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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ จำแนกตาม เพศ 
อายุ ระดับช้ันปี กลุ่มสาขาวิชา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนิสิตระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity Reliability) โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบราค (Cronbach’s 
Alpha) รวมเท่ากับ 0.9915 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบ
แบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนําไปสู่การ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 21–23 ปี 
เป็นนิสิตช้ันปีท่ี 4 ศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ และมีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท 
มีการตัดสินใจเช่าหอพักอยู่ในระดับมากท่ีสุด และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นิสิตระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ีมีเพศต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

mailto:6314060157@rumail.ru.ac.th


2 
 

ได้แก่ ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ, หอพัก 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were 1) To study demography factors such as 

gender, age, College Years, faculty, and average monthly income that affecting the 

decision to rent private dormitory dormitory of students in Mahasarakham University 

2) to study marketing mix factors which related to decision making such as Product, 

Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence, Process affected to the decision 

to rent private dormitory of students in Mahasarakham University. The sample group 

was 400 people of students in Mahasarakham University. The questionnaire was used 

to be a tool for collecting the data with the total Cronbach’s Alpha 0.9915. The data 

collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard 

deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-way 

ANOVA (F-test), in case of its had statistical significant different testing a pair of 

variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see which pair 

are different and Multiple Regression Analysis. 

 The results of study showed that the most of the respondents are female, 

aged between 21–23 years old, fourth-year, faculty of humanities and social sciences, 

have average monthly income below 10,000 baths. The Decision to rent private 

dormitory are at the highest level, when focus in a part showed that People has the 

highest mean. Moreover, the results of hypothesis testing showed that demography 

factors of students in Mahasarakham University with gender make the decision to 

rent private dormitory differently at statistical significance of 0.05 levels. Furthermore, 

marketing mix factors such as Process had effect to the decision to rent private 

dormitory of students in Mahasarakham University at statistical significance of 0.05 

levels. 

Keywords: Decision-Making Process, Marketing mix 7ps, Dormitory 
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บทนำ 
 เนื่องด้วยนิสิตส่วนใหญ่ให้ความสนใจศึกษาต่อในจังหวัดใหญ่ๆ หรือตามภูมิภาคท่ีมีความ
เจริญในด้านการศึกษา อย่างเช่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาลัยฯ จึงทำการเปิดรับเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี 8 กลุ่มสาขาวิชา 19 คณะ ซึ่งนิสิตบางส่วนมาจากต่างภูมิลำเนา จำเป็นต้องมีท่ีพัก
อาศัยท่ีอยู่ใกล้กับสถานศึกษา เช่น อพาร์ทเม้นท์ หอพัก บ้านเช่า ทำให้บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
มหาสารคามมีการก่อสร้างท่ีพักอาศัยขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจหอพัก มีการแข่งขันสูง 
เนื่องจากนักลงทุนท้องถิ่นให้ความสนใจและต้องการลงทุนเพื่อรองรับอัตราการขยายตัวของประชากร
ท่ีคาดว่าเพิ่มขึ้นในอนาคต แต่ธุรกิจหอพักต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงและมีระยะเวลาคืนทุนท่ี
ยาวนาน แต่นิสิตส่วนใหญ่มักนิยมเลือกหอพักใหม่ ทำให้ผู้ประกอบการหอพักรายเก่าได้รับผลกระทบ 
ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและสร้างความแตกต่างเพื่อให้ผู้เช่าเข้ามาพัก  
 ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการหอพักหรือผู้ท่ีสนใจ ได้ทราบถึงความต้องการของ
นิสิตนักศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและการบริหารงานต่างๆ ให้ตรงกับ
ความต้องการและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษามากท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับช้ันปี กลุ่มสาขาวิชา และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจำหน่ายการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ขอบเขตงานวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 8 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  2. กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ/ชีวภาพ 3. กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 4. กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5. กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ 6. กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 7. กลุ่ม
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์/วิจิตรศิลป์ 8. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์  โดยใช้สูตรของ 
Yamane (1967) ท่ีค่าระดับความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้อยู่ท่ี 5% มีระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% จาก
ประชากรท้ังหมด 35,705 คน จากการคำนวณจึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 396 ตัวอย่าง 
สำหรับงานวิจัยครั้งนี้เพื่อความเหมาะสมผู้วิจัยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่าง 
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

1.1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับช้ันปี กลุ่มสาขาวิชา และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 

1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจำหน่ายการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทำให้ทราบถึงปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างไร เพื่อนำผลดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ตรงกับ
ความต้องการของนิสิตมากขึ้น 
 2. สามารถนำผลการวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน

การตลาดเพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคและสร้างความได้เปรียบคู่แข่งให้มากขึ้น 

 3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหอพักหรือ ผู้ท่ีสนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สามารถ

นำข้อมูลจากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์เพื่อท่ีจะสามารถแข่งขันและพัฒนาธุรกิจ

ต่อไป 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา มีดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538)  กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ 
เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ เป็นเกณฑ์ท่ี
นิยมใช้กำหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษา ตัวแปรทางด้านประชากรท่ีสำคัญประกอบด้วย อายุ 
เพศ รายได้ การศึกษา และอาชีพ 

 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2554: 44-52) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ เป็นทฤษฎีท่ีใช้หลักการของ

ความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดจากแรงบังคับจากปัจจัยภายนอก               
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มากระตุ้น ตามความเช่ือท่ีว่าคนท่ีมีคุณสมบัติทางประชากรท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน

ไปด้วย 

แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 แลมบ์ แฮร์ และแมคดาเนียล (Lamb, Hair and McDanial 2000: 44) ได้ให้ความหมายว่า 

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การนำกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การจัดจำหน่าย การส่งเสริม

การตลาด และการกำหนดราคามาประสมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้เกิดความพอใจซึ่งกันและกัน 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด เป็นปัจจัย

ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย หรือเพื่อ

กระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดความต้องการสินค้าและบริการ 

แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจเช่าหอพัก 

 โกวิทย์ กังสนันท์ (2522) การตัดสินใจสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะท่ีผู้ตัดสินใจมีตัวเลือกหลายๆ 

ตัวเลือก และทำการเปรียบเทียบผลท่ีเกิดจากตัวเลือกก่อนตัดสินใจเลือกตัวใดตัวหนึ่ง เพื่อนำไปลงมือ

ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์บางอย่างท่ีต้องการ 

 ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์ (2530) การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกจากหลายๆ แนวทาง
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือจุดประสงค์ท่ีต้องการโดยอาศัยหลักเกณฑ์มาประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจ 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550:57) ได้กล่าวว่า ผู้บริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ 

ความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ทำให้การตัดสินใจซื้อ

ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้นนักการตลาดจึงจำเป็นต้องศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยสามารถแบ่งปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคออกเป็น 2 

ประการได้แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

 

ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับหอพัก 
 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2558 ใช้บังคับกับทุก

หอพักท่ีมีผู้พักเป็นนักเรียน / นักศึกษา (ต้ังแต่ 1 คนขึ้นไป) ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาท่ีไม่

สูงกว่าปริญญาตรี และมีอายุไม่เกิน 25 ปี โดยเรียกเก็บค่าเช่า หอพักมี 2 ลักษณะ (มาตรา 4) คือ 1. 

หอพักสถานศึกษา คือ หอพักท่ีผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นสถานศึกษา ท่ีจัดการศึกษาในระบบ               



6 
 

ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ (สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัย 

สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน ท่ีมีอำนาจหน้าท่ีหรือ

มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา) 2. หอพักเอกชน คือ หอพักท่ีผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคล

ท่ัวไปซึ่งไม่ใช่สถานศึกษา หอพัก มี 2 ประเภท (มาตรา 8) คือ 1. หอพักชาย 2. หอพักหญิง 

(กฎหมายการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2558) 

บทกำหนดโทษ  
 ผู้ประกอบกิจการหอพัก และผู้จัดการหอพักฝ่าฝืน  

 1. รับผู้พักท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา ชายหญิงปะปนกันในหอพัก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 

6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ (มาตรา 77) 

 2. เรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกันเกินอัตรา หรือไม่นำเงินค่าเช่าล่วงหน้าหักเป็น

ค่าเช่า ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท (มาตรา 79) 

 3. ไม่คืนค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินประกันให้แก่ผู้พักตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาท่ีกำหนดใน

พระราชบัญญั ติ ต้องวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 1,000 บาท

ตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืนอยู่ (มาตรา 80) 

 4. รับผู้พักท่ีไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา ปะปนกับผู้พักท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา ในหอพัก

เดียวกัน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท   หรือท้ังจำท้ังปรับ และ

ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืนอยู่ (มาตรา 83) 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 กลุ่มประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                    

ปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  2. กลุ่ม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ/ชีวภาพ 3. กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์  4. กลุ่มสาขาวิชา

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5. กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ 6. กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์ 7. กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์/วิจิตรศิลป์ 8. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์/

สังคมศาสตร์ โดยใช้สูตรของ Yamane (1967) ท่ีค่าระดับความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้อยู่ท่ี 5% มี

ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% จากประชากรท้ังหมด 35,705 คน                 (กองทะเบียนและ

ประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 2563) จากการคำนวณจึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ี

เหมาะสมสำหรับการใช้ในการวิจัยจำนวน 396 ตัวอย่าง เพื่อความเหมาะสมผู้วิจัยใช้ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่าง 
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย

แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย ด้านเพศ อายุ 

ระดับช้ันปี กลุ่มสาขาวิชา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน จำนวน 5 ข้อ  

 ส่วนท่ี 2 คำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเช่า

หอพักของนิสิตมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายการ ด้าน

การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ จำนวน 30 ข้อ 

 ส่วนท่ี 3 คำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 4 ข้อ  

 ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามแสดงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติม จำนวน 1 ข้อ 

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้มีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) โดยนำเสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อเป็นการตรวจสอบความ

ถูกต้อง และความครอบคลุมเนื้อหา รวมถึงการจัดเรียงลำดับคำถามและภาษาท่ีใช้ว่ามีความเหมาะสม

หรือไม่ และนำข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีปรึกษามาแก้ไขก่อนนำไปใช้จริง และทำการทดสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้อง

ของเนื้อหาและปริมาณของข้อคำถาม เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Item Variable Congruence Index) และนำแบบสอบถามไปทดสอบกับ

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน เพื่อทำการตรวจสอบหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท่ีได้รับการแก้ไขตามคำแนะนำ

ของอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ผ่านความเห็นชอบแล้วนำมาใช้ในการเก็บข้อมูลของ

กลุ่มประชากรนี้คือ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 

400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) จำแนกตามกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการสุ่ม

คือ จำนวน 8 กลุ่มสาขาวิชาท่ีต้องการศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการสุ่มตัวอย่างและแบ่งเป็นสัดส่วนร้อย

ละ โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยดังนี้ 1. วิจัยทำการแจกแบบสอบถามผ่านทาง 

online ให้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีแบ่งตามสัดส่วนท่ีกำหนดจำนวน 8 กลุ่มสาขาวิชา โดยผู้วิจัยสร้าง

แบบสอบถามออนไลน์  คือ Google form 2. ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีได้รับคืนจากผู้ตอบ

แบบสอบถามทางออนไลน์ เพื่อตรวจดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม และเมื่อครบ                  
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ตามจำนวนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 ชุดแล้วนั้น ผู้วิจัยนำผลท่ีได้รับไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ

ทางสถิติต่อไป 

 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับช้ันปี กลุ่มสาขาวิชา รายได้

เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกัน ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แตกต่าง

กัน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

  1.1 ปัจจัยด้านเพศท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม แตกต่างกัน 

  1.2 ปัจจัยด้านอายุ ระดับช้ันปี กลุ่มสาขาวิชา รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกัน ท่ีส่งผล

ต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน  

 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเช่าหอพัก

ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

  2.1 ปัจจัยด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  2.2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทำเลท่ีต้ัง ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยปัจจัยท่ีมีต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สามารถ

อธิปรายผลได้ดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับช้ันปี กลุ่มสาขาวิชา รายได้

เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกัน ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แตกต่าง

กัน 

  1.1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของ

นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ธันญลักษณ์ รสรื่น และกฤษฏา มูฮัมหมัด 
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(2563) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักของผู้บริโภค

ในเขตอุตสาหกรรมลาดกระบังแตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ สมฤทัย ใสยิ่ง, สันธนะ ประสงค์สุข 

และวิมลกานต์ จันทร์ประเสริฐ (2560) พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีการตัดสินใจเช่าหอพักไม่

แตกต่างกัน ดังนั้นเพศไม่มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกเช่าหอพัก สอดคล้องกับ นิ

สา จันนา (2561) พบว่า ปัจจัยด้านเพศไม่มีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ เนื่องจาก ไม่

ว่าเพศชายหรือเพศหญิงต่างก็มีความต้องการท่ีอยู่อาศัยเหมือนกัน 

  1.2 ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านอายุท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของ

นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ชิดชนก กันสิงห์ (2562) พบว่า ปัจจัย

ประชากรศาสตร์ด้านอายุไม่มีความแตกต่างกันในการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักในเขตพื้นท่ีอำเภอ

กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากความต้องการเลือกเช่าหอพักจะ

วัดจากส่ิงท่ีจับต้องได้ ซึ่งหมายถึงสภาพอาคาร ท่ีจอดรถ อุปกรณ์ส่วนกลาง และอื่นๆท่ีจับต้องได้ ซึ่ง

ไม่สอดคล้องกับ สุภารัตน์ คามบุตร (2562) พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

คอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงของผู้บริโภคในเขตนนทบุรี แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เนื่องจากช่วงอายุน้อยกว่า 25 ปี ถึง 45 ปีขึ้นไป การ ตัดสินใจของ

วัยรุ่นและวัยทำงานย่อมมีการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่แตกต่างกัน  

  1.3 ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านระดับช้ันปีท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพัก

ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ สมฤทัย ใสยิ่ง , สันธนะ 

ประสงค์สุข และวิมลกานต์ จันทร์ประเสริฐ (2560) พบว่า ช้ันปีท่ีศึกษามีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยท่ีใช้

ในการตัดสินใจเลือกเช่าหอพัก แตกต่างกัน  สอดคล้องกับ สิริพร ไชยวรรณ์ (2562) พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีระดับช้ันการศึกษาท่ีต่างกัน ด้านการตัดสินใจ พบว่ามีการตัดสินใจแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  1.4 ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านกลุ่มสาขาวิชาท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่า

หอพักของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ระเบียบ นกเอี้ยง (2564) 

พบว่า คณะท่ีกำลังศึกษามีการตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ สมฤทัย ใสยิ่ง, สันธนะ ประสงค์สุข 

และวิมลกานต์ จันทร์ประเสริฐ (2560) พบว่า นักศึกษาท่ีศึกษาคณะแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือก

เช่าหอพักไม่แตกต่างกัน 

  1.5 ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ญาณิกา จัดเจน 
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(2560) พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมศุ

ภาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากผู้บริโภคทุกกลุ่มต่างก็มีความต้องการซื้อ

คอนโดมิ เนียมศุภาลัยเช่น เดียวกัน  ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ นิสา จันนา (2561) พบว่า ปัจจัย

ประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม 

  2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเช่า

หอพักของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

  2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอดคล้องกับ XIAOLONG YOU (2563) พบว่า ขนาดห้องพัก ส่ิงอำนวย

ความสะดวก เช่น ร้านสะดวกซื้อ เคเบ้ิล หรืออินเทอร์เน็ต ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกหอพักของ

นักศึกษาจีน ในเขตบางเขน เนื่องจากคุณสมบัติดังกล่าวเป็นคุณสมบัติพื้นฐานท่ีท่ีพักจำเป็นต้องมี ซึ่ง

ไม่สอดคล้องกับ ภานุวัฒน์ ลัทธิธรรม และคณะ (2564) พบว่า ผู้เช่าให้ความสำคัญกับการตัดสินใจ

เช่าหอพักในเรื่องมีขนาดพื้นท่ีเพียงพอต่อการพักอาศัย การมีส่ิงอำนวยความสะดวกภายในหอพัก 

ความสะอาดของตัวอาคารและความปลอดภัย 

  2.2 ปัจจัยด้านราคา ไม่มีความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนิ สิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอดคล้องกับ ภานุวัฒน์ ลัทธิธรรม และคณะ (2564) พบว่า ราคาไม่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชน เพราะผู้เช่าอยู่อาศัยในบริเวณเดียวกัน ราคาหอพักจึงมีระดับราคา

ใกล้เคียงกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ นริสรา ปินตาแจ่ม และพิชาภพ พันธุ์แพ (2563) พบว่า ราคาเป็น

ปัจจัยสำคัญ ถ้าราคาหอพักไม่แพงและทำเลท่ีต้ังหอพักตรงกับการดำเนินชีวิตก็จะตัดสินใจเช่าทันที  

สอดคล้องกับ หนูเวียง สิงห์สูง และคณะ (2560) พบว่า ค่าเช่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกหอพัก 

เนื่องจากผู้เช่าหอพักส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน และเป็นนักเรียน/

นักศึกษา ซึ่งมีรายได้น้อย จึงจำเป็นต้องคำนึงค่าเช่าท่ีเหมาะสมกับคุณภาพท่ีพัก 

  2.3 ปัจจัยด้านทำเลท่ีต้ัง ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งไม่สอดคล้องกับ หนูเวียง สิงห์สูง และคณะ (2560) พบว่า ผู้เช่าหอพัก

ให้ความสำคัญต่อความสะดวก ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยและเดินทาง ใกล้แหล่งธุรกิจ ร้านค้า ท่ีพัก

ใกล้สถานท่ีทำงาน สถานศึกษา สถานีขนส่ง สถานพยาบาล สอดคล้องกับ ภานุวัฒน์ ลัทธิธรรม และ

คณะ (2564) พบว่า ผู้เช่าหอพักเลือกเช่าหอพักท่ีมีทำเลท่ีต้ังอยู่ใกล้สถานท่ีทำงานหรือสถานศึกษา 

และสะดวกต่อการเดินทาง ท่ีจอดรถมีความปลอดภัย อยู่ใกล้ร้านอาหารหรือร้านสะดวกซื้อ และ

สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม 
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2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเช่า

หอพักของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า จีน สอดคล้องกับ XIAOLONG YOU (2563) พบว่า 

นักศึกษาจีนส่วนใหญ่ได้รับคำแนะนำจากคนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 40.4 รองลงมาคือ สืบหาแหล่งท่ีพัก

ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 31.6 และสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 16 ตามลำดับ 

ดังนั้น การโฆษณา การให้ส่วนลดค่าเช่า การได้รับของสมนาคุณ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่า

หอพักของนักศึกษาจีน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ภานุวัฒน์ ลัทธิธรรม และคณะ (2564) พบว่า การโฆษณา

ให้รู้จักหอพักทางส่ือต่างๆ การให้ส่วนลดค่าเช่าหรือค่าบริการ การให้ของขวัญตามวาระโอกาส เป็นส่ิง

สำคัญเพราะเป็นปัจจัยท่ีใช้จูงใจลูกค้าให้มาใช้บริการ 

2.5 ปัจจัยด้านบุคลากร ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอดคล้องกับ ภานุวัฒน์ ลัทธิธรรม และคณะ (2564) พบว่า การบริการ

ด้านหอพักไม่ค่อยพบเจอกันบ่อยครั้งเหมือนธุรกิจบริการอื่นๆ และผู้เช่าสามารถหาข้อมูลหอพักจากผู้

เช่าท่ีเช่าอยู่ก่อนได้ สอดคล้องกับ  ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์ และปิยพรรณ กล่ันกล่ิน (2562) พบว่า 

การตัดสินใจเลือกเช่าหอพักจะได้รับอิทธิพลจากบุคคลในครอบครัวและเพื่อน และค้นหาข้อมูลท่ีพัก

จากการแนะนำของคนรู้จัก ซึ่งไม่สอดคล้องกับ หนูเวียง สิงห์สูง และคณะ (2560) พบว่า ผู้เช่าหอพัก

ต้องการให้พนักงานมีความเอาใจใส่ในการบริการ แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว มีอัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี 

ให้คำแนะนำท่ีดี แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 

2.6 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเช่าหอพัก

ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอดคล้องกับ ภานุวัฒน์ ลัทธิธรรม และคณะ (2564) พบว่า 

หอพักท่ีขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 มีการกำหนดให้ผู้ประกอบการหอพักและ

ผู้จัดการหอพักมีหน้าท่ีดูแลหอพักให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีระบบป้องกันภัย การดูแลรักษาความ

สะอาดด้านสุขลักษณะและอนามัยอยู่แล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับ หนูเวียง สิงห์สูง และคณะ (2560) 

พบว่า ผู้เช่าหอพักให้ความสำคัญในเรื่องการตกแต่งห้องพักและอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมภายใน

และภายนอกห้องพักสวยงาม 

2.7 ปัจจัยด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอดคล้องกับ หนูเวียง สิงห์สูง และคณะ (2560) พบว่า ผู้เช่าหอพักให้

ความสำคัญกับหอพักมีความพร้อมในเรื่องความสะอาด และส่ิงอำนวยความสะดวก มีระบบจอง

ห้องพักไม่ยุ่งยากซับซ้อน สอดคล้องกับ ภานุวัฒน์ ลัทธิธรรม และคณะ (2564) พบว่า กระบวนการ

ให้บริการท่ีรวดเร็ว และมีการวางแผนปฏิบัติในกรณีพบปัญหาไฟฟ้าดับ น้ำรั่ว เพื่อไม่สร้างความ

รำคาญแก่ผู้เช่า 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  1.1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับช้ันปี กลุ่มสาขาวิชา รายได้เฉล่ียต่อเดือน

ท่ีต่างกัน ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แตกต่างกัน 

 นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีมีเพศท่ีต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยนี้ว่า ผู้ประกอบการ

ควรออกแบบตกแต่งห้องพักให้เหมาะสมกับผู้เช่า มีความสวยงามและทันสมัย มีห้องพักหลากหลาย

รูปแบบให้ผู้เช่าเลือกตามความต้องการ ท้ังด้านขนาดห้อง การตกแต่ง และส่ิงอำนวยความสะดวก

พื้นฐานท่ีจำเป็นต่อการพักอาศัยให้ให้กับผู้เช่า เช่น เตียง ท่ีนอน ตู้เส้ือผ้า โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน พัดลม 

เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น อินเตอร์เน็ต ทีวี ตู้เย็น เป็นต้น เพศหญิงให้ความสำคัญในเรื่อง

ความสะอาดภายในอาคารและห้องพัก การออกแบบและความสวยงามของอาคาร สีและการตกแต่ง 

ส่ิงอำนวยความสะดวก และต้องการหอพักท่ีโปร่ง โล่ง สบาย มีสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย สำหรับ

หอพักนิสิตหญิง ควรมีความปลอดภัยมากกว่าหอพักนิสิตชาย จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีน่าเช่ือถือและไว้ใจ

ได้ประจำหอพัก มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยดูแล 24 ช่ัวโมง มีกล้องวงจรปิดติดรอบอาคาร มีคีย์

การ์ด เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่นในการเช่าพัก 

 1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทำเลท่ีต้ัง ด้านการ

ส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์

ต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเช่าหอพัก

ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยท่ีพบว่า นิสิตพิจารณาหอพัก

จากความรวดเร็วในการให้บริการ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 1. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่

ทำการจัดเก็บข้อมูลโดยการบันทึกลงกระดาษ ทำให้ข้อมูลตกหล่นหรือบันทึกข้อมูลผู้เช่าไม่ครบถ้วน 

บันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน เอกสารสูญหาย หรือเกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบหรือค้นหา ทำให้เกิดความ

ล่าช้าในการให้บริการแก่ผู้เช่า ดังนั้น ผู้ประกอบการควรนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ช่วยจัดการข้อมูลต่างๆ 

เช่น การจัดเก็บข้อมูลห้องพัก ข้อมูลผู้เข้าพัก ข้อมูลจองห้องพัก ข้อมูลคืนห้องพัก ข้อมูลการชำระค่า

น้ำค่าไฟ และข้อมูลการแจ้งซ่อม ซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานและการให้บริการผู้เช้าอย่างรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ 2. มรีะบบแจ้งซ่อมออนไลน์ โดยใช้งานผ่าน “Kwanjai Service” ระบบแจ้งซ่อม

ออนไลน์ แจ้งซ่อมได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วผ่าน Line, Facebook โดยผู้แจ้งไม่ต้องลง Application 

สามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดปัญหาท่ีต้องการแจ้งซ่อม พร้อมแนบรูปหรือวิดีโอและนัดวันเวลากับ
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ทีมช่างได้ทันทีพร้อมติดตามสถานะในการแจ้งซ่อมผ่านทาง Line 3. ผู้ประกอบการหอพักควรให้

ความสำคัญต่อการอบรมให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับหอพักเป็นอย่างดี เช่น ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ

หอพัก กฎระเบียบของหอพัก เนื่ องจากพนักงานเป็น ผู้มีหน้าท่ี ให้ข้อมูลกับลูกค้าโดยตรง 

ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการอบรมเรื่องมารยาท การพูดจาสุภาพ การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 

มีความเป็นกันเอง และความกระตือรือร้นในการให้บริการ รวมถึงบริการลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาค 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคามเท่านั้น 
ดังนั้นในครั้งต่อไปผู้วิจัยควรขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขวางขึ้น โดยทำการศึกษาและวิจัยนิสิต
มหาวิทยาลัยอื่นๆ นอกเหนือจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้มีข้อมูลท่ีหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการหอพักนำไปปรับปรุงและพัฒนาหอพัก 
 2. การวิจัยครั้งต่อไป ควรเพิ่มตัวแปรต้นหรือตัวแปรตาม เพื่อให้ได้ผลการศึกษาวิจัยท่ีมีความ

เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ทำให้ทราบว่าแท้จริงแล้วตัวแปรใดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักมากท่ีสุด 

และนำผลการวิจัยนั้นมาวางแผนกลยุทธ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้เช่า 
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