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ความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการของหอพัก  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการของหอพัก 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จําแนกตามเพศ ระดับช้ันป คณะ โซนหอพัก อาชีพของผูปกครอง และรายได

ของผูปกครอง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.941 กับนิสิตที่พัก

อาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย หองพักละ 1 คน จํานวน 252 หอง ซ่ึงตัวอยางไดมาโดยวิธีการชักตัวอยางแบบ

แบงช้ันอยางเปนระบบ สถิติเชิงพรรณนาที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน คือ ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานที่ใชในการทดสอบสมมติฐานความแตกตางของความพึงพอใจ จําแนกตามเพศ 

และรายไดของผูปกครอง คือ การทดสอบที จําแนกตามระดับช้ันป คณะ โซนหอพัก และอาชีพของผูปกครอง คือ 

การทดสอบเอฟของการวิเคราะหความแปรปรวน หากพบวาความพึงพอใจมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ จะ

ทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการทดสอบพหุพิสัยของดันแคน ผลการวิจัยพบวา นิสิตมีความพึงพอใจตอ

การจัดการของหอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง นิสิตแต

ละช้ันป และแตละคณะมีความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ขณะที่นิสิตที่มีเพศ โซนหอพัก 

อาชีพของผูปกครอง และรายไดของผูปกครอง แตกตางกัน มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน 
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ABSTRACT 

This research was aimed to study and compare the satisfaction of undergraduate 

students on management of Thaksin University’s dormitory at Phatthalung campus. For the 

methods of studying, the satisfaction was classified by sex, year of study, faculty, zone of 

dormitory, occupation of parents, and incomes of parents. All data were collected by the 

satisfaction questionnaire with the reliability at 0.941 from the representative undergraduate 

students who stay in the sample rooms for a total of 252 rooms, which samples are derived by 

the method of stratified systematic sampling. Descriptive statistics were used to analyze the 

data are frequency, percentage, mean, and standard deviation. Inferential statistics were used to 

test the hypothesis of the differences in satisfaction classified by sex and incomes of parents are 

t test. While, the satisfaction classified by year of study, faculty, zone of dormitory, and 

occupation of parents are F test from analysis of variance. When the significant difference in 

satisfaction was found, we test the multiple comparison of mean by the method of Duncan’s 

multiple range test. The results of this research were as follows. The overall of satisfactions and 

each aspect, undergraduate students were satisfied on management of Thaksin University’s 

dormitory at Phatthalung campus at the moderate level. There was significant difference at 0.05 

level in satisfaction when classified by year of study and faculty but there was no significant 

difference in satisfaction when classified by sex, zone of dormitory, occupation of parents, and 

incomes of parents. 

 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ  การจัดการ  หอพัก  การทดสอบที  การทดสอบเอฟ 
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บทนํา 

กระบวนการพัฒนานิสิตใหมีคุณภาพเปนไป

ตามเปาหมายของแตละสถาบัน จําเปนตองมีระบบที่จะ

ชวยทําใหนิสิต ไดร ับการพัฒนาไปสูจุดมุงหมายของ

สถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหอพักนิสิตเป น

สวนหนึ่งของระบบกิจการนิสิต จึงนับเปนเครื่องมือ

สําคัญที่ชวยหลอหลอมพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิต ให

สามารถปรับตัว ใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี

ความสุข (พักตรวิภา, 2546) นอกจากน้ีหอพักยังมีสวน

สําคัญในการเปนแหลงสนับสนุนการศึกษาของนิสิตให

เปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ดังน้ันหอพักที่ดี

จึงควรมีลักษณะเปนทั้งศูนยศึกษาและอาศัยในเวลา

เดียวกัน (learning and living center) (มหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง, 2556) อยางไรก็ตาม นิสิตที่พัก

อาศัยอยูในหอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

สวนใหญมีความแตกตางกันทั้งภูมิลําเนา ฐานะ ความ

เปนอยู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ ทําให

อาจเ กิ ดปญห าการ ใ ช ชี วิต ในหอพั ก  อีกทั้ งกา ร

ดําเนินงานของหอพักนิสิตที่ผานมาไดประสบกับปญหา

การจัดการในหอพัก ซ่ึงปญหาที่เห็นไดชัดเจนเปนสวน
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ของการบริการ เชน จุดเช่ือมตออินเทอรเน็ตแบบไร

สายของหอพักมีไมทั่วถึง คอมพิวเตอรสําหรับการ

บริการมีไมเพียงพอตอจํานวนนิสิต บริการโทรศัพท

ภายในหอพักไมสามารถใชงานได นอกจากน้ียังพบ

ปญหานํ้าไมไหลติดตอกันหลายวัน โดยไมมีการสํารอง

นํ้าไว ทําใหนิสิตบางสวนตองเสียคาใชจายในการเชา

หอพกัภายนอกมหาวิทยาลัยช่ัวคราว จึงกอใหเกิดความ

เดือดรอนและความไมพึงพอใจตอการบริการของหอพัก 

ซ่ึงหอพักเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการดํารงชีวิตของ

นิสิต ถานิสิตมีปญหาดานที่พักอาศัยอาจสงผลใหไมมี

ความพรอมที่จะศึกษาเลาเรียน ดวยเหตุผลดังกลาว 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและเปรียบเทียบความ

พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นิ สิ ต ต อ ก า ร จั ด ก า ร ข อ ง ห อ พั ก 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จําแนกตามเพศ 

ระดับชั้นป คณะ โซนหอพัก อาชีพของผูปกครอง 

และรายไดของผูปกครอง โดยมีความคาดหวังเปน

อยางยิ่งวาผลจากการวิจัยครั้งน้ีจะสามารถใชเปนขอมูล

เบื้ องตน สํ าหรับ ผู บริหา รและ ผู ที่ เ ก่ี ย วข องของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ไดใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาหอพักใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก มีการ

บริการและสวัสดิการตางๆ มีการจัดกิจกรรมของหอพัก 

และ มีการดูแลรั กษาความปลอดภัยที่ เหมาะสม 

สอดคลองกับความตองการของนิสิต ซ่ึงจะทําใหนิสิต

เกิดการพัฒนาตนเองเปนบัณฑิตที่พึงประสงคและเปน

ประชากรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

นิสิตที่มีเพศ ระดับช้ันป คณะ โซนหอพัก 

อา ชีพของผู ปกครอง  และรายไดของ ผูปกครอง 

แตกตางกัน จะมีความพึงพอใจตอการจัดการของ

หอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แตกตาง

กัน 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรที่ ใชในการวิจัย  คือ นิสิตที่พัก

อาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต

พัทลุง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 หองพักละ 

1 คน จํานวน 676 หอง รวมขนาดประชากร คือ 676 

คน ตัวอยางที่ ใชในการวิจัย คือ นิสิตที่พักอาศัยใน

หอพักของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 252 คน ซ่ึง

คํานวณไดจากสูตรของยามาเน (Yamane’s formula) 

(ประชุม, 2552) เม่ือกําหนดระดับความคลาดเคล่ือนที่

ยอมรับไดไมเกินรอยละ 5 (e = 0.05) ดังน้ี 

 22
N 676n 251.30 252

1 Ne 1 676 0.05
   

 
 คน 

ขั้นตอนการวิจัยแสดงดังตอไปน้ี 

1. ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ (พักตรวิภา, 

2546; ดวงใจ, 2551; เกสรา, 2553; ชัชวาล, 2553; 

พัชรี, 2554; กอบกุล, 2555; สรัญญา, 2556) เพื่อ

จัดทําแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย 3 สวน คือ 

1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ประกอบดวยขอคําถาม ดังตอไปน้ี เพศ ระดับช้ันป 

คณะ โซนหอพัก อาชีพของผูปกครอง และรายไดของ

ผูปกครอง 

1.2 ความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการ

ของหอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แบง

ออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานกายภาพ จํานวน 13 ขอ 

ดานบริการและสวัสดิการ จํานวน 21 ขอ ดานกิจกรรม 

จํานวน 9 ขอ และดานความปลอดภัย จํานวน 8 ขอ 

ม ีล ักษณะประ เม ิน เป นมาตราส วนประมาณค า 

(rating scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) ซึ่งมี 5 

ระดับ (บุญชม, 2543) โดยที่ 5 หมายถึง มีความพึง

พอใจมากที่สุด และ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย

ที่สุด ตามลําดับ 
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1.3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการของ

หอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

2. เสนอแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 

3 ท าน ตรวจสอบความถู กต อง  เหมาะสม  โดย

ผูทรงคุณวุฒิแนะนําใหปรับในเรื่องการใชภาษา และ

ความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคของการ

วิจัย  

3.  ปรับปรุ ง แก ไขแบบสอบถามตามที่

ผูทรงคุณวุฒิแนะนําแลวนําไปทดลองใชกับนิสิตที่ไมใช

ตัวอยางของการวิจัย จํานวน 40 คน ไดมาโดยวิธีการ

ชักตัวอยางแบบบังเอิญ (accidental sampling) เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอง และคํานวณคาความเช่ือม่ัน

ของแบบสอบถาม ตามวิธีของครอนบาค โดยการหาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) (Cronbach, 

1951) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.941 

4. เก็บขอมูลภาคสนามจากการสอบถาม

นิสิตที ่เปนตัวอยางของการวิจัย  จํานวน 252 คน 

ไดมาโดยวิธีการ ชักตัวอยางแบบแบงช้ันอยางเปน

ระบบ (stratified systematic sampling) โดยเรียก 

“โซนของหอพัก” วาช้ันภูมิ (stratum) ประกอบดวย 4 

ช้ันภู มิ  และ เ รี ยก  “ห องพั ก” ว าหน วยปฐมภู มิ 

(primary unit) ชักตัวอยางหองพัก (หนวยปฐมภูมิ) 

ของแตละโซน (ช้ันภูมิ) ดวยวิธีการชักตัวอยางแบบมี

ระบบ (systematic sampling) ตามสัดสวนตอขนาด 

(proportional to size) ไดตัวอยางหองพักโซนที่ 1 

(พะยอม 1, 2) จํานวน 96 หอง, โซนที่ 2 (พะยอม 3, 

4) จํานวน 78 หอง, โซนที่ 3 (อินทนิล 1, 6) จํานวน 

25 หอง และโซนที่ 4 (อินทนิล 2, 3, 4, 5) จํานวน 53 

หอง จากน้ันเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามกับนิสิตที่เปน

ตัวแทนของแตละหองพัก หองพักละ 1 คน 

5. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน

แบบสอบถาม จัดทําคูมือลงรหัส และบันทึกขอมูล 

6 .  วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู ต อ บ

แบบสอบถามโดยใชความถี่และรอยละ (กัลยา, 2543; 

สุวิชาน, 2546; ชัชวาล, 2547; Sheridan and 

Lyndall, 2001) 

7. วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการ

วิจัย ดังน้ี 

7.1 วิเคราะหขอมูลเบื้องตนของความพึง

พอใจของนิสิตตอการจัดการของหอพัก มหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งรายดานและในภาพรวม 

โดยใชคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงแปล

ความหมายของคาเฉล่ียดังเกณฑตอไปน้ี (บุญชม, 

2543) คาเฉล่ีย 4.51–5.00 อยูในเกณฑพึงพอใจมาก

ที่สุด คาเฉล่ีย 3.51–4.50 อยูในเกณฑพึงพอใจมาก 

คาเฉล่ีย 2.51–3.50 อยูในเกณฑพึงพอใจปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.51–2.50 อยูในเกณฑพึงพอใจนอย และ

คาเฉล่ีย 1.00–1.50 อยูในเกณฑพึงพอใจนอยที่สุด 

7.2 ตรวจสอบการแจกแจงปกติและ

ความแปรปรวนคงที่ของความพึงพอใจในภาพรวมตอ

การจัดการของหอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต

พัทลุง จําแนกตามเพศ ระดับช้ันป คณะ โซนหอพัก 

อาชีพของผูปกครอง และรายไดของผูปกครอง โดยใช

การทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียรนอฟ (Kolomorov-

Smirnov test) และการทดสอบเอฟ (F test) ของ 

เลวีนภายใตการใชมัธยฐาน (Levene test based on 

median) ตามลําดับ (กัลยา, 2543; สุวิชาน, 2546; 

ชัชวาล, 2547; Sheridan and Lyndall, 2001) 

7 .3  เปรี ย บ เที ยบความพึ งพอใจ ใน

ภาพรวมตอการจัดการของหอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตพัทลุง จําแนกตามตัวแปรอิสระที่มี 2 ระดับ 

ไดแก เพศ และรายไดของผูปกครอง ดวยการทดสอบที 

(t test) ในกรณีที่ขอมูลมีการแจกแจงปกติ (กัลยา, 

2545) หรือดวยการทดสอบวิลคอกซัน-แมน-วิทนีย ยู 

(Wilcoxon-Mann-Whitney U test) ในกรณีที่ขอมูล
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ไมมีการแจกแจงปกติ (วิสาข, 2545; Wasserman, 

2007) 

7 .4  เปรี ย บ เที ยบความพึ งพอใจ ใน

ภาพรวมตอการจัดการของหอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตพัทลุง จําแนกตามตัวแปรอิสระที่มีมากกวา 2 

ระดับ ไดแก ระดับช้ันป คณะ โซนหอพัก และอาชีพ

ของผูปกครอง ดวยการทดสอบเอฟของการวิเคราะห

ความแปรปรวน (analysis of variance: ANOVA) ใน

กรณีที่ขอมูลมีการแจกแจงปกติ ( จิราวัลย , 2552; 

Montgomery, 2005) หรือดวยการทดสอบครัสกาล-

วอลลิส (Kruskal-Wallis test) ในกรณีที่ขอมูลไม มี

การแจกแจงปกติ (วิสาข, 2545; Wasserman, 2007) 

หากพบวาความพึงพอใจมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ จะทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการ

ทดสอบพหุพิสัยของดันแคน (Duncan’s multiple 

range test) (จิราวัลย, 2552; Montgomery, 2005) 

 

ผลการวิจัย 

ผลการ วิเคราะห ขอมูลทั่ วไปของผู ตอบ

แบบสอบถาม 252 คน พบวา สวนใหญเปนนิสิตหญิง 

จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 79.37 ศึกษาอยูช้ันปที่ 

1 จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 29.76 ศึกษาอยูคณะ

วิทยาศาสตร จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 61.11 

พักอาศัยอยูหอพักโซนที่ 1 จํานวน 96 คน คิดเปนรอย

ละ 38.10 ผูปกครองมีอาชีพรับจาง/เกษตรกร จํานวน 

170 คน คิดเปนรอยละ 67.46 และมีรายไดของ

ผูปกครองเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 25,000 บาท จํานวน 

204 คน คิดเปนรอยละ 80.95 ผูตอบแบบสอบถามได

เสนอแนะเก่ียวกับการจัดการของหอพัก มหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มากที่สุดในเรื่อง ควรเพิ่มจุด

เ ช่ือมต อ อินเทอร เ น็ตแบบไร สายภายในหอพั ก 

รองลงมา คือ ควรปรับปรุงระบบการสํารองนํ้า และ

ระบบโทรศัพทภายในหอพัก รวมถึงควรซอมแซม

โทรทัศนภายในหอพักบางหอพักที่เกิดการชํารุด 

ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของความพึง

พอใจของนิสิตตอการจัดการของหอพัก มหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แสดงดังตารางที่ 1 ซ่ึงพบวา 

ในภาพรวมและรายดาน ทั้ง 4 ดาน คือ ดานกายภาพ 

ดานบริการและสวัสดิการ ดานกิจกรรม และดานความ

ปลอดภัย นิสิตมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

ผลการตรวจสอบการแจกแจงปกติและความ

แปรปรวนคงที่ของความพึงพอใจในภาพรวมตอการ

จัดการของหอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

จําแนกตามเพศ ระดับช้ันป คณะ โซนหอพัก อาชีพของ

ผูปกครอง และรายไดของผูปกครอง โดยใชการทดสอบ

โคลโมโกรอฟ-สเมียรนอฟ และการทดสอบเอฟของ 

เลวีนภายใตการใชมัธยฐาน แสดงดังตารางที่ 2 ซ่ึงพบวา 

ขอมูลความพึงพอใจ จําแนกตามตัวแปรอิสระทุกตัว มี

การแจกแจงปกติและมีความแปรปรวนคงที่ ดังน้ันการ

ทดสอบสมมติฐานความแตกตางของความพึงพอใจใน

ภาพรวม จําแนกตามตัวแปรอิสระตาง ๆ สามารถสรุป

สถิติทดสอบไดวา ความพึงพอใจ จําแนกตามเพศ และ

รายไดของผูปกครอง ควรใชการทดสอบทีแบบ 2 

ประชากร เปนอิสระกัน และมีความแปรปรวนคงที่ 

(independent t test with constant variance) 

ความพึงพอใจ จําแนกตามระดับช้ันป คณะ โซนหอพัก 

และอาชีพของผูปกครอง ควรใชการทดสอบเอฟของ

การวิเคราะหความแปรปรวน ไดผลการทดสอบ

สมมติฐานแสดงดังตารางที่ 3 ซ่ึงพบวา นิสิตแตละช้ันป 

และแตละคณะมีความพึงพอใจในภาพรวมแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ขณะที่นิสิตที่มีเพศ โซน

หอพัก อาชีพของผูปกครอง และรายไดของผูปกครอง 

แตกตางกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมไมแตกตางกัน 

และเม่ือทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูของ

ความพึงพอใจของนิสิตแตละช้ันป และแตละคณะ โดย
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วิธีการทดสอบพหุพิสัยของดันแคน ไดผลการทดสอบ

แสดงดังตารางที่ 4 และ 5 พบวา นิสิตช้ันปที่ 1 มีความ

พึงพอใจสูงที่สุด อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ขณะที่

นิสิตช้ันปที่อ่ืน ๆ มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน และ

นิสิตที่ศึกษาอยูคณะวิทยาศาสตร  คณะวิทยาการ

สุขภาพและการกีฬา และคณะนิติศาสตร มีความพึง

พอใจไมแตกตางกัน แตจัดอยูในกลุมที่มีความพึงพอใจ

สูงกวานิสิตที่ศึกษาอยูคณะเทคโนโลยีและการพัฒนา

ชุมชน และคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ที่ มี

ความพึงพอใจไมแตกตางกัน เชนกัน 
 

ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการของหอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

ความพึงพอใจ X  S.D. แปลผลคาเฉลี่ย 

ดานกายภาพ 3.14 0.57 ปานกลาง 

ดานบริการและสวัสดิการ 2.92 0.67 ปานกลาง 

ดานกิจกรรม 3.35 0.73 ปานกลาง 

ดานความปลอดภัย 3.36 0.81 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.12 0.61 ปานกลาง 
 

ตารางท่ี 2 การตรวจสอบการแจกแจงปกติและความแปรปรวนคงที่ของความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดการ

ของหอพัก จําแนกตามตัวแปรอิสระ 

ตวัแปรอสิระ 

การแจกแจงปกต ิ ความแปรปรวน สถติสิาํหรบั 

การเปรยีบเทยีบ 

คาเฉลีย่ 

Kolmogorov- 

Smirnov 
p-value Levene p-value 

เพศ 
ชาย 0.095 0.200* 

0.371 0.543 t 
หญิง 0.047 0.200* 

ระดับช้ันป 

ช้ันปที่ 1 0.058 0.200* 

2.210 0.088 F 
ช้ันปที่ 2 0.066 0.200* 

ช้ันปที่ 3 0.088 0.200* 

ช้ันปที่ 4 0.053 0.200* 

คณะ 

วิทยาศาสตร 0.050 0.200* 

0.424 0.736 F 
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 0.136 0.136 

วิทยาการสุขภาพและการกีฬา 0.073 0.200* 

นิติศาสตร 0.167 0.200* 

โซนหอพัก 

โซนที่ 1 (พะยอม 1, 2) 0.081 0.126 

0.266 0.850 F 
โซนที่ 2 (พะยอม 3, 4) 0.059 0.200* 

โซนที่ 3 (อินทนิล 1, 6) 0.092 0.200* 

โซนที่ 4 (อินทนิล 2, 3, 4, 5) 0.093 0.200* 

อาชีพของผูปกครอง 

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0.082 0.200* 

0.804 0.449 F 
พนักงานบริษัทเอกชน/ 

ประกอบธุรกิจ/คาขาย 
0.070 0.200* 

รับจาง/เกษตรกร 0.044 0.200* 

รายไดของผูปกครอง 
ไมเกิน 25,000 บาท 0.045 0.200* 

2.554 0.111 t 
มากกวา 25,000 บาท 0.094 0.200* 

*This is a lower bound of the true significance. 
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ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดการของหอพัก จําแนกตามตัวแปร

อิสระ 

ตัวแปรอสิระ n X  S.D. 
แปลผล 

คาเฉลี่ย 
สถิตทิดสอบ p-value 

เพศ 
ชาย 52 3.02 0.70 ปานกลาง 

t = -1.364 0.174 
หญิง 200 3.15 0.58 ปานกลาง 

ระดับช้ันป 

ช้ันปที่ 1 75 3.39 0.51 ปานกลาง 

F = 9.150 0.000* ช้ันปที่ 2 74 3.06 0.68 ปานกลาง 

ช้ันปที่ 3 45 3.08 0.51 ปานกลาง 

ช้ันปที่ 4 58 2.87 0.57 ปานกลาง 

คณะ 

วิทยาศาสตร 154 3.18 0.55 ปานกลาง 

F = 4.154 0.007* เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 32 2.80 0.67 ปานกลาง 

วิทยาการสุขภาพและการกฬีา 51 3.08 0.65 ปานกลาง 

นิติศาสตร 15 3.32 0.62 ปานกลาง 

โซนหอพัก 

โซนที ่1 (พะยอม 1, 2) 96 3.23 0.55 ปานกลาง 

F = 2.503 0.060 โซนที ่2 (พะยอม 3, 4) 78 3.13 0.58 ปานกลาง 

โซนที่ 3 (อินทนิล 1, 6) 25 2.92 0.63 ปานกลาง 

โซนที่ 4 (อินทนิล 2, 3, 4, 5) 53 3.01 0.69 ปานกลาง 

อาชีพของผูปกครอง 

รับราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ 35 3.04 0.49 ปานกลาง 

F = 1.841 0.161 พนักงานบริษัทเอกชน/ประกอบธุรกิจ/คาขาย 47 3.00 0.64 ปานกลาง 

รับจาง/เกษตรกร 170 3.17 0.61 ปานกลาง 

รายไดของผูปกครอง 
ไมเกิน 25,000 บาท 204 3.11 0.58 ปานกลาง 

t = -0.276 0.783 
มากกวา 25,000 บาท 48 3.14 0.72 ปานกลาง 

* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

ตารางท่ี 4 การทดสอบความแตกตางเปนรายคูของความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดการของหอพัก จําแนก

ตามนิสิตแตละช้ันป โดยวิธีการทดสอบพหุพิสัยของดันแคน 
ระดับชัน้ป (คาเฉลีย่) ชัน้ปที่ 2 (3.0641) ชัน้ปที่ 3 (3.0802) ชัน้ปที่ 4 (2.8736) 

ชัน้ปที่ 1 (3.3869) 0.3228* 0.3067* 0.5133* 

ชัน้ปที่ 2 (3.0641)  -0.0161 0.1905 

ชัน้ปที่ 3 (3.0802)   0.2066 

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

ตารางท่ี 5  การทดสอบความแตกตางเปนรายคูของความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดการของหอพัก จําแนก

ตามนิสิตแตละคณะ โดยวิธีการทดสอบพหุพิสัยของดันแคน 
คณะ (คาเฉลี่ย) เทคโนฯ (2.8039) วทิยาการสขุภาพฯ (3.0777) นติิศาสตร (3.3150) 

วทิยาศาสตร (3.1794) 0.3755* 0.1017 -0.1356 

เทคโนฯ (2.8039)  -0.2738 -0.5111* 

วทิยาการสขุภาพฯ (3.0777)   -0.2373 

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 42 ฉบับที่ 4 863 

 

 

สรุปผลการวิจัยและวิจารณผล 

การวิจัยครั้งน้ี พบวา นิสิตมีความพึงพอใจตอ

การจัดการของหอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต

พัทลุง ในภาพรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน คือ ดาน

กายภาพ ดานบริการและสวัสดิการ ดานกิจกรรม และ

ดานความปลอดภัย จัดอยูเพียงระดับปานกลางเทาน้ัน 

โดยนิสิตที่มีเพศ โซนหอพัก อาชีพของผูปกครอง และ

รายไดของผูปกครอง แตกตางกัน มีความพึงพอใจใน

ภาพรวมไมแตกตางกัน ขณะที่นิสิตแตละชั้นป และ

แตละคณะมีความพึงพอใจในภาพรวมแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ซ่ึงนิสิตช้ันปที่ 1 และ

นิสิตที่ศึกษาอยูคณะวิทยาศาสตร  คณะวิทยาการ

สุขภาพและการกีฬา และคณะนิติศาสตร มีความพึง

พอใจตอการจัดการของหอพักสูงที่สุด อยางมีนัยสําคัญ

ที่ระดับ 0.05 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการ

ของหอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พบวา 

มีความสอดคลองกับงานวิจัยของพักตรวิภา (2546) ที่

พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมของนิสิตที่มีตอการ

ใหบริการหอพัก มหาวิทยาลัยบูรพา อยูในระดับปาน

กลาง และมีความสอดคลองกับงานวิจัยของสรัญญา 

(2556) ที่พบวา ความตองการในภาพรวมของนิสิตที่

มีตอการบริการดานหอพัก มหาวิทยาลัยนเรศวร อยูใน

ระดับปานกลางเชนกัน ทั้งน้ีที่มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตพัทลุง ยังไมสามารถทําใหนิสิตมีความพึง

พอใจตอการจัดการของหอพัก อยูในระดับมากถึงมาก

ที่สุดได อาจเน่ืองมาจากขอจํากัดของงบประมาณใน

หนวยงานของรัฐ ทําใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเก่ียวกับ

หอพักไดไมตรงตามความตองการของนิสิต ปญหาของ

การจัดการในเรื่องจุดเช่ือมตออินเทอรเน็ตแบบไรสายมี

ไมทั่วถึง โทรทัศนและโทรศัพทภายในหอพัก รวมถึง

โทรศัพทสาธารณะชํารุด ไมมีหองอานหนังสือในบาง

หอพัก การบริการนํ้าดื่มที่ไมสะอาดและไมเพียงพอ

ตอจํานวนนิสิต สถานที่จอดรถมีไมเพียงพอ ไมมีการ

สํารองนํ้าไวในกรณีที่ นํ้าไมไหลติดตอกันหลายๆ วัน 

ปญหาความสะอาดภายในหอพัก เชน มีหนูทั้งใน

หองพักและบริเวณรอบหอพัก อีกทั้งแนวทางการ

บริหารงาน นโยบาย และแผนการดําเนินงานของ

หอพ ัก ย ัง ข า ดควา ม เห มาะส ม  เ ช น  น ิส ิต ต อ ง

ดําเนินการขอคืนเง ินค าประกันของเส ียหายทุกป

การศ ึกษา และจ าย เง ินคาประกันใหมเ ม่ือเปดป

การศึกษาถัดไป ทําใหนิสิตไมไดรับความสะดวกที่ตองมี

การขอเงินคืนและจายใหม รวมถึงการขอเงินคืนแตละ

ครั้งจะใชเวลานาน ดังน้ันผูบริหารและผูที่เก่ียวของของ

มหาวิทยาลัยควรตระหนักถึงปญหาที่พบในครั้งน้ี เพื่อ

นําไปปรับปรุงคุณภาพของหอพักใหดียิ่งขึ้นตอไป 

จากผลการทดสอบสมมติฐานความแตกตาง

ของความพึงพอใจในภาพรวมสามารถอภิปรายผล ได

ดังน้ี การเปรียบเทียบความพึงพอใจ จําแนกตามเพศ 

พบวา ความพึงพอใจไมแตกตางกัน ถึงแมวาความพึง

พอใจของนิสิตเพศหญิงจะสูงกวาความพึงพอใจของ

นิสิตเพศชาย แตมีคาเฉล่ียมากกวาเพียงเล็กนอยเทาน้ัน 

รวมถึงความพึงพอใจของนิสิตทั้งเพศชายและหญิงจัด

อยูในระดับปานกลางเทากัน ผลการศึกษาครั้ง น้ีไม

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเน่ืองมาจากยุคสมัยใน

ปจจุบันปลูกฝงในเรื่องของความเทาเทียมกัน ทั้งทาง

ความคิด การแสดงออก และความเปนอยู ดังน้ันนิสิต

เพศชายและหญิงจึงมีความตองการและความพึงพอใจ

ในความสะดวกสบายจากการจัดการของหอพักไม

แตกตางกัน อยางไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้มีความ

สอดคลองกับงานวิจัยของกอบกุล (2555) และสรัญญา 

(2556) ที่พบวานิสิตเพศชายและหญิง มีความตองการ

บริการใหคําปรึกษา และการบริการของหอพักไม

แตกตางกัน การเปรียบเทียบความพึงพอใจ จําแนก

ตามระดับช้ันป พบวา ความพึงพอใจมีความแตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สามารถเรียงลําดับ
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ความพึงพอใจของนิสิตแตละช้ันปจากมากไปหานอยได

เปน ช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 3 ช้ันปที่ 2 และช้ันปที่ 4 โดย

นิสิตช้ันปที่ 1 มีความพึงพอใจสูงกวานิสิตช้ันปอ่ืนๆ 

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาครั้ง น้ี

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเน่ืองมาจากนิสิตช้ันป

ที่ 1 เพิ่งยายเขามาพักอาศัยอยูในหอพัก ยังไมไดทราบ

วิธีการจัดการของหอพักมากเทาไรนัก จึงยังไมพบ

ปญหาของการดํา เ นินงานภายในหอพัก  รวมถึ ง

มหาวิทยาลัยไดคํานึงถึงการปรับตัวของนิสิตช้ันปที่ 1 

เพื่อใหสามารถอยูกับสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย

ได จึงอาจใหความสนใจกับนิสิตช้ันปที่ 1 เปนพิเศษ ทํา

ใหนิสิตไดรับความสะดวกสบายจากการอาศัยและการ

ใชชีวิตในหอพักมากกวานิสิตช้ันปอ่ืน ๆ ที่พักอาศัยอยู

ในหอพักมาเปนเวลานานกวา อยางไรก็ตามความพึง

พอใจของนิสิตทุกช้ันปจัดอยูในระดับปานกลางเทากัน 

ผลการศึกษาครั้งน้ีมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ

พักตรวิภา (2546) ที่พบวา นิสิตที่มีระดับช้ันปแตกตาง

กัน  มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต อ กา ร ใ ห บ ริ ก า ร ห อ พั ก 

มหาวิทยาลัยบูรพา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่

ระดับ 0.05 การเปรียบเทียบความพึงพอใจ จําแนก

ตามคณะ พบวา ความพึงพอใจมีความแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สามารถเรียงลําดับ

ความพึงพอใจของนิสิตแตละคณะจากมากไปหานอย

ได เปน คณะนิติศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะ

วิทยาการสุขภาพและการกีฬา และคณะเทคโนโลยีและ

การพัฒนาชุมชน โดยนิสิตที่ศึกษาอยูคณะวิทยาศาสตร 

คณะ วิทยาการ สุขภาพและการ กีฬา และคณ ะ

นิติศาสตร  จัดอยู ในกลุมที่ มีความพึงพอใจตอการ

จัดการของหอพักสูงที่สุด อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษาครั้งน้ีเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจ

เน่ืองมาจากแผนการเรียน ชีวิตความเปนอยู ลักษณะ

นิสัย หรือความชอบของนิสิตแตละคณะมีความ

แตกตางกัน รวมถึงนิสิตบางคณะที่ มีฐานะดี ยอม

ตองการหอพักที่มีคุณภาพดี เหมาะสมกับฐานะของ

ตนเอง จึงสงผลใหความพึงพอใจตอการจัดการของ

หอพักมีความแตกตางกัน อย างไรก็ตามความพึง

พอใจของนิสิตทุกคณะจัดอยูในระดับปานกลางเทากัน 

ผลการศึกษาครั้งน้ีมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ

ดวงใจ (2551) ที่พบวา นักศึกษาแตละคณะที่ใชบริการ

ของหอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มี

ความพึงพอใจตอการใชบริการแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 การเปรียบเทียบความพึงพอใจ 

จําแนกตามโซนหอพัก พบวา ความพึงพอใจไมแตกตาง

กัน ผลการศึกษาครั้งน้ีไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

อาจเน่ืองมาจากแตละโซนหอพักของมหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีสภาพแวดลอมไมแตกตางกัน

มากนัก รวมถึงความสะดวกสบาย ส่ิงอํานวยความ

สะดวก การบริการและสวัสดิการ การจัดกิจกรรมของ

แตละโซนหอพัก และการดูแลรักษาความปลอดภัยของ

หอพักแตละโซนไมแตกตางกัน จึงสงผลใหความพึง

พอใจตอการจัดการของหอพักไมมีความแตกตางกัน 

ผลการศึกษาครั ้งนี ้มีความขัดแยงกับงานวิจัยของ

พักตร ว ิภ า (2546) ที ่พบวา  นิส ิตที ่อยู โ ซนหอพ ัก

แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการหอพัก 

มหาวิทยาลัยบูรพา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่

ระดับ 0.05 ซ่ึงความขัดแยงของผลการวิจัยน้ีอาจเกิด

จากส ภ าพ พื้ นที่ ข อ ง มห า วิทย า ลั ย ทั ก ษิ ณ แล ะ

มหา วิทย า ลั ยบู ร พ า  มี ค วามแตกต า ง กัน  กา ร

เปรียบเทียบความพึงพอใจ จําแนกตามอาชีพของ

ผูปกครอง พบวา ความพึงพอใจไมแตกตางกัน ผล

การศึกษาครั้งน้ีไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจ

เ น่ืองมาจากนิสิตที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ มี

ผูปกครองประกอบอาชีพรับจาง/เกษตรกร ขณะที่

ผูปกครองที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ มีเพียงสวนนอย ดังน้ัน

จึงอาจไมเห็นความแตกตางกันของความพึงพอใจ เม่ือ

จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง ผลการศึกษาครั้งน้ีมี
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ความขัดแยงกับงานวิจัยของเกสรา (2553) ที่พบวา 

อาชีพเปนปจจัยหน่ึงที่มีผลในการเลือกเชาหอพัก อยาง

มี นั ย สํ าคัญที่ ร ะ ดั บ  0 .05 ซ่ึ ง ค วามขั ด แย ง ของ

ผลการวิจัยน้ีอาจเกิดจากหนวยตัวอยางที่นํามาศึกษามี

ความแตกตางกัน การเปรียบเทียบความพึงพอใจ 

จําแนกตามรายไดของผูปกครอง พบวา ความพึงพอใจ

ไมแตกตางกัน ผลการศึกษาครั้ ง น้ีไม เปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้ ง ไว อาจเ น่ืองมาจากคาหอพักของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ไมสูงมากนัก 

ดังน้ันรายไดของผูปกครองทั้ง 2 กลุม คือ ไมเกิน 

25,000 บาท หรือมากกวา 25,000 บาท จึงไมสงผลให

นิสิตมีความพึงพอใจตอการจัดการของหอพักแตกตาง

กัน ผลการศึกษาครั้งน้ีมีความสอดคลองกับงานวิจัย

ของพัชรี (2554) ที่พบวา การตัดสินใจเชาหอพักใน

ภาพรวม จําแนกตามรายไดของผูปกครองตอเดือนไม

แตกตางกัน 

จากผลการศึกษาครั้งน้ี มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตพัทลุง ควรจะใหความสนใจกับการจัดการของ

หอพักใหมีประสิทธิภาพมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 

เพื่อใหนิสิตมีความประทับใจในการพักอาศัยอยู ใน

หอพัก และดําเนินชีวิตภายในหอพักไดอยางมีความสุข

ยิ่ งขึ้นตอไป โดยประเด็นที่ นิ สิตคิดวาหอพักของ

มหาวิทยาลัยควรไดรับการปรับปรุงเปนเรื่องแรก คือ 

การบริการอินเทอรเน็ตเครือขายไรสาย สําหรับ

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยขอเสนอแนะ

ดังน้ี ควรมีการศึกษาโดยใชขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อใหได

ขอมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นในการเพิ่มความสมบูรณของ

เน้ือหา และควรมีการศึกษาเรื่องที่พักอาศัยของนิสิต

อย างต อ เ นื่อง เพื ่อจะได ทราบการ เป ลี ่ยนแปลง

ตางๆ ตลอดเวลาในการวางแผนจัดการเรื่องที่พัก

นิสิตใหสอดคลองกับสภาพสังคมทีเ่ปล่ียนไป 
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