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องค์ประกอบในการเลือกหอพกัของนักศึกษามหาวทิยาลัยเอกชน
ในเขตหนองแขม 

Factors of Dormitory Selection of Private University Students in 
Nongkham District 

 
                    อไุรรัตน์ แย้มชตุิ 1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงส ารวจนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมี อิทธิพลในการเลือกหอพักของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตหนองแขม และเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลในการเลือกหอพักของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนในเขตหนองแขม ประชากรท่ีการศกึษาคือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนในเขต
หนองแขม จ านวน 2 มหาวิทยาลัยประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และ มหาวิทยาลัยธนบุรี มี
จ านวน 10,310 คน ใช้การสุ่มตวัอยา่งอย่างง่ายในการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง และในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ขนาดตัวอย่างจ านวน 400 คนค านวณจาก 20 เท่าของตัวแปร
สงัเกตได้ (Hair, 2010) ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกหอพกัมีคะแนนเฉล่ียเป็น 3.62 คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.92 คะแนน กล่าวคือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกหอพกัมีความส าคญัมากต่อ
การเลือกหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตหนองแขม และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีมี
อิทธิพลในการเลือกหอพกัของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนในเขตหนองแขม มี 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
องค์ประกอบท่ี 1 คือ ราคามาตรฐานและความปลอดภยัของหอพกั องค์ประกอบท่ี 2 คือ ความเหมาะสมของ
สถานท่ีหอพกั องค์ประกอบท่ี 3 คือ ความสะอาดและสิ่งอ านวยความสะดวกของหอพกั องค์ประกอบท่ี 4 คือ 
กฎระเบียบและความยตุธิรรมของหอพกั และ องค์ประกอบท่ี 5 คือ ใกล้ศนูย์การค้า 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าบณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธนบรีุ ถนนเพชรเกษม 110 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 
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Abstract 

This research studies and analyzes the factors dominating over the dormitory selection of 
private university students in Nongkham district. The population of this survey research is 10,310 
private university students in Nongkham district from Asia University and Thonburi University. The 
samples were selected by simple random sampling. To analyze Exploratory Factor Analysis, the 
400 samples were calculated as 20 times of observatory variables received from the survey (Hair, 
2010). The mean of the factors dominating over the dormitory selection is 3.62 and its standard 
deviation equals to 0.92. The research results showed that the factors dominating over the 
dormitory selection of private university students in Nongkham district consist of 5 components as 
the followings: the acceptable price and the dorm’s safety; the proper location; the dorm’s 
cleanliness and facilities; the dorm’s rules and justice; and closing to shopping centers. 
 
Keywords:  Factor Analysis, Dormitory Selection, Private University Students in Nongkham District  
   
ที่มาและความส าคัญ 

ท่ีอยู่อาศยัเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีความส าคญัตอ่การด ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งท่ีอยู่อาศยัของแตล่ะบคุคลมี
ความแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัปัจจยัทางด้าน เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม ตลอดจนความเจริญทางก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี จากความแตกต่างของท่ีอยู่อาศยัในปัจจยัด้านต่างๆ ศนูย์วิจยักสิกรไทย (2550) กล่าวถึง
การเพิ่มขึน้ของประชากรเป็นสาเหตุให้เกิดการขาดแคลนท่ีอยู่อาศัยซึ่งก่อให้เกิดปัญหาจากชุมชนแออัด
เน่ืองจากการอยู่อาศยัอย่างหนาแน่นของประชากรส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ  ได้แก่ปัญหาแหล่งเส่ือมโทรม 
ปัญหาสุขภาพอนามยั ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาอ่ืนๆ อีกมากมายซึ่งส่งผลกระทบต่อสงัคม เศรษฐกิจ 
และการพฒันาประเทศชาตติอ่ไปในอนาคตข้างหน้า  

จากปัญหาการขาดแคลนท่ีอยู่อาศัยท าให้ความต้องการด้านท่ีพักอาศัยมีเพิ่มมากขึน้จากการ
เคล่ือนย้ายแรงงานจากต่างจังหวัดเข้าสู่ชุมชนเมือง  และนักศึกษามีการย้ายเข้ามาเรียนในเมืองเพ่ือเข้าสู่
ระดบัอุดมศึกษา (ธัญนาฏ ญาณพิบลูย์ และคณะ, 2553) ท าให้ท่ีอยู่อาศยัมีความต้องการเพิ่มมากยิ่งขึน้และ
เน่ืองด้วยจ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนัน้ได้มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ทุกๆ ปี ในขณะท่ีหอพักภายใน
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มหาวิทยาลยันัน้ได้จ านวนห้องพกัน้อยมาก ซึ่งมีผลท าให้ นกัศึกษาบางส่วนจ าเป็นท่ีจะต้องใช้บริการหอพัก
เอกชนเป็นท่ีอยู่อาศัย โดยเฉพาะนักศึกษาชัน้ปีท่ี  2 ขึน้ไปท่ีจะต้องหาท่ีอยู่อาศัยใหม่ท่ีไม่ใช่หอพักภายใน
มหาวิทยาลยั ท่ีมีความสะดวกสบายในการเดินทางเพ่ือมาศึกษาและประกอบกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
(มนตรี แย้มกสิกร, 2554) 

นอกจากนี ้แหล่งท่ีอยู่ท่ีมีความสะดวกสบายในการเดินทางเพ่ือศกึษาหาความรู้และประกอบกิจกรรม
ภายในมหาวิทยาลยั และเป็นท่ีนิยมของนกัศึกษาก็คือหอพกัเอกชนท่ีอยู่บริเวณรอบๆ มหาวิทยาลยัเพราะมี
ความสะดวกในด้านการเดินทาง ยงัมีสิ่งท่ีอ านวยความสะดวกตา่งๆ และมีความคล่องตวัในการเข้าออกหอพกั
มากกว่าหอพกัภายในมหาวิทยาลยัรูปแบบหอพกัท่ีด าเนินงานโดยเอกชนมีหลายลกัษณะ หลายราคา และสิ่ง
อ านวยความสะดวกภายในหอพกัหนึง่ๆ ก็มีความแตกตา่งกนั ความแตกตา่งกนัของแตล่ะหอพกันีก็้เป็นสิ่งท่ีท า
ให้นักศึกษาแต่ละคนนัน้มีโอกาสท่ีเลือกเข้าพักอาศัยในหอพักท่ีมีความเหมาะสมต่อตนเองมากท่ีสุดซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ (2552) ได้ศึกษาถึงความแตกต่างกัน และสิ่งท่ีหอพัก
เอกชนแต่ละหอพักสร้างขึน้มาเพ่ือตอบสนองความต้องการของนกัศึกษา ทัง้ทางด้านราคา สิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในหอพัก และการบริการอ่ืนๆ ท่ีมีในหอพัก เช่น อินเตอร์เน็ต เคเบิล้ทีวี เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัโดยจะท าการศกึษาหอพกัเอกชนท่ีอยู่รอบๆมหาวิทยาลยั มากไปกว่านัน้ ชชัวาล เวศย์วรุตม์ (2553) 
และชนัญญา ขยิ่มค้า (2549) ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของการตดัสินใจในการเลือกพักอาศัยใน
หอพักของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองจังหวัดนครปฐม พบว่าปัจจัยส่วนผสมทางด้านการตลาดภาพรวมอยู่ใน
ส าคญัระดบัมาก และพบว่าปัจจัยด้านท าเลท่ีตัง้ ด้านการบริการ ด้านบุคลากรให้บริการ ด้านคุณภาพการ
บริการ ด้านลกัษณะห้องพกั ด้านราคา และด้านการสง่เสริมการตลาดมีความส าคญัระดบัมาก 
  จากปัญหาต่างๆเก่ียวกับเร่ืองหอพักและท่ีอยู่อาศยัข้างต้นผู้ วิจยัจึงได้ท าการศึกษาองค์ประกอบท่ีมี
อิทธิพลในการเลือกพกัหอของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นเขตท่ีมีนกัศกึษาอาศยัอยู่
หอพกัเป็นจ านวนมากเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกท่ีอยู่อาศยัท่ีสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างการพฒันา
นิสิตนกัศกึษาท่ีพกัในหอพกัให้มีความคดิสร้างสรรค์ตอ่ไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. ศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกหอพกั ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเอกชน ในเขตหนองแขม 
2. วิเคราะห์องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลในการเลือกหอพกัของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนในเขตหนองแขม 
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สมมตฐิานของการวิจัย  
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกหอพกั ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเอกชน ในเขตหนองแขมประกอบด้วย

ปัจจยัด้านอาคารสถานท่ี ด้านท าเลท่ีตัง้ ด้านราคา ด้านบริการและสวสัดิการ และ ด้านกฎระเบียบสามารถ
อธิบายความผนัแปรในการเลือกหอพกัของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนในเขตหนองแขมได้ 70 % 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากวตัถปุระสงค์ในการวิจยั และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องผู้ วิจยัก าหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจยั ได้ดงัภาพท่ี1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 
วิธีการด าเนินการศึกษา 

การวิจัยในครัง้นี เ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครัง้นี ้จะ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
(Inference Statistics) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ในการเลือกหอพักของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชนในเขตหนองแขม ประชากร คือ นกัศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนในเขตหนองแขม จ านวน 2 
มหาวิทยาลัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และมหาวิทยาลัยธนบุรี จ านวน 10,310 คน กลุ่ม
ตวัอย่าง คือนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนในเขตหนองแขม จ านวน 400 คน โดยค านวณจาก 20 เท่า ของตวั

การเลือกหอพักของ
นักศึกษามหาวทิยาลัย
เอกชนในเขตหนอง

แขม 

ปัจจัยที่มีอทิธิพลในการเลือกหอพกั ของ
นักศึกษามหาวทิยาลัยเอกชนในเขตหนองแขม 

1. ด้านอาคารสถานท่ี 
  2. ด้านท าเลที่ตัง้ 
  3. ด้านราคา 
  4. ด้านบริการและสวสัดิการ 
  5. ด้านกฎระเบียบ    
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แปรสังเกตได้เน่ืองจากตัวแปรท่ีสังเกตได้มี 20 ตัวแปร คูณด้วย 20 เท่ากับ 400 คน (วิธีการค านวณขนาด
ตวัอยา่งอ้างจาก Hair (2010) 
 
เคร่ืองมือการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีใ้ช้แบบสอบถามใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล
ส าหรับการวิจัยในครัง้นี ้โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน ดงันี ้ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ประกอบด้วยตวัแปรด้านอาคารสถานท่ี ท าเลท่ีตัง้ ด้านราคา ด้านบริการและสวสัดิการ
และด้านกฎระเบียบ  

 ส าหรับแบบสอบถามแตล่ะตอนได้ผ่านการหาคา่ความตรงเชิงเนือ้หาโดยใช้คา่ IOC ซึ่งตรวจสอบโดย
ผู้ เชียวชาญจ านวน 5 ท่าน พบว่าแบบสอบถามทกุข้อมีค่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกข้อแสดงว่าข้อมลูมีความตรง
เชิงเนือ้หา และส ารวจล่วงหน้า (Pilot Survey) พร้อมทัง้ตรวจสอบคา่ความเท่ียง (Reliability) ด้วยการวิเคราะห์
หาค่าความเท่ียงแบบความสอดคล้องภายในด้วยการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบแอลฟาตามวิธีของ      
ครอนบาค (Cronbach ‘s alpha) ส าหรับการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือด้วยวิธีนีพ้บว่ามีค่าสมัประสิทธ์ิ
ความเท่ียงมากกวา่ 0.8 แสดงวา่เคร่ืองมือในการสอบถามมีความสอดคล้องภายใน (Consistency) 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้โดยให้นักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัยประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และมหาวิทยาลยัธนบุรี เป็นผู้ตอบแบบสอบถามโดยแบ่งตามจ านวนนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยละ 200 คน โดยนักศึกษาแต่ละคนต้องท าแบบทดสอบทัง้ 2 ตอน โดยแบบทดสอบทัง้ 2 ตอน 
สร้างมาจากการทบทวนวรรณกรรมและสร้างมาจากแบบประเมินมาตรฐาน  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ น าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบของการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาคือค่าเฉล่ีย  (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) โดยการหาองค์ประกอบของการเลือกหอพกัของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชนในเขตหนองแขมโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)  
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ผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาเพศหญิง จ านวน 209 คน คิดเป็น ร้อยละ 52.25 
ของนกัศึกษาทัง้หมด ส าหรับนกัศึกษาเพศชาย จ านวน 191 คน คิดเป็น ร้อยละ 47.75 ของนกัศึกษาทัง้หมด 
และนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่หอพักราคา  3,000 - 5,000  บาท จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 ของ
นักศึกษาทัง้หมด รองลงมาคือนักศึกษาท่ีอยู่หอพักราคาไม่เกิน 3,000  บาท จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.50 ของนักศึกษาทัง้หมด เร่ืองราคาหอพักนักศึกษาท่ีอยู่หอพักราคามากกว่า 5,000 บาท มีน้อยท่ีสุด 
จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 ของนักศึกษาทัง้หมด และนักศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 6,500 
บาท จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 ของนักศึกษาทัง้หมด รองลงมาคือนักศึกษาท่ีมีรายได้ 5,001 - 
6,500 บาท จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 ของนักศึกษาทัง้หมดส าหรับนักศึกษาท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 
3,500 บาทมีน้อยท่ีสดุ จ านวน 31 คน คดิเป็นร้อยละ 7.75 ของนกัศกึษาทัง้หมด 

ระดบัความส าคญัของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเลือกหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนในเขต
หนองแขมแสดงการวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉ ล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถแสดงได้                    
ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที่  1  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพักของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชนในเขตหนองแขม 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพัก ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1.ด้านอาคารและสถานท่ี 3.62 0.93 ส าคญัมาก 
2.ด้านท าเลท่ีตัง้ 3.63 0.95 ส าคญัมาก 
3.ด้านราคา 3.51 0.95 ส าคญัมาก 

4.ด้านกฎระเบียบ 3.58 0.88 ส าคญัมาก 
5.ด้านความปลอดภยั 3.74 0.90 ส าคญัมาก 

ภาพรวม 3.62 0.92 ส าคญัมาก 
 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจยัด้านความปลอดภัยในการเลือกหอพกัของนกัศกึษามหาวิทยาลัยเอกชน

ในเขตหนองแขมมีความส าคญัท่ีสดุมีคะแนนเฉล่ียเป็น 3.47 คะแนน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.90 คะแนน 
รองลงมาคือปัจจัยด้านท าเลท่ีตัง้ และ ด้านอาคารและสถานท่ี มีคะแนนเฉล่ียเป็น 3.63 คะแนน และ 3.62 
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คะแนน ตามล าดับ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.95 คะแนนและ 0.93 คะแนน ตามล าดับ  โดย
ความส าคญัของปัจจยัในแตล่ะด้านมีความส าคญัมาก และภาพรวมของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกหอพกัมี
คะแนนเฉล่ียเป็น 3.62 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.92 คะแนน กล่าวคือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกหอพกัมีความส าคญัมากตอ่การเลือกหอพกัของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนในเขตหนองแขม 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบในการเลือกหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนในเขตหนองแขม ใน
การทดสอบความสัมพันธ์ของตวัแปรต่างส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบสามารถแสดงการทดสอบได้ดงั
ตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  KMO and Bartlett's Test 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy มีค่าเท่ากับ 0.826 

แสดงว่าตวัแปรตา่งๆมีความสมัพนัธ์กนัเพียง และจากการทดสอบพบว่าคา่ Sig น้อยกว่า 0.05 แสดงวา่ตวัแปร
ตา่งๆมีความสมัพนัธ์กนัเพียงพอในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 การหาจ านวนองค์ประกอบในการวิเคราะห์องค์ประกอบพิจารณาจากคา่ Eigen ท่ีมากกว่า 1 สามารถ
แสดงได้ดงัตารางท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .826 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 2111.184 

df 190 
Sig. .000 
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ตารางท่ี 3  Total Variance Explained 
 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigen values Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance Cumulative % Total 
% of 

Variance Cumulative % 
1 5.743 28.717 28.717 5.743 28.717 28.717 
2 2.268 11.341 40.057 2.268 11.341 40.057 
3 1.316 6.581 46.638 1.316 6.581 46.638 
4 1.146 5.732 52.370 1.146 5.732 52.370 
5 1.135 5.673 58.044 1.135 5.673 58.044 
6 .998 4.991 63.035    

 
จากตารางท่ี 3 ค่า Initial Eigen values ท่ีมีค่ามากกว่า 1 มีทัง้หมด 5 องค์ประกอบหมายความว่าใน

การวิเคราะห์องค์ของการเลือกหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตหนองแขมมีทัง้หมด 5 
องค์ประกอบ และความแปรผันของทัง้ 5 องค์ประกอบ สามารถอธิบายการเลือกหอพักของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชนในเขตหนองแขมได้ 58.04 % 

การ Plot กราฟของคา่ Eigen values ของแตล่ะองค์ประกอบสามารถแสดงได้ดงัภาพท่ี 2  
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 ภาพท่ี 2  Scree Plot 
 

จากภาพท่ี 2 พบว่าจ านวนองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลในการเลือกหอพักมีจ านวน 5 องค์ประกอบซึ่ง
พิจารณาจากจดุหกัศอก ซึง่พบวา่สอดคล้องกบัตารางท่ี 3 

ส าหรับการสกัดองค์ประกอบต่างๆในการวิเคราะห์องค์ประกอบของการเลือกหอพักของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตหนองแขม โดยการหมุนแกนด้วยวิธี Varimax แสดงค่าน า้หนัก (Loading) ได้ดัง
ตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  น า้หนกั (Loading) ขององค์ประกอบด้านตา่งในการเลือกหอพกัของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเอกชน
ในเขตหนองแขม 

 
 

1.องค์ประกอบด้านราคามาตรฐานและความปลอดภยัของหอพัก Loading 
-มีเฟอร์นิเจอร์และสิง่อ านวยความสะดวกภายในหอพกั เช่น ตู้เตยีงพดัลม เคร่ืองปรับอากาศฯลฯ .604 
-มีความปลอดภยั เช่น เหลก็ดดัมุ้งลวด ระบบลอ็คแนน่หนา keycard เข้าออก และมีพนกังานรักษา
ความปลอดภยั 

.822 

-มีร้านซกัรีด ร้านอาหาร ร้านค้าสะดวกซือ้ ร้านถา่ยเอกสาร บริการภายในหอพกั หรือใกล้เคยีง .574 
-มีความสะอาด ดเูป็นระเบยีบเรียบร้อย และมีบริเวณที่จอดรถเพยีงพอ .506 
-อยูใ่กล้มหาวิทยาลยัเดินทางสะดวก .503 
-ติดถนนสายหลกัใกล้ชมุชนมีรถประจ าทางสะดวก .417 
2.ความเหมาะสมของสถานที่ของหอพัก Loading 
-อยูใ่กล้แหลง่บริการทางด้านการเงิน เช่น ธนาคาร ตู้ ATM .755 
-ราคาเหมาะสมกบัสถานท่ี .612 
-ห้ามน าสรุา สารเสพติดให้โทษทกุชนิดเข้ามาใช้ในหอ .522 

3.ความสะอาดและสิ่งอ านวยความสะดวกของหอพัก  

-ราคาอยูใ่นระดบัมาตรฐานกบัหอใกล้เคียง .784 

-มีโปรโมชัน่ไมเ่ก็บคา่เช่าลว่งหน้า .636 

-แนะน าเพื่อนมาอยูห่อแล้วมีเงินให้ผู้ที่แนะน า .756 

-ห้ามน าบคุคลภายนอกเข้ามาอยูใ่นหอเกิน 4 คน .591 

-มี Keycard และกล้องวงจรปิดในการเข้าห้องตลอด 24 ชัว่โมง .536 

4.กฎระเบียบ และความยุติธรรมของหอพัก  

-ห้ามน าสตัว์เลีย้งเข้ามาเลีย้งในหอ .524 

-ห้ามทิง้ขยะ และถอดรองเท้าบริเวณหน้าห้อง .791 

-เจ้าของคิดคา่เช่าห้อง คา่น า้คา่ไฟด้วยความตรง ซื่อสตัย์สจุริต .612 

5.ใกล้ศูนย์การค้า  

-มีพนกังานรักษาความปลอดภยัในห้างสรรพสนิค้า .750 

-มีแหลง่ศนูย์การค้าให้เลอืกซือ้สนิค้าประเภทตา่งๆ .466 
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จากตารางท่ี 4 พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 ประกอบด้วยตัวแปร ราคาอยู่ในระดับมาตรฐานกับหอ
ใกล้เคียง มีโปรโมชัน่ไมเ่ก็บคา่เช่าลว่งหน้า แนะน าเพ่ือนมาอยูห่อแล้วมีเงินให้ผู้ ท่ีแนะน า และ มี Keycard และ
กล้องวงจรปิดในการเข้าห้องตลอด 24 ชัว่โมง โดยองค์ประกอบนีช่ื้อว่า ราคามาตรฐานและความปลอดภยัของ
หอพกั 

องค์ประกอบท่ี 2 ประกอบด้วยตวัแปร อยู่ใกล้แหล่งบริการทางด้านการเงินเช่นธนาคารตู้  ATM ราคา
เหมาะสมกบัสถานท่ี และห้ามน าสรุา สารเสพตดิให้โทษทกุชนิดเข้ามาใช้ในหอ โดยองค์ประกอบนีช่ื้อว่า ความ
เหมาะสมของสถานท่ีหอพกั 

องค์ประกอบท่ี 3 ประกอบด้วยตวัแปรเฟอร์นิเจอร์ และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในหอพัก เช่น ตู้  
เตียง พดัลม เคร่ืองปรับอากาศ ความปลอดภัย เช่น เหล็กดดั มุ้ งลวด ระบบล็อคแน่นหนา keycard เข้าออก 
และมีพนกังานรักษาความปลอดภัย ร้านซกัรีด ร้านอาหาร ร้านค้าสะดวกซือ้ ร้านถ่ายเอกสารบริการภายใน
หอพัก หรือใกล้เคียง มีความสะอาด ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีบริเวณท่ีจอดรถเพียงพอ  อยู่ใกล้
มหาวิทยาลยั เดินทางสะดวก และอยู่ติดถนนสายหลกั ใกล้ชมุชน มีรถประจ าทางสะดวก โดยองค์ประกอบนี ้
ช่ือวา่ความสะอาดและสิ่งอ านวยความสะดวกของหอพกั 

องค์ประกอบท่ี 4 ประกอบด้วยตวัแปร ห้ามน าสตัว์เลีย้งเข้ามาเลีย้งในหอ และ ห้ามทิง้ขยะ และถอด
รองเท้าบริเวณหน้าห้อง และ เจ้าของคดิคา่เชา่ห้อง คา่น า้คา่ไฟด้วยความตรง ซ่ือสตัย์สจุริต 
โดยองค์ประกอบนีช่ื้อวา่ กฎระเบียบและความยตุธิรรมของหอพกั 

องค์ประกอบท่ี 5 ประกอบด้วยตัวแปร มีแหล่งศูนย์การค้าให้เลือกซือ้สินค้าประเภทต่างๆ และมี
พนกังานรักษาความปลอดภยัในห้างสรรพสินค้า โดยองค์ประกอบนีช่ื้อวา่ใกล้ศนูย์การค้า 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

งานวิจยันีพ้บวา่ องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกหอพกัของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเอกชน
ในเขตหนองแขม ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย 1) ราคามาตรฐาน และความปลอดภัยของ
หอพัก 2) ความเหมาะสมของสถานท่ีหอพัก 3) ความสะอาด และสิ่งอ านวยความสะดวกของหอพัก 4)   
กฎระเบียบและความยุติธรรมของหอพัก และ 5) ใกล้ศูนย์การค้าและมีความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ สรัญญา สุขเพิ่ม (2556) ท่ีพบว่าปัจจยัท่ีนิสิตมีความต้องการตอ่บริการด้านหอพกันิสิตโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า นิสิตมีความต้องการด้านรักษาความปลอดภัยมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ด้านกายภาพ ด้านกิจกรรม สว่นด้านบริการและสวสัดกิาร มีความต้องการน้อยท่ีสดุ  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศกึษาเก่ียวกบัตวัแปรด้านจิตวิทยา เชน่ ความพงึพอใจด้านการเลือกหอพกั 
2. ควรศกึษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตใุนการเลือกหอพกัของนกัศกึษาในเขตอ่ืน 
3. พยากรณ์เร่ืองราคาท่ีเหมาะสมในการเลือกหอพกัของนกัศกึษาในเขตหนองแขม และในเขตอ่ืนๆ 
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