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บทคัดย่อ 

  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็น
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยใช้ขนาดตัวอย่างทั ้งหมด จำนวน 369 คน จากนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ได้จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยใช้การ
ตัดสินใจเช่าห้องพักเป็นตัวแปรตาม และใช้ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และดา้นประชากรศาสตร์ จำนวน 32 ตัว
แปร เป็นตัวแปรอิสระ ผลการศึกษาพบว่าผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนักศึกษาคือตัวนักศึกษาเอง รองลงมา
คือ บิดา มารดา เพื่อน พ่ีน้อง และญาติ ตามลำดับ โดยนักศึกษาส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยตำ่กว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
63.96 และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ท้ังหมด 5 ปัจจัย และสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ได้แก่ 
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ABSTRACT 

This research aimed to study the factors affecting the students’s decision of renting a room in 
Muban Chombueng Rajabhat University by using factor analysis and stepwise multiple regression 
analysis.  The total sample size of 369 students from Muban Chombueng Rajabhat University’s students 
obtained from Multi-Stage Sampling, using room rental decision as dependent variable and using factors 
of marketing mix and demographic factors 32 variables were independent variables. The results of the 
study found that the influencers on the students' dormitory rental decision were themselves, followed 
by parents, friends, siblings and relatives. The most students earning average less than 5,000 baht 
accounted for 63.96% and the marketing mix factors affecting the decision to rent a room of the 
students of Muban Chombueng Rajabhat University, all 5 factors and multiple linear regression 
equations were 
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Keywords: The factors affecting the students’s decision of renting a room Factor analysis Multiple  

linear regression analysis Demographic characteristics Students of Muban Chombueng 
Rajabhat University. 

 

บทนำ 
ที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นอกจากเป็นที่พักอาศัยเพื่อหลับนอน

หรืออยู่กินเป็นประจำของตนเองและครอบครัวแล้วยังเป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคคลใน
ครอบครัวหากที่พักอาศัยดีและถูกสุขลักษณะหรือมีสิ่งแวดล้อมท่ีดีมีเครื่องอำนวยความสะดวกและเครื่องใช้สอยที่จำเป็น
ตามความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจแล้วจะช่วยส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีความสขุท้ังกายและใจ (ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล, 
2560) 

ที่พักอาศัยมีอยู่หลายลักษณะโดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น บ้านเดี่ยว ตึกแถว ห้องแถว ทาวน์เฮาส์ห้องชุด 
หรืออาคารชุด หอพัก เป็นต้น การที่บุคคลจะเลือกที่พักอาศัยในลักษณะใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน เช่น ด้าน
งบประมาณ ทำเลที่ตั้ง ความสะดวกสบาย จำนวนสมาชิกในครอบครัว และจุดมุ่งหมายเชิงธุรกิจ เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2563 
การเจริญเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถึงแม้ว่าในช่วงแรก แนวโน้มการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มีการชะลอตัว
ลงซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากภาวะทางเศรษฐกิจ แต่กิจการหอพักยังคงสามารถขยายตัวต่อไปได้ถึงแม้ว่าจะเป็นการ
ขยายตัวในอัตราที่ลดลงก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสถานศึกษาต่าง ๆ เพราะนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา 
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น (จุฑามาศ นุชอิ่ม & ฐิตาภา ลับเลิศลบ, 2554 ) หอพักเป็นทางเลือกที่
ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับนักศึกษาเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองและเป็นส่วนหนึ่งที่ประสบระหว่างชีวิตนอ ก
ห้องเรียนของนักศึกษา (ลัดดาวัลย์ ประกอบมูล , 2556) จึงทำให้หอพักเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะนักศึกษาที่มี
ภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดหรือสำหรับนักศึกษาที่ไม่สะดวกในการเดินทาง และมีนักวิจัยหลายท่านเสนองานวิจัยโดยใช้
ข้อมูลเกี่ยวกับหอพัก และใช้เทคนิคทางสถิติที่แตกต่างกัน เช่น กาญจนา บุญภักดิ์ (2554) ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การการเลือกอยู่หอพักของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหารลาดกระบัง ผลการศึกษาพบว่านักศึกษา
เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกอยู่หอพัก ด้านอาคาร สถานที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิงจะให้ความสำคัญมากกว่าเพศชาย ส่วนปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง ด้าน
ราคา ด้านบริการและสวัสดิการ ด้านกฎระเบียบ และด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ลัด
ดาวัลย์ ประกอบมูล (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัด
ปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาให้ความสำคัญด้านราคาของหอพักมากที่สุด รองลงมาคือด้านผลิตกัณฑ์ ส่วนดา้น
ช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้ านกระบวนการให้
ความสำคัญอยู่ในระดับปานกลาง และ ฝนทิพย์ วงศ์ศุภชาติกุล (2558) ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่า
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ห้องพักสำหรับการอยู่อาศัย ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เช่าห้องพักสำหรับการอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีทั้งหมด 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านการจัดการ
ภายใน การสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ 2) ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง ตามลำดับ เป็นต้น 

จากผลการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ายังไม่มีนักวิจัยท่านใดทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่า
ห้องพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีนักศึกษาเป็น
จำนวนมากทำให้จำนวนหอพักที่มหาวิทยาลัยมีไว้รอรับนักศึกษานั้น ไม่เพียงพอสำหรับจำนวนนักศึกษา ประกอบกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะไม่มีการสร้างหอพักนักศึกษาเพิ่มขึ้ น ส่งผลให้นักศึกษาต้องออกไปเช่าหอพักด้านนอก
มหาวิทยาลัยมากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เพื่อใช้เป็นสารสนเทศประกอบการวางแผน การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับธุรกิจหอพักทั้งของภาครัฐและ
เอกชนต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงโดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ป ัจจัย  (Factor Analysis) และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 
Regressions) 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2563 จำนวน 
4,720 คน และตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2563 ขนาดตัวอย่าง
คำนวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5%
ได้จำนวนตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาจำนวน 369 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) 
 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  ในงานวิจัยนีใ้ช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยแบ่งแบบสอบถาม ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

2.1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
จังหวัดราชบุรี เป็นแบบสอบถามในลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และเติมลงในช่องว่าง 

2.2) ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเช่าห้องพักสำหรับอยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นแบบสอบถามในลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และ
เติมลงในช่องว่าง 

2.3) ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด/การบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพัก ของ
ผู้พักอาศัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert Scale Type) และผลการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วย Cronbach's Alpha เท่ากับ 0.946 

 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้กำหนดปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี โดยทำการศึกษาจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเช่าห้องพัก
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็น และ กำหนดตัวแปรอิสระ จำนวน 32 ตัวแปร ดัง
แสดงในรูปที่ 1  
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออก 2 ส่วนได้แก ่
4.1) สถิติเชงิพรรณนา ใช้ในการบรรยายคุณลักษณะของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตาฐาน ในการอธิบาย 
4.2) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้น

พหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
4.2.1) การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เป็นเทคนิคที่แบ่งกลุ่มตัวแปรออกเป็นกลุ่ม ๆ หรือ

รวมตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มเดียวกัน หรือใน Factor หรือปัจจัยเดียวกัน โดยตัวแปรที่อยู่ใน Factor เดียวกัน
จะมีความสัมพันธ์กันมาก ความสัมพันธ์อาจจะอยู่ในทิศทางเดียวกัน (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวก) หรืออยู่ใน
ทิศทางตรงกันข้าม (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นลบ) แต่ตัวแปรที่อยู่ต่าง Factor กันจะไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือมี
ความสัมพันธ์กันน้อย ในเทคนิคนี้จะใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ วัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนั้น ตัวแปรที่จะใช้
เทคนิค Factor Analysis ได้ควรเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ (Interval หรือ Ratio Scale) ดังนั้น เทคนิค Factor Analysis 
จึงเป็นเทคนิคการลดจำนวนตัวแปร จากจำนวนตัวแปรมาก ๆ ให้เหลือเพียงไม่กี่ Factor โดยที่จะถือว่า Factor เป็นที่
รวมรายละเอียดของตัวแปรที่อยู่ใน Factor นั้น จากนั้นจึงสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติอื่น ๆ มาวิเคราะห์ 
Factor ได้โดยถือว่า 1 Factor คือ 1 ตัวแปร เทคนิคนี้นิยมใช้กันมากในงานต่าง ๆ แทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน
การตลาด การเงิน การแพทย์ และอื่น ๆ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2559) 

4.2.2) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) การวิเคราะห์การถดถอยเป็นวิธีการ
ทางสถิต ิที ่ใช้ศ ึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (Independent Variable) กับตัวแปรตาม (Dependent 
Variable) จะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linearity) ถ้าศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหนึ่งตัวกับ
ตัวแปรตามหนึ่งตัว เรียกว่า การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นเชิงเดี่ยวหรือการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple 
Linear Regression Analysis) ถ้าตัวแปรอิสระมีมากกว่าหน่ึงตัวกับตัวแปรตามหนึ่งตัวเรียกว่า การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม 
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( )Y และ ตัวแปรอิสระ ( )X  ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป โดยตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ เมื่อมีตัวแปรอิสระ k ตัวจะเป็น
ดังนี้คอื 

0 1 1 2 2 ... k k iY x x x    = + + + + +         เป็นสมการถดถอยพหคุุณในรูปของประชากร 

0 1 1 2 2 ... k k iy b b x b x b x e= + + + + +            เป็นสมการถดถอยพหุคณุในรูปของตัวอย่าง 
เมื่อ iX  คือ ค่าของตัวแปรอิสระแต่ละตัว (จะใช้สัญลักษณ์ ix สำหรับค่าที่ได้จากตัวอย่าง และ สำหรับ

ค่าประมาณหรือตัวทำนาย), Y คือ ค่าของตัวแปรตาม (จะใช้สัญลักษณ์ y  สำหรับค่าที่ได้จากตัวอย่าง และใช้ค่า ŷ

สำหรับค่าประมาณ หรือตัวทำนาย)  และ k  คือ จำนวนตัวแปรอิสระในสมการถดถอย 
 

ผลการวิจัย  
1. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน 

จากตารางที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตัวอย่าง มีสัดส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 73.98 และ 26.02 ตามลำดับ ส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 2 รองลงมากำลังศึกษาอยูใ่นช้ันปีที่ 4 ช้ันปีที่ 3 และ
ชั้นปีที ่ 1 ซึ ่งคิดเป็นร้อยละ 29.54, 28.46, 24.93 และ17.07 ตามลำดับ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่กำลังศึกษาในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และจากการสอบถามพบว่า ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนักศึกษาคือตัว
นักศึกษาเอง รองลงมาคือ บิดา มารดาเพื่อนพี่น้อง และญาติ ตามลำดับ โดยนักศึกษาส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ต่ำกว่า 
5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.96 

 
ตารางที่ 1 จำนวน ค่าเฉลี่ย และรอ้ยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำแนกตามเพศ 

ช้ันปี คณะ ผู้มีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจเช่าหอพักและรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
ลักษณะของตัวอย่าง จำนวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

เพศ ชาย 96 0.26 26.02 
 หญิง 273 0.74 73.98 
 รวม 369 1.00 100.00 

ช้ันป ี ปี1 63 0.17 17.07 
 ปี2 109 0.29 29.54 
 ปี3 92 0.25 24.93 
 ปี4 105 0.29 28.46 
 รวม 369 1.00 100.00 

คณะ ครุศาสตร ์ 68 0.18 18.43 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 123 0.33 33.33 
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 75 0.20 20.33 
 วิทยาการจัดการ 42 0.11 11.38 
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29 0.07 7.86 
 วิทยาลัยมวยไทยและแพทย์แผนไทย 32 0.08 8.67 
 รวม 369 1 100.00 

ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าหอพัก ตัวท่านเอง 184 0.50 49.86 
 บิดา มารดา 153 0.41 41.46 
 พี่น้อง 9 0.02 2.44 
 เพื่อน 20 0.05 5.42 
 ญาต ิ 3 0.01 0.81 
 รวม 369 1.00 100.00 
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ตารางที่ 1(ต่อ) จำนวน ค่าเฉลี่ย และร้อยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำแนก
ตามเพศ ช้ันปี คณะ ผู้มีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจเช่าหอพักและรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ลักษณะของตัวอย่าง จำนวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 5,000 บาท  236 0.64 63.96 

 5,001 – 6,000 บาท 78 0.21 21.14 
 6,001 – 7,000 บาท 13 0.04 3.52 
 7,001 – 8,000 บาท 18 0.05 4.88 
 8,001 – 9,000 บาท 188 0.05 4.88 
 10,001 ข้ึนไป 6 0.02 1.63 
 รวม 369 1 100.00 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำแนกตามปัจจัยทั้งหมด 6 ปัจจัย ดังน้ี 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักสำหรับการอยู่อาศัย Mean S.D. การแปลค่า 
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์    

1. ห้องพักมีขนาดกว้างขวาง 4.04 0.79 มาก 
2. มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามตอ้งการ 3.72 1.01 มาก 
3. มีระเบียบ และเง่ือนไขในการเข้าพักชัดเจน  3.51 1.10 มาก 
4. อาคารที่พักมีความสวยงาม 3.77 0.88 มาก 
5. เฟอร์นิเจอร์และสุขภัณฑ์ที่ใช้มีคุณภาพด ี 3.66 1.00 มาก 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักสำหรับการอยู่อาศัย Mean S.D. การแปลค่า 
2. ปัจจัยด้านราคา    

1.ราคามีความเหมาะสมกับที่พัก 3.97 0.87 มาก 
2.ราคามีความเหมาะสมกับสิ่งอำนวยความสะดวก 3.93 0.85 มาก 
3.ราคามีความเหมาะสมกับการใหบ้ริการ 3.94 0.83 มาก 
4.ราคาค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ คา่ไฟ) มีความเหมาะสม 3.89 0.86 มาก 
5. ค่าประกันห้องพักมีความเหมาะสม 3.84 0.87 มาก 
6. มีการเก็บค่าเช่าล่วงหน้าก่อนเขา้พักในอัตราที่เหมาะสม 3.95 0.82 มาก 

3. ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง    
1. ระยะทางระหว่างที่พักกับมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม 4.09 0.86 มาก 
2. ทำเลที่ตั้งใกล้ร้านสะดวกซื้อ 3.92 0.92 มาก 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด    
1. มีการโฆษณาที่พักทางสื่อต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย 3.75 0.90 มาก 
2. มีส่วนลดค่าเช่า หรือค่าบริการต่าง ๆ  3.51 1.00 มาก 
3. มีการให้ของสมนาคณุตามวาระโอกาสสำคัญต่าง ๆ 3.49 1.06 มาก 
4. มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาชำระค่าเช่าห้องพัก 3.78 0.99 มาก 

5. ปัจจัยด้านการให้บริการ    
1. กระบวนการบริการในด้านต่าง ๆ รวดเร็วเมื่อผูเ้ช่าเกิดปญัหา 3.79 0.90 มาก 
2. การออกใบเรียกเก็บเงินมีความถูกต้องและชัดเจนในการใช้บริการต่าง ๆ  3.95 0.80 มาก 
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยทีม่ีคุณภาพ 3.92 0.87 มาก 
4. มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดในอาคารที่พัก 3.87 0.87 มาก 
5. มีการทำสัญญาเช่าเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเง่ือนไข ระเบียบต่าง ๆ ชัดเจน 4.06 0.85 มาก 
6. มีการแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนและถูกต้อง 4.09 0.81 มาก 
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ตารางที่ 2(ต่อ) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำแนกตามปัจจัยทั้งหมด 6 ปัจจัย ดังน้ี 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักสำหรับการอยู่อาศัย Mean S.D. การแปลค่า 
6. ปัจจัยด้านการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ    

1. อากาศปลอดโปร่ง ถ่ายเทไดด้ ี 3.91 0.88 มาก 
2. มีสภาพแวดล้อมท่ีรม่รื่น เงียบสงบ 3.92 0.90 มาก 
3. มีร้านค้าคอยให้บริการ อำนวยความสะดวกอย่างครบครัน 3.79 1.01 มาก 
4. มีพื้นทีใ่หบ้ริการทีจ่อดรถอย่างเพียงพอ 3.90 0.97 มาก 

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 27 ตัวแปร พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความเห็นสูงสุด 3 อันดับแรก โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง เรื่องความเหมาะสมของ
ระยะทางระหว่างที่พักกับมหาวิทยาลัย ( X =4.09, . .S D = 0.86) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการให้บริการ เรื่องการแจก
แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนก่อนการชำระค่าเช่า ( X =4.09, . .S D = 0.81) และ เรื่องการทำสัญญาเช่าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและแสดงเงื่อนไขรวมถึงระเบียบต่าง ๆ ของหอพักอย่างชัดเจน ( X =4.06, . .S D = 0.85)  

 
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 

เมื่อทำการทดสอบความเหมาะสมของข้อมูล โดยทำการวิเคราะห์ปัจจัย ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า KMO มีค่า
เท่ากับ 0.941 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยในระดับดี และ
ผลการวิเคราะห์ค่า Bartlett’s Test พบว่า ค่าไคสแควร์ที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับ 6088.526 และมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 
ซึ่งค่า Sig. มีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยสำคัญ 0.05 นั่นคือ ตัวแปรทั้ง 27 ตัวแปรมีความสัมพันธ์ระหว่างกันนั่นเอง และผล
การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ของตัวแปรส่วนประสมทางการตลาด สามารถสกัดปัจจัยออกมาได้ทั้งสิ้น 5 
ปัจจัย และสามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของตัวแปรทั้ง 27 ตัวได้ร้อยละ 65.087 ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ของตัวแปรส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
ปัจจัยที่ 1. ด้านผลิตภณัฑ์และการให้บริการ 

 1. ห้องพักมีขนาดกว้างขวาง 
 2. มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามตอ้งการ 
 3. อาคารที่พักมีความสวยงาม 
 4. เฟอร์นิเจอร์และสุขภัณฑ์ท่ีใช้มีคุณภาพด ี
 5. กระบวนการบริการในด้านต่าง ๆ รวดเร็วเมื่อผูเ้ช่าเกิดปญัหา 
 6. การออกใบเรียกเก็บเงินมีความถูกต้องและชัดเจนในการใช้บริการต่าง ๆ  
 7. มีระบบรักษาความปลอดภัยทีม่ีคุณภาพ 
 8. มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดในอาคารที่พัก 
 9. มกีารทำสัญญาเช่าเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเง่ือนไข ระเบียบต่าง ๆ ชัดเจน 
 10. มีการแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนและถูกต้อง 

ปัจจัยที่ 2. ด้านราคาและระเบยีบการเข้าพัก 
 1.ราคามีความเหมาะสมกับที่พัก 
 2.ราคามีความเหมาะสมกับสิ่งอำนวยความสะดวก 
 3.ราคามีความเหมาะสมกับการใหบ้ริการ 
 4.ราคาค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ คา่ไฟ) มีความเหมาะสม 
 5. ค่าประกันห้องพักมีความเหมาะสม 
 6. มีการเก็บค่าเช่าล่วงหน้าก่อนเขา้พักในอัตราที่เหมาะสม 
 7. มีระเบียบ และเง่ือนไขในการเข้าพักชัดเจน 
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ปัจจัยที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
ปัจจัยที่ 3. ด้านทำเลทีต่ั้ง 

 1. ระยะทางระหว่างที่พักกับมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม 
 2. ทำเลที่ตั้งใกล้ร้านสะดวกซื้อ 

ปัจจัยที่ 4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
 1. มีการโฆษณาที่พักทางสื่อต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย 
 2. มีส่วนลดค่าเช่า หรือค่าบริการต่าง ๆ  
 3. มีการให้ของสมนาคณุตามวาระโอกาสสำคัญต่าง ๆ 
 4. มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาชำระค่าเช่าห้องพัก 

ปัจจัยที่ 5. ด้านการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ 
 1. อากาศปลอดโปร่ง ถ่ายเทไดด้ ี
 2. มีสภาพแวดล้อมท่ีรม่รื่น เงียบสงบ 
 3. มีร้านค้าคอยให้บริการ อำนวยความสะดวกอย่างครบครัน 
 4. มีพื้นที่ให้บริการที่จอดรถอย่างเพียงพอ 

 
3. ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

เม ื ่อทำการว ิ เคราะห ์สมการถดถอยพหุค ูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช ้ต ัวแปรด ้าน
ประชากรศาสตร์ 5 ตัวแปร และ Factor Score ที ่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ส่วนประสมทาง
การตลาดจำนวน 5 ตัวแปร นำไปตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรตาม Y กับตัวแปรอิสระ X ทีละคู่ พบว่าตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรตาม Y คือ ตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor 
Analysis) ส่วนประสมทางการตลาดจำนวน 5 ตัวแปร รวมทั้งสิ้น 6 ตัวแปร จากนัน้นำตัวแปรอิสระดังกล่าวไปวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Muitiple Regression Analysis) กับตัวแปรตาม Y ได้ผลดังตาราง   
ที่ 4 
ตารางที ่ 4 ตารางแสดงผลการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยวิธีการเพิ ่มตัวแปรอิสระทีละขั ้นตอน   

(Stepwise Regression Procedure) 

Model 
Unstandardized Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

 
B Std. Error Tolerance VIF 

(Constant) 4.076 0.014 282.829 .000   
REGR factor score 1 0.391 0.014 27.122 .000 1.000 1.000 
REGR factor score 2 0.356 0.014 24.644 .000 1.000 1.000 
REGR factor score 4 0.304 0.014 21.095 .000 1.000 1.000 
REGR factor score 3 0.283 0.014 19.628 .000 1.000 1.000 
REGR factor score 5 0.253 0.014 17.517 .000 1.000 1.000 

จากตารางที่ 4 พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตาม Y คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ( 1X ) 
ปัจจัยด้านราคาและระเบียบการเข้าพัก ( 2X ) ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง ( 3X ) ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ( 4X ) 
และปัจจัยด้านการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ ( 5X ) ได้สมการถดถอย ดังนี ้

1 2 3 4 5
ˆ 4.076+0.391X +0.356X +0.283X +0.304X +0.253Xy =  

โดยให้ค่า R square = 0.872 นั้นคือตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว สามารถอธิบายตัวแปรตาม Y ได้ร้อยละ 87.2 เปอร์เซ็นต์ 
และเมื่อพิจารณาค่า Collinearity Statistics (VIF) ของตัวแปรอิสระทุกตัว พบว่าให้ค่าไม่เกิน 10 ดังนั้นตัวแปรอิสระไม่มี
ความสัมพันธ์กัน 
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สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจเช่าห้องพักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยใช้เทคนิค

การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) โดยใช้ขนาดตัวอย่างทั้งหมด จำนวน 369 คน จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ที่ได้จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยใช้การตัดสินใจเช่าห้องพักเป็นตัวแปรตาม 
และใช้ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และด้านประชากรศาสตร์ จำนวน 32 ตัวแปร เป็นตัวแปรอิสระ สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง มีสัดส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 73.98 และ 
26.02 ตามลำดับ ส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 รองลงมากำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 1 ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 29.54, 28.46, 24.93 และ17.07 ตามลำดับ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่กำลังศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และจากการสอบถามพบว่า ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนักศึกษาคือตัวนักศึกษาเอง รองลงมา
คือ บิดา มารดาเพื่อนพ่ีน้อง และญาติ ตามลำดับ โดยนักศึกษาส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ตำ่กว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 63.96 และเมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความเห็นสูงสุด 3 
อันดับแรก โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง เรื่องความเหมาะสมของระยะทางระหว่างที่พักกับ
มหาวิทยาลัย ( X =4.09, . .S D = 0.86) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการให้บริการ เรื่องการแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จา่ยที่
ชัดเจนก่อนการชำระค่าเช่า ( X =4.09, . .S D = 0.81) และ เรื่องการทำสัญญาเช่าเป็นลายลกัษณ์อักษรและแสดงเงื่อนไข
รวมถึงระเบียบต่าง ๆ ของหอพักอย่างชัดเจน ( X =4.06, . .S D = 0.85) 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ของตัวแปรส่วนประสมทางการตลาด สามารถสกัดปัจจัยออกมา
ได้ทั้งสิ้น 5 ปัจจัย และสามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของตัวแปรทั้ง 27 ตัวได้ร้อยละ 65.087 

3. เมื่อทำการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Muitiple Regression Analysis) 
โดยใช้ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ 5 ตัวแปร และ Factor Score ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ส่วน
ประสมทางการตลาดจำนวน 5 ตัวแปรพบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตาม Y คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการ ( 1X ) ปัจจัยด้านราคาและระเบียบการเข้าพัก ( 2X ) ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง ( 3X ) ปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด ( 4X ) และปัจจัยด้านการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ ( 5X ) ได้สมการถดถอย ดังน้ี 

1 2 3 4 5
ˆ 4.076+0.391X +0.356X +0.283X +0.304X +0.253Xy =  

โดยให้ค่า R square = 0.872 และตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจเช่าห้องพักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) โดยใช้ขนาดตัวอย่างทั้งหมด จำนวน 369 คน จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ที่ได้จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยใช้การตัดสินใจเช่าห้องพักเป็นตัวแปรตาม 
และใช้ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และด้านประชากรศาสตร์ จำนวน 32 ตัวแปร เป็นตัวแปรอิสระ ให้ผล
สอดคล้องกับการศึกษาของ ฝนทิพย์ วงศ์ศุภชาติกุล (2558) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่า
ห้องพัก สำหรับการอยู่อาศัย ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งหลังจากวิเค ราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพัก สำหรับอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีทั้งหมด 2 
ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านการจัดการภายใน การสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ และ 2) ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง 
ตามลำดับ ผลสรุปที่ได้คล้ายกันกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยใช้เทคนิค การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบ
เป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ซึ่งพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มี 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง และ 2) ปัจจัยด้านการให้บริการ 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย คร้ังท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
“สร้างสรรค์งานวิจยับนฐานของนวัตกรรม 
สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”         1040 
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