหล่งงาน กล่าวคือ การกระจายตวัของแหล่งงานอาจมีอิทธิพลต่อการ
กระจายตวัของทีอยูอ่าศยัของประชาชนมากกวา่ปัจจยัอืน ๆ 

สภาพครอบครัว การมีเด็กอยู่ในครอบครัว มีผลต่อความต้องการพืนทีของ
ครอบครัว  ยิงมีจาํนวนเด็กมาก  ยิงจาํเป็นตอ้งมีบา้นทีมีพืนทีขนาดใหญ่ นอกจากนนับริเวณทีมี
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โรงเรียนหรือสถานการศึกษาทีมีมาตรฐานดา้นการศึกษาดีตงัอยู่จะเป็นบริเวณทีไดรั้บความสนใจ
ในการเลือกอยูอ่าศยัมากยงิขึน 

 อลอนโซ (Alonso 1975, อา้งถึงใน นภาภรณ์ หอมอ่อน)  กล่าววา่  การเลือกทีอยูอ่าศยั
ควรพิจารณาปัจจยั  3 ประการ คือ 

1. ราคาของทีพกัซึงสัมพนัธ์กบัรายไดแ้ละความสามารถในการจ่ายสําหรับทีอยูอ่าศยั
นนั 

2. รูปแบบของทีอยู่อาศยั ทีก่อให้เกิดความพอใจแก่ผูที้อยู่อาศยัซึงจะสัมพนัธ์กับ
ขนาดของครอบครัว และสถานภาพสมรสดว้ย 

3. ทีตงัของทีพกัอาศยั จะสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลม้และระยะห่างจากทีทาํงาน ไดแ้ก่ 
ลกัษณะทางกายภาพและสิงแวดลอ้มของพืนทีนนั 

 นรินทร์  สกุลคลานิวตัน์ และคณะ (นรินทร์ สกุลคลานิวฒัน์ และคณะ 2526, อา้งถึงใน
นภาภรณ์ หอมอ่อน 2545: 17-18) ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการเลือกทีตงัของทีอยูอ่าศยัไว ้ดงันี 

1.  ควรจะอยูบ่ริเวณใกลก้บัแหล่งประกอบอาชีพของผูอ้าศยัในแต่ละยา่นของเมือง เช่น 
บริเวณศูนยก์ลางธุรกิจการคา้ หรือบริเวณศูนยร์าชการหรือบริเวณแหล่งยา่นชานเมือง 

2.  ควรจะอยูบ่ริเวณทีมีสภาพแวดลอ้มทีน่าอยูอ่าศยั เช่น บริเวณยา่นพกัอาศยัชนัดีของ
เมือง หรือบริเวณไม่มีความแออัดยดัเยียดของชุมชนหรือบริเวณของชุมชนหรือบริเวณทีมี
ทศันียภาพของภูมิประเทศทีสวยงาม 

3.  ควรจะอยูใ่นบริเวณทีมีความสะดวกสบายในการคมนาคม หรืออยูใ่กลก้บัเส้นทาง
คมนาคมหลกั ทีไม่มีปัญหาการจราจรติดขดั หรือบริเวณทีสามารถเดินทางติดต่อกบัยา่นต่างๆ ของ
เมืองไดส้ะดวก 

.  ควรจะมีความพร้อมในดา้นบริการสาธารณูปโภคของเมือง  และสามารถให้บริการ
ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

5.  ควรจะมีความสะอาดและอยูใ่กลก้บับริเวณสาธารณูปการทีจาํเป็นแก่การอยูอ่าศยั 
เช่น ศูนยชุ์มชนหรือยา่นการคา้ สถานศึกษา สถานทีพกัผอ่นหยอ่ยใจ และสวนสาธารณะ 

 กาํพล  วนุวริิยะกิจ (2540: 18) กล่าววา่ การเลือกทีอยูอ่าศยัของนิสิต ควรพิจารณาปัจจยั
ต่างๆ ไดแ้ก่  

1.  ความสะดวกสบายในการเขา้ถึง คาํนึงถึงทาํเลทีตงัของทีพกัอาศยั การเดินทางไปยงั
แหล่งงาน 

2.  สภาพแวดลอ้มของทีพกัทงัภายในทีพกัและภายนอก ไดแ้ก่ สิงแวดลอ้มในชุมชน 
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3.  สาธารณูปโภค และบริการต่างๆ ทีพกัอาศยัทีดีควรมีบริการ และสิงอาํนวยความ
สะดวกแก่ทีพกั 

4.  ราคาทีพกัอาศยัเป็นปัจจยัสําคญัในการเลือกมีความสัมพนัธ์กบัรายไดข้องผูที้อาศยั
อยู ่

      ชยัยะ พฒันะเจริญ (2539: 34) ไดส้รุปเกียวกบั แนวคิดทาํเลทีตงัของทีอยูอ่าศยัวา่ควร
พิจารณาปัจจยัดงัต่อไปนี 

1. สภาพแวดลอ้มทีดีต่อการอยูอ่าศยั 

2. ความสะดวกในการเดินทางเขา้ออก 
3. สภาพของสังคมและวฒันธรรมของบริเวณดงักล่าว 
นอกจากนี ยงัมีเงือนไขอืนๆ ทีมีผลต่อการเลือกทีตงัของทีอยูอ่าศยัอีกดว้ย เช่น 

1. รายได้ของผูอ้ยู่อาศยั ในกรณีของผูที้มีรายได้สูง สามารถเลือกทีตงัอย่างทีตน
ตอ้งการ ส่วนผูที้มีรายไดน้อ้ย มกัจะมีขอ้จาํกดัในการเลือก จึงตอ้งการทีอยูอ่าศยัแบบราคาถูก และ
ใกลแ้หล่งการคา้ เพือลดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 

2. การเขา้ถึงแหล่งงาน โดยจะคาํนึงถึงแหล่งงานและระยะทางในการเดินทาง 
3. ระยะเวลาในช่วงชีวิตแต่ละช่วง กล่าวคือ ผูอ้าศัยทีอยู่ในวยัต่างกันจะมีความ

ตอ้งการต่อทีพกัอาศยัแตกต่างกนั โดยวยัหนุ่มสาว ซึงเป็นวยัศึกษาหรือทาํงาน จะมีความตอ้งการ
อิสระค่อนขา้งสูง วยัทีมีบุตรตอ้งการทีอยูอ่าศยัทีมีพืนทีมากขึน วยัสูงอายุตอ้งการทีอยูอ่าศยัทีสงบ
เงียบ เป็นตน้ 

4. วิถีการดาํเนินชีวิต เช่น ชาวมุสลิมจะเลือกทีอยู่อาศยัให้อยู่ในละแวกชาวมุสลิม
ดว้ยกนั เพราะจะทาํใหง่้ายต่อการดาํเนินชีวติ ทงัดา้นอาหาร และสถานทีประกอบพิธีทางศาสนา 
 สรุปไดว้่า แนวคิดเกียวกบัการเลือกทีพกัอาศยั ทีหลากหลาย จะเห็นว่าในการเลือกที
พกัอาศัยนัน ใช้หลักเกณฑ์ในการเลือกทีพกัอาศัย  ดังนี ความสัมพนัธ์กันระหว่าง รายได้กับ
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัค่าทีพกัอาศยั สภาพแวดลอ้มในการอยูอ่าศยั เช่น สภาพของชุมชน สภาพแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติ ความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทางเขา้ถึงทีพกั เพราะตอ้งการเดินทางไป
ยงัทีทาํงานหรือสถานศึกษาได้สะดวก  สะดวกต่อระบบสาธารณูปโภคในด้านต่างๆ สถานที
ห่างไกลจากแหล่งความเจริญ ย่อมประสบปัญหาของระบบสาธารณูปโภค ความสะดวกในการ
จดัหาสิงอุปโภค เช่น ความสะดวกในการซืออาหาร ความสะดวกในการซืออุปกรณ์ของใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั ขนาดของครอบครัวหรือจาํนวนสมาชิกในครอบครัว เช่นครอบครัวใหญ่ตอ้งการที
อยูอ่าศยัทีมีพืนทีค่อนขา้งมาก คนโสดตอ้งการความอิสระสูงกวา่คนสมรส เป็นตน้ 
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 จากแนวคิดเกียวกบัการเลือกทีพกัอาศยั ดงัทีกล่าวมาปัจจยัหนึงในการตดัสินใจเลือกที
พกัอาศยัหรือหอพกันัน สิงอาํนวยความสะดวกนบัเป็นอีกด้านหนึงทีผูบ้ริโภคหรือผูเ้ช่าคาํนึงถึง 
ดงันนัการวิจยัครังนีจึงไดน้าํดา้นสิงอาํนวยความสะดวกมาใช้ในการกาํหนดเป็นตวัแปรเพือสร้าง
กรอบแนวคิดนนัเอง 

 

7.  งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

 งานวจัิยในประเทศ 
 ดวงภรณ์ ตรีธญัญา (2547) ไดศึ้กษาเรืองความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อการบริการ
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนครปฐม อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ผลการศึกษา พบวา่ ความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการบริการอยูใ่นระดบัปานกลาง อนัดบัแรก ดา้นการบริการของเจา้หนา้ที  
รองลงมา ดา้นสถานทีและสภาพแวดลอ้ม ดา้นระบบการให้บริการ ดา้นการดาํเนินการตามบทบาท
หน้าทีความรับผิดชอบ และด้านข้อมูลข่าวสาร ตามลาํดับ และผูใ้ช้บริการทีมีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริการไม่แตกต่างกนั ผูใ้ชบ้ริการทีมีอาชีพแตกต่างกนั  
มีความพึงพอใจต่อการบริการแตกต่างกนั และผูใ้ชบ้ริการทีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ
การบริการด้านระบบการให้บริการ  ด้านขอ้มูลข่าวสาร ด้านการบริการของเจา้หน้าที และด้าน 
สถานทีและสภาพแวดลอ้มแตกต่างกนั ส่วนดา้นการดาํเนินการตามบทบาทหนา้ทีความรับผิดชอบ
ไม่แตกต่างกนั 

 นิตยา ปินตาสี (2547) ได้ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการเลือกเช่าหอพกัรายเดือนของ
นกัศึกษาสถาบนัราชภฏัลาํปาง ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกเช่าทีพกัอาศยัรายเดือนของนกัศึกษาในระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้นราคา โดยปัจจยั
ยอ่ย ไดแ้ก่ การกาํหนดอตัราค่านาํ - ค่าไฟทีชดัเจน อตัราค่าเช่าทีมีความเหมาะสมกบัสภาพห้องพกั  
ก่อนชาํระเงินมีการแจง้ค่าใช้จ่ายทีชดัเจน มีการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า และมีวิธีหรือรูปแบบการเก็บ
ค่าบริการทีเป็นระบบรองลงมา คือ ปัจจยัด้านทาํเลทีตงั โดยปัจจยัย่อย ได้แก่ ทีพกัอาศยัอยู่ใกล้
สถาบนั สถานทีจอดรถสะดวกปลอดภยั และเพียงพอ ความสะดวกในการเดินทาง สภาพแวดลอ้ม
บริเวณรอบทีพกั ทีพกัอยู่ใกลต้ลาดหรือศูนยก์ารคา้ และทีพกัอาศยัอยู่ใกล้ย่านชุมชน ปัจจยัด้าน
บุคลากร 

โดยปัจจยัยอ่ยไดแ้ก่ เจา้ของหอมีความน่าเชือถือ เจา้หน้าทีภายในหอพกัมีความเอาใจ
ใส่ในการบริการ และเจา้หน้าทีในหอพกัมีมนุษยสัมพนัธ์  และมีความสุภาพ และปัจจยัด้านการ
นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ  โดยปัจจยัยอ่ยไดแ้ก่  ลกัษณะการออกแบบความสวยงามของอาคาร
รูปแบบการจดัพืนที การตกแต่งภายในห้อง ความสะอาดโดยรวมของหอพกั การจดัพืนทีใช้สอย
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ของหอพกัอยา่งเหมาะสม และการตกแต่งสถานทีบริเวณหอพกัสวยงาม ส่วนปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าทีพกัอาศยัรายเดือนของนกัศึกษาในระดบัปานกลาง  
คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ โดยปัจจยัย่อยไดแ้ก่ ดา้นความสะอาดและความสวยงามของห้อง ขนาด
ของห้องและพืนทีใช้สอย ความครบครันเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง  คุณภาพของเฟอร์นิเจอร์และ
สุขภณัฑที์ทางหอพกัไดจ้ดัไว ้และระบบการป้องกนัภยัหอพกั 

ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ โดยปัจจยัย่อย ไดแ้ก่ การบริหารงานเป็นระบบ ความ
รวดเร็วในการบริการและการให้ความช่วยเหลือ และการมีบริการทาํความสะอาดทุกวนั  การมี
บริการรักษาความปลอดภยั และการแจง้ข่าวสารให้กบัผูพ้กัอาศยัอย่างชดัเจน และปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด โดยปัจจยัยอ่ยไดแ้ก่ การบอกกล่าวจากคนรู้จกัหรือผูที้เคยใชบ้ริการ 

สุชาภทัร มาเดช (2547) ไดศึ้กษาเรืองของลูกคา้ในการใช้บริการธนาคารกสิกรไทย  
จาํกดั (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ รูปแบบคอฟฟีแบงคกิ์ง ผลการศึกษาพบวา่ความพึงพอใจในการ
ใช้บริการอยู่ในระดบัมาก อนัดบัแรก ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ รองลงมา ดา้น
ความคุม้ค่าในการใช้บริการ และด้านขอ้มูลทีไดรั้บจากการใช้บริการ และดา้นการอาํนวยความ
สะดวกในการใช้บริการ ตามลาํดบั และผูใ้ช้บริการทีมีเพศ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความ
พอใจต่อการบริการรูปแบบคอฟฟีแบงคกิ์งไม่แตกต่างกนั ส่วนผูใ้ชบ้ริการทีมีอาย ุรายได ้และอาชีพ
แตกต่างกนั มีความพอใจต่อการบริการรูปแบบคอฟฟีแบงคกิ์งแตกต่างกนั   

ศศิธร แสงอาทิตย  ์(2547) ไดศึ้กษาเรืองความพึงพอใจของลูกคา้ทีมีต่อการให้บริการ
ของโรงภาพยนตร์ธนาซีนีเพล็กซ์ ในเขตอาํเภอเมือง ราชบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ทีมีต่อการให้บริการ มีความพึงพอใจมาก อนัดบัแรก ดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมาดา้นสถานที 
และเวลา และด้านพนักงานให้บริการ และด้านราคา ตามลาํดบั ลูกคา้ทีเข้ามาใช้บริการทีมีเพศ 
ระดบัการศึกษา อาชีพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการแตกต่างกนั ส่วนลูกคา้ทีเขา้มา
ใชบ้ริการทีมีอาย ุรายไดแ้ตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการไม่แตกต่างกนั   

อลงกรณ์ จนัทร์เกษม (2547) ได้ศึกษา ปัจจยัการตัดสินใจเลือกทีอยู่อาศยัของผูที้
ทาํงานในนิคมอุตสาหกรรม: กรณีศึกษา โรงงานขนาดใหญ่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ มีทีอยูอ่าศยัทงัประเภทเช่า และเช่าซือมากมาย ทงับา้นเดียว บา้นแถว ห้อง
ชุดพกัอาศยั และหอ้งแบ่งเช่า ทงันีโรงงานส่วนใหญ่มีสวสัดิการรถรับ – ส่ง ไวใ้ห้บริการครอบคลุม
หลายเส้นทาง ทาํให้การเดินทางสะดวกและประหยดั ผูท้าํงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
จึงมีโอกาสเลือกทีอยูอ่าศยัไดม้ากมายตามแนวถนนพหลโยธิน 

สาํหรับผูที้ซือทีอยูอ่าศยัภายนอกเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ส่วนหนึงจะเป็นผูที้
มีอายุ 31 ปีขึนไป สถานภาพสมรสหรือมีครอบครัว  ทาํงานมานาน มีรายได้รวมของครอบครัว
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พอเพียง  จึงสรุปได้ว่า  ปัจจัยการตัดสินใจเลือกทีอยู่อาศัยของผู ้ทีท ํางานในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร  คือ ความมันคงหรือระยะเวลาการทาํงาน รายได้ประจาํพอเพียง  และ
สถานภาพของครอบครัว ทงันีการเลือกทีอยูอ่าศยัในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จะเป็นการ
เช่า ส่วนทีอยู่อาศยันอกเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร มีทงัการเช่าและเป็นเจา้ของ ส่วนทาํเลที
พกัอาศยัในหรือนอกเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ไม่มีนัยสําคญั เนืองจากการเดินทางใน
ปัจจุบนัสะดวก และประหยดั 

ณัฐพล กกกาํแหง (2546) ไดศึ้กษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษาปริญญา
ตรีในการเลือกเช่าหอพกัในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาปริญญาตรีที
เช่าหอพกัในอาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 20 – 22 ปี มี
ภูมิลาํเนาอยู่ในภาคเหนือ ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในระดบัชันปีที 4 และมี
รายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง 3,001 – 4,000 บาท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของนกัศึกษาปริญญาตรีในการเลือกเช่าหอพกัใน อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ในระดบั
มาก ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานการณ์ทีตงัดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการการบริการ และดา้น
การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทีมีผลต่อการตดัสินใจในระดับปานกลาง  
ไดแ้ก่  ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด  ส่วนใหญ่มีความตอ้งการ  ดงันี  สีภายในห้องพกั
เป็นสีขาวสุขภัณฑ์ในห้องนําเป็นแบบโถชักโครก  เตียงภายในห้องพกัเป็นแบบเตียงคู่  ให้มี
โทรศพัท์ภายในห้องพกัซึงใช้โทรศพัท์ได้ทวัประเทศ และตอ้งการให้มีการกาํหนดวงเงินการใช้
โทรศพัทอ์ยูร่ะหวา่ง 200 – 300 บาท  ส่วนใหญ่มีความตอ้งการชาํระค่าเช่าหอพกัเดือนละครัง และ
ตอ้งการให้ค่าเช่าหอพกัต่อเดือนอยู่ในระหว่าง 1,501 – 2,000 บาท  ความต้องการเฟอร์นิเจอร์
เพิมเติมจากเฟอร์นิเจอร์มาตรฐานทีหอพกัมีไวใ้ห้คือ  ชนัวางหนงัสือ  รองลงมาคือ  โต๊ะเครืองแป้ง  
และโทรทศัน์สี  และนกัศึกษาส่วนใหญ่ตอ้งการมีระยะเวลาการจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้  1 เดือน  โดยมี
ลกัษณะการชาํระค่านาํ  ค่าไฟฟ้า  แบบติดมิเตอร์ 

รุ่งรวี  เชิดตระกูลเกียรติ (2546) ได้ศึกษาเรืองความพึงพอใจของลูกค้าทีมีต่อการ
ให้บริการของโรงแรมรอยลัปรินเซส ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า 
ความพึงพอใจของลูกคา้ทีมีต่อการให้บริการของโรงแรม อยู่ในระดับมาก อนัดบัแรก ด้านการ
ตอ้นรับและบริการ รองลงมาดา้นสถานทีทีให้บริการ และดา้นการบริการขอ้มูลข่าวสาร ตามลาํดบั 
ลูกคา้ทีมีเพศ ระดบัการศึกษา รายได ้อายุ อาชีพ ระยะเวลาทีเป็นลูกคา้ต่างกนั มีความพึงพอใจใน
การใหบ้ริการของโรงแรมต่างกนั   
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นภาภรณ์  หอมอ่อน  (2545) ได้ศึกษาการตัดสินใจอยู่หอพักสตรีของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ผลการศึกษาพบว่า  การตัดสินใจอยู่หอพักของนักศึกษาขึนอยู่กับ
สภาพแวดลอ้มของหอพกัสตรีทีมีทาํเลทีตงัอยูใ่กลก้บัมหาวิทยาลยัและแหล่งชุมชน สภาพภายนอก
และภายในหอ้งพกัมีความสะอาด มีความปลอดภยัสูง มีสิงอาํนวยความสะดวกสบายภายในห้องพกั
และมีสาธารณูปโภคครบถว้น และการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาค่าเช่าของห้องพกัภูมิลาํเนา
ของบิดามารดาของนกัศึกษา  ความสะดวกสบายในการติดต่อสือสารคมนาคม การชกัจูงของกลุ่ม
เพือนและชนัปีการศึกษากบัการตดัสินใจอยู่หอพกัสตรีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง ผล
การทดสอบความสัมพนัธ์ตามสมมติฐาน พบว่า ราคาค่าเช่าของห้องพกั และภูมิลาํเนาของบิดา
มารดาของนักศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจอยู่หอพกัสตรีของนักศึกษามหาวิทยาลยัรา
คาํแหงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

วิภาพรรณ หิรัญเกิด (2545) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทีมีต่อการบริหาร
หอพกับริเวณถนนรามคาํแหง ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาใน
ระดบัมธัยมศึกษา และเป็นนกัเรียน / นกัศึกษา มีรายรับเฉลียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 5,000 บาท ส่วนใหญ่
สมาชิกในห้องพกั 2 คน และพกัอาศยัในหอพกัเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี สภาพของทีอยู่อาศยั 
สาธารณูปโภคและการบริการดา้นต่างๆ ของหอพกั ส่วนใหญ่มีโครงสร้างหอพกัเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก มีความสูง 4 – 6 ชนั ในดา้นสวสัดิการและการบริการพบวา่ ส่วนใหญ่มีเตียงนอน และทีนอน
ไวใ้ห ้แต่ไม่ค่อยมีการบริการดา้นเวรยามรักษาความปลอดภยั 

เขมกร คาํนวณ (2544) ได้ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกเช่าทีพกัอาศยัรายเดือนของ
พนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจบริการทีมีผลต่อพนกังานในการเลือกเช่าทีพกัอาศยัรายเดือนมีมากเป็นอนัดบั
หนึง คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ ดา้นราคา ดา้นทาํเลทีตงั 
สภาพแวดลอ้ม ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัญหาทีพบคือ การถูกรบกวนจาก
หอ้งขา้งๆ ราคาค่าเช่ารายเดือน ค่านาํ ค่าไฟฟ้า มีราคาสูง 

ดา้นพฤติกรรมการใชห้อพกั ส่วนใหญ่มีการทาํงานหรืออ่านหนงัสือทุกวนัทาํกิจกรรม
นนัทนาการทุกวนั ซกัรีดเสือผา้เอง 2 – 3 วนัต่อครัง มีการทาํความสะอาดหอ้งทุกว ัและจะมีเวลาเขา้
ออกหอพกัในเวลาใกลเ้คียงกนั โดยส่วนใหญ่ออกจากหอพกัเวลา 07.01 – 08.00 น. และกลบัถึง
หอพกัเวลา 18.01 – 19.00 น. ในดา้นค่าเช่าต่อเดือน พบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าเช่า 1,001 – 2,000 บาท  ค่า
นาํประปา 101 – 200 บาท และความพึงพอใจเกียวกบัการบริหารหอพกัส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคมีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยในดา้นสถานทีมีความพึงพอใจสูงทีสุดในเรืองของทีนอน ส่วน
ดา้นการบริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณารายปัจจยัพบวา่ มีความพึงพอใจ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



41 
 

 

เกียวกบัความสะดวกในการรับจดหมายหรือไปรษณียภณัฑแ์ละความสะอาดของหอพกัอยูใ่นระดบั
มาก มีความพึงพอใจต่อดา้นเวรยามรักษาความปลอดภยัในระดบันอ้ย 

จีรศกัดิ สังขช่์วย (2543) ไดศึ้กษาการเปลียนแปลงราคาทีดินเพือทีอยูอ่าศยัปี พ.ศ. 2530 
– 2540 : กรณีศึกษาแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ ผลของการศึกษาพบว่า ราคาเฉลียของราคาทีดิน
เพือทีอยูอ่าศยั ในพืนทีศึกษา ไดมี้อตัราการเปลียนแปลง จากปี พ.ศ. 2530 – 2540 คือ ราคาประเมิน
ทีดินจากขอ้มูลของภาครัฐ จากปี พ.ศ. 2530 – 2540 ราคาประเมินทีดินภาครัฐเพิมขึนคิดเป็นร้อยละ  
483.76 โดยราคาทีดินตามราคาตลาดมีราคาเพิมขึนจากปี พ.ศ. 2530 – 2540 คิดเป็นร้อยละ 256.46  
ในส่วนของปัจจยัทีเกียวขอ้ง ซึงมีผลกระทบต่อการเปลียนแปลงราคา ทีดินเพือทีอยูอ่าศยัในพืนที
ศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพในพืนที ศึกษาระบบสาธารณูปโภคโดยส่วนใหญ่ได้มีการ
ดาํเนินการจากภาครัฐให้เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคแลว้ ยกเวน้เรืองระบบคมนาคมใน
พนืทีศึกษา ซึงมีการเปลียนแปลงปรับปรุงสภาพให้ดีและเพียงพอต่อความตอ้งการใชข้องผูบ้ริโภค 
แต่เป็นการปรับปรุงเพิมเติมหลงัจากทีไดมี้การขยายตวัของภาวะเศรษฐกิจ และมีการอยูอ่าศยัภายใน
พนืทีศึกษาแลว้ 

ดงันนัอาจกล่าวไดว้่า การเปลียนแปลงราคาทีดินเพือทีอยูอ่าศยั ในพืนทีศึกษาเป็นผล
จากการเปลียนแปลงปัจจยัดา้นกายภาพ ซึงเป็นแรงกระตุน้ให้มีความตอ้งการดา้นทีอยูอ่าศยัเพิมขึน
หรือความตอ้งการในการเปลียนแปลงทีอยูอ่าศยัให้ดีขึน ผลจากการศึกษาในครังนีอาจเป็นแนวทาง
ในการพิจารณาภาวะราคาทีดินเพือทีอยู่อาศยั ในอนาคตอาจมีการเปลียนแปลงราคาไดท้งัในทาง
ลดลง หรือเพิมขึน ซึงอาจเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจทีมีการปรับตวั หรือลกัษณะทางกายภาพ
ของพืนทีซึงได้เปลียนแปลงไป และผลจากการวิจยัครังนีอาจเป็นแนวทางในการศึกษาถึงการ
เปลียนแปลงราคาทีดินทีอยูอ่าศยัในระดบัต่อไป 

ธีรยุทธ จงแจ่ม (2543) ได้ศึกษาความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมทีอยู่อาศัยของ
ประชากรไทย  ผลการศึกษาพบประเด็นทีน่าสนใจคือมีข้อมูลทางสถิติทีบ่งชีอย่างชัดเจนว่า 
ประชากรชายหญิงของประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่วา่จะอยูใ่นเขตชนบท หรือเขตเมืองก็ตามมีความ
พึงพอใจกบัสภาพแวดลอ้มทีอยูอ่าศยัของตนในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามก็ยงัปรากฏความแตกต่างใน
ระดับความพึงพอใจในแต่ละกลุ่มเช่นกัน  ผลการศึกษาจากข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นว่ามี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระบางตวักบัระดบัความพึงพอใจของประชากรตวัอย่าง และเมือ
ทดสอบ ความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยค่าไคสแควร์พบว่าอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา  การมี
กรรมสิทธิในบา้นหรือทีดิน ลกัษณะของทีอยูอ่าศยัปัญหาสิงแวดลอ้มเช่น ปัญหานาํเสีย ปัญหาเสียง
ดงั ปัญหาขยะมูลฝอย ความรบกวนจากเพือนบา้น และระยะเวลาเดินทางจากบา้นถึงทีทาํงานเป็น
ตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์กบัระดบั  ความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้มทีอยูอ่าศยัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
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สถิติทีระดบั เท่ากบัหรือตาํกว่า 0.05  เมือนาํขอ้มูลชุดนีมาทาํการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการจาํแนกพหุ  
พบว่า ปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้มทีอยู่อาศยัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่  
การมีกรรมสิทธิในทีดิน ปัญหาทีเกิดจากพฤติกรรมของเพือนบา้น ปัญหานาํเสีย ปัญหาเสียงดงัและ
ปัญหาขยะมูลฝอย 

นุชนาถ พนิตโกศล (2543) ได้ศึกษาความตอ้งการทีอยู่อาศยัของลูกจา้งสํานักรักษา
ความสะอาด กรุงเทพมหานคร ผลของการวิจยัมีสาระสําคญัคือ  ลูกจ้างรักษาความสะอาดของ
กรุงเทพมหานคร จดัไดว้า่เป็นคนจนเมือง แต่ค่อนขา้งมีความมนัคงในดา้นอาชีพและยงัสามารถมี
รายไดพ้ิเศษทีทาํให้เกิดความแตกต่างระหวา่งกลุ่มในดา้นลกัษณะงาน จากการศึกษาลกัษณะทาง
เศรษฐกิจสังคมของลูกจา้งสาํนกัรักษาความสะอาด พบวา่ รายไดค้รอบครัวเฉลียอยูที่ 7,674.20 บาท 
ใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายเฉลียดา้นทีอยูอ่าศยัร้อยละ 19.30 โดยมีผูห้ารายไดใ้นครอบครัว จาํนวน 2 คน 

ในดา้นสภาพทีอยูอ่าศยัปัจจุบนัของลูกคา้สาํนกัรักษาความสะอาด  พบวา่  เป็นลกัษณะ
ของทีอยู่อาศยัของผูมี้รายไดน้้อยในเขตเมืองในภาคไม่เป็นทางการ ร้อยละ 64.40 มีลกัษณะเป็น
สลมัหรือห้องแบ่งเช่า มีเพียงร้อยละ 10.30 ทีอยูใ่นสวสัดิการ ทีอยู่อาศยัของกรุงเทพมหานคร การ
อยู่อาศยัให้ความสําคญักบัแหล่งงาน ราคาค่าเช่า ทีดิน / บา้น โรงเรียนของลูก ตามลาํดบั ในการ
พฒันาทีอยู่อาศยัสําหรับลูกจา้งสํานกัรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร ควรพิจารณาในแง่ของ
จาํเป็น และความตอ้งการทีอยูอ่าศยัใกลแ้หล่งงานจาํแนกตามลกัษณะ 

รุ่งทิพย์  พานิช (2543) ได้ศึกษาความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือนเกียวกับการตงั
โรงงานอุตสาหกรรมบริเวณใกล้เคียงหรือภายในชุมชนทีอยู่อาศยั ผลการศึกษาพบประเด็นที
น่าสนใจคือ  หวัหนา้ครัวเรือนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ การมีโรงงานอุตสาหกรรมมาตงัในชุมชน
น่าจะเป็นผลดีต่อชุมชนมากกวา่จะเป็นผลเสียต่อชุมชนโดยเฉพาะประชากรในกลุ่มผูที้มีรายไดน้อ้ย  
แนวโน้มของสถิติขอ้มูล แสดงให้เห็นว่า มีความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามที
โครงสร้างไวเ้พือการวิเคราะห์ครังนี แต่ทงันีก็มีระดบัของความสัมพนัธ์มากน้อยแตกต่างกนัตาม
ลักษณะของตัวแปร และเมือทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยไคสแควร์ พบว่า อาชีพ  
การศึกษา รายได ้เขตทีพกัอาศยั ความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาสิงแวดลอ้ม และพืนทีชายฝังหรือ
พนืทีตอนในเป็นตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นทีมีต่อการตงัโรงงานอุตสาหกรรมอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัเท่ากบัหรือตาํกวา่ 0.05 

 

งานวจัิยต่างประเทศ 
นีดแฮม (Needham 1977, อา้งถึงใน นภาภรณ์ หอมอ่อน 2545: 26) ไดใ้ห้เหตุผลในการ

รวมตวัของบริเวณทีพกัอาศยั ดงันี 
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 1.  ความสะดวกในการเขา้ถึงผูอ้ยูอ่าศยั ตอ้งการเดินทางไปทาํงาน ศึกษา จบัจ่ายซือ
ของ และติดต่อธุรกิจ ผูอ้ยูอ่าศยัจึงพอใจทีจะจบักลุ่มอยู ่2 แห่ง คือ บริเวณขา้งทางเส้นทางคมนาคม 
และกระจายอยูร่อบๆ ศูนยก์ลางธุรกิจ ร้านคา้ สถานทีทาํงาน และสถานศึกษา 
 2.  การประหยดัจากภายนอก การจดักลุ่มของอาคารทีพกัอาศยัจะทาํให้ประหยดั
ค่าใชจ่้ายในเรืองใชบ้ริการสาธารณูปโภคของเมือง 

คาเตอร์ (Cater 1975, อา้งถึงใน นภาภรณ์ หอมอ่อน 2545: 26) ไดก้ล่าววา่ปัจจยัใหญ่ 2
ประการทีควบคุมการตดัสินใจในการเลือกวา่จะอยูบ่ริเวณใดของเมือง ไดแ้ก่ 

 1.  สถานะทางสังคมของผูอ้าศยั เช่น ระดบัรายได ้บุคลิกส่วนบุคคล และกลุ่มทาง
สังคม 

 2.  สภาพครอบครัว เช่น ครอบครัวทีประกอบดว้ยผูสู้งอายุเป็นส่วนใหญ่ยอ่มตอ้งการ
บา้นทีตงัอยูใ่นบริเวณทีมีความเงียบสงบ 

ซีเกอร์ (Seager 1961, อา้งถึงใน นภาภรณ์ หอมอ่อน 2546: 25) ไดเ้สนอแนะทีตงั
หอพกัมหาวทิยาลยั ไวด้งันี 

 1.  ควรอยูใ่นทีเหมาะสม ขนาดพอเหมาะกบัโครงการปัจจุบนัและขยายไดใ้นอนาคต 

 2.  ตงัอยูใ่นทีปลอดภยั สวยงามใชป้ระโยชน์เพือกิจกรรมและนนัทนาการได ้

 3.  แบบแปลนเปลียนแปลงไดเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ 

 4.  จดัแบ่งส่วนทีเงียบสงบ และแยกออกจากกนั 

 5.  เป็นสถานทีทีมีปัญหาการจราจรนอ้ยทีสุด 

 6.  มีการระบายอากาศและไดรั้บแสงสวา่งจากธรรมชาติไดดี้ 

 7.  จดัการจราจรทางเทา้ ทางรถยนต ์แยกออกจากกนัเพือความปลอดภยั 
 8.  สร้างดว้ยวสัดุคงทนชนิดดี ทนทาน ราคาพอสมควร 
 9.  จดัแต่ละส่วนใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที สวย สะดวกและมีประโยชน์ใชส้อยดี 

 สรุปไดว้า่ ส่วนใหญ่เป็นงานวิจยัเพือสํารวจความตอ้งการเช่าหอพกัของพนกังาน และ
นกัศึกษา โดยใชปั้จจยัต่างๆ เป็นตวักาํหนดในการตดัสินใจ ซึงดา้นทีพกัอาศยัไดใ้ห้ความสําคญักบั
คุณภาพของทีพกัอาศยั กฎระเบียบในการเขา้พกัอาศยั ราคาค่าเช่า สัญญาการเช่าพกัอาศยั ความ
สะดวกในการเดินทาง ความสะอาด การบริการ สภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัของทีพกัอาศยั 
เพราะตอ้งอาศยัเป็นเวลานาน  ฉะนนัจึงตอ้งมีความพิถีพิถนัในการเลือกพอ ๆ กบัการเลือกทีพกั
อาศยั เป็นตน้ 
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บทท ี  
 

วธีิการดําเนินการวจัิย 
 
 การวจิยัเรืองการตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาํแพงแสน เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งแลว้นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์
เพือสรุปผลการศึกษา วธีิการดาํเนินการผูว้จิยัไดน้าํเสนอดงัต่อไปนี 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 2.  เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

 3.  ขนัตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากร ทีใชใ้นการศึกษาครังนี ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีกาํลงัศึกษาใน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ปีการศึกษา 2554 ซึงอาศยัอยูใ่นหอพกัทงัในและ
นอกมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํนวน 8,092 คน (กองบริการการศึกษา
2554) 
 1.2 กลุ่มตวัอยา่ง ทีใชใ้นการศึกษาครังนี ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีกาํลงัศึกษา
ในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ปีการศึกษา 2554 ซึงอาศยัอยูใ่นหอพกัทงัใน
และนอกมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน จาํนวน 382 คน 
 การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชแ้บบโควตา้ (Quota Sampling Design) ซึงใชว้ิธีการ
คาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ยามาเน่ (Yamane) 

 

 สูตร     n       =             N 

      1 + N(e)2
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 โดย          n           =      ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N            =      ขนาดประชากร 

e             =      ความคลาดเคลือนของการสุ่มตวัอยา่ง กาํหนดใหเ้ท่ากบั 0.05 

 
แทนค่าในสูตร              n             =             8,092 

                      1 + 8,092(0.05)2 

                                                    
  =        381.16 

 

 เพือให้สะดวกในการคาํนวณ การศึกษาครังนีจะใช้กลุ่มตวัอยา่งทีเป็นนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีทีกาํลงัศึกษาในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ปีการศึกษา 2554  
จาํนวน 382 คน โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามคณะไดด้งัตารางที 1 

 
ตารางที  1  จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งแบ่งตามคณะของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                 
                   วทิยาเขตกาํแพงแสน 

 

คณะ จํานวนนักศึกษา (คน) จํานวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
เกษตร กาํแพงแสน 
วศิวกรรมศาสตร์ กาํแพงแสน 
ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
สัตวแพทยศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์การกีฬา 

1,902 

2,137 

1,025 

  289 

2,507 

  232 

  90 

101 

  48 

  14 

118 

  11 

จํานวนรวม 8,092 382 
ทีมา : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, กองบริการการศึกษา, มาตรฐานกิจการนักศึกษา (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,  2554). 
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2.  เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

 2.1 เครืองมือทีใช้เก็บขอ้มูลการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
คือ 

 ตอนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ คณะทีกาํลงัศึกษา 
ชนัปีทีกาํลงัศึกษา ภูมิลาํเนา รายได้ผูป้กครองต่อเดือน รายไดน้กัศึกษาต่อเดือน แบบเลือกตอบ 
(Check list)  

 ตอนที 2 ระดับความสําคญัต่อการตดัสินใจเช่าหอพกั ผูว้ิจยัได้จดัทาํเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 47 ขอ้ 
ประกอบดว้ยการตดัสินใจเช่าหอพกัในแต่ละดา้น คือ 

1.  ดา้นลกัษณะหอพกั จาํนวนขอ้คาํถาม 12 ขอ้ 

2.  ดา้นราคา จาํนวนขอ้คาํถาม 5 ขอ้ 

3.  ดา้นทาํเลทีตงั จาํนวนขอ้คาํถาม 7 ขอ้ 

4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด จาํนวนขอ้คาํถาม 6 ขอ้ 

5.  ดา้นการบริการ จาํนวนขอ้คาํถาม 6 ขอ้ 

6.  ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก จาํนวนขอ้คาํถาม 9 ขอ้            
 ตอนที 3 ขอ้เสนอแนะต่อการตดัสินใจเช่าหอพกั                  
 2.2 การวดัระดบัระดบัความสําคญัต่อการตดัสินใจเช่าหอพกั ใชค้าํถามแบบให้ตอบ
ตามระดบัความสําคญั แบ่งเเป็น 5 ระดบั ซึงมีการเรียงลาํดบัทางเลือก คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง 
นอ้ย และนอ้ยทีสุด โดยกาํหนดค่าคะแนนแต่ละระดบัการวดั ดงันี 

 
คะแนน ความหมาย 

5 

4 

3 

2 

1 

มากทีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยทีสุด 
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 2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

2.3.1 คุณภาพด้านความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยนํา
แบบสอบถามให้อาจารยที์ปรึกษาสารนิพนธ์ พิจารณาความสอดคล้องกนัระหว่างขอ้คาํถามกบั
เนือหาของงานวิจัย คุณภาพของเครืองมือวดัทีได้ ถูกต้องตรงตามเนือเรืองทีต้องการ ความ
สอดคล้องตามวตัถุประสงค์การวิจยั  และการใช้เครืองมือวิจยัสามารถวดัได้ครอบคลุมเนือหา
ทังหมด จากนันให้ผู ้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคล้อง ความครอบคลุมของข้อคาํถามกับ
วตัถุประสงค์ของการวิจยั คาํนิยามศพัท์ ความเหมาะสมทางด้านภาษาของขอ้คาํถาม แล้วนาํมา
ประเมินผลแลว้วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดย
มีการกาํหนดคะแนนในการประเมินดงันี 

+  หมายถึง เห็นวา่สอดคลอ้ง 

                   หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
-  หมายถึง เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง 

 

จากสูตร        IOC    =   ΣR 

 

เมือ    IOC   คือ    ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์

              ΣR    คือ     ผลรวมของคะแนนผูท้รงคุณวฒิุ 

           N    คือ     จาํนวนผูท้รงคุณวฒิุ 

ค่า IOC มีค่าระหวา่ง -  ถึง  ขอ้คาํถามทีดีจะตอ้งมีค่า IOC ใกลเ้คียงกบั  
โดยกาํหนดเกณฑ์ค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ 0.50 ขึนไปถือว่าสอดคลอ้งในเกณฑ์ทียอมรับได ้
(ทรงศกัดิ ภู่สีอ่อน 2551: 50) จากนนัพิจารณาปรับขอ้คาํถาม ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ 
และพฒันารูปแบบของเครืองมือเพือใหเ้หมาะสมในการใชต่้อไป 

2.3.2 คุณภาพดา้นความเทียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยใชก้าร
ทดสอบองคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) เป็นเครืองมือวดัคุณภาพความ
เทียงตรงเชิงโครงสร้างเพือทดสอบความสอดคล้องโครงสร้างหรือคุณลกัษณะตามทฤษฎีของ
องค์ประกอบนันๆ นนัคือ ตอ้งสร้างขอ้คาํถามให้มีพฤติกรรมต่าง ๆ ตรงตามพฤติกรรมทีเป็น
เป้าหมายขององคป์ระกอบทีตอ้งการจะวดั โดยไดค้่าความเชือมนัของเครืองมือ Factor Loading ทีมี
ค่าอยูร่ะหวา่ง 0.762 - 0.926 (ดงัตารางที 2) ตามกฎแห่งความชดัเจนของแฮร์ (Hair and other 1998,  

อา้งถึงในนงลกัษณ์ วรัิชชยั 2542) จะยอมรับขอ้คาํถามนนัเมือค่า CFA สูงกวา่ 0.30 เป็นการแสดงวา่ 
ขอ้คาํถามนนัมีนยัสาํคญั (rule of thumb)  
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2.3.3 ความเชือมนัของเครืองมือ (Reliability Test) โดยนาํแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try Out) กบันกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสนทีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จาํนวน 30 คน จากนนัหาความเชือมนัโดยใช้ค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด 2545: 99) โดยค่าความเชือมนัของคาํถามแต่ละ
ดา้นดว้ยค่า Cronbach’s Alpha มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.827 - 0.915 (ดงัตารางที 2) ซึงสอดคลอ้งกบัค่า
ความเชือมนัของเครืองมือการวจิยัทีไดน้นัควรจะมีค่าไม่นอ้ยกวา่ 0.7 (ยทุธ ไกยวรรณ์ 2552: 89) 

 

ตารางที  2  ค่านาํหนกัองคป์ระกอบ และค่าสัมประสิทธิแอลฟา 
 

 

การตัดสินใจเช่าหอพกั ค่านําหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) 

ค่าสัมประสิทธิแอลฟา
(Cronbach’s Alpha) 

ดา้นลกัษณะหอพกั 
ดา้นราคา 
ดา้นทาํเลทีตงั 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นการบริการ 
ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 

0.897 – 0.926 

0.824 – 0.918 

0.802 – 0.857 

0.764 – 0.849 

0.762 – 0.841 

0.796 – 0.838 

0.915 

0.877 

0.853 

0.836 

0.827 

0.830 

 
3.  ขนัตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษา ตาํรา เอกสาร งานวิจยัทีเกียวข้อง เพือใช้
เตรียมความพร้อมในการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม และการวิเคราะห์ระเบียบวิธีวิจยัดา้นเทคนิค
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ดา้นเนือหาการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง การเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
เอกสาร และผลงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เป็นการรวบรวมขนัแรก เพือนาํมาประกอบการวิจยั ในการ
กาํหนดแนวคิด ประเด็นและตวัแปรทีจะศึกษา รวมทงันาํมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการวิจยั 

 3.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
3.2.1 การสร้างขอ้คาํถามเป็นคาํถามทีครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

3.2.2 ติดต่อประสานงานกบัมหาวทิยาลยัเพือทาํหนงัสือรับรองอยา่งเป็นทางการ 

3.2.3 ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการใชแ้บบสอบถาม   
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3.2.4 นาํแบบสอบถามทีไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลก่อนประมวลผล
ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 

4.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาครังนีนาํขอ้มูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสถิติเพือการวจิยั โดยใชส้ถิติวเิคราะห์ขอ้มูลครังนีประกอบดว้ย ดงันี 

 4.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุคณะทีกาํลงัศึกษา ชนัปีทีกาํลงัศึกษา ภูมิลาํเนา รายไดผู้ป้กครองต่อเดือน และรายได้
นกัศึกษาต่อเดือน 

 4.2 ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในส่วนที
เกียวข้องกับระดับการตัดสินใจเช่าหอพกัของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาํแพงแสน โดยพิจารณาจากค่าเฉลีย ดงันี (บุญชม ศรีสะอาด 2545: 102) 

 

         เกณฑ์ค่าเฉลยี         ระดับการตัดสินใจ 

   4.50 - 5.00  หมายถึง  มีผลต่อการตดัสินใจมากทีสุด 

   3.50 - 4.49  หมายถึง  มีผลต่อการตดัสินใจมาก 

   2.50 - 3.49  หมายถึง  มีผลต่อการตดัสินใจปานกลาง 

   1.50 - 2.49  หมายถึง  มีผลต่อการตดัสินใจนอ้ย 

   1.00 - 1.49  หมายถึง  มีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยทีสุด 

 

 4.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล
เพือทดสอบสมมติฐาน 

4.3.1 สถิติ t-test เพือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียของกลุ่มประชากร 2 กลุ่ม 
ใชท้ดสอบสมมติฐาน ดา้นเพศ 

4.3.2 สถิติ F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis 

of Variance) เพือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ทดสอบ
สมมติฐานดา้นอายุ คณะทีกาํลงัศึกษา ภูมิลาํเนา รายไดผู้ป้กครองต่อเดือน และรายไดน้กัศึกษาต่อ
เดือน 

4.3.3 วิธีการ Scheffe’s  เปรียบเทียบรายคู่กรณีผลการทดสอบ F - test มีนยัสําคญั
ทางสถิติ  
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50 
 

บทท ี  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวจิยัเรืองการตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กํา แพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ในการ ศึกษาวิ จัย ค รั ง นี ได้ สุ่ มตัวอย่ า ง จ ากนัก ศึ กษา
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 382 คน เครืองมือทีใชใ้น
การวิจยัครังนี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงไวเ้ป็นลาํดบั 
ดงันี 
 ตอนที  การวิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ คณะที
กาํลงัศึกษา ชนัปีทีกาํลงัศึกษา ภูมิลาํเนา รายไดผู้ป้กครองต่อเดือน และรายไดน้กัศึกษาต่อเดือน โดย
ใชส้ถิติค่าร้อยละ (Percentage) 
 ตอนที  การวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจเช่าหอพกั ไดแ้ก่ การตดัสินใจเช่าหอพกัใน
แต่ละดา้น คือ ดา้นลกัษณะหอพกั ดา้นราคา ด้านทาํเลทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการ
บริการ และดา้นสิงอาํนวยความสะดวก โดยใชส้ถิติค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 ตอนที  การวิเคราะห์ขอ้มูลการทดสอบสมมติฐาน  ได้แก่ การเปรียบเทียบการ
ตดัสินใจเช่าหอพกัของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํแนกตาม
ลกัษณะส่วนบุคคล ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพือทดสอบ
สมมติฐาน โดยใชส้ถิติ  t-test เพือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียของกลุ่มประชากร 2 กลุ่ม และ
ใชส้ถิติ F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) เพือ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียของประชากรมากกวา่ 2 กลุ่ม 
 เพือให้เกิดความเขา้ใจในการแปลความหมายจากการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัได้กาํหนด
ความหมายของสัญลกัษณ์ทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี 
  n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีศึกษา 
 x  แทน ค่าเฉลียของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean) 
 SD แทน ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 SS แทน ผลบวกกาํลงัสองเฉลีย (Sum of Squares) 

   ส
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 df แทน ค่าทีระดบัความเป็นอิสระของการผนัแปร (Degree of freedom) 
 MS แทน ค่าเฉลียของผลบวกกาํลงัสอง (Mean of Squares) 
 t แทน ค่าสถิติทดสอบทีใชก้ารพิจารณา t-Distribution 
 F แทน ค่าสถิติทีใชใ้นการพิจารณาใน F – distribution 
 P                  แทน ค่าสาํคญัทางสถิติทดสอบ 
 * แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
 
ตอนท ี   การวเิคราะห์ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปของนักศึกษาศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวดันครปฐม ซึงจาํแนกตาม เพศ อายุ คณะทีกําลังศึกษา ชันปีทีกําลังศึกษา 
ภูมิลาํเนา รายไดผู้ป้กครองต่อเดือน และรายไดน้ักศึกษาต่อเดือน ซึงนาํเสนอผลการวิเคราะห์ดงั
ตารางที 3  
 
ตารางที  3  แสดงจาํนวนความถี และค่าร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตาม เพศ อาย ุ 
                คณะทีกาํลงัศึกษา ชนัปีทีกาํลงัศึกษา ภูมิลาํเนา รายไดผู้ป้กครองต่อเดือน และรายได ้ 
                นกัศึกษาต่อเดือน (n = 382) 
 

ข้อมูลทวัไป จํานวน  ร้อยละ  
เพศ 
              ชาย      
              หญิง 

 
157 
225 

 
41.1 
58.9 

รวม 382            100.0 
อายุ 

          ตาํกวา่ 18  ปี    
          18 - 20 ปี 
          21 – 23 ปี 
          มากกวา่  23 ปี 

 
7 

217 
94 
64 

 
1.8 

56.8 
24.6 
16.8 

รวม 382            100.0 

   ส
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ตารางที  3 แสดงจาํนวนความถี และค่าร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตาม เพศ อาย ุ 
                คณะทีกาํลงัศึกษา ชนัปีทีกาํลงัศึกษา ภูมิลาํเนา รายไดผู้ป้กครองต่อเดือน และรายได ้ 
                  นกัศึกษาต่อเดือน (ต่อ) 
 

ข้อมูลทวัไป จํานวน  ร้อยละ 
คณะทกีาํลงัศึกษา 

          คณะเกษตร กาํแพงแสน 
          คณะวศิวกรรมศาสตร์ กาํแพงแสน 
          คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
          คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา 
          คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 

 
90 

             101 
14 

              118 
11 
48 

 
23.5 
26.4 

3.7 
30.9 

               2.9 
12.6 

รวม 382            100.0 
ชันปีทกีาํลงัศึกษา 

          ชนัปีที 1  
          ชนัปีที 2 
          ชนัปี 3 
          ชนัปี 4 เป็นตน้ไป 

 
103 

85 
7975 

119 

 
27.0 
22.3 
19.6 
31.1 

รวม 382            100.0 
ภูมิลาํเนา 

          ภาคเหนือ 
          กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 
          ภาคกลาง 
         ภาคตะวนัออก 
          ภาคตะวนัตก 
          ภาคใต ้

 
35 
94 
92 
49 
28 
84 

  
  9.2 
24.6 
24.1 
12.8 

7.3 
22.0 

รวม 382            100.0 
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ตารางที  3  แสดงจาํนวนความถี และค่าร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตาม เพศ อาย ุ 
                คณะทีกาํลงัศึกษา ชนัปีทีกาํลงัศึกษา ภูมิลาํเนา รายไดผู้ป้กครองต่อเดือน และรายได ้ 
                  นกัศึกษาต่อเดือน (ต่อ) 
 

ข้อมูลทวัไป จํานวน ร้อยละ  
รายได้ผู้ปกครองต่อเดือน 

          ตาํกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 
          10,001 - 20,000 บาท 
          20,001 - 30,000 บาท 
          30,001 - 40,000 บาท 
          40,001 - 50,000 บาท 
          มากกวา่ 50,001 บาท 

 
35 
94 
92 
49 
28 
84 

  
       9.2 

24.6 
24.1 
12.8 

7.3 
22.0 

รวม 382            100.0 
รายได้นักศึกษาต่อเดือน 

          ตาํกวา่หรือเท่ากบั 2,000 บาท 
          2,001 - 3,000 บาท 
          3,001 - 4,000 บาท 
          4,001 - 5,000 บาท 
          5,001 - 6,000 บาท 
          มากกวา่ 6,001 บาท 

 
15 
12 
54 

              102 
98 

              101 

  
  3.9 

              3.2 
            14.1 

26.7 
25.7 
26.4 

รวม                382            100.0 
 
จากตารางที 3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม จากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 382 คน มีดงัต่อไปนี 
 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 58.9 รองลงมาเป็น เพศชาย
จาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1 
 อายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 18 - 20 ปี จาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 รองลงมา 
คือ อายรุะหวา่ง  21 - 23 ปี จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 

   ส
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 คณะทีกาํลงัศึกษา ส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาอยู่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จาํนวน 
118 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 รองลงมา คือ กาํลงัศึกษาอยูค่ณะวิศวกรรมศาสตร์ จาํนวน 101 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.4 
 ชนัปีทีกาํลงัศึกษา ส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาชนัปี 4 เป็นตน้ไป คิดจาํนวน 119 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.1 รองลงมา คือ ชนัปี 1 จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 
 ภูมิลาํเนา ส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาอยู่กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลจาํนวน 94 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.6 รองลงมา คือ ภาคกลาง จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1  
 รายไดผู้ป้กครองต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได ้10,000 – 20,000 บาท จาํนวน 94 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.6 รองลงมา คือ 20,001 - 30,000 บาทจาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1  
 รายไดน้กัศึกษาต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได ้4,001 - 5,000 บาท จาํนวน 102 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.7 รองลงมา คือ มากกวา่ 6,001 บาท จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 
 
ตอนท ี   การวเิคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจเช่าหอพกั 
 การศึกษาการตดัสินใจเช่าหอพกัของนักศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาํแพงแสนในด้านลกัษณะหอพกั ด้านราคา ด้านทาํเลทีตงั ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการ
บริการและดา้นสิงอาํนวยความสะดวก ผลการศึกษาดงันี 
 
ตารางที  4  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมของการตดัสินใจเช่าหอพกั 
                 ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน (n = 382) 
 

 

การตัดสินใจในการเช่าหอพกั 
 

 
 

S.D ระดับการ
ตัดสินใจ 

ดา้นลกัษณะหอพกั 
ดา้นราคา 
ดา้นทาํเลทีตงั 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นการบริการ 
ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 

4.23 
4.17 
3.98 
3.79 
4.39 
4.25 

0.50 
0.69 
0.49 
0.65 
0.51 
0.53 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.14 0.41 มาก 
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 จากตารางที 4 การตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกาํแพงแสน ในภาพรวมทงั 6 ดา้น จดัอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.14 , S.D = 0.41) โดยเมือพิจารณา
ในผลของแต่ละดา้นแลว้ พบวา่ ค่าเฉลียสูงสุดลาํดบัที 1 คือ ดา้นการบริการ (  = .39 , S.D = 
0.51) รองลงมาลาํดบัที 2 คือ ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก (  = .25 , S.D  = 0.53) ลาํดบัที 3 คือ 
ดา้นลกัษณะหอพกั ( = .23 , S.D = 0.50) ลาํดบัที 4 คือ ดา้นราคา ( = .17, S.D = 0.69) ลาํดบัที 
5 คือ ดา้นทาํเลทีตงั ( = 3.98, S.D = 0.49) และลาํดบัสุดทา้ย ลาํดบัที 6 คือ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ( =3.79 , S.D = 0.65) 
 
ตารางที  5  ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมของการตดัสินใจเช่าหอพกัของ 
                 นกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน ดา้นลกัษณะหอพกั (n = 382) 
 

 

ด้านลกัษณะหอพกั 
 

 
 

S.D. ระดับการ
ตัดสินใจ 

1.  หอพกัมีชือเสียงและมีลูกคา้นิยมใชบ้ริการมาก 
2.  มีการออกแบบหอพกัทีมีความคงทน 
3.  มีการจดัตกแต่งสถานทีบริเวณหอพกัเป็น 
     ระเบียบสวยงาม ถูกสุขลกัษณะ 
4.  มีสถานทีตอ้นรับแขกทีเป็นส่วนกลางของหอพกั 
5.  หอ้งพกัมีขนาดกวา้งขวาง 
6.  แสงสวา่งภายในหอ้งพกัมีความพอเหมาะ 
7.  หอ้งพกัมีอากาศถ่ายเทไดดี้ 
8. หอ้งพกัมีเหล็กดดัและกุญแจล็อคเป็นอยา่งดี 
9.  หอ้งนาํใชสุ้ขภณัฑที์มีคุณภาพดี 
10.  ลานจอดรถมีบริเวณกวา้งสามารถรองรับรถ 
      ผูเ้ช่าพกัได ้
11.  หอพกัมีการติดตงักลอ้งวงจรปิด 
12.  หอพกัมีทางหนีไฟ 

3.85 
4.07 

 
4.04 
3.88 
4.37 
4.44 
4.52 
4.46 
4.34 

 
4.30 
4.28 
4.31 

0.78 
0.73 

 
0.77 
0.85 
0.75 
0.66 
0.67 
0.71 
0.70 

 
0.69 
0.71 
0.83 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากทีสุด 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.22 0.50 มาก 
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 จากตารางที 5 การตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกาํแพงแสน ดา้นลกัษณะหอพกั ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก ( =4.22, S.D = 0.50) โดยเมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามลาํดบัค่าเฉลียแลว้ พบวา่ ค่าเฉลียสูงสุดลาํดบัที 1 คือ ห้องพกัมีอากาศ
ถ่ายเทไดดี้ ( = .52, S.D = 0.67) จดัอยู่ในระดบัมากทีสุด รองลงมาลาํดบัที 2 คือ ห้องพกัมี
เหล็กดดัและกุญแจล็อคเป็นอยา่งดี ( = .46, S.D = 0.71) จดัอยูใ่นเกณฑ์มาก และค่าเฉลียนอ้ย
ทีสุด คือ หอพกัมีชือเสียงและมีลูกคา้นิยมใชบ้ริการมาก ( =-3.85, S.D = 0.78) จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางที  6  ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมของการตดัสินใจเช่าหอพกัของ 
                นกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน ดา้นราคา (n = 382) 
 

 

ด้านราคา 
 

 
 

S.D. ระดับการ
ตัดสินใจ 

1.  ค่าเช่ารายเดือนเหมาะสมกบัขนาดหอ้ง 
2.  การเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหนา้ในราคาทีเหมาะสม 
3.  คิดค่าประกนัความเสียหายในอตัราตาํ 
4.  ค่านาํ ค่าไฟฟ้า ค่าสาธารณูปโภคมีราคาทีเหมาะสม 
5.  มีการยดืหยุน่ในการเก็บค่าเช่า 

4.14 
4.34 
4.36 
4.06 
4.12 

0.93 
0.77 
0.75 
0.82 
0.86 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.17 0.69 มาก 
 
 จากตารางที 6 การตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกาํแพงแสน ดา้นราคา ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.17 , S.D = 0.69) โดยเมือพิจารณา
เป็นรายขอ้เรียงตามลาํดบัค่าเฉลียแลว้พบวา่ ค่าเฉลียสูงสุดลาํดบัที 1 คือ คิดค่าประกนัความเสียหาย
ในอตัราตาํ ( = .36, S.D = 0.75) จดัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาลาํดบัที 2 คือ การเรียกเก็บค่าเช่า
ล่วงหนา้ในราคาทีเหมาะสม ( = .34, S.D = 0.77) จดัอยูใ่นระดบัมาก และค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ 
ค่านาํ ค่าไฟฟ้า ค่าสาธารณูปโภคมีราคาทีเหมาะสม ( = -4.06, S.D = 0.82) จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 
 
 
 

   ส
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ตารางที  7  ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมของการตดัสินใจเช่าหอพกัของ 
                นกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน ดา้นทาํเลทีตงั (n = 382) 
 

ด้านทาํเลทตีงั  S.D. ระดับการ
ตัดสินใจ 

1.  หอพกัใกลส้ถานศึกษา 
2.  หอพกัใกลบ้ริเวณหอพกัทีเพือนพกัอยู ่
3.  สะดวกในการเดินทาง 
4.  หอพกัใกลต้ลาด  
5.  หอพกัใกลร้้านอาหาร 
6.  หอพกัใกลส้ถานพยาบาล 
7.  หอพกัใกลแ้หล่งบนัเทิงกลางคืน 

4.01 
4.50 
4.05 
4.64 
3.85 
3.94 
3.71 

0.87 
0.61 
0.74 
0.54 
0.75 
0.71 
0.85 

มาก 
มากทีสุด 
มาก 

มากทีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.98 0.49 มาก 
 
 จากตารางที 7 การตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกาํแพงแสน ดา้นทาํเลทีตงั ในภาพรวมจดัอยู่ในระดบัมาก ( = 3.98, S.D = 0.49) โดยเมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามลาํดบัค่าเฉลียแลว้ พบวา่ ค่าเฉลียสูงสุดลาํดบัที 1 คือ หอพกัใกลต้ลาด 
( = .64, S.D = 0.54) จดัอยูใ่นระดบัมากทีสุด รองลงมาลาํดบัที 2 คือ หอพกัใกลบ้ริเวณหอพกัที
เพือนพกัอยู ่( = .50, S.D = 0.61) จดัอยูใ่นระดบัมากทีสุด และค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ หอพกัใกล้
แหล่งบนัเทิงกลางคืน ( =-3.71, S.D = 0.85) จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  8  ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมของการตดัสินใจเช่าหอพกัของ 
                นกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
                 (n = 382) 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  S.D. ระดับการ
ตัดสินใจ 

1.  มีส่วนลดพิเศษของค่าเช่ารายเดือน 
2.  มีส่วนลดค่าเช่าในกรณีทาํสัญญาระยะยาว 
3.  มีป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกัชดัเจน 
4.  มีการจดังานเลียงสังสรรคใ์นเทศกาลต่างๆเสมอ 
5.  มีการแจกของขวญัตามห้องพกัก่อนการเขา้พกั 
6.  มีค่านายหนา้ใหแ้ก่ผูแ้นะนาํลูกคา้ 

3.20 
4.07 
4.38 
3.94 
3.45 
3.50 

1.04 
0.82 
0.78 
0.82 
0.94 
0.96 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

รวม 3.79 0.65 มาก 
 
 จากตารางที 8 การตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกาํแพงแสน ดา้นส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.79, S.D = 0.65) โดย
เมือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลาํดับค่าเฉลียแล้ว พบว่า ค่าเฉลียสูงสุดลาํดับที 1 คือ มีป้าย
โปสเตอร์โฆษณาหอพกัชดัเจน ( = .38, S.D = 0.78) จดัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาลาํดบัที 2 คือ 
มีส่วนลดค่าเช่าในกรณีทาํสัญญาระยะยาว ( = .07, S.D = 0.82) จดัอยูใ่นระดบัมาก และค่าเฉลีย
นอ้ยทีสุด คือ ทีมีส่วนลดพิเศษของค่าเช่ารายเดือน ( =-3.20, S.D = 1.04) จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางที  9  ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมของการตดัสินใจเช่าหอพกัของ  
                 นกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน ดา้นการบริการ (n = 382) 
 

 

ด้านการบริการ 
 

 
 

S.D. ระดับการ
ตัดสินใจ 

1.  มีการใหค้าํแนะนาํต่างๆแก่ผูเ้ช่า เช่น แนะนาํการใช ้
     สิงอาํนวยความสะดวกต่างๆทีมีอยูใ่นหอพกั เป็นตน้ 
2.  มีความสะดวกรวดเร็วในการบริการ 
3.  มีพนกังานรักษาความปลอดภยัภายในหอพกั 
4.  มีพนกังานทาํความสะอาดบริเวณหอพกัทุกวนั 
5.  หอพกัมีการรักษากฎระเบียบหอพกัอยา่งเคร่งครัด 
6.  บุคลากรหอพกัมีจาํนวนเพียงพอแก่การใหบ้ริการ 

 
4.14 
4.36 
4.62 
4.58 
4.35 
4.32 

 
0.72 
0.64 
0.60 
0.63 
0.81 
0.70 

 
มาก 
มาก 

มากทีสุด 
มากทีสุด 
มาก 
มาก 

รวม 4.39 0.51 มาก 
 
 จากตารางที 9 การตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกาํแพงแสน ดา้นการบริการ ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.39, S.D = 0.51) โดยเมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามลาํดบัค่าเฉลียแลว้พบวา่ ค่าเฉลียสูงสุดลาํดบัที 1 คือ มีพนกังานรักษา
ความปลอดภยัภายในหอพกั ( = .62, S.D = 0.60) จดัอยูใ่นระดบัมากทีสุด รองลงมาลาํดบัที 2 
คือ มีพนกังานทาํความสะอาดบริเวณหอพกัทุกวนั ( = .58, S.D = 0.63) จดัอยูใ่นระดบัมากทีสุด 
และค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ มีการให้คาํแนะนําต่างๆแก่ผูเ้ช่า เช่น แนะนําการใช้สิงอาํนวยความ
สะดวกต่างๆทีมีอยูใ่นหอพกั เป็นตน้ ( = 4.14, S.D = 0.72) จดัอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที  10  ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมของการตดัสินใจเช่าหอพกัของ  
                  นกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 
                  (n = 382) 
 

ด้านสิงอาํนวยความสะดวก  S.D. ระดับการ
ตัดสินใจ 

1.  มีเครืองปรับอากาศภายในหอพกั 
2.  มีความครบครันของเฟอร์นิเจอร์ 
3.  มีโทรศพัทติ์ดต่อภายในห้องพกั 
4.  มีบริการอินเตอร์เน็ตภายในหอ้งพกั 
5.  มีร้านคา้สะดวกซือในบริเวณทีพกั 
6.  มีร้านอาหารในบริเวณทีพกั 
7.  มีร้านซกัรีดในบริเวณทีพกั 
8.  มีเครืองซกัผา้อตัโนมติัในบริเวณทีพกั 
9.  มีการใชร้ะบบ Key Card ในการเขา้-ออกหอพกั 

4.37 
4.36 
4.17 
4.53 
4.04 
3.97 
4.09 
4.42 
4.32 

0.71 
0.66 
0.79 
0.63 
0.83 
0.81 
0.77 
0.68 
0.85 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.25 0.52 มาก 
 
 จากตารางที 10 การตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกาํแพงแสน ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.25, S.D = 0.52) 
โดยเมือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงตามลาํดบัค่าเฉลียแลว้ พบวา่ ค่าเฉลียสูงสุดลาํดบัที 1 คือ มีบริการ
อินเตอร์เน็ตภายในห้องพกั ( = .53, S.D = 0.63) จดัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาลาํดบัที 2 คือ มี
เครืองซกัผา้อตัโนมติัในบริเวณทีพกั ( = .42, S.D = 0.68) จดัอยูใ่นระดบัมาก และค่าเฉลียนอ้ย
ทีสุด คือ มีร้านอาหารในบริเวณทีพกั ( = 3.97, S.D = 0.81) จดัอยูใ่นระดบัมาก 
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ตอนท ี   การวเิคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมติฐาน 
  การศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม จาํนวน 382 ชุด เพือศึกษาการตดัสินใจเช่าหอพกัของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ดา้นลกัษณะหอพกั ดา้นราคา ดา้นทาํเล
ทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการและดา้นสิงอาํนวยความสะดวก จาํแนกตาม เพศ ผล
การศึกษาดงัตารางที 11 
 
ตารางที  11  การวเิคราะห์เปรียบเทียบการตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวทิยาลยั  
                   เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน จาํแนกตามเพศ 
 

การตัดสินใจเช่าหอพกั เพศ X  S.D. t 

ดา้นลกัษณะหอพกั 
ชาย 
หญิง 

4.24 
4.21 

0.49 
0.51 

0.395 

ดา้นราคา 
ชาย 
หญิง 

4.16 
4.18 

0.72 
0.67 

0.685 

ดา้นทาํเลทีตงั 
ชาย 
หญิง 

3.97 
3.98 

0.49 
0.48 

0.841 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 
ชาย 
หญิง 

3.80 
3.79 

0.64 
0.65 

0.818 

ดา้นการบริการ 
ชาย 
หญิง 

4.33 
4.44 

0.52 
0.50 

0.813 

ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 
ชาย 
หญิง 

4.27 
4.24 

0.55 
0.50 

0.286 

ภาพรวม 
ชาย 
หญงิ 

4.13 
4.14 

0.41 
0.40 0.550 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
 จากตารางที  11 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย การตดัสินใจเช่าหอพกัของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํแนกตามเพศ พบว่า นกัศึกษาทงัชาย
และหญิงมีการตดัสินใจเช่าหอพกัแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



62 
 

 
 

 จากการศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม จาํนวน 382 ชุด เพือศึกษาการตดัสินใจเช่าหอพกั
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ดา้นลกัษณะหอพกั ดา้นราคา ดา้น
ทาํเลทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการและดา้นสิงอาํนวยความสะดวก จาํแนกตาม 
อาย ุ ผลการศึกษาดงัตารางที 12 
 
ตารางที  12  การวเิคราะห์เปรียบเทียบการตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวทิยาลยั   
                   เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน จาํแนกตามอาย ุ
 

การตัดสินใจเช่าหอพกั แหล่งความ 
แปรปรวน SS df MS F 

 
ดา้นลกัษณะหอพกั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.84 
96.66 
98.50 

      3 
378 
381 

0.61 
0.25 2.400 

 
ดา้นราคา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

    1.55 
182.36 
183.92 

     3 
378 
381 

0.51 
0.48 1.077 

 
ดา้นทาํเลทีตงั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   1.40 
90.08 
91.48 

     3 
378 
381 

0.46 
0.23 1.961 

 
ดา้นส่งเสริมการตลาด 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

    0.76 
161.32 
162.09 

     3 
378 
381 

0.25 
0.42 0.599 

 
ดา้นการบริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   1.58 
99.23 

 100.82 

     3 
378 
381 

0.52 
0.26 2.016 

 
ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

    1.53 
104.83 
106.36 

     3 
378 
381 

0.51 
0.27 1.841 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

   ส
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ตารางที  12  (ต่อ) 
 

การตัดสินใจเช่าหอพกั แหล่งความ 
แปรปรวน SS df MS F 

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

    0.54 
62.95 
63.49 

     3 
378 
381 

0.18 
0.16 1.087 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
 จากตารางที 12 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียการตดัสินใจเช่าหอพกัจาํแนกตาม
อายขุองนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พบวา่ นกัศึกษาทีมีอายตุ่างกนัมีการตดัสินใจเช่าหอพกั
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 
 จากการศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม จาํนวน 382 ชุด เพือศึกษาการตดัสินใจเช่าหอพกั
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ดา้นลกัษณะหอพกั ดา้นราคา ดา้น
ทาํเลทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการและดา้นสิงอาํนวยความสะดวก จาํแนกตาม 
คณะทีกาํลงัศึกษา ผลการศึกษาดงัตารางที 13 
 
ตารางที  13  การวเิคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งนกัศึกษาทีศึกษาคณะต่างกนักบัการตดัสินใจ 
                  เช่าหอพกั 
 

การตัดสินใจเช่าหอพกั แหล่งความ 
แปรปรวน SS df MS F 

 
ดา้นลกัษณะหอพกั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

 2.01 
96.49 
98.51 

     5 
376 
381 

0.40 
0.26 1.568 

 
ดา้นราคา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  6.79 
177.13 
183.93 

     5 
376 
381 

1.36 
0.47 2.885* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  13  (ต่อ) 
 

การตัดสินใจเช่าหอพกั แหล่งความ 
แปรปรวน SS df MS F 

ดา้นทาํเลทีตงั 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  0.99 
90.48 
91.48 

     5 
376 
381 

0.20 
0.24 0.831 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   2.93 
159.16 
162.09 

     5 
376 
381 

0.59 
0.42 1.386 

ดา้นการบริการ 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  1.38 
99.44 
100.82 

     5 
376 
381 

0.28 
0.26 1.044 

ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   1.19 
105.17 
106.37 

     5 
376 
381 

0.24 
0.28 0.857 

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  0.48 
63.02 
63.49 

   5 
376 
381 

0.09 
0.17 0.578 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
 จากตารางที 13 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียการตดัสินใจเช่าหอพกัจาํแนกตาม
นกัศึกษาทีศึกษาคณะต่างกนั พบวา่ ในภาพรวม นกัศึกษาทีมีคณะต่างกนัมีค่าเฉลียการตดัสินใจเช่า
หอพกัแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ แต่เมือพิจารณาตามรายดา้นปรากฏดงันี 
 ดา้นลกัษณะหอพกั ดา้นทาํเลทีตงั ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการและดา้นสิง
อาํนวยความสะดวกนนันกัศึกษาทีศึกษาคณะต่างกนัมีค่าเฉลียการตดัสินใจเช่าหอพกัแตกต่างกนั 
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แต่พบว่า ด้านราคา นักศึกษาทีศึกษาคณะต่างกนัมีค่าเฉลียการตดัสินใจเช่าหอพกั
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .  ดงันนัจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ไดผ้ลตาม
ตารางที 14 
 
ตารางที  14  การวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่จาํแนกตามนกัศึกษาทีศึกษาคณะต่างกนักบั 
                   การตดัสินใจเช่าหอพกัดา้นราคา 
 

 
 

คณะ 

 
 

 
ศึก

ษา
ศาส

ตร์
แล
ะ 

พฒั
นศ

าสต
ร์ 

เกษ
ตร

 

วศิ
วก
รรม

ศาส
ตร์

 

สัต
วแ
พท

ยศ
าสต

ร์ 

ศิล
ปศ

าสต
ร์แล

ะ
วทิ

ยาศ
าสต

ร์ 
วทิ

ยาศ
าสต

ร์ก
ารก

ฬีา
 

ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
เกษตร 
วศิวกรรมศาสตร์ 
สัตวแพทยศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์การกีฬา 

4.18 
4.30 
3.86 
4.24 
3.76 
4.01 

 

0.25 
 
 
 
 
 

0.10 
0.03* 
 
 
 
 

0.76 
0.36 
0.07 
 
 
 

0.06 
0.02* 
0.74 
0.04* 
 
 

0.15 
0.02* 
0.45 
0.08 
0.28 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
 จากตารางที 14 พบวา่ การตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกาํแพงแสน ในดา้นราคา เมือจาํแนกตามคณะของนกัศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ 0.05  
 โดยนักศึกษาคณะเกษตรมีค่าเฉลียการตัดสินใจเช่าหอพกัมากกว่านักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์, นกัศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ และนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, นกัศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีค่าเฉลียการตดัสินใจมากกวา่คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
  
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากการศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม จาํนวน 382 ชุด เพือศึกษาการตดัสินใจเช่าหอพกั
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ดา้นลกัษณะหอพกั ดา้นราคา ดา้น
ทาํเลทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการและดา้นสิงอาํนวยความสะดวก จาํแนกตาม 
ภูมิลาํเนา ผลการศึกษาดงัตารางที 15 
 
ตารางที  15  การวเิคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งนกัศึกษาทีมาจากภูมิลาํเนาต่างกนักบัการตดัสินใจ  
                   เช่าหอพกั 
 

การตัดสินใจเช่าหอพกั แหล่งความ 
แปรปรวน SS df MS F 

 
ดา้นลกัษณะหอพกั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  1.50 
97.00 
98.51 

   5 
376 
381 

0.30 
0.26 1.165 

 
ดา้นราคา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  2.98 
180.95 
183.93 

   5 
376 
381 

0.59 
0.48 1.238 

 
ดา้นทาํเลทีตงั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  0.86 
90.63 
91.48 

  5 
376 
381 

0.17 
0.24 0.710 

 
ดา้นส่งเสริมการตลาด 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  0.44 
161.65 
162.09 

   5 
376 
381 

0.09 
0.43 0.205 

 
ดา้นการบริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  1.17 
99.65 

100.82 

  5 
376 
381 

0.23 
0.27 0.883 

 
ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  1.09 
105.28 
106.37 

   5 
376 
381 

0.21 
0.28 0.778 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  15  (ต่อ) 
 

การตัดสินใจเช่าหอพกั แหล่งความ 
แปรปรวน SS df MS F 

 
ภาพรวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   0.76 
62.74 
63.49 

   5 
376 
381 

0.15 
0.17 0.907 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
 จากตารางที 15 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียการตดัสินใจเช่าหอพกัจาํแนกตาม
นกัศึกษาทีมาจากภูมิลาํเนาต่างกนั พบวา่ ในภาพรวมมีค่าเฉลียการตดัสินใจเช่าหอพกัแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
  จากการศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม จาํนวน 382 ชุด เพือศึกษาการตดัสินใจเช่าหอพกั
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ดา้นลกัษณะหอพกั ดา้นราคา ดา้น
ทาํเลทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการและดา้นสิงอาํนวยความสะดวก จาํแนกตาม 
รายไดผู้ป้กครองต่อเดือน ผลการศึกษาดงัตารางที 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  16  การวเิคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งรายไดข้องผูป้กครองต่อเดือนกบัการตดัสินใจเช่า 
หอพกั 

 

การตัดสินใจเช่าหอพกั แหล่งความ 
แปรปรวน SS df MS F 

 
ดา้นลกัษณะหอพกั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  3.62 
94.88 
98.51 

  5 
376 
381 

0.73 
0.25 2.871* 

 
ดา้นราคา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

    3.75 
180.18 
183.93 

  5 
376 
381 

0.755 
0.48 1.563 

 
ดา้นทาํเลทีตงั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   1.22 
90.26 
91.48 

   5 
376 
381 

0.24 
0.24 1.018 

 
ดา้นส่งเสริมการตลาด 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

    7.01 
155.07 
162.09 

   5 
376 
381 

1.403 
0.41 3.401* 

 
ดา้นการบริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

    0.80 
100.01 
100.82 

   5 
376 
381 

0.16 
0.26 0.604 

 
ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

    0.71 
105.65 
106.36 

    5 
376 
381 

0.14 
0.28 0.507 

 
ภาพรวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   1.15 
62.34 
63.49 

    5 
376 
381 

0.23 
0.16 1.390 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที 16 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียการตดัสินใจเช่าหอพกัจาํแนกตาม
รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือนพบวา่ ในภาพรวม มีค่าเฉลียการตดัสินใจเช่าหอพกัแตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ แต่เมือพิจารณาตามรายดา้นปรากฏดงันี 
 ดา้นราคา ดา้นทาํเลทีตงั ดา้นการบริการและดา้นสิงอาํนวยความสะดวก พบวา่รายได้
ของผูป้กครองต่อเดือนมีค่าเฉลียการตดัสินใจเช่าหอพกัแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 ดา้นลกัษณะหอพกั และดา้นส่งเสริมการตลาด พบว่า รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือนมี
ค่าเฉลียการตดัสินใจเช่าหอพกั แตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ทีระดบั .   ดงันนัจึงทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ ไดผ้ลตามตารางที 17 และตารางที 18 ตามลาํดบั 

 
ตารางที  17  การวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่จาํแนกตามรายไดข้องผูป้กครองต่อเดือนกบั  
                   การตดัสินใจเช่าหอพกัดา้นลกัษณะหอพกั 
 

 
 

รายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน 

 

ตําก
ว่าห

รือ
=10

,00
0 

10,
001

 – 2
0,0

00 

20,
001

- 3
0,0

00 

30,
001

 – 4
0,0

00 

40,
001

 - 5
0,0

00 

มา
กก

ว่า 
50,

001
 

ตาํกวา่หรือเท่ากบั 10,000 
10,001 – 20,000  
20,001 -  30,000 
30,001 – 40,000  
40,001- 50,000  
มากกวา่ 50,000  

4.66  
4.16 
4.21 
4.29 
4.11 
4.28 

 

0.02* 
 
 
 
 
 

0.03* 
0.76 
 
 
 
 

0.06 
0.32 
0.47 
 
 
 

0.01* 
0.65 
0.35 
0.02* 
 
 

0.05* 
  0.33 
  0.50 
  0.87 
0.01* 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
 จากตารางที 17 พบวา่การตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตกาํแพงแสน ในดา้นลกัษณะหอพกั เมือจาํแนกตามรายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 รายได้ของผูป้กครองต่อเดือนทีตาํกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีค่าเฉลียในการ
ตดัสินใจเช่าหอพกัในดา้นลกัษณะหอพกั มากกวา่รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน 10,001 – 20,000, 
20,001 – 30,000, 40,001 – 50,000 และมากกวา่ 50,001 บาท 
 รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท มีค่าเฉลียในการตดัสินใจเช่า
หอพกัในดา้นลกัษณะหอพกัมากกวา่รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน 40,001 – 50,000 
 รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท มีค่าเฉลียในการตดัสินใจเช่า
หอพกัในดา้นลกัษณะหอพกันอ้ยกวา่รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือนมากกวา่ 50,001 บาท 
 
ตารางที  18  การวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่จาํแนกตามรายไดข้องผูป้กครองต่อเดือนกบั 

การตดัสินใจเช่าหอพกัดา้นส่งเสริมการตลาด 
 

 
 

รายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน 
 
 

 

ตําก
ว่าห

รือ
=10

,00
0 

10,
001

 – 2
0,0

00 

20,
001

- 3
0,0

00 

30,
001

 – 4
0,0

00 

40,
001

 - 5
0,0

00 

มา
กก

ว่า 
50,

001
 

ตาํกวา่หรือเท่ากบั 10,000 
10,001 – 20,000  
20,001 -  30,000 
30,001 – 40,000  
40,001- 50,000  
มากกวา่ 50,001  

3.92 
3.36 
3.54 
3.91 
3.81 
3.83 

 

0.45 
 
 
 
 
 

0.16 
0.32 
 
 
 
 

0.97 
0.10 
0.04* 
 
 
 

0.64 
0.01* 
0.06 
0.29 
 
 

0.72 
0.01* 
0.03* 
0.39 
0.75 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
 จากตารางที 18 พบวา่การตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกาํแพงแสน ในด้านส่งเสริมการตลาด เมือจาํแนกตามรายได้ของผูป้กครองต่อเดือน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีค่าเฉลียในการตดัสินใจเช่า
หอพกัในดา้นส่งเสริมการตลาดนอ้ยกวา่รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน 40,001 – 50,000บาท, รายได้
ของผูป้กครองต่อเดือนมากกวา่ 50,001 บาท 

 รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีค่าเฉลียในการตดัสินใจเช่า
หอพกัในดา้นส่งเสริมการตลาดนอ้ยกวา่รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน 30,001 – 40,000บาท, รายได้
ของผูป้กครองต่อเดือนมากกวา่ 50,001 บาท 
 
 จากการศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม จาํนวน 382 ชุด เพือศึกษาการตดัสินใจเช่าหอพกั
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ดา้นลกัษณะหอพกั ดา้นราคา ดา้น
ทาํเลทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการและดา้นสิงอาํนวยความสะดวก จาํแนกตาม 
รายไดน้กัศึกษาต่อเดือน ผลการศึกษาดงัตารางที 19   
 
ตารางที  19  การวเิคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งนกัศึกษาทีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนักบัการตดัสินใจ 

หอพกั 
 

การตัดสินใจเช่าหอพกั แหล่งความ 
แปรปรวน SS df MS F 

 
ดา้นลกัษณะหอพกั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  6.29 
92.22 

98.506 

   5 
376 
381 

1.26 
0.25 5.129* 

 
ดา้นราคา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   4.42 
179.51 
183.93 

   5 
376 
381 

0.88 
0.48  1.852 

 
ดา้นทาํเลทีตงั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  3.25 
88.24 
91.48 

   5 
376 
381 

0.65 
0.24 2.767* 

 
ดา้นส่งเสริมการตลาด 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   4.86 
157.23 
162.09 

   5 
376 
381 

0.97 
0.42 2.326* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  19  (ต่อ) 
 

การตัดสินใจเช่าหอพกั แหล่งความ 
แปรปรวน SS df MS F 

 
ดา้นการบริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   3.72 
  97.09 
100.82 

   5 
376 
381 

0.74 
0.26 2.882* 

 
ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   4.94 
101.43 
106.37 

   5 
376 
381 

0.99 
0.27 3.661* 

 
ภาพรวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   2.95 
60.55 
63.49 

    5 
376 
381 

0.59 
0.16 3.662* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
  
 จากตารางที 19 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียการตดัสินใจเช่าหอพกัจาํแนกตาม
นกัศึกษาทีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัพบวา่ ในภาพรวม นกัศึกษาทีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีค่าเฉลีย
การตดัสินใจเช่าหอพกัแตกต่างกนัอย่างนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 เมือพิจารณาตามรายดา้นปรากฏ
ดงันี 
 ดา้นราคา รายไดน้กัศึกษาต่อเดือนต่างกนัมีค่าเฉลียการตดัสินใจเช่าหอพกัแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 ดา้นลกัษณะหอพกั ดา้นทาํเลทีตงั ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการและดา้นสิง
อาํนวยความสะดวก รายไดน้กัศึกษาต่อเดือนต่างกนัมีค่าเฉลียการตดัสินใจเช่าหอพกัแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ทีระดบั .  ดงันนัจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ไดผ้ลตามตารางที 
20, ตารางที 21, ตารางที 22, ตารางที 23, ตารางที 24 และตารางที 25 ตามลาํดบั 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  20  การวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่จาํแนกตามรายไดน้กัศึกษาต่อเดือนกบัการ 
                   ตดัสินใจเช่าหอพกัดา้นลกัษณะหอพกั 
 

รายได้ของนักศึกษา 
ต่อเดือน  

ตําก
ว่าห

รือ
 

เท่า
กบั

 2,0
00 

2,0
01-

3,0
00 

3,0
01-

4,0
00 

4,0
01-

5,0
00 

5,0
01-

6,0
00 

มา
กก

ว่า 
6,0

01 

ตาํกวา่หรือเท่ากบั 2,000 
2,001 - 3,000  
3,001 - 4,000 
4,001 - 5,000    
5,001 - 6,000  
มากกวา่ 6,001  

4.29  
4.27  
4.03  
4.24  
4.12  
4.40 

 

0.90 
 
 
 
 
 

0.08 
0.14 
 
 
 
 

0.71 
0.86 
0.01* 
 
 
 

0.22 
0.34 
0.29 
0.09 
 
 

0.42 
0.37 
0.01* 
0.02* 
0.01* 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
 จากตารางที 20 พบวา่การตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกาํแพงแสน ในด้านลกัษณะหอพกั เมือจาํแนกตามรายไดน้ักศึกษาต่อเดือนแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
 รายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือน 3,001 – 4,000 บาท มีค่าเฉลียในการตดัสินใจเช่าหอพกั
ในดา้นลกัษณะหอพกัน้อยกว่ารายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือน 4,001 – 5,000 บาท, รายไดข้อง
นกัศึกษาต่อเดือนมากกวา่ 6,001 บาท 
 รายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือน 4,001 – 5,000 บาท และ5,001 – 6,000 บาท มีค่าเฉลียใน
การตดัสินใจเช่าหอพกัในดา้นลกัษณะหอพกันอ้ยกวา่รายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือนมากกวา่ 6,001 
บาท 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  21  การวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่จาํแนกตามรายไดน้กัศึกษาต่อเดือนกบัการ 
ตดัสินใจเช่าหอพกัดา้นทาํเลทีตงั 

 

รายได้ของนักศึกษา 
ต่อเดือน  

ตําก
ว่าห

รือ
 

เท่า
กบั

 2,0
00 

2,0
01-

3,0
00 

3,0
01-

4,0
00 

4,0
01-

5,0
00 

5,0
01-

6,0
00 

มา
กก

ว่า 
6,0

01 

ตาํกวา่หรือเท่ากบั 2,000 
2,001 - 3,000  
3,001 - 4,000 
4,001 - 5,000    
5,001 - 6,000  
มากกวา่ 6,001  

4.04 
4.26 
3.94 
4.22 
4.18 
4.27 

 

0.07 
 
 
 
 
 

0.13 
0.44 
 
 
 
 

0.62 
0.07 
0.07 
 
 
 

 0.99 
0.02* 
0.01* 
0.33 
 
 

0.89 
0.02* 
0.01* 
0.21 
0.80 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
  
 จากตารางที 21 พบวา่การตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกาํแพงแสน ในด้านทาํเลทีตงั เมือจาํแนกตามรายได้ของนกัศึกษาต่อเดือน แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
 รายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือน 2,001 – 3,000 บาท มีค่าเฉลียในการตดัสินใจเช่าหอพกั
ในดา้นทาํเลทีตงัมากกวา่รายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือน 5,001 – 6,000 บาท แต่นอ้ยกวา่รายไดข้อง
นกัศึกษาต่อเดือนทีมากกวา่ 6,001 บาท 
 รายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือน 3,001 – 4,000 บาท มีค่าเฉลียในการตดัสินใจเช่าหอพกั
ในดา้นทาํเลทีตงันอ้ยกวา่รายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือน 5,001 – 6,000 บาทและรายไดข้องนกัศึกษา
ต่อเดือนทีมากกวา่ 6,001 บาท 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  22  การวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่จาํแนกตามรายไดน้กัศึกษาต่อเดือนกบัการ 
ตดัสินใจเช่าหอพกัดา้นส่งเสริมการตลาด 

 

รายได้ของนักศึกษา 
ต่อเดือน  

ตําก
ว่าห

รือ
 

เท่า
กบั

 2,0
00 

2,0
01-

3,0
00 

3,0
01-

4,0
00 

4,0
01-

5,0
00 

5,0
01-

6,0
00 

มา
กก

ว่า 
6,0

01 

ตาํกวา่หรือเท่ากบั 2,000 
2,001 - 3,000  
3,001 - 4,000 
4,001 - 5,000    
5,001 - 6,000  
มากกวา่ 6,001  

4.03 
3.70 
3.82 
3.97 
4.03 
4.05 

 

0.96 
 
 
 
 
 

0.81 
0.77 
 
 
 
 

0.09 
0.11 
0.02 
 
 
 

0.12 
0.14 
0.04 
0.76 
 
 

0.07 
0.09 
0.01 
0.85 
0.63 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
 จากตารางที 22 พบวา่การตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตกาํแพงแสน ในดา้นส่งเสริมการตลาด เมือจาํแนกตามรายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือนแตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  23  การวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่จาํแนกตามรายไดน้กัศึกษาต่อเดือนกบัการ 
ตดัสินใจเช่าหอพกัดา้นการบริการ 
 

รายได้ของนักศึกษา 
ต่อเดือน  

ตําก
ว่าห

รือ
 

เท่า
กบั

 2,0
00 

2,0
01-

3,0
00 

3,0
01-

4,0
00 

4,0
01-

5,0
00 

5,0
01-

6,0
00 

มา
กก

ว่า 
6,0

01 

ตาํกวา่หรือเท่ากบั2,000 
2,001 - 3,000  
3,001 - 4,000 
4,001 - 5,000    
5,001 - 6,000  
มากกวา่ 6,001  

3.55 
3.54 
3.60 
3.85 
3.83 
3.87 

 

0.41 
 
 
 
 
 

0.67 
0.54 
 
 
 
 

0.06 
0.53 
0.02* 
 
 
 

0.46 
0.71 
0.63 
0.03* 
 
 

0.04 
0.40 
0.01* 
0.65 
0.01* 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 23 พบวา่การตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตกาํแพงแสน ในดา้นการบริการเมือจาํแนกตามรายไดน้กัศึกษาต่อเดือน แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
 รายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือน 3,001 – 4,000 บาท มีค่าเฉลียในการตดัสินใจเช่าหอพกั
ในด้านการบริการน้อยกว่ารายได้ของนักศึกษาต่อเดือน 4,001 – 5,000 บาท และรายได้ของ
นกัศึกษาต่อเดือนมากกวา่ 6,001 บาท 
 รายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือน 4,001 – 5,000 บาท มีค่าเฉลียในการตดัสินใจเช่าหอพกั
ในดา้นการบริการมากกวา่รายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือน 5,001 – 6,000 บาท 
 รายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือน 5,001 – 6,000 บาท มีค่าเฉลียในการตดัสินใจเช่าหอพกั
ในดา้นการบริการนอ้ยกวา่รายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือนทีมากกวา่ 6,001 บาท 

 
 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  24  การวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่จาํแนกตามรายไดน้กัศึกษาต่อเดือนกบัการ            
                   ตดัสินใจเช่าหอพกัดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 
 

รายได้ของนักศึกษา 
ต่อเดือน  

ตําก
ว่าห

รือ
 

เท่า
กบั

 2,0
00 

2,0
01-

3,0
00 

3,0
01-

4,0
00 

4,0
01-

5,0
00 

5,0
01-

6,0
00 

มา
กก

ว่า 
6,0

01 

ตาํกวา่หรือเท่ากบั 2,000 
2,001 - 3,000  
3,001 - 4,000 
4,001 - 5,000    
5,001 - 6,000  
มากกวา่ 6,001  

4.21 
4.37 
4.27 
4.47 
4.31 
4.50 

 

0.88 
 
 
 
 
 

0.72 
0.61 
 
 
 
 

0.97 
0.87 
0.50 
 
 
 

0.21 
0.18 
0.15 
0.01* 
 
 

0.06 
0.06 
0.01* 
0.01* 
0.24 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

จากตารางที 24 พบวา่ การตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกาํแพงแสน ในดา้นสิงอาํนวยความสะดวก  เมือจาํแนกตามรายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

รายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือน 3,001 – 4,000 บาท มีค่าเฉลียในการตดัสินใจเช่าหอพกั
ในดา้นสิงอาํนวยความสะดวกนอ้ยกวา่รายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือนทีมากกวา่ 6,001 บาท 

รายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือน 4,001 – 5,000 บาท มีค่าเฉลียในการตดัสินใจเช่าหอพกั
ในดา้นสิงอาํนวยความสะดวกมากกวา่รายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือน 5,001 – 6,000 บาท แต่นอ้ยกวา่
รายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือนทีมากกวา่ 6,001 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  25  การวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่จาํแนกตามรายไดน้กัศึกษาต่อเดือนกบั 
                      ภาพรวมการตดัสินใจเช่าหอพกั  
 

รายได้ของนักศึกษา 
ต่อเดือน  
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5,001 - 6,000  
มากกวา่ 6,001  

4.13 
4.10 
4.18 
4.12 
4.31 
4.40 

 

0.99 
 
 
 
 
 

0.56 
0.61 
 
 
 
 

0.34 
0.38 
0.01* 
 
 
 

0.42 
 0.46 
0.02* 
0.77 
 
 

0.06 
0.09 
0.01* 
0.07 
0.04* 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

จากตารางที 25 พบวา่การตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกาํแพงแสน ในภาพรวม เมือจาํแนกตามรายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือนแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

รายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือน 3,001 – 4,000 บาท มีค่าเฉลียในการตดัสินใจเช่าหอพกั
ในภาพรวมมากกว่ารายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือน 4,001 – 5,000 บาท แต่น้อยกว่ารายไดข้อง
นกัศึกษาต่อเดือน 5,001 – 6,000 บาท และรายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือนทีมากกวา่ 6,001 บาท 

รายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือน 5,001 – 6,000 บาท มีค่าเฉลียในการตดัสินใจเช่าหอพกั
ในภาพรวมนอ้ยกวา่รายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือนทีมากกวา่ 6,001 บาท 
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บทท ี  
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเรืองการตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษาศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการสํารวจการตัดสินใจจากกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 382 คน จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล  และมี
ขอ้เสนอแนะ ดงันี 
 

สรุปผลการวจัิย 
 1.  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายอุยูร่ะหวา่ง 18 - 20 ปี กาํลงัศึกษาอยูค่ณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชนัปี 4 เป็นตน้
ไป โดยมีภูมิลาํเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล มีรายไดผู้ป้กครองต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
6,001 - 8,000 บาท และรายไดน้กัศึกษาต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 4,001 – 5,000 บาท 

 2. การตัดสินใจเช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ทงั 6 ดา้น ในภาพรวมจดัอยู่ในระดบัมาก เมือพิจาณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ดา้นการบริการ มีค่าผลรวมสูงสุด  

2.1 ดา้นลกัษณะหอพกั ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก โดยเมือพิจารณาเป็นรายขอ้
เรียงตามลาํดบัค่าเฉลียแลว้ พบวา่ ค่าเฉลียสูงสุด คือ ห้องพกัมีอากาศถ่ายเทไดดี้จดัอยูใ่นเกณฑ์ มาก
ทีสุด และค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ หอพกัมีชือเสียงและมีลูกคา้นิยมใชบ้ริการมาก จดัอยูใ่นระดบัมาก 

2.2 ด้านราคา ในภาพรวมจดัอยู่ในระดบัมาก โดยเมือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียง
ตามลาํดบัค่าเฉลียแลว้พบวา่ ค่าเฉลียสูงสุด คือ คิดค่าประกนัความเสียหายในอตัราตาํอยูใ่นระดบั
มาก และค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ ค่านาํ ค่าไฟฟ้า ค่าสาธารณูปโภคมีราคาทีเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก 
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2.3 ดา้นทาํเลทีตงั ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก โดยเมือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียง

ตามลาํดบัค่าเฉลียแล้วพบว่า ค่าเฉลียสูงสุด คือ หอพกัใกล้ตลาด จดัอยู่ในระดบัมากทีสุด และ
ค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ ทีพกัใกลแ้หล่งบนัเทิง จดัอยูใ่นระดบัมาก 

2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมจดัอยูใ่นเกณฑ ์โดยเมือพิจารณาเป็นราย
ขอ้เรียงตามลาํดบัค่าเฉลียแลว้พบวา่ ค่าเฉลียสูงสุด คือ มีป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกัชดัเจนจดัอยู่
ในระดบัมาก และค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ ทีมีส่วนลดพิเศษของค่าเช่ารายเดือน จดัอยูใ่นระดบัมาก  

2.5 ดา้นการบริการ ในภาพรวมจดัอยู่ในระดบัมาก โดยเมือพิจารณาเป็นรายขอ้
เรียงตามลาํดบัค่าเฉลียแลว้พบวา่ ค่าเฉลียสูงสุด คือ มีพนกังานรักษาความปลอดภยัภายในหอพกัจดั
อยูใ่นระดบัมากทีสุด และค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ มีการให้คาํแนะนาํต่างๆแก่ผูเ้ช่า เช่น แนะนาํการใช้
สิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ทีมีอยูใ่นหอพกั เป็นตน้ จดัอยูใ่นระดบัมาก  

2.6 ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก โดยเมือพิจารณา
เป็นรายขอ้เรียงตามลาํดบัค่าเฉลียแลว้พบวา่ ค่าเฉลียสูงสุด คือ มีบริการอินเตอร์เน็ตภายในห้องพกั
อยูใ่นระดบัมาก และค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ มีร้านอาหารในบริเวณทีพกัจดัอยูใ่นระดบัมาก 

 3.  การตดัสินใจเช่าหอพกัของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
กาํแพงแสนแตกต่างกนัตามลกัษณะส่วนบุคคล ดงันี 

3.1 นกัศึกษาชายและหญิงมีการตดัสินใจเช่าหอพกัดา้นลกัษณะหอพกั ดา้นราคา 
ดา้นทาํเลทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการและดา้นสิงอาํนวยความสะดวกไม่แตกต่าง 

3.2 นกัศึกษาทีมีอายุต่างกนัมีการตดัสินใจเช่าหอพกัดา้นลกัษณะหอพกั ดา้นราคา 
ดา้นทาํเลทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการและดา้นสิงอาํนวยความสะดวกไม่แตกต่าง
กนั 

3.3 นกัศึกษาทีศึกษาคณะต่างกนัมีการตดัสินใจเช่าหอพกัดา้นลกัษณะหอพกั ดา้น
ราคา ด้านทาํเลทีตงั ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการบริการและด้านสิงอาํนวยความสะดวก
แตกต่างกนั เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัศึกษาทีศึกษาคณะต่างกนัมีการตดัสินใจเช่าหอพกั
ดา้นราคา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 เพียงดา้นเดียว 

3.4 นกัศึกษาทีมาจากภูมิลาํเนาต่างกนั มีการตดัสินใจเช่าหอพกัดา้นลกัษณะหอพกั 
ดา้นราคา ดา้นทาํเลทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการและดา้นสิงอาํนวยความสะดวก
แตกต่างกนั  

3.5 รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือนมีการตดัสินใจเช่าหอพกัดา้นลกัษณะหอพกั ดา้น
ราคา ด้านทาํเลทีตงั ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการบริการและด้านสิงอาํนวยความสะดวก
แตกต่างกนั เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือนมีการตดัสินใจเช่าหอพกั 
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ดา้นลกัษณะหอพกัและดา้นส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
โดยผูว้จิยัจะทาํการหาความแตกต่างเป็นรายคู่ 

3.6 นักศึกษาทีมีรายได้ต่อเดือนต่างกนัมีการตดัสินใจเช่าหอพกั ด้านลกัษณะ
หอพกั ดา้นราคา ดา้นทาํเลทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการ และดา้นสิงอาํนวยความ
สะดวกแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ รายได้
นกัศึกษาต่อเดือนต่างกนัมีการตดัสินใจเช่าหอพกั ดา้นลกัษณะหอพกั ดา้นทาํเลทีตงั ดา้นส่งเสริม
การตลาด ดา้นการบริการ และดา้นสิงอาํนวยความสะดวก แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .  สรุปได้ว่าการตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาํแพงแสน จาํแนกตามเพศ อายุและภูมิลาํเนาทีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเช่าหอพกัดา้นลกัษณะ
หอพกั ดา้นราคา ดา้นทาํเลทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการ และดา้นสิงอาํนวยความ
สะดวกไม่แตกต่างกนั แต่เมือจาํแนกตามคณะทีกาํลงัศึกษา รายไดผู้ป้กครองต่อเดือนและรายได้
นกัศึกษาต่อเดือนทีแตกต่างกนั พบวา่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน มี
การตดัสินใจเช่าหอพกั ดา้นลกัษณะหอพกั ดา้นราคา ดา้นทาํเลทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
การบริการ และดา้นสิงอาํนวยความสะดวกแตกต่างกนั 
  

อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการวิจยัเรือง การศึกษาการตดัสินใจเช่าหอพกัของ
นกัศึกษาศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม มีประเด็นสําคญัที
ผูว้จิยันาํมาอภิปรายดงันี 

 1.  การวิเคราะห์การตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกาํแพงแสน พบว่าในภาพรวมทุกด้านจดัอยู่ในระดบัมาก ทงันีอาจเป็นเพราะมีหอพกัเพิมขึน
จาํนวนมากจึงมีการแข่งขนัระหว่างหอพกัค่อนขา้งสูง จึงทาํให้หอพกัส่วนใหญ่ตอ้งมีการบริหาร
จดัการในทุกดา้นให้อยู่ในเกณฑ์ทีดีเพือทีนกัศึกษาจะไดต้ดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของตนเอง และ
เมือพิจารณาเป็นรายดา้นตามค่าเฉลียจากสูงสุดไปตาํสุด ไดแ้ก่ ดา้นการบริการ ดา้นสิงอาํนวยความ
สะดวก ดา้นลกัษณะหอพกั ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นทาํเลทีตงั ตามลาํดบั  

สําหรับดา้นบริการทีมีค่าเฉลียสูงสุดนนัทงันีอาจเป็นเพราะจากทีกล่าวขา้งตน้ว่า 
ผลการตดัสินใจเช่าหอพกัในภาพรวมทุกด้านจดัอยู่ในระดบัมากเนืองจากหอพกัส่วนใหญ่ การ
บริหารจดัการอยู่ในเกณฑ์ทีดี นกัศึกษาหรือผูเ้ช่าจึงมุ่งให้ความสําคญัในการพิจารณาตดัสินใจเช่า
หอพกั โดยหอพกัทีมีการบริการทีดี มีคุณภาพก็จะส่งผลให้มีการตดัสินใจเช่าหอพกันนัมากตามไป
ดว้ย  สอดคลอ้งกบั พรศรี โลหะรังสี (2549: 48) ไดศึ้กษาเรืองการบริหารจดัการหอพกัทีมีผลต่อ
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พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูเ้ช่าอาศยับริเวณรอบสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา) ผลการ
วิเคราะห์การบริหารจดัการหอพกัโดยวิเคราะห์ การบริหารจดัการหอพกัโดยวิเคราะห์ดว้ยค่าเฉลีย
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเกียวกบัการบริหารจดัการว่ามีการ
ดาํเนินการ ดา้นการวางแผน การจดัองค์กร การจูงใจใช้บริการ และการควบคุมคุณภาพในระดบั
มาก    

จากผลทีไดล้าํดบัค่าเฉลียตาํสุดคือ ด้านทาํเลทีตงั นันทงันีอาจเป็นเพราะบริเวณ
ทีตงัหอพกัส่วนใหญ่จะมีการคมนาคมทีสะดวกอยู่แลว้ อีกทงันักศึกษาส่วนใหญ่มีรถส่วนตวัใช ้

โดยอาจจะเป็นรถยนต ์รถจกัรยานยนตห์รือรถจกัรยาน สําหรับนกัศึกษาทีไม่มีรถส่วนตวัก็จะอาศยั
มากบัเพือน จึงไม่เป็นปัญหาในดา้นการเดินทาง จึงส่งผลให้นกัศึกษาส่วนใหญ่จะให้ความสนใจใน
การตดัสินใจดา้นอืนๆมากกว่าดา้นทาํเลทีตงั ซึงพบวา่ไม่สอดคลอ้งกบั สุภิดา ผดุงขวญั (2550) ที
ศึกษาเรืองปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร  
อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ระดบัการตดัสินใจเช่าหอพกัของพนักงานใน
ภาพรวมมีระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากเมือวิเคราะห์โดยละเอียดพบว่า ด้านทาํเลทีตงัและ
สภาพแวดลอ้ม มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

1.1 ดา้นลกัษณะหอพกั ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลียสูงสุด คือ ห้องพกัมี
อากาศถ่ายเทไดดี้ รองลงมา คือ ห้องพกัมีเหล็กดดัและกุญแจล็อคเป็นอย่างดี ทงันีอาจเป็นเพราะ
นักศึกษามกัใช้เวลาส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในห้องพกัของตนเองหรือในบางครังก็จะรวมตวักันกับ
เพือนๆ ทาํกิจกรรมต่างๆในห้องพกั จึงตอ้งการทีจะอยู่แบบไม่รู้สึกอึดอดั คบัแคบ จึงจาํเป็นที
จะตอ้งใหห้อ้งพกัมีอากาศถ่ายเททีสะดวก และการทีนกัศึกษาตอ้งออกจากบา้นเพือมาศึกษาเล่าเรียน 
โดยมีความจาํเป็นตอ้งเช่าหอพกัเพืออยูอ่าศยัโดยลาํพงัไม่มีผูป้กครองคอยดูแล นกัศึกษาจึงตอ้งดูแล
และรับผดิชอบตนเอง โดยใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นเป็นอยา่งยิง ทงัใน
เวลาทีอาศยัอยูใ่นหอ้งพกัหรือเวลาทีไม่ไดอ้ยูใ่นห้องพกั โดยหอพกัทีมีเหล็กดดัและกุญแจล็อคเป็น
อยา่งดี ก็จะทาํใหน้กัศึกษามีการตดัสินใจทีจะเลือกเช่ามากกวา่หอพกัทีไม่มีเหล็กดดัและกุญแจล็อค
ห้องพกั ผูป้ระกอบการจึงควรทีจะดูแลปรับปรุงห้องพกัให้มีขนาด บรรยากาศและรวมถึงอุปกรณ์
ภายในและภายนอกห้องพกัต่างให้เหมาะสมเพือจะได้ตอบสนองตรงกับความต้องการของ
ผูใ้ช้บริการหรือผูเ้ช่าหอพกั ซึงสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 212) ทีกล่าวว่า 
การออกแบบห้องพกัหรือผลิตภณัฑ์ ตอ้งมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาของลูกคา้ การสร้าง
ผลิตภณัฑ์ทีให้คุณค่าแก่ลูกคา้มากว่าทีลูกคา้คาดหวงัจึง มีผลทาํให้ผลิตภณัฑ์ทีให้คุณค่าแก่ลูกคา้
มากกว่าทีลูกคา้คาดหวงัจึงมีผลทาํให้ผลิตภณัฑ์ขายได ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุเทพ เชือ
สุวรรณ (2550: 95) ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของผูเ้ช่าพกั ในเขตเทศบาล
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นครระยอง สําหรับปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ในรายดา้น พบวา่ ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกเช่าหอพกัของผูเ้ช่าพกั ในเขตเทศบาลนครระยอง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มี 8 รายขอ้อยู่
ในระดบัมาก และมี 2 ราย ขอ้อยูใ่นระดบั ปานกลาง เรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปนอ้ย คือ มีความ
สะดวกในการจอดรถและทีจอดรถมีบริเวณกวา้ง ทุกห้องมีเหล็กดดัและกุญแจล็อคอยา่งหนาแน่น 
บริเวณรอบหอพกัไม่มีเสียงดงัรบกวน มีการจดัเก็บขยะทุกวนั สภาพสิงแวดลอ้มของหอพกัดีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก ประตูเขา้-ออกใชร้ะบบคียก์าร์ด มีระบบไฟอตัโนมติัและไฟฉุกเฉินเมือเกิดไฟฟ้าดบั   
มีการจดัการดา้นระบบระบายนาํและป้องกนันาํท่วมทีดี มีทางหนีไฟและถงัดบัเพลิงทุกและมีป้าย
บอกชือหอพกัทีชดัเจน พนกังานให้บริการตอ้งตอบสนองต่อความประสงคข์องลูกคา้ อยา่งรวดเร็ว
ทนัใจโดยมิทนัไดเ้อ่ยปากเรียกหา ลกัษณะการใหบ้ริการเป็นแบบสมคัรใจและเตม็ใจทาํมิใช่ทาํแบบ
เสียมิไดโ้ดยพนกังานจะตอ้งมีทศันคติทีดีต่องานบริการ และเห็นคุณค่าของการบริการทีดี  

1.2 ดา้นราคา ในภาพรวมจดัอยู่ในระดบัมาก พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ค่าเฉลีย
สูงสุดลาํดบัที 1 คือ คิดค่าประกนัความเสียหายในอตัราตาํ รองลงมาลาํดบัที 2 คือ การเรียกเก็บค่า
เ ช่ า ล่ ว งหน้ า ในร าค า ที เหม าะสม  ทัง นี อ าจ เ ป็น เพรา ะก า ร เ ช่ าหอพักของนัก ศึ กษ า
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสนส่วนใหญ่จะเป็นการอาศยัอยูใ่นระยะสัน มีการยา้ย
หอพกับ่อย การตอ้งจ่ายค่าประกนัห้องและค่าเช่าล่วงหน้า จึงมีผลในการตดัสินใจเช่าหอพกัเป็น
อยา่งมาก หากค่าประกนัความเสียหายและค่าเช่าล่วงหนา้มีอตัราสูงก็จะทาํใหผู้เ้ช่ามีค่าใชจ่้ายในการ
อยู่อาศยัเพิมขึน และหากมีการยา้ยหอพกัก่อนกาํหนดสัญญา ก็จะทาํให้ตอ้งเสียค่าเช่าห้องทีจ่าย
ล่วงหน้าไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราพร กรีเทพ (2544) ศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกทีอยู่อาศัยประเภทอพาท์เมนต์ของประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  ผล
การศึกษาพบวา่ ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมากทีสุด คือปัจจยัดา้นราคา ราคาทีเหมาะสมกบั
การชาํระค่าส่วนกลางไดใ้นอตัราตาํกวา่ 200 บาท สามารถชาํระค่าห้องล่วงหนา้ไดใ้นระยะเวลา 1 

เดือน มีการชาํระค่าประกนัของเสียหาย ไดอ้ตัราเท่ากบัราคา ห้องพกัและสําหรับห้องพกัทีมีเครือง
ทาํนาํอุ่นควรอยูใ่นระดบั ราคา3,000 - 3,500 บาท สอดคลอ้งกบั กฤษณา รัตนพฤกษ์ (2545: 31) ที
กล่าววา่ การกาํหนดราคาใหมี้ความเหมาะสมเพือตอบสนองแก่ผูใ้หบ้ริการ 

1.3 ดา้นทาํเลทีตงั  ค่าเฉลียสูงสุดสองอนัดบัแรกซึงอยู่ในระดบัมากทีสุด ไดแ้ก่ 
หอพกัใกลต้ลาด ถดัมาคือ หอพกัใกลบ้ริเวณห้องพกัทีเพือนพกัอยู ่ทงันีอาจเป็นเพราะการทีหอพกั
ใกลต้ลาดก็จะทาํให้มีความสะดวกในการซือของอุปโภคบริโภคต่างๆ ไม่จาํเป็นตอ้งซือของมาเก็บ
กกัตุนไวใ้นหอ้งพกั และหอพกัใกลก้บับริเวณหอพกัทีเพือนพกัอยูก่็จะทาํใหส้ามารถปรึกษาในเรือง
การเรียนและสามารถทาํกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวกมากยิงขึน และสําหรับค่าเฉลียตาํสุดสอง
ลาํดบัสุดทา้ยซึงอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ หอพกัใกลร้้านอาหาร และหอพกัใกลแ้หล่งบนัเทิงกลางคืน  
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ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบั สุเทพ เชือสุวรรณ (2551: 93) ไดว้ิจยัเกียวกบัปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจ 
เลือกเช่าหอพกัขอผูเ้ช่าหอพกัในเขตเทศบาลนครระยอง โดยค่าเฉลียรายขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํกวา่ขอ้อืน 
ในส่วนของปัจจยัผลิตภณัฑ ์ คือ ร้านขายของชาํและร้านอาหารในบริเวณทีพกันอ้ยลง 

1.4 ดา้นส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก โดยเมือพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ค่าเฉลียสูงสุดคือ มีป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกัชัดเจน ทังนีอาจเป็นเพราะในการ
ตดัสินใจเช่าหอพกันกัศึกษาจาํเป็นจะตอ้งทราบขอ้มูลเกียวกบัหอพกั นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่ใช่คน
ในพืนทีและไม่มีความชาํนาญในพืนที การทีหอพกัใดมีป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกัชดัเจนก็จะทาํ
ใหมี้โอกาสทีนกัศึกษาตดัสินใจเช่าหอพกัมากกวา่หอพกัทีไม่มีการโฆษณาหรือการประชาสัมพนัธ์
ทีไม่ทวัถึง ซึงสอดคลอ้งกบั วฒันา กอ้งดอนไพร (2551) กล่าววา่ นกัศึกษาทีตอ้งการหอ้งพกันนั ขนั
แรก ควรปรึกษาผูป้กครอง  เพือน หรือญาติสนิท ทีมีข้อมูลเกียวกับหอพกัทีจะเข้าพกัเสียก่อน  
เพือทีจะไดท้ราบถึงลกัษณะของหอพกัเอง หากแต่นกัศึกษาทีไม่มีผูใ้ห้คาํปรึกษา สามารถหาห้อง
เช่าไดจ้ากป้ายประกาศในมหาวทิยาลยั ซึงป้ายเหล่านี จะมีทงัในหอ้งสมุด ตึกเรียน ในโรงอาหาร    

สําหรับการพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉลียการตัดสินใจเช่าหอพกัของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน รองลงมา คือ มีส่วนลดค่าเช่าในกรณีทาํสัญญา
ระยะยาว ทงันีอาจเป็นเพราะ นกัศึกษาส่วนใหญ่มกัคาํนึงถึงค่าใชจ่้ายในการเช่าหอพกั โดยเฉพาะ
การเก็บค่าเช่าล่วงหนา้หรือการทาํสัญญาในระยะยาว ซึงจะเป็นค่าใชจ่้ายทีค่อนขา้งสูงใชเ้งินจาํนวน
มาก ส่งผลให้นกัศึกษามีความสนใจในการตดัสินใจเช่าหอพกัทีมีการลดค่าเช่ากรณีทาํสัญญาระยะ
ยาว เพือเป็นการลดค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนในการเช่าหอพกัอยูอ่าศยัก็จะสอดคลอ้งกนักบั กุณฑลี เวชสาร 
(2540: 95) ทีกล่าวไวว้่าการสร้างการส่งเสริมการขายแบบพิเศษ การลดราคาสินค้าในระหว่าง
เทศกาลหรือกิจกรรมอืนๆ ทางการตลาด เป็นสิงทีทาํให้ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกทีดีต่อสินคา้หรือ
บริการนนัๆ 

1.5 ด้านการบริการ ในภาพรวมจดัอยู่ในเกณฑ์เมือพิจารณาเป็นรายข้อเรียง
ตามลาํดบัค่าเฉลียแลว้ พบวา่ ค่าเฉลียสูงสุด 2 ลาํดบัแรก คือ มีพนกังานรักษาความปลอดภยัภายใน
หอพกั รองลงมา คือ มีพนกังานทาํความสะอาดบริเวณหอพกัทุกวนั ซึงทงั 2 ลาํดบัจดัอยูใ่นระดบั
มากทีสุด ทงันีอาจเป็นเพราะนกัศึกษาเกิดความกงัวลเกียวกบัความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น
เนืองมาจากไม่คุน้เคยกบัพืนที รู้สึกเป็นคนต่างถิน อีกทงัยงัห่างไกลจากการดูแลของผูป้กครองของ
ตน จึงไดใ้หค้วามสาํคญักบัการบริการ โดยเฉพาะดา้นความปลอดภยัค่อนขา้งมากและการทีหอพกั
มีความสะอาด ก็จะทาํให้นกัศึกษาหรือผูเ้ช่าหอพกั เกิดความเชือมนั รู้สึกสบายใจและปลอดภยัจาก
เชือโรค สอดคลอ้งกบั นุสรา แสงรัตน์ (2545: 62) ทีกล่าวไวว้า่ การให้บริการขณะทีผูใ้ชบ้ริการพกั
อยู่ให้ดีทีสุด เพือให้ผูใ้ช้บริการเกิดความเชือมนัว่าไดรั้บการบริการทีดีทีสุดและพอใจ รวมไปถึง
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การไดรั้บบริการอยา่งถูกตอ้งอยา่งสมาํเสมอเท่าเทียมกนัและสอดคลอ้งกบัแนวคิดของจุฬาลกัษณ์  
ใจเยน็ (2551: 45) กล่าววา่ การให้บริการแก่ลูกคา้ทีดีนนัจะตอ้งมีความยืดหยุน่ ตอบสนองต่อความ
คาดหวงัของลูกคา้และตอ้งมีบริการทีพอเพียง เพือลูกคา้ไดเ้ลือกและรู้สึกไดถึ้งความอบอุ่น ความ
ปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นเกิดขึน 

1.6 ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก พิจารณาเป็นรายขอ้
เรียงตามลาํดบัค่าเฉลียสูงสุดไปตาํสุด ได้แก่ มีบริการอินเตอร์เน็ตภายในห้องพกั  มีเครืองซักผา้
อตัโนมติัในบริเวณทีพกั มีเครืองปรับอากาศภายในหอพกั มีความครบครันของเฟอร์นิเจอร์ มีการ
ใชร้ะบบ Key Card ในการเขา้-ออกหอพกั มีโทรศพัทติ์ดต่อภายในห้องพกั มีร้านซกัรีดในบริเวณที
พกั มีร้านคา้สะดวกซือในบริเวณทีพกั และมีร้านอาหารในบริเวณทีพกั  

สําหรับค่าเฉลียสูงสุด อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ มีบริการอินเตอร์เน็ตภายในหอพกั  
ทงันีอาจเป็นเพราะนกัศึกษาส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมทีทาํหลงัจากเลิกเรียน และขณะทีอยูใ่นห้องพกั
มกัจะเป็นการเล่นอินเตอร์เน็ตเพือความบนัเทิง เช่น การเล่นเกมส์ออนไลน์, การสือสารผา่นสังคม
ออนไลน์ ซึงมีหลากหลายช่องทาง เช่น Facebook, MSN, Twitter, Tagged, WhatsApp, Line เป็น
ตน้ หรือการใช้อินเตอร์เน็ตเพือการคน้ควา้หาความรู้เพือการศึกษา ส่วนค่าเฉลียตาํสุดสองลาํดบั
สุดทา้ย ซึงอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ มีร้านคา้สะดวกซือในบริเวณหอพกัและมีร้านอาหารในบริเวณที
พกั อาจเป็นเพราะในเขตบริเวณรอบนอกหอพกั  มีร้านสะดวกซือให้บริการจาํนวนมากทาํให้
นกัศึกษาให้ความสําคญัของร้านขายของชาํและร้านอาหารในบริเวณทีพกัน้อยลง สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ วฒันา ก้องแดนไพร (2550: 109) ซึงศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ให้บริการหอพกัของนักศึกษา ในเขตอาํเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยพบว่า ด้านลกัษณะ
หอพกั ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและเมือพิจารณารายขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํกวา่ขอ้อืนๆ คือ มีร้าน
ขายของชาํและร้านอาหารในบริเวณหอพกั 

 2.  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรดา้นลกัษณะส่วนบุคคล จาํแนกตามเพศ อายุและภูมิลาํเนาทีแตกต่างกนั มี
การตดัสินใจเช่าหอพกัดา้นลกัษณะหอพกั ดา้นราคา ดา้นทาํเลทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
การบริการและดา้นสิงอาํนวยความสะดวกไม่แตกต่างกนั ทงันีอาจเป็นเพราะวา่ ลกัษณะส่วนบุคคล
ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 382 คน มีปัจจยัส่วนบุคคลและมีการตดัสินใจเช่าหอพกัใกลเ้คียง
กนั โดยนกัศึกษาไม่วา่จะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็จะมีอายุเฉลียทีใกลก้นั และถึงแมว้า่อาจจะมา
จากภูมิลาํเนาทีต่างกนั เมือตดัสินใจมาศึกษาทีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน แลว้
นนัก็จะมีบทบาทสถานภาพเดียวกนั คือ การเป็นนกัศึกษา ซึงนกัศึกษาซึงอยูใ่นวยัเรียนเหมือนกนั 
จึงทาํให้มีความตอ้งการปัจจยัพืนฐานในการตดัสินใจเช่าหอพกั ไม่ว่าจะเป็นดา้นลกัษณะหอพกั 
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ดา้นราคา ดา้นทาํเลทีตงั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการและดา้นสิงอาํนวยความสะดวก
ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุเทพ เชือสุวรรณ (2550: 96) ทีเมือทาํการเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของผูเ้ช่าพกัในเขตเทศบาลนครระยอง 
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของผูเ้ช่าพกัในเขตเทศบาลนคร
ระยอง จาํแนกตามเพศ และอายุ ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งงานวิจยัของ นงเยาว ์ตะ
นะวงค ์(2550) ทีไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการหอพกัเครือข่าย
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง ผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้ช้บริการทีมีภูมิลาํเนาต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั 

ส่วนนกัศึกษาทีศึกษาคณะต่างกนัมีการตดัสินใจเช่าหอพกัแตกต่างกนั ทงันีอาจ
เป็นเพราะนกัศึกษาแต่ละคณะจะมีรูปแบบการดาํเนินชีวิตค่านิยม วฒันธรรมและสังคมในการใช้
ชีวติและการเรียนทีแตกต่างกนั จึงส่งผลกบัการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัทีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั 
ทิวา พงษ์ไพบูลยแ์ละคณะ (2544) ไดก้ล่าวว่า รูปแบบการดาํเนินชีวิตมีอิทธิพลทาํให้เกิดความ
ตอ้งการผลิตภณัฑ์ทีแตกต่างกนั เช่น รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูห้ญิงโสดทาํงาน  ย่อมตอ้งการ
ผลิตภณัฑ์แตกต่างจากผูห้ญิงแต่งงานมีลูกแล้วทาํงาน เป็นต้น ดังนันรูปแบบการดาํเนินชีวิตจึง
สะทอ้นในหลายแง่มุมทีเกียวขอ้งกบัผูบ้ริโภคนนัๆ ไม่ว่าจะเป็นเรืองชนชนัทางสังคม บุคลิกภาพ  
ความรู้สึกนึกคิด การใชเ้วลาวา่ง บทบาทของรูปแบบการดาํเนินชีวิตจึงช่วยให้นกัการตลาดทาํงาน
ไดอ้ยา่งมีทิศทาง  

เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักศึกษาทีศึกษาคณะต่างกนัมีการตดัสินใจเช่า
หอพกัดา้นราคา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 เพียงดา้นเดียว เมือวิเคราะห์เป็น
รายคู่ พบว่า นกัศึกษาคณะเกษตร มีค่าเฉลียการตดัสินใจเช่าหอพกัมากกวา่คณะวิศวกรรมศาสตร์, 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทงันีอาจเป็นเพราะนกัศึกษาบาง
คนทีมีรายไดม้ากยอ่มตอ้งการหอพกัทีมีคุณภาพดี เหมาะสมกบัรายไดข้องตนเอง โดยนกัศึกษาคณะ
เกษตรส่วนใหญ่อาจจะมีรายไดป้านกลางมากหรือไม่สูงมากนกั การทีจะตดัสินใจเช่าหอพกัจึงตอ้ง
ให้ความสําคญักับราคาทีจะต้องมีความเหมาะสมกับรายได้ของตนเอง จึงซึงไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  อรรถพล  เกตุเกลียง (2548: 32) ศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการเลือกเช่าหอพัก  
กรณีศึกษานกัศึกษาสตรีมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฏร์ธานี  ซึงเมือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ขอ้มูลส่วนตวักบัแบบหอพกัสตรี พบวา่ประเภทของหลกัสูตรทีกาํลงัศึกษา ชนัปีทีกาํลงัศึกษา และ
ภูมิลาํเนา ของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งมีความสัมพนัธ์กบัแบบทีตอ้งการเช่าอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  
0.05 ส่วนคณะทีกาํลงัศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์ กบัแบบหอพกัทีตอ้งการเช่าของกลุ่มตวัอยา่ง 
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รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจเช่าหอพกัแตกต่าง ทงันีอาจ

เป็นเพราะผูป้กครองส่วนมากมกัจะเป็นผูต้ดัสินใจในการเช่าหอพกัของนักศึกษาเนืองจากเป็น
ผูรั้บผดิชอบดูแลค่าใช่จ่ายในการเช่าหอพกัของนกัศึกษา โดยผูป้กครองทีมีรายไดม้ากยอ่มตอ้งการ
ตดัสินใจเช่าหอพกัให้นกัศึกษา อาศยัอยูอ่ยา่งมีคุณภาพทีดี  โดยจะคาํนึงถึงดา้นลกัษณะหอพกัและ
การส่งเสริมการตลาดเป็นหลกั สอดคลอ้งกบั ทิวา พงษไ์พบูลยแ์ละคณะ (2544) ไดก้ล่าวว่าปัจจยั
ทางสังคม เป็นปัจจยัหนึงทีมีผลต่อการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค โดย ครอบครัว เป็นปัจจยัทาง
สังคมทีเป็นหน่วยสังคมทีเล็กทีสุด แต่มีอิทธิพลต่อการกาํหนดพฤติกรรม และการตดัสินใจซือมาก
ทีสุด และสอดคลอ้งกบัเกสรา ทตัธนานุรักตน์ (2553) ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่า
หอพกัของประชาชนทีอาศยัอยูใ่นอาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก พบวา่จากการเปรียบเทียบปัจจยัทีมี
ผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัคือ อาชีพ และรายไดต่้อเดือน มีปัจจยัทีมีผลในการเลือกเช่าหอพกัที
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ทีระดบั  0.05 แต่ประชากรอาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลกทีมี
เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และภูมิลาํเนาเดิมทีแตกต่างกนั มีปัจจยัทีมีผลในการเช่าหอพกัทีไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05                                       

รายไดข้องนกัศึกษาต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเช่าหอพกัแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ทงันีอาจเป็นเพราะนกัศึกษาทีมีรายไดม้ากยอ่มตอ้งการทีจะอาศยั
อยูใ่นหอพกัทีดีพร้อมในทุกๆ ดา้น สอดคลอ้งกบัสุภิดา ผดุงขวญั (2550: 90) ซึงศึกษาปัจจยัทีมีผล
ต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร อาํเภอนครหลวง จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา พบว่าพนักงานทีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจเช่าหอพกั
แตกต่างกนัในทุกๆ ดา้น  

อย่างไรก็ตามงานวิจยันีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามสะทอ้นองค์ประกอบเรืองของ
รายไดที้แตกต่างอย่างมีนยัสําคญั ผูว้ิจยัมีความเห็นเพิมเติมว่า เนืองจากผูต้อบแบบสอบถามเป็น
นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ดงันนัจึงตอบในเรืองของศกัยภาพทางเศรษฐกิจมากกวา่องคป์ระกอบ
อืน ปัจจยัทีสําคญัอีกประการหนึง ซึงมีความสําคญัมากแต่ว่ากลุ่มตวัอย่างทีตอบแบบสอบถามยงั
ไม่ให้ความสําคญัก็คือ ปัจจยัในเชิงสังคม เนืองจากขอ้เปรียบเทียบระหวา่งหอพกัในมหาวิทยาลยั
และหอนอกมหาวิทยาลยั สิงทีมีความแตกต่างกนัอยา่งสําคญัทีสุดคือ เรืองของเวลาปิด-เปิดหอพกั 
เพราะฉะนนันโยบายหอพกัจึงเป็นสิงทีมีความสําคญัยิงอีกประการหนึง จากการตดัสินใจของกลุ่ม
ตวัอยา่ง เมือตอบออกมาแลว้นนัสะทอ้นในเรืองของศกัยภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนตวัเองก่อน 
ทงัทีความจริงมีปัจจยัทีแฝงอยู่ แต่นกัศึกษาไม่สามารถคิดไดท้นั นนัก็คือ การมีเสรีภาพในการใช้
ชีวติ 
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เนืองจากหอพกันอกมหาวิทยาลยัในแต่ละหอพกั มกัจะมีการให้บริการและมีสิง

อาํนวยความสะดวกครบวงจร เช่น สังอาหารไดต้ลอด 24 ชวัโมง สามารถเขา้-ออกไดต้ลอดเวลา มี
เครืองดืมทงัทีเหมาะสมและไม่เหมาะสมต่อวยัของกลุ่มตวัอยา่ง เช่น สุรา บุหรี เบียร์ เป็นตน้ ซึงสิง
เหล่านีเป็นปัจจยัทีสําคญัอีกประการหนึง เพราะฉะนันจะเห็นได้ว่านักศึกษาทีมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจมกัจะเลือกอยู่ภายนอกมหาวิทยาลยั เพือตอ้งการนาํศกัยภาพทางเศรษฐกิจไปแลกกนักบั
เสรีภาพในการใช้ชีวิต หรือกล่าวอีกนัยหนึงก็คือนักศึกษาทีมาจากครอบครัวทีมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจทีดียอ่มมีทางเลือกในการใชชี้วติมากกวา่นกัศึกษาทีมาจากพืนฐานครอบครัวทางเศรษฐกิจ
ไม่ดี ซึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัซึงพบว่ารายไดข้องผูป้กครอง รายไดข้องนกัศึกษาในแต่ละเดือน 
มีผลทาํใหก้ารตดัสินใจเช่าหอพกัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                       
 จากการศึกษาการตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
กาํแพงแสน ซึงผูที้เกียวขอ้งสามารถนาํผลการวจิยัไปใชค้วรปรับประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมดงันี 

 ข้อเสนอแนะเพอืนําผลการวจัิยไปใช้      

 1.  ดา้นลกัษณะหอพกั  ควรดูแลสภาพห้องพกัให้มีบรรยากาศเหมาะแก่การอยูอ่าศยั  
ไม่ว่าจะเป็นในเรืองของการถ่ายเทอากาศ แสงสว่าง และขนาดห้องพกัทีเหมาะสม อีกทงัควร
คาํนึงถึงความปลอดภยัของผูเ้ช่า เมืออาศยัอยู่ในห้องพกัโดยควรติดเหล็กดดัและกุญแจล็อคเป็น
อยา่งดี 

 2.  ราคา  ผูใ้ห้เช่าหรือผูป้ระกอบการควรคิดค่าประกนัความเสียหายในอตัราตาํและ
เรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าในราคาทีไม่สูงมากเกินไป โดยพิจารณาคามความเหมาะสมและในการ
กาํหนดราคาควรพิจารณาเปรียบเทียบกบัหอพกับริเวณใกลเ้คียง เพือทีจะไม่กาํหนดราคาทีสูงหรือ
ตาํเกินไป 

 3.  ดา้นทาํเลทีตงั  ซึงเป็นรายขอ้ทีน้อยทีสุด นกัศึกษาให้ความสําคญัตาํทีสุดในการ
ตดัสินใจเช่าหอพกั ดงันนั ในการเลือกสร้างหอพกั ควรเลือกทาํเลทีตงั โดยคาํนึงถึงการเดินทางไป
ยงัแหล่งใหบ้ริการต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวก ซึงพิจารณาเป็นรายขอ้ศึกษามีการตดัสินใจเช่าหอพกัระดบั
มากทีสุด คือใกลต้ลาดและควรหลีกเลียงการสร้างหอพกัใกลบ้ริเวณแหล่งสถานบนัเทิงกลางคืน  

 4.  ดา้นส่งเสริมการตลาด  ควรมีนโยบายให้มีป้ายโฆษณาหอพกัทีชดัเจน เนืองจาก
นกัศึกษาและผูป้กครองนกัศึกษา จะไม่มีความชาํนาญในพืนทีอาจทาํให้ไม่ทราบวา่มีหอพกัให้เช่า
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อยู่ทีใดบา้ง เราจึงควรใช้ป้ายโฆษณาเป็นสือกลางในการประชาสัมพนัธ์ หรืออีกวิธีทีสามารถลด
ตน้ทุนในการทาํป้ายโฆษณา คือการติดต่อกบัทางมหาวิทยาลยั เพือให้มหาวิทยาลยัช่วยแนะนาํ
ประชาสัมพนัธ์หอพกัของตนเองแก่นกัศึกษาอีกช่องทางหนึง 

 5.  ดา้นบริการ  อยูร่ะดบัมากเป็นอนัดบัแรก ซึงนกัศึกษาให้ความสําคญัสูงสุด ดงันนั 
ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญัมากเป็นพิเศษ  โดยมีการพฒันางานดา้นบริการทงักระบวนการ
หรือบุคลากรผูใ้ห้บริการอยู่เสมอและรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ช่าพกัเพือนาํมาแก้ไขปรับปรุง
ขอ้บกพร่องเพือเป็นการตืนตวัในการให้บริการอยู่ตลอดเวลา จะส่งผลให้การตดัสินใจเช่าหอพกั
ของนกัศึกษากบัหอพกัของผูป้ระกอบการเพิมมากขึน 

 6.  ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก จากขอ้มูลพบวา่นกัศึกษาให้ความสําคญักบัสิงอาํนวย
ความสะดวกต่างๆในระดบัมาก และมีค่าเฉลียการตดัสินใจเป็นอนัดบัที 2 จาก 6 ดา้น ดงันนัจึงควร
ปรับใหมี้สิงอาํนวยความสะดวกหรือสิทธิพิเศษต่างๆ ให้เกิดความแตกต่างจากหอพกัอืนๆ เช่น การ
ให้มีบริการอินเตอร์เน็ตทีมีความเร็วสูงและไม่เสียค่าใชจ่้ายในการเล่น การมีเครืองซักผา้อตัโนมติั
ใหเ้พียงพอเหมาะสมกบัจาํนวนผูใ้ชง้าน 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครังต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาโดยใชข้อ้มูลเชิงคุณภาพ เพือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกมากยิงขึนเพือเพิม
ความสมบูรณ์ของเนือหา 
 2.  ควรมีการศึกษาเรืองทีพกัอาศยัของนกัศึกษาอย่างต่อเนืองเพือจะไดท้ราบความ
เปลียนแปลงต่างๆ ตลอดเวลาในการวางแผน จดัการเรืองทีพกันักศึกษาให้สอดคล้องกบัสภาพ
สังคมทีเปลียนไป 

 3.  ควรทาํการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษา 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน กบัการเช่าหอพกัของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัอืนๆ 
ในจงัหวดัเดียวกนั เช่น มหาวทิยาลยัศิลปากร, มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม เป็นตน้ 

 4.  ควรทาํการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในเรืองธุรกิจหอพกัภายในเขต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน วา่ยงัมีการเติบโตไดห้รือมีการแข่งขนัรุนแรงใน
ระดบัใด และมีความเป็นไปไดใ้นระดบัใด 
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แบบสอบถาม 
 

เรือง การตดัสินใจเช่าหอพกัของนกัศึกษาศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 

 
วตัถุประสงค์  
 เพือศึกษาการตดัสินใจในการเช่าหอพกัของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม  
 
คําชีแจง  

1.  การทาํการสํารวจในครังนี เพือตอ้งการขอ้มูลมาใชป้ระกอบการคน้ควา้อิสระ ของ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชนมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัศิลปากร   
แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี 

ตอนที 1   ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที 2   ระดบัความสาํคญัต่อการตดัสินใจในการเช่าหอพกั                                                   
ตอนที 3   ขอ้เสนอแนะต่อการตดัสินใจในการเช่าหอพกั                                                       

 2.  แบบสอบถามมีทงัหมด 5 หนา้ 
3.  ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยงิวา่จะไดรั้บความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามชุดนี 

และคาํตอบของผูต้อบแบบสอบถามแต่ละท่านจะถูกเก็บเป็นความลบั 
 
 
 

                                                                  นางสาวพชัรี  โชคบาํรุงศิลป์ 
  นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

                                                                     คณะวทิยาการจดัการ   มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนท ี1  ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน 7 ข้อ 
 
คาํชีแจง  กรุณาทาํเครืองหมาย   ลงในช่อง             หนา้ขอ้ความทีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 
 
1.  เพศ 

                    ชาย                         หญิง 

2.  อาย ุ

                    ตาํกวา่ 18                        18 – 20 ปี 

                    21 – 23 ปี                        มากกวา่ 23 ปี 

3.  คณะทีกาํลงัศึกษา 
                   คณะเกษตร กาํแพงแสน                   คณะวศิวกรรมศาสตร์ กาํแพงแสน 

          คณะสัตวแพทยศาสตร์                    คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

                    คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา               คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์   
 

4. ชนัปีทีกาํลงัศึกษา  

              ชนัปี 1                                             ชนัปี 2 

        ชนัปี 3       ชนัปี 4 เป็นตน้ไป  
 

5.  ภูมิลาํเนา 
                   ภาคเหนือ  กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 

 ภาคกลาง                                            ภาคตะวนัออก 
  ภาคตะวนัตก                                     ภาคใต ้
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6.  รายไดผู้ป้กครองต่อเดือน (บาท) 

                   ตาํกวา่หรือเท่ากบั 10,000                     10,001 – 20,000  
                 20,001 -  30,000         30,001 – 40,000   

              40,001- 50,000         มากกวา่ 50,001  
 
7. รายไดน้กัศึกษาต่อเดือน (บาท) 

                   ตาํกวา่หรือเท่ากบั 2,000                  2,001 – 3,000 
  3,001 -  4,000                                        4,001 – 5,000     

              5,001 -  6,000          มากกวา่ 6,001  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท ี2  ระดับความสําคัญต่อการตัดสินใจเช่าหอพกั จํานวน 45 ข้อ 
 

คาํชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย   ลงในช่องทีท่านเห็นวา่มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเช่าหอพกั      
                                                                                                                                             

การตัดสินใจเช่าหอพกั 

ระดับความสําคัญ 
มาก
ทสุีด 

 

 
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 

 
น้อย 

 

น้อย
ทสุีด 

 
1.  ด้านลกัษณะหอพกั 

1.1 หอพกัมีชือเสียงและมีลูกคา้นิยมใชบ้ริการมาก      
1.2 มีการออกแบบหอพกัทีมีความคงทน      
1.3 มีการจดัตกแต่งสถานทีบริเวณหอพกัเป็นระเบียบ   
     สวยงาม ถูกสุขลกัษณะ 

     

1.4 มีสถานทีตอ้นรับแขกทีเป็นส่วนกลางของหอพกั      
1.5 หอ้งพกัมีขนาดกวา้งขวาง      
1.6 แสงสวา่งภายในหอ้งพกัมีความพอเหมาะ      
1.7 หอ้งพกัมีอากาศถ่ายเทไดดี้      
1.8 หอ้งพกัมีเหล็กดดัและกุญแจล็อคเป็นอยา่งดี      
1.9 หอ้งนาํใชสุ้ขภณัฑที์มีคุณภาพดี      
1.10 ลานจอดรถมีบริเวณกวา้งสามารถรองรับรถ 
       ผูเ้ช่าพกัได ้

     

1.11 หอพกัมีการติดตงักลอ้งวงจรปิด      
1.12 หอพกัมีทางหนีไฟ      

2. ด้านราคา 
2.1 ค่าเช่ารายเดือนเหมาะสมกบัขนาดหอ้ง      
2.2 การเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหนา้ในราคาทีเหมาะสม      
2.3 คิดค่าประกนัความเสียหายในอตัราตาํ      
2.4 ค่านาํ ค่าไฟฟ้า ค่าสาธารณูปโภคมีราคา 
      ทีเหมาะสม 

     

2.5 มีการยดืหยุน่ในการเก็บค่าเช่า      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การตัดสินใจเช่าหอพกั 

 

ระดับความสําคัญ 
มาก
ทสุีด 

 

 
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 

 
น้อย 

 

น้อย
ทสุีด 

 
3. ด้านทาํเลทตีงั 

3.1 หอพกัใกลส้ถานศึกษา      
3.2 หอพกัใกลบ้ริเวณหอพกัทีเพือนพกัอยู ่      
3.3  สะดวกในการเดินทาง      
3.4  หอพกัใกลต้ลาด       
3.5  หอพกัใกลร้้านอาหาร      
3.6  หอพกัใกลส้ถานพยาบาล      
3.7  ทีพกัใกลแ้หล่งบนัเทิงกลางคืน      

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
4.1 มีส่วนลดพิเศษของค่าเช่ารายเดือน      
4.2  มีส่วนลดค่าเช่าในกรณีทาํสัญญาระยะยาว      
4.5 มีป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกัชดัเจน      
4.6 มีการจดังานเลียงสังสรรคใ์นเทศกาลต่างๆเสมอ      
4.7 มีการแจกของขวญัตามห้องพกัก่อนการเขา้พกั      
4.8 มีค่านายหนา้ใหแ้ก่ผูแ้นะนาํลูกคา้      

5. ด้านการบริการ 
5.1 มีการใหค้าํแนะนาํต่างๆแก่ผูเ้ช่า เช่น แนะนาํการ 
     ใชสิ้งอาํนวยความสะดวกต่างๆทีมีอยูใ่นหอพกั  

     

5.2 มีความสะดวกรวดเร็วในการบริการ      
5.3 มีพนกังานรักษาความปลอดภยัภายในหอพกั      
5.4 มีพนกังานทาํความสะอาดบริเวณหอพกัทุกวนั      
5.5 หอพกัมีการรักษากฎระเบียบหอพกัอยา่ง 
      เคร่งครัด 

     

5.6 บุคลากรหอพกัมีจาํนวนเพียงพอแก่การ 
     ใหบ้ริการ 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การตัดสินใจเช่าหอพกั 

 

ระดับความสําคัญ 
มาก
ทสุีด 

 

 
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 

 
น้อย 

 

น้อย
ทสุีด 

 
6. ด้านสิงอาํนวยความสะดวก 

6.1 มีเครืองปรับอากาศภายในหอพกั      
6.2 มีความครบครันของเฟอร์นิเจอร์      
6.3 มีโทรศพัทติ์ดต่อภายในหอ้งพกั      
6.4 มีบริการอินเตอร์เน็ตภายในหอ้งพกั      
6.5 มีร้านคา้สะดวกซือในบริเวณทีพกั      
6.6 มีร้านอาหารในบริเวณทีพกั      
6.7 มีร้านซกัรีดในบริเวณทีพกั      
6.8 มีเครืองซกัผา้อตัโนมติัในบริเวณทีพกั      
6.9 มีการใชร้ะบบ Key Card ในการเขา้-ออกหอพกั      

 

ตอนท ี3  ข้อเสนอแนะต่อการตัดสินใจในการเช่าหอพกั                                                       

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

ขอขอบพระคุณทท่ีานกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามไว้ ณ โอกาสนีด้วย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



102 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

1.  หนงัสือขอเชิญเป็นผูต้รวจเครืองมือวจิยั 
2.  หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

รายชือหอพกัเอกชน อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายชือหอพกัเอกชน ทจีดทะเบียนตามกฎหมาย อาํเภอกาํแพงแสน จังหวดันครปฐม   
จํานวน 21 แห่ง 

1. หอพกัชายบวัแกว้แมนชนั สถานทีตงั 2 หมู่ 2 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.
นครปฐม โทร. 034 – 355301 

2. หอพกัหญิงบวัแกว้แมนชนั สถานทีตงั 2 หมู่ 2 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.
นครปฐม โทร. 034 – 355301-8 

3. หอพกัชายทิพยแ์มนชนั สถานทีตงั 320/21 หมู่ 3 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.
นครปฐม โทร. 034 – 281560 

4. หอพกัชายลดัดาแมนชนั สถานทีตงั 57 หมู่ 3 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.
นครปฐม โทร. 034 – 351736 

5. หอพกัชายสกุลพร สถานทีตงั 22 หมู่ 2 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม 
โทร. 034 – 355380 

6. หอพกัชายบูมแมนชนั สถานทีตงั 73 หมู่ 3 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.
นครปฐม โทร. 034 – 351770 

7. หอพกัชายลิมเจริญแมนชนั สถานทีตงั 329/1 หมู่ 3 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.
นครปฐม โทร. 034 – 351674 

8. หอพกัชายนอ้งโบว ์สถานทีตงั 99 หมู่ 4 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม 
โทร. 034 – 359856 

9. หอพกัชายคุณหน่อย สถานทีตงั 45 หมู่ 6 ต.รางพิกุล อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม 
โทร. 034 – 355344 

10. หอพกัชายโรสแมนชัน สถานทีตงั 102 หมู่ 1 ต.รางพิกุล อ.กาํแพงแสน จ.
นครปฐม โทร. 081 – 9422847 

11. หอพกัชายบา้นจุฑาภทัร สถานทีตงั 231 หมู่ 3 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.
นครปฐม โทร. 034 – 355152 

12. หอพกัหญิงบา้นจุฑาภทัร สถานทีตงั 231 หมู่ 3 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน                        
จ.นครปฐม โทร. 034 – 355152 

13. หอพกัชายศรีชุมแสง สถานทีตงั 223/1 หมู่ 2 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.
นครปฐม โทร. 034 – 352585 

   ส
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14. หอพกัชายจิรวฒัน์ สถานทีตงั 19 หมู่ 2 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม             

โทร. 087 - 1874996 
15. หอพกัหญิงจิรวฒัน์ สถานทีตงั 19 หมู่ 2 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม      

โทร. 087 - 1874996 
16. หอพกัชายพฒันกุล อพาร์ทเมน้ต์ สถานทีตงั 229 หมู่ 2 ต.กาํแพงแสน อ.

กาํแพงแสน จ.นครปฐม โทร. 087 - 0054464 
17. หอพกัสตรีภูริดา สถานทีตงั 113 หมู่ 9 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม               
18. หอพกัชายบา้นมาตา สถานทีตงั 8/1 หมู่ 2 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.

นครปฐม โทร. 081 - 5179171 
19. หอพกัหญิง พี พี โฮม สถานทีตงั 301 หมู่ 2 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.

นครปฐม โทร. 089 - 9110143 
20. หอพกัชายอาคารเรือนแกว้ สถานทีตงั 49 หมู่ 9 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน                     

จ.นครปฐม โทร. 081 - 7210814 
21. หอพกัชายนภสัสร แมนชนั สถานทีตงั 1 หมู่ 3 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน                       

จ.นครปฐม โทร. 034 – 282136 
 

รายชือหอพกัเอกชน ทอียู่ระหว่างดําเนินการยนืเรืองขออนุญาตจดทะเบียนตามกฎหมาย  
อาํเภอกาํแพงแสน จังหวดันครปฐม จํานวน 21 แห่ง 

1. หอพกัชาย JSK แมนชนั สถานทีตงั 90 หมู่ 4 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.
นครปฐม โทร. 034 - 282414 

2. หอพกัชายอยู่เจริญดี สถานทีตงั 98/1 หมู่ 2 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.
นครปฐม โทร. 034 - 355581 

3. หอพกัหญิงอยูเ่จริญดี สถานทีตงั 98 หมู่ 2 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม 
โทร. 034 - 355581 

4. หอพกัชายนนทรี สถานทีตงั 226/32 หมู่ 2 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม  
5. หอพกัหญิงนนทรี สถานทีตงั 226/32 หมู่ 2 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.

นครปฐม  
6. หอพกัชายสิริภทัร์เพลส สถานทีตงั 81 หมู่ 12 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.

นครปฐม โทร. 034-353071 

   ส
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7. หอพกัหญิงสิริภทัร์เพลส สถานทีตงั 81 หมู่ 12 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.

นครปฐม โทร. 034-353071 
8. หอพกัชายเดอะรีสอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์โฮม1 300 หมู่ 2 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน 

จ.นครปฐม โทร. 034 - 355352 
9. หอพกัหญิงเดอะรีสอร์ท อพาร์ทเมน้ท ์โฮม 1 สถานทีตงั 299 หมู่ 2 ต.กาํแพงแสน                   

อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม โทร. 034 - 355352 
10. หอพกัชาย โอ.เค แมนชนั สถานทีตงั 102 หมู่ 2 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน                       

จ.นครปฐม โทร. 034 – 353097-8 
11. หอพกัชายชมพูพงศ์อพาร์ทเมน้ท์ สถานทีตงั 129 หมู่ 9 ต.กาํแพงแสน อ.

กาํแพงแสน จ.นครปฐม โทร. 081 - 9446235 
12. หอพกัชายโชคถาวรเพลส สถานทีตงั 315 หมู่ 3 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน                          

จ.นครปฐม โทร. 034 - 351341 
13. หอพกัชายวรลญัช์ สถานทีตงั 88/1 หมู่ 4 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม 

โทร. 034 - 282002 
14. หอพกัสตรีสวรส คอร์ด สถานทีตงั 226/3 หมู่ 2 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน              

จ.นครปฐม โทร. 034 - 281757 
15. หอพกัชายสีฟ้า สถานทีตงั 208 หมู่ 3 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม                

โทร. 081 - 0148928 
16. หอพกัชายอยู่สบาย สถานทีตงั 95 หมู่ 12 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.

นครปฐม โทร. 034 - 351462 
17. หอพกัชายอมัพรเพลส สถานทีตงั 82 หมู่ 1 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.

นครปฐม โทร. 034 - 351482 
18. หอพกัหญิงคริสตลั สถานทีตงั 302 หมู่ 2 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.

นครปฐม โทร. 034 - 324087 
19. หอพกัชาย ที.เค สถานทีตงั 229 หมู่ 2 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม 

โทร. 02 - 5513417 
20. หอพกัชายคคนรรฆ ์บา้นสวน สถานทีตงั 111 หมู่ 2 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน                

จ.นครปฐม โทร. 081- 8448945 
21. หอพกัหญิงคคนรรฆ ์บา้นสวน สถานทีตงั 111 หมู่ 2 ต.กาํแพงแสน อ.กาํแพงแสน 

จ.นครปฐม โทร. 081- 8448945 

   ส
ำนกัหอ
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ชือ                                              นางสาวพชัรี  โชคบาํรุงศิลป์ 
วนั เดือน ปี เกิด                          17 กนัยายน 2524 

    ทีอยู ่                                          บา้นเลขที 419 หมู่ 1 ตาํบลกาํแพงแสน อาํเภอกาํแพงแสน  
  จงัหวดันครปฐม  รหสัไปรษณีย ์73140 
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