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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกหอพัก วิเคราะห์ปัจจัยจ�ำแนกการตัดสินใจเลือกหอพัก
และสร้างสมการจ�ำแนกปัจจัยการเลือกหอพักภายในและการเลือกหอพักภายนอก มหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 484 คน โดย
ใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจ�ำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็นปัจจัยด้านค่านิยมการเรียนต่อ การเลือกหอพัก ด้านค่านิยมการคบ
เพื่อน ด้านรายได้ของผู้ปกครอง ด้านอิทธิพลจากเพื่อน ด้านอิทธิพลจากสังคม ด้านอิทธิพลจากครอบครัว ด้านการประชาสัมพันธ์
และสื่อโฆษณา ด้านระยะทางจากหอพักถึงสถานศึกษา ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ภายนอกห้องพัก ด้านการก�ำหนดระดับราคา ค่าเช่า หอพัก ด้านบริเวณ สถานที่ตั้งหอพัก ด้านสิทธิในการเลือกผู้พักอาศัยร่วม
ด้านระยะเวลาในการ เปิด – ปิด หอพัก และด้านระบบการรักษาความปลอดภัย รวม 77 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐานวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จ�ำแนกปัจจัยใช้การวิเคราะห์จ�ำแนก
กลุ่ม (Discriminant Analysis)แบบขั้นตอน (Stepwise Method)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ปัจจัยการการตัดสินใจเลือกหอพักภายในและหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ�ำนวน 3 อันดับ อันดับ
แรก 3.59 (ระยะเวลาในการ เปิด – ปิด หอพัก) รองลงมา 3.55 (บริเวณสถานที่ตั้งหอพัก) และอันดับสุดท้ายคือ 3.53 (อิทธิพล
จากสังคม)
2. สมการจ�ำแนกประเภทในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานสามารถแสดงได้ตามล�ำดับ ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y โดยรวม = -1.828 +.890 (ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายนอกห้องพัก) -.872 (ด้านอิทธิพลในการเลือกผู้พักอาศัย
ร่วม) -.771 (ด้านอิทธิพลจากเพื่อน) +.769 (ด้านระยะทางจากหอพักถึงสถานศึกษา) +.574 (ด้านระยะเวลาในการเปิด-ปิด
หอพัก)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Zyโดยรวม = -.721Z (ด้านสิทธิในการเลือกผู้พักอาศัยร่วม) + .716Z (ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายนอกห้องพัก)
-.689Z (ด้านอิทธิพลจากสังคม) -.629Z (ด้านระยะทางจากหอพักถึงสถานศึกษา +.510Z (ด้านระยะเวลาในการ เปิด-ปิด หอพัก)
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Abstract
This study aimed to explore and analyze factors affecting Chiang Rai Rajabhat University students’
final decision on their selection of on-campus and off-campus dormitory, as well as to construct the equation of discriminant factors affecting Chiang Rai Rajabhat University students’ final decision on their selection
of on-campus and off-campus dormitory.
The samples were 484 first year students in their academic year of 2012 recruited by stratified sampling technique. The research instrument was a five-rating scale questionnaire composing of 77 items divided into sections including further education values, dormitory selection, friend-making, parents’ income,
peers, social, and family influence, public relation and advertising media, university-dormitory distance, room
amenities, dormitory amenities, dormitory rental fees, location of dormitory, rights for roommate selection,
opening and closing time of dormitory, and security system. The demographic data was descriptively analyzed
using mean, percentage, and standard deviation, while the stepwise method was used for analyzing the
discriminant factors.
The findings showed that:
1. Top three factors affecting Chiang Rai Rajabhat University students’ final decision on their
selection of on-campus or off-campus dormitory were opening and closing time of dormitory with the mean
of 3.59, followed by location of dormitory with the mean of 3.55, and social influence with the mean of
3.53.
2. The equation of discriminant analysis in raw and standard scores was as follows:
Equation used in raw scores:
Y = -1.828 +.890 (dormitory facilities), -.872 (selection of roommate), -.771 (peer influence), +.769
(university-dormitory distance), +.574 (opening and closing time of dormitory)
Equation used in standard scores:
Zy = -.721Z (rights in roommate selection), + .716Z (dormitory facilities), -.689, (social influence),
-.629Z (university-dormitory distance, +.510Z (opening and closing time of dormitory)
บทน�ำ
วัยรุ่นจัดได้ว่าเป็นกลุ่มประชากรที่มีความส�ำคัญต่อ
ช่วงหนึ่งของชีวิตอยู่ในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
และมีการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกช่างมีอิทธิพลต่อความรู้สึก
นึ ก คิ ด ประกอบกั บ วั ย นี้ เ ป็ น วั ย ที่ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็วทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ (สุชา จันทร์เอม, 2533
: 8) เป็นวัยที่ต้องการเพื่อน ต้องการสิ่งแปลกใหม่อยากทดลอง
และเรียนรู้โดยล�ำพังมีความสนใจเพื่อนต่างเพศ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศและมีความต้องการที่จะแสวงหา
ก่อให้ความสุข ความแปลกใหม่ ท้าทายและอยากเรียนรู้ ฉวย
โอกาสจากความเป็นอิสระ ต้องการสร้างการยอมรับในกลุ่ม
เพื่อนเพื่อการเข้ากลุ่มในช่วงที่เป็นวัยรุ่นโดยธรรมชาติแล้ววัย
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รุ่นยังต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และความคิด อีกทัง้ ยังมีความอยากรูอ้ ยากลองใน
สิ่งต่างๆ รอบตัว ประกอบกับกระแสสังคมที่เปลี่ยนไป รวมทั้ง
ประเพณีค่านิยม วัฒนธรรมต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับ
สื่อสารสนเทศสื่อบันเทิงมากมาย ซึ่งล้วนแต่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น
เป็ น อย่ า งมากจึ ง ท� ำ ให้ วั ย รุ ่ น ในปั จ จุ บั น มี อิ ส ระและกล้ า
แสดงออกอย่างเสรีไม่ค�ำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดตามมาจากการกระ
ท�ำของตนเองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างมาก
จากผลการกระจายอ� ำ นาจและการขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาออกไปสูภ่ มู ภิ าคอย่างกว้างขวาง
สถานศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาจึงถูกก่อตั้งขึ้น
ในหลายจังหวัด ทุกภูมิภาคของประเทศ ดังนั้น จึงมีเยาวชน
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จากท้องที่ต่างๆเข้าไปรับการศึกษาเล่าเรียนและต้องพักอาศัย
ตามหอพักที่ตั้งในสถานศึกษาและใกล้สถานศึกษา ส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากมายเป็นอีกปัจจัยหนึง่ ในการปรับ
ตัวของนักเรียน นักศึกษาที่มาศึกษาเล่าเรียน เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงที่พักอาศัย มาพักอาศัยตามหอพักทั้งในสถาน
ศึกษาเอง และนอกสถานศึกษา ตามหอพักเอกชนทั้งที่ถูก
กฎหมายและผิดกฎหมาย และความแตกต่างจากการพักอาศัย
กับครอบครัวที่เคยอาศัยอยู่ ท�ำให้มีอิสระมากขึ้นในการด�ำรง
ชีวิตตามประสาวัยรุ่นและขาดการยังคิดในการเลือกที่พักอาศัย
ดังนั้นจึงมีการคุ้มครอง อาทิขาดการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้
พัก หอพักไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ ปัญหาการเสพยาเสพติดใน
หอพัก เป็นต้น จากปัญหาต่างๆเหล่านี้กรมประชาสงเคราะห์
จึงได้ออกพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2507 เพื่อใช้เป็นกฎหมาย
บังคับการจัดตั้งหอพักให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในระยะ
เริ่มแรกพระราชบัญญัติหอพักจะมีผลบังคับใช้เฉพาะจังหวัด
ใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา สงขลา
เป็นต้น หลังจากนั้นก็ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้กับ
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 อีกรวม 5 ครั้ง เพื่อให้
กฎหมายมีผลครอบคลุมทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม
2529 และจากผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. 2507 ก็ได้มกี ารจัดทะเบียนหอพักกับกรมประชาสงเคราะห์
แต่อย่างไรหอพักอีกจ�ำนวนมากที่ยังไม่ได้จดทะเบียนหอพัก
อย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ผลตามข้ อ บั ง คั บ ของ
กฎหมายและเป็นสาเหตุก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่าง
มากมาย ทั้งทางด้านมาตรฐานของหอพัก ปัญหายาเสพติด
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคน ที่พร้อมด้วยความรู้ คุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชาชน มีส่วนร่วม
และสนับสนุนการด�ำเนินงานของรัฐ รวมทั้งภาคเอกชน และ
เป็นองค์การที่เชี่ยวชาญอนุภาคลุ่มน�้ำโขงตอนบน โดยกระจาย
โอกาสในการศึกษาไปยังท้องถิ่นต่างๆ นอกจากรับนักศึกษาใน
จังหวัดเชียงรายแล้ว ยังให้โอกาสแก่นักศึกษาที่มาจากจังหวัด
ใกล้เคียง เช่น พะเยา แพร่ น่าน เชียงใหม่ ล�ำพูน ล�ำปาง เป็นต้น
ซึง่ นักศึกษาเหล่านีส้ ว่ นใหญ่ไม่มญ
ี าติพนี่ อ้ งทีอ่ าศัยอยูใ่ นจังหวัด
เชียงราย อีกทั้งนักศึกษาบางส่วนที่มีที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัด
เชียงรายเองก็มีความต้องการในการพักหอพักเนื่องจากระยะ
ทางจากที่พักถึงมหาวิทยาลัยค่อนข้างไกลหรือบางครั้งต้องการ
เข้าร่วมกิจกรรมนอกเวลาเรียน ท�ำให้ไม่สะดวก ไม่ปลอดภัยใน

การเดินทางกลับที่พักอาศัย จึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องเข้าพักใน
หอพักส�ำหรับนักศึกษาโดยทั่วไปนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ หอพักในและหอพักเอกชน (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา,
2530 : 113) หอพักในของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะมี
ผู้รับผิดชอบดูแล ควบคุมก�ำกับ และตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ให้
กับนักศึกษา เพื่อสนับสนุนในการเล่าเรียนของนักศึกษา มี
จ�ำนวน8 หอพัก โดยรองรับจ�ำนวนนักศึกษาได้โดยประมาณ
500 คน จึงไม่สามารถรองรับกับความต้องการของนักศึกษาอีก
จ�ำนวน 4,896 คน ท�ำให้นักศึกษาต้องอาศัยอยู่ในหอพักเอกชน
รอบๆ มหาวิทยาลัยที่มีอยู่จ�ำนวนทั้งสิ้น 617 หอพัก ทั้งที่ขึ้น
ทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพักในเขต
เทศบาลต�ำบลบ้านดู่ อ�ำเภอเมือง ดังนั้น จึงท�ำให้หอพักเอกชน
เกิ ด ขึ้ น มากมายเพื่ อ รองรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า มาพั ก อาศั ย และ
ด�ำเนินชีวิตในระหว่างศึกษาเล่าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีประสิทธิภาพ (ประเวศ วะสี, 2543 : 4)
จากการสั ง เกตของผู ้ วิ จั ย ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในศู น ย์ สุ ข ภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในด้านการส่งเสริมสุขภาพพบว่า
นักศึกษาทีเ่ ข้ามารับบริการส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาทีอ่ าศัยอยู่
ในหอพักเอกชน ซึ่งมีปัญหาทั้งด้านสุขภาพทางสังคม และบาง
คนเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม เช่น ความอ้วน การ
ปวดท้อง เนื่องจากรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา การปวด
ศีรษะจากความเครียด การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน การ
ทะเลาะเบาะแว้งกัน การนอนไม่หลับ เป็นต้น การเลือกที่พัก
อาศัยนั้นผู้ที่ต้องการเลือกที่พักนั้นมีความต้องการความสะดวก
สบายและความปลอดภัยในการให้บริการ ทั้งเรื่องสัญญาการ
เข้าพัก สภาพแวดล้อม สถานที่ตั้ง รูปแบบหอพัก ราคาค่าเช่า
พัก อัธยาศัยของผู้ประกอบการหอพัก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้ที่ต้องการเลือกหอพักซึ่งสิ่งเหล่า
นี้จะมีผลเชื่อมโยง ไปถึงการด�ำเนินชีวิตในการศึกษาเล่าเรียน
ของนักศึกษา อาจท�ำให้นักศึกษาเรียนไม่จบ มีปัญหาด้านการ
เรียน หรือท�ำให้สูญเสียโอกาสในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
สูญเสียบุคลากรในอนาคตที่จะพัฒนาประเทศชาติได้พร้อมทั้ง
อยากทราบปัจจัยจ�ำแนกการตัดสินใจเลือกหอพักภายนอกและ
หอพักภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย งราย มี ป ั จ จั ย ไหนบ้ า งที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กหอพั ก
ภายนอกและหอพักภายในมหาวิทยาลัยซึ่งมีผลต่อการตัดสิน
ใจของนักศึกษาเลือกที่พักอาศัยระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัย
เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของเยาวชนของ
ประเทศ ที่พักอาศัยอยู่ในหอพักในระหว่างที่ก�ำลังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น การเลือกที่พักอาศัยนั้นผู้ที่ต้องการเลือก
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การวิเคราะห์ปัจจัยจ�ำแนกการตัดสินใจเลือกหอพักภายนอกและหอพักภายในมหาวิทยาลัย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ที่พักนั้นมีความต้องการความสะดวกสบายและความปลอดภัย
ในการให้บริการ ทั้งเรื่องสัญญาการเข้าพัก สภาพแวดล้อม
สถานที่ ตั้ ง รู ป แบบหอพั ก ราคาค่ า เช่ า พั ก อั ธ ยาศั ย ของผู ้
ประกอบการหอพัก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจของผู้ที่ต้องการเลือกหอพักพร้อมทั้งเป็นเยาวชนที่ดี
ของชาติ ใ นอนาคต และเป็ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
นักศึกษาให้ได้มาตรฐาน สามารถน�ำข้อมูลได้มาใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนพัฒนาปรับกลยุทธ์ในการด�ำเนินการส่งเสริมสุข
ภาพหรือลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อการไม่จบการศึกษาของ
นักศึกษา ให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต ด้วย
เหตุนี้ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยจ�ำแนก
การตั ด สิ น ใจเลื อ กหอพั ก ภายนอกและหอพั ก ภายใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกหอพักภายนอก
และหอพั ก ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงราย
2. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย จ� ำ แนกการตั ด สิ น ใจเลื อ ก
หอพักภายนอกและหอพักภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3. เพื่อสร้างสมการจ�ำแนกการตัดสินใจเลือกหอพัก
ภายนอกและหอพั ก ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประโยชน์ของการวิจัย
1. ท�ำให้ทราบปัจจัยจ�ำแนกการตัดสินใจเลือกหอพัก
ภายนอกและหอพั ก ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. ได้สมการจ�ำแนกที่สามารถใช้จ�ำแนกนักศึกษาใน
การตั ด สิ น ใจเลื อ กหอพั ก ภายนอกและหอพั ก ภายใน
มหาวิทยาลัย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3. ผลการศึกษาที่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส� ำ นั ก งานบริ ก ารที่ พั ก อาศั ย สั ง กั ด กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในการวางแผน พัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายในการเตรียมหอพักเพือ่ รองรับนักศึกษาในปีการ
ศึกษาอื่นๆ ต่อไป รวมถึงเป็นแนวทางแก่ผู้ประกอบการหอพัก
สามารถสร้างทีพ่ กั อาศัยเพือ่ รองรับนักศึกษาในปีต่อๆ ไป
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สมมติฐานของการวิจัย
มีปัจจัยอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยที่สามารถจ�ำแนกการ
ตัดสินใจเลือกหอพักภายนอกและหอพักภายในมหาวิทยาลัย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาที่ก�ำลัง
ศึกษาในระดับปริญญาตรีปีท่ี 1มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประจ�ำปีการศึกษา 2555
ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา ตั ว แปรอิ ส ระหรื อ ตั ว แปรจ� ำ แนก
ประกอบด้วย
1. ค่านิยมการเรียนต่อการเลือกหอพัก
2. ค่านิยมการคบเพื่อน
3. รายได้ของผู้ปกครอง
4. อิทธิพลจากเพื่อน
5. อิทธิพลจากสังคม
6. อิทธิพลจากครอบครัว
7. การประชาสัมพันธ์และสื่อโฆษณา
8. ระยะทางจากบ้านถึงสถานศึกษา
9. สิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
10. สิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายนอกห้องพัก
11. การก�ำหนดระดับราคา ค่าเช่าหอพัก
12. บริเวณ สถานที่ตั้งหอพัก
13. สิทธิในการเลือกผู้พักอาศัยร่วม
14. ระยะเวลาในการ เปิด – ปิด หอพัก
15. ระบบการรักษาความปลอดภัย
ตัวแปรตาม การตัดสินใจเลือกหอพักภายนอกและ
หอพักภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ก�ำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ประจ�ำปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 484 คนโดยใช้วิธี
การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 8 ฉบับที่ 18 กันยายน-ธันวาคม 2558
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โดยกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยมีโรงเรียนหรือวิทยาลัยเป็นชั้น (Strata)
และนักเรียนในแต่ละชัน้ ภูมเิ ป็นหน่วยการสุม่ (Sampling Unit)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จ�ำนวน 6,245 คน จากสูตรค�ำนวณ
สัดส่วน
Wg =

โรงเรียน

Ng
N

Wg แทน สัดส่วนของแต่ละวิทยาลัยหรือโรงเรียน
Ng แทน จ� ำ นวนนั ก เรี ย นในแต่ ล ะวิ ท ยาลั ย หรื อ

N แทน แทนจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด
จากนั้นน�ำสัดส่วนคูณกับขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณค่า
เฉลี่ยโดยใช้สูตร Yamane
(กนกวรรณ เอี่ยมชัย, 2549 : 82; อ้างอิงจาก Yamane, 1973
: 727) ดังนี้
n=

N

1 + N (e )

2

n แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N แทน ขนาดประชากร
E แทน ความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน
ร้อยละ 5 หรือ 0.5
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ เป็นแบบสอบถาม 1 ฉบับ
ส�ำหรับนักศึกษาที่จ�ำแนก การตัดสินใจเลือกหอพักภายนอก
และหอพั ก ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงราย
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. การก�ำหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การจัดท�ำและวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระท�ำกับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่องปัจจัยจ�ำแนกการจ�ำแนกการตัดสินใจ
เลื อ กหอพั ก ภายนอกและหอพั ก ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลที่ได้

จากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ โดยก�ำหนดขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ตรวจสอบจ� ำ นวนและความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถาม น� ำ แบบสอบถามไปวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูป
		 1.1 น�ำข้อมูลในแบบสอบถามในส่วนทีเ่ ป็นข้อมูล
ทั่วไปของนักเรียนมาวิเคราะห์โดยผู้วิจัยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต
		 1.2 น�ำข้อมูลในแบบสอบถามในส่วนทีเ่ ป็นปัจจัย
ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตั ด สิ น ใจศึ ก ษาต่ อ สายอาชี พ มา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายข้อ ราย
ด้าน และภาพรวม
		 1.3 ค�ำนวณหาค่าความสัมพันธ์อย่างง่าย เพื่อ
ทดสอบความเป็นพหุสัมพันธ์
(Multicolinearty) ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่ศึกษา
		 1.4 วิเคราะห์จำ� แนกประเภทปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการ
จ�ำแนกการตัดสินใจเลือกหอพักภายนอกและหอพักภายใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยมี
กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักเรียนทีก่ ำ� ลังศึกษาในระดับชัน้ ปีท1ี่ โดยการ
วิเคราะห์จ�ำแนกประเภท (Discriminant Analysis) แบบขั้น
ตอน (Stepwise Method)โดยวิ ธี วิ ล ค์ แ ลมบ์ ดา (Wilk’s
Lamda) (สุชาติ ประสิทธิร์ ฐั สินธุแ์ ละกรรณิการ์ สุขเกษม, 2533
: 1-35)
สรุปผลการวิจัย
1. ปัจจัยการตัดสินใจเลือกหอพักภายในและหอพัก
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ�ำนวน 3 อันดับ อันดับ
แรก 3.59 (ระยะเวลาในการ เปิด – ปิด หอพัก) รองลงมา 3.55
(บริเวณสถานที่ตั้งหอพัก) และอันดับสุดท้ายคือ 3.53 (อิทธิพล
จากสังคม)
2. ผลการวิ เ คราะห์ จ� ำ แนกกลุ ่ ม เพื่ อ สร้ า งสมการ
จ�ำแนกการตัดสินใจเลือกหอพักภายนอกและหอพักภายใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดย
การวิเคราะห์จ�ำแนก แบบขั้นตอน ด้วยวิธี Wilks’ Lambda
ได้ปจั จัยทีเ่ ข้าสูส่ มการจ�ำแนก 5 ปัจจัยประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ระยะทางจากหอพักถึงสถานศึกษา ปัจจัยด้านอิทธิพลจากเพือ่ น
ปัจจัยด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายนอกห้องพัก ปัจจัยด้าน
อิทธิพลในการเลือกผู้พักอาศัยร่วม และด้านระยะเวลาในการ
เปิด-ปิดหอพัก โดยมีค่า Wilks’ Lambda เท่ากับ .974, .952
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การวิเคราะห์ปัจจัยจ�ำแนกการตัดสินใจเลือกหอพักภายนอกและหอพักภายในมหาวิทยาลัย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

,.930, .909 และ .894 ตามล�ำดับ และน�ำมาหาค่าสัมประสิทธิ์
สมการมีอ�ำนาจจ�ำแนกกลุ่มอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ค่า Chi-square (χ2) เท่ากับ 53.631 ค่า Eigen value
(λ) เท่ากับ .118 ซึ่งน้อยกว่า 1 แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกัน
ภายในกลุ่ม ส่วนค่า Canonical Correlation (Rc) มีค่าเท่ากับ
.325 แสดงว่า สมการดังกล่าวมีอ�ำนาจในการจ�ำแนกกลุ่มได้ดี
ซึ่งสอดคล้องกับค่าของ Wilks’Lambda (∧) ซึ่งมีค่าเท่ากับ
.894 ปัจจัยในสมการจ�ำแนกกลุ่มทั้ง 5 ปัจจัยร่วมกันจ�ำแนก
ความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยที่
สามารถจ�ำแนกได้ดีคือ ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายนอก
ห้องพัก (Jtotal) มีค่าสัมประสิทธิ์เป็น .890 โดยที่การวิเคราะห์
จ�ำแนก (Discriminant Analysis) นั้นจะไม่พิจารณาถึงทิศทาง
(ค่าลบ) ของค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรแต่จะพิจารณาค่าน�้ำหนักที่
อยู่ในค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ของปัจจัยที่เป็นค่าบวกเสมอเป็น
ส�ำคัญรองลงมาคือ ตัวแปรด้านอิทธิพลในการเลือกผู้พักอาศัย
ร่วม มีค่าสัมประสิทธิ์ -.872 ล�ำดับที่ 3 คือตัวแปรด้านอิทธิพล
จากเพื่อน มีค่า -.771 ล�ำดับที่ 4 คือตัวแปรด้านระยะทางจาก
หอพักถึงสถานศึกษา มีค่า .769 และสุดท้ายตัวแปรด้านระยะ
เวลาในการเปิด-ปิดหอพัก มีค่าสัมประสิทธิ์เป็น .574 และ
สมการจ�ำแนกมีค่าคงที่เท่ากับ -1.828 ซึ่งสามารถแสดงสมการ
จ�ำแนกประเภทในรูปคะแนนดิบ ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y โดยรวม = -1.828+.890 (สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ภายนอกห้องพัก) -.872 (อิทธิพล ในการเลือกผู้พักอาศัยร่วม)
-.771 (อิทธิพลจากเพือ่ น) +.769 (ระยะทางจากหอพักถึงสถาน
ศึกษา) +.574 (ระยะเวลาในการเปิด-ปิดหอพัก)
ตัวแปรจ�ำแนกทีส่ ามารถแยกทัง้ สองกลุม่ ออกจากกลุม่
ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 5 ตัวแปรโดยตัวแปร
ที่ให้ค่าน�้ำหนักในการจ�ำแนกประเภทสูงที่สุด คือ ด้านอิทธิพล
ในการเลือกผู้พักอาศัยร่วม ซึ่งมีน�้ำหนักในการจ�ำแนกเป็น -.
721ส่วนตัวแปรที่ให้ค่าน�้ำหนักต�่ำที่สุด คือ ด้านระยะ เวลาใน
การเปิด-ปิดหอพัก ซึ่งมีน�้ำหนักในการจ�ำแนกเป็น .510 ซึ่ง
สามารถแสดงสมการจ�ำแนกประเภทในคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Zy โดยรวม = -.721Z (สิทธิในการเลือกผู้พักอาศัย
ร่วม) + .716Z (สิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายนอกห้องพัก)
-.689Z (อิทธิพลจากสังคม) -.629Z (ระยะทางจากหอพักถึง
สถานศึกษา) +.510Z (ระยะเวลาในการ เปิด - ปิด หอพัก)
พบว่า สมการจ�ำแนกประเภทสามารถจ�ำแนกการ
ตัดสินใจเลือกหอพักภายนอกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
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เชียงรายถูกต้อง ร้อยละ 94.5 ส่วนกลุม่ การตัดสินใจเลือกหอพัก
ภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สามารถจ�ำแนกกลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ 17 และสามารถจ�ำแนก
ทั้งสองกลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ 71.9
การอภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจ�ำแนกการตัดสินใจเลือก
หอพักภายนอกและหอพักภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบว่า ระดับความคิดเห็นส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมาก และยังพบว่าพบว่า ปัจจัยทุกด้านมีความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระดับ .01
โดยค่า สหสัมพันธ์ของปัจจัยทั้งหมด มีค่าตั้งแต่ -.214 ถึง .655
และพบว่ามีค่าไม่เกิน 0.60 มีเพียงปัจจัย Gtotal และ Htotal
ส�ำหรับปัจจัยด้านอื่น ๆ มีค่าสหสัมพันธ์เกิน 0.60 ซึ่งอยู่ใน
ขอบเขตที่ยอมรับได้ และจากการทดสอบความเป็นเอกภาพ
ของเมตริกซ์ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วม (Variance
– Covariance Matrix) โดยใช้สถิติ Box’s M test พบว่า มี
ค่าเท่ากับ 55.373 และค่านัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .054 จึง
สามารถน�ำไปใช้ในการวิเคราะห์ปจั จัยจ�ำแนกการตัดสินใจเลือก
หอพักภายนอกและหอพักภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ทั้งหมด 15 ด้าน ทั้งนี้อาจเป็น
ผลเนื่องมาจาก ปัจจัยทั้ง 15 ด้าน อาจจะเป็นปัจจัยพื้นฐานของ
นั ก ศึ ก ษาในการเลื อ กหอพั ก ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการ ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
เครือรัตน์ กิ่งสกุล (2544 : 20-21) ได้กล่าวถึงการจัด
ที่พักให้นักศึกษาถือว่า เป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนา
ให้รู้จักฝึกฝนทักษะทางสังคมได้เป็นอย่างดี วัตถุประสงค์ของ
หอพักสรุปได้ดังนี้ คือ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศ
แห่งการเรียนการสอนทางการศึกษาภายนอกห้องเรียนให้แก่
นักศึกษา เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่นักศึกษาในการศึกษาเล่า
เรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี เพื่อเปิดโอกาส และ
เสริมสร้างความรู้ทักษะในประชาธิปไตย ให้มีส่วนร่วมในการ
ฝึกฝนแก่นักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษามีเจตคติที่ดี หรือผลัก
ดั น ให้ เ กิ ด สุ ข นิ สั ย ที่ ดี ต ่ อ การนั น ทนาการ การเล่ น กี ฬ าเพื่ อ
สุขภาพของตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทางสังคมทั้ง
กลุ่มและแต่ละกลุ่มของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้ร่วม
กันท�ำกิจกรรมที่เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาในด้านปรับ
ตนเองให้เข้ากับชีวิตประจ�ำวัน และเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่
นักศึกษา เพื่อให้การบริการทางด้านที่พักอาศัยที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่นักศึกษา ที่มาจากภูมิล�ำเนาอื่น เพื่อให้บริการ
อาหารที่มีคุณภาพถูกสุขลักษณะ และมีราคาถูกแก่นักศึกษา
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เพื่อช่วยให้นักศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์
หอพักส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้เป็นที่พักอาศัย ส่ง
เสริมการศึกษาทางวิชาการเพือ่ พัฒนาบุคคล เพือ่ ประชาสัมพันธ์
และดูแล
2. จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยจ�ำแนกการตัดสินใจ
เลื อ กหอพั ก ภายนอกและหอพั ก ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายพบว่า มีปจั จัยทีถ่ กู เลือก
เข้าสูส่ มการจ�ำแนกปัจจัยการตัดสินใจเลือกหอพักภายนอกและ
หอพักภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เชียงรายซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้านดังนี้
		 2.1 ด้านอิทธิพลในการเลือกผู้พักอาศัยร่วม มีน�้ำ
หนักสัมประสิทธิส์ มการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ
-.721 การวิเคราะห์จ�ำแนก (Discriminant Analysis) นั้นจะ
ไม่พิจารณาถึงทิศทาง (ค่าลบ) ของค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรแต่จะ
พิจารณาค่าน�้ำหนักที่อยู่ในค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ปัจจัยด้าน
อิ ท ธิ พ ลในการเลื อ กหอผู ้ พั ก อาศั ย ร่ ว มก็ เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ
เพราะหอพักส่วนใหญ่สามารถพักอาศัยร่วมกันได้ และบาง
หอพั ก จะมี กิ จ กรรมให้ ผู ้ พั ก อาศั ย มี กิ จ กรรมท� ำ ร่ ว มกั น ซึ่ ง
สอดคล้องกับมนตรี แย้มกสิกร (2542 : 9-10) กล่าวไว้ว่า รูป
แบบหอพักที่เหมาะสมควรมีความปลอดภัยและเป็นสถานที่ที่
ช่วยพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
		 2.2 ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายนอกห้องพัก
ซึง่ มีนำ�้ หนักสัมประสิทธิส์ มการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
เท่ากับ .716 การวิเคราะห์จ�ำแนก (Discriminant Analysis)
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักศึกษามีความต้องการหอพักที่มีสิ่ง
อ� ำ นวยความสะดวกเพื่ อ เป็ น แหล่ ง แสวงหาหาความรู ้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ มาณี
ไชยธีรานุวัฒนศิริ (2543 : 7) กล่าวไว้ว่า การจัดหอพัก
จะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดหอพักให้มีวุฒิ
ภาวะทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพและมี
ทักษะทางสังคม รู้จักการอยู่ร่วมกัน และสามารถปรับตัวและ
ด�ำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ได้จัดสภาพ
แวดล้อมและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
		 2.3 ด้านอิทธิพลจากเพือ่ น ซึง่ มีนำ�้ หนักสัมประสิทธิ์
สมการพยากรณ์ ใ นรู ป คะแนนมาตรฐานเท่ า กั บ -.689
การวิเคราะห์จ�ำแนก (Discriminant Analysis) นั้นจะไม่
พิจารณาถึงทิศทาง(ค่าลบ) ของค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรแต่จะ
พิจารณาค่าน�้ำหนักที่อยู่ในค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ซึ่งเป็น
ตัวแปรส�ำคัญอีกตัวแปรหนึ่งในการจ�ำแนกกลุ่มได้ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจะต้องมีการท�ำ
กิ จ กรรมร่ ว มกั น กั บ เพื่ อ น และปั จ จั ย การเลื อ กหอพั ก ด้ า น

อิ ท ธิ พ ลจากเพื่ อ นก็ เ ป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยจ�ำแนกการตัดสินใจเลือกหอพัก ซึ่งสอดคล้อง
กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2541 : 48) เพื่อนใน
มหาวิทยาลัย มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดค่านิยมในการแสดงออก
ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ยอมรับได้ของบุคคล
2.4 ด้านระยะทางจากหอพักถึงสถานศึกษา ซึ่งมีน�้ำ
หนักสัมประสิทธิส์ มการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ
-. 689 การวิเคราะห์จ�ำแนก (Discriminant Analysis) นั้นจะ
ไม่พิจารณาถึงทิศทาง (ค่าลบ) ของค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรแต่จะ
พิจารณาค่าน�้ำหนักที่อยู่ในค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ซึ่งเป็น
ตัวแปรส�ำคัญอีกตัวแปรหนึง่ ในการจ�ำแนกกลุม่ ได้ ซึง่ เป็นปัจจัย
ที่ส�ำคัญอีกด้านหนึ่งที่สามารถจ�ำแนกการตัดสินใจเลือกหอพัก
ซึ่งสอดคล้องกับ ประกอบ คุปรัตน์ (2541 : 187) สภาพการ
พักอาศัยของนักศึกษาว่า สภาพที่พักอาศัยและการเดินทางมา
เรียนทีส่ ถาบันอุดมศึกษา มีความสัมพันธ์ตอ่ การด�ำเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษา จึงได้จดั ประเภทของนักศึกษาตามสภาพการ
พักอาศัยพวกที่พักอาศัยในหอของมหาวิทยาลัย พวกนี้บ้านพัก
อยูไ่ กลจากสถาบันเกินกว่าเดินทางไปกลับได้ ทุกวันทีเ่ รียน หรือ
อาจต้องการความอิสระจากพ่อแม่ หรือต้องการชีวิตสนุกสนาน
แบบมหาวิทยาลัยก็แล้วแต่ และวัลลภ สุรทศ (2543 : 15) ได้
กล่าวไว้ว่านิสิตที่เลือกเข้าหอพักในมหาวิทยาลัยเห็นว่าเดินทาง
สะดวก ใกล้ที่เรียน ปลอดภัย ส่วนนิสิตที่พักรอบมหาวิทยาลัย
เห็นว่ามีความสะดวก มีความเป็นส่วนตัวมากกว่า สรุปได้ว่า
ด้านระยะทางจากหอพักถึงสถานศึกษามีอิทธิพลต่อการตัดสิน
ใจการเลือกหอพัก
		 2.5 ด้านระยะเวลาในการเปิด-ปิด หอพัก มีค่าน�้ำ
หนักสัมประสิทธิส์ มการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ
.510 ซึ่งเป็นปัจจัยอีกด้านหนึ่งที่สามารถจ�ำแนกการตัดสินใจ
เลือกหอพักของนักศึกษา เนื่องจากปัจจุบันสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกรอบๆมหาวิทยาลัยมีมาก ดังนั้นจึงท�ำให้นักศึกษามี
กิจกรรมท�ำข้างนอกหอพักมาก การเปิด-ปิดหอพักจึงมีความ
จ�ำเป็นหากหอพักไหนปิดเร็วก็จะท�ำให้นักศึกษาไม่อยากเลือก
พัก ซึ่งสอดคล้องกับ พลภูมิ หิรัญเกศ (2541 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาอุปสงค์ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ที่มีต่อหอพักเอกชน โดยท�ำการวิเคราะห์ระดับความ
ส�ำคัญของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเช่าหอพักเอกชน จากการ
ศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อ การเลือกเช่าหอพักเอกชนของ
นักศึกษา จ�ำแนกได้ 3 ปัจจัย คือปัจจัยท�ำเลที่ตั้ง ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ และปัจจัยด้านกายภาพ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ อุ ป สงค์ ข องนั ก ศึ ก ษา คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ มีตอ่ หอพักเอกชน ประกอบด้วยปัจจัย
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การวิเคราะห์ปัจจัยจ�ำแนกการตัดสินใจเลือกหอพักภายนอกและหอพักภายในมหาวิทยาลัย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายได้และปัจจัยจ�ำนวนสมาชิกในห้องทีเ่ ป็นปัจจัยทางสถิติ ส่วน
ปัจจัยที่ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติได้แก่ ปัจจัย ค่าเช่าหอพัก และ
ปัจจัยระยะทางจากหอพักถึงมหาวิทยาลัยซึ่งจะเห็นว่าการเช่า
หอพักเอกชนจะเพิ่มขึ้นเมื่อรายได้สูงขึ้น จะเห็นได้ว่าการเช่า
หอพักเอกชนมีจ�ำนวนมากขึ้นและความเป็นอิสระก็มากดังนั้น
นักศึกษาส่วนใหญ่กม็ กั จะเลือกหอพักเอกชน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
1. จากผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์การตัดสินใจ
เลือกหอพักภายนอกและหอพักภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีตวั แปรทีถ่ กู เลือกเข้าสูส่ มการ 5
ตัวแปร คือ ด้านระยะทางจากหอพักถึงสถานศึกษา ปัจจัยด้าน
อิทธิพลจากเพื่อน ปัจจัยด้านสิ่งอ�ำนวย ความสะดวกภายนอก
ห้องพัก ปัจจัยด้านอิทธิพลในการเลือกผูพ้ กั อาศัยร่วม และด้าน
ระยะเวลาในการเปิด-ปิดหอพัก ซึง่ จะมีประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฎ เชี ย งราย สามารถจ� ำ แนกการตั ด สิ น ใจเลื อ กหอพั ก
ภายนอกและหอพั ก ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตัวแปรทีส่ ามารถจ�ำแนกได้ดที สี่ ดุ

คือตัวแปรด้านระยะทางหอพักถึงสถานศึกษา จะช่วยให้นกั ศึกษา
ผู้ปกครอง อาจารย์ ได้ใช้เป็นข้อมูลการเลือกหอพักให้ตรงกับ
ความต้องการของนักศึกษาจะส่งผลให้เกิดความพอใจในการ
เลือกหอพักและผูป้ ระกอบกิจการบริการหอพักสามารถน�ำข้อมูล
ไปปรับใช้ในการสร้างหอพักตามความต้องการของผูพ้ กั อาศัย
2. ผลจากการวิ เ คราะห์ ก ารตั ด สิ น ใจเลื อ กหอพั ก
ภายนอกและหอพั ก ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีประโยชน์ตอ่ กองพัฒนานักศึกษา
ที่ต้องปรับปรุงหอพักมหาวิทยาลัย ตามความต้องการของ
นักศึกษาที่เข้ามาพักอาศัยหอพักมหาวิทยาลัยในการศึกษาเล่า
เรียนและสามารถแก้ไขปัญหาห้องว่างของหอพักมหาวิทยาลัยได้
อย่างตรงจุดและเข้าใจผูพ้ กั อาศัย
ข้อเสนอแนะการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกหอพัก
ภายนอกมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เช่น การศึกษาองค์ประกอบของการเลือกหอพัก ปัจจัยเชิงสาเหตุ
การเลือกหอพัก เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกหอพัก
ภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เช่น ปัจจัยเชิงสาเหตุการเลือกหอพัก เป็นต้น
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