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บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารูปแบบการกระจายตัวของหอพักในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง รวม

ไปถึงจำนวนที่ตั้งของหอพัก และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกพักอาศัยหอพักของนักศึกษา เพื่อให้ทราบถึงความ
ต้องการในการตัดสินใจเลือกพักอาศัยหอพักที่นักศึกษาต้องการในการศึกษารูปแบบการกระจายตัวของหอพักใน
พื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยทำการศึกษาเก็บพิกัดหอพัก อพาร์ทเมนท์ และแมนชั่น ทั้งหมด 175 แห่ง โดย
หอพักจำนวน 90 แห่ง อพาร์ทเมนท์ จำนวน 62 แห่ง และแมนชั่น จำนวน 23 แห่ง โดยหอพักแบ่งเป็นประเภท
หอพักหญิง จำนวน 21 แห่ง และหอพักรวม 154 แห่ง ซึ่งผลจากการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะการกระจายตัวของ
หอพักมีการกระจายแบบเป็นระบบและระเบียบ (Uniform Distribution) ค่าของดัชนีมากกว่า 2.58 จุดต่าง ๆ จะ
กระจายอยู่ทั่วพื้นที่และระยะห่างระหว่างจุดหนึ่งกับจุดอื่นข้างเคียงใกล้ที่สุดของทุกจุดจะประมาณได้เท่า ๆ กัน ส่วน
ใหญ่จะกระจายอยู่ในพื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และบริเวณมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมทั้งสร้างระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกหอพักในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขารูปช้างผ่านรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น 
คำสำคัญ : หอพัก, การกระจายตัวของหอพัก, เว็บแอปพลิเคชั่น 
 

Abstract  
This research aims to find the distribution pattern of dormitories in Khao Rup Chang 

Municipality area.  Including the number of dormitories And factors influencing student dormitory 
selection In order to know the need to decide to live in a dormitory that students want to study 
the distribution patterns of dormitories in the Municipality of Khao Rup Chang Municipality By 
studying the collection of 175 dormitories, apartments and mansions, with 90 dormitories, 62 
apartments and 23 mansions.  The dormitory is divided into 21 female dormitories and 154 
dormitories. The results of the analysis showed that the distribution of dormitories is systematically 
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distributed and organized ( Uniform Distribution) .  The value of the index is more than 2. 58.  The 
points are scattered throughout the area and the distance between one point and the other side 
of the closest side of every point is approximately equal.  And the area of Thaksin University As 
well as creating a decision support system for choosing a dormitory in the Municipality of Khao Rup 
Chang Municipality through the form of web application. 
Keyword: dormitory, the pattern, web application 
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1. บทนำ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ และเป็นสถาบันที่มี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ตั้งแต่ยังมีฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑล จนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ดังเช่นปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
มีนักศึกษาและบุคลากรรวมทั้งประชาชนทั่วไปในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงรอบมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก ในปี พ.ศ. 
2559 มีนักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทั้งหมดจำนวน 12,132 คน ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 11,862 
คน และปี พ.ศ. 2561 จำนวน 11,795 คน (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา , 
2561) ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มาศึกษาต่อเป็นคนต่างพ้ืนท่ีจึงมักประสบปัญหาในการเลอืกที่อยู่อาศัยหรอืหอพัก ด้วย
เหตุนี้หอพักจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการหอพักที่มีความมั่นคง
ปลอดภัยและอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเพื่อความสะดวกในการเดินทางรวมถึงราคาของหอพักท่ีเหมาะสม  

หอพักเอกชนยังเป็นที่ต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัย เนื่องจากหอพักท่ีทางมหาวิทยาลัยมีให้รองรับไม่
เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา นักศึกษามีจำนวนมากขึ้นจึงทำให้มีผู้ประกอบการจำนวนมากที่ลงทุนทำ
กิจการหอพักเอกชน ซึ่งการเลือกทำเลที่ตั้งในการก่อสร้างหอพักก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของผู้ประกอบการ 

จากปัญหาและความสำคัญดังที่กล่าวมา การศึกษานี้จึงมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อศึกษาถึงการกระจายตัว
ของหอพักในพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อพิจารณาถึงรูปแบบการกระจายตัวและศึกษาขอบเขตการให้บริการ
ของหอพักเพื่อพิจารณาครอบคลุมไปยังพื้นที่ต่าง ๆ บริเวณรอบมหาวิทยาลัยว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใด รวมไปถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการหอพักของนักศึกษา ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะสามารถนำไปใช้เป็น
แนวทางสำหรับผู้ประกอบการเพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับหอพักของตนเอง หรือการขยายกิจการไปยังพื้นที่อื่น 
ๆ ได้ตามความต้องการของกลุ่มผู้ที่เข้ามาเช่าหอพัก ทั้งนี้ในการศึกษาทิศทางในการกระจายตัวของอาคารทำให้เห็น
ภาพรวมถึงปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดหอพักทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสามารถนำมาวิเคราะห์ปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการกระจายตัวของหอพักในเชิงพื้นที่ 

การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาการกระจายตัวของหอพักในพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยศึกษาอาคาร
ประเภทหอพัก อพาร์ทเมนท์ และแมนชั่น เก็บข้อมูลโดยการลงพื้นที่เพื่อเก็บค่าพิกัดหอพักโดยใช้เครื่อง GPS และ
นำมาวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกับ
ทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานและการวางผังเมือง เพื่อวิเคราะห์ดูทิศทางการกระจายตัวของหอพักและหาปัจจัยที่มิอิทธพิล
ต่อการเลือกหอพักของนักศึกษาโดยการจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาและเพื่อสร้างระบบสนับสนุน
การตัดสินใจในการเลือกหอพักผ่านรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
2.1 เพื่อทราบถึงรูปแบบการกระจายตวัของหอพักในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
2.2 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกพักอาศัยหอพักของนักศึกษา 
2.3 เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการตัดสนิใจในการเลือกหอพักผ่านรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น 
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3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
การวิจัยครั้งนี้ผู้จัดทำได้ทำการสำรวจหอพักในพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำฐานข้อมูล เพื่อศึกษารูปแบบการกระจายตัวของหอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โดยใช้คำสั่ง (Average nearest neighbor) โดยแสดงผลออกมาในรูปแบบของแผนที่ และจัดทำแบบสอบถามเพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกพักอาศัยหอพักของนักศึกษา เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือก
หอพักผ่านรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น 

การวิจัยครั้งนี้ได้นำความรู้ เทคนิค และวิธีการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ งานในส่วนต่าง ๆ 
ทั้งในการหาพิกัดตำแหน่งของหอพัก วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และรูปแบบการกระจายตัวของหอพัก ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา ดังนี ้

ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) เป็นข้อมูลที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (Georeference data) ของ
รูปลักษณ์ของพื้นที่ (Graphic feature) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1) ข้อมูลทิศทางหรือข้อมูลเวคเตอร์ (Vector data) มี 3 ลักษณะด้วยกัน คือ 
จุด (Points) ใช้อ้างอิงถึงตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ ในแผนที่ที่มีที ่ตั้งเฉพาะ 

เจาะจงหรือมีเพียงตำแหน่งเดียว เช่น ที่ตั ้งหมู่บ้าน โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อน้ำ เสาไฟ อาคาร 
สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น 

เส้น (Arc or Lines) เป็นชุดของจุดที่เรียงต่อกัน โดยใช้แทนลักษณะที่เป็นเส้น 
เช่น ถนน แม่น้ำ คลองชลประทาน แนวสายส่งไฟฟ้า และเส้นชันความสูง เป็นต้น 

เส้นรอบปิด (Area or Polygons) เป็นเส้นรอบรูปปิด ใช้แทนลักษณะที ่เป็น 
ขอบเขตหรือพ้ืนท่ี มาตราส่วนแผนท่ีจะเป็นตัวกำหนดว่าจะแทนปรากฏการณ์บนโลกด้วยพื้นที่หรือไม่ 

ตัวอย่างรูปแบบพื้นที่ ได้แก่ ขอบเขตการปกครอง (Political boundary) การใช้
ประโยชน์ที่ดิน (Land use) ชุดดิน (Soil Series) ขอบเขตลุ่มน้ำ (Basin boundary) ขอบเขตพื้นที่จัดรูปที่ดิน / 
กรรมสิทธ์ิที่ดิน เป็นต้น (เอกรักษ์, 2551) 

2) ข้อมูลตารางกริดหรือข้อมูลราสเตอร์ (Raster data) จัดเก็บข้อมูลเป็นลักษณะ 
ตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็ก ๆ (Grid or Pixel) เท่ากันและต่อเนื่องกัน เป็นแนวแกน X แกน Y ลักษณะ การจัดเก็บ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยโครงสร้างแบบ Raster นี้ จะแทนค่าของข้อมูลจากพื้นที่จริงลงใน จุดภาพเลย ซึ่งในแต่ละ Grid 
จะเก็บได้เพียง 1 ค่าเท่านั้น 

3.1 แนวความคิดด้านการกระจายตัว 
แนวคิดการวัดการกระจายของสิ่งต่าง ๆ ในพื้นที่ลักษณะการกระจายของสิ่งต่าง ๆ บนพื้นโลก พิจารณา

จากการกระจาย 2 ลักษณะ คือ ความหนาแน่น (Dense) และการกระจาย (Sperse) โดยนำวิธีการทางคณิตศาสตร์
และสถิติมาใช้อธิบายลักษณะการกระจายตัวหรือการรวมตัวของสิ่งต่าง ๆ ทำให้ มีความถูกต้องมากขึ้น ลักษณะการ
กระจายพื้นฐานมี 3 ประการ 

1) การกระจายที่เป็นระบบระเบียบ (Uniform distribution) โดยที่ระยะห่างจาก
จุดหนึ่งกับจุดหนึ่งข้างเคียงที่อยู่ใกล้ที่สุดของทุกจุดที่ทำการศึกษาจะมีระยะโดยประมาณเท่ากัน 

2) การกระจายแบบทั ่วไป (Random distribution) จุดต่าง ๆ จะกระจายอยู่
โดยทั่วไปในพ้ืนท่ีศึกษา 
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3) การกระจายแบบเป็นกลุ ่มก้อน (Clustered distribution) โดยที ่ระยะห่าง
ระหว่างจุดใดจุดหนึ่งกับจุดอื่นข้างเคียงค่อนข้างสั้นและที่อาจพบได้คือพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนเป็นส่วนใหญ่ของพื้นที่
ศึกษาจะไม่มีจุดปรากฏอยู่เลย 

การวัดการกระจายตัวมีลักษณะเป็นจุดค่าการกระจายออกมาในรูปแบบดัชนี เรียกว่า ดัชนีของจุดอื่น
ข้างเคียงใกล้ที่สุด (Nearest Neighbor Index) โดยค่าดัชนีเริ่มตั้งแต่ 0 - 2.5 โดยค่า 0 จะบอกถึงลักษณะการ
กระจายเป็นกลุ่มก้อน ถ้าค่าดัชนีเข้าใกล้ 1 จะบอกถึงการกระจายตัวแบบทั่วไป ถ้าค่าดัชนีเข้าใกล้ 2.15 จะบอกที่
เป็นการกระจายที่เป็นระบบระเบียบ 

ค่าดัชนีของจุดอื่นข้างเคียงใกล้ที่สุดสามารถคำนวณได้จากสมการดังนี้ 
 R=Dobs / Dran 
 เมื่อ R คือ ค่าดัชนี Nearest Neighbor 
 Dobs คือ ระยะทางโดยเฉลี่ยจากจุดต่าง ๆ ไปยังจุดที่ใกล้ที่สุด 
 (หาได้จากการรวมระยะห่างท่ีวัดได้ทั้งหมด แล้วหารด้วยจำนวนคู่ของจุดที่วัด) 
 Dran คือ ระยะทางโดยเฉลี่ยของจุดจากจุดข้างใน Random distribution 

 

[ Dran = 1/(2 √N/A) ] 
โดยที่ N คือ จำนวนจดุทั้งหมด  
       A  คือ เนื้อที่ท้ังหมดของพื้นที่ศึกษา 
       R = 2Dobs √N/A 

 

โดยค่า Rn สามารถพิจารณาได้จากเกณฑ์ดังนี้ 
1) ถ้า Rn อย ู ่ระหว่าง 0.00 - 0.80 , มีล ักษณะการกระจายแบบกระจุกตัว 

(Clustered distribution) 
2) ถ้า Rn อยู่ระหว่าง 0.81 - 1.30, มีลักษณะการกระจายแบบไม่เป็นระเบียบ / ไม่

แน่นอน (Random distribution) 
3) ถ้า Rn อยู ่ระหว่าง 1.31 - 2.15, มีล ักษณะการกระจายแบบห่างจากกัน 

(Disperseddistribution) 
4) ถ้า Rn = 0.00, มีลักษณะการกระจายแบบกระจุกตัวเป็นจุดเดียวอย่างสมบูรณ์ 

(Absolute clustered distribution) 
5) ถ้า Rn = 2.15, มีลักษณะการกระจายตัวอย่างเป็นระเบียบแบบแผน (Uniform 

distribution) โดยมีระยะห่างระหว่างจุดเท่ากัน 
3.2 แนวคิดด้านผังเมือง 

การผังเมือง หมายถึง การวางจัดทำและดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมือง เฉพาะในบริเวณ
เมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือ ชนบท เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองขึ้นใหม่หรือแทน เมืองหรือส่วนของเมืองที่ไดร้ับ
ความเสียหาย เพื่อให้ มีหรือทำให้ดียิ่งข้ึน ซึ่งสุขลักษณะความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้
ประโยชน์ใน ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพ ของสังคม เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคม และ 
สภาพแวดล้อม เพื่อดำรงรักษาหรือบูรณะสถานท่ี และวัตถุท่ีมีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม 
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ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดีหรือ เพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศ ที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทาง
ธรรมชาติ (ไพบูลย์  ช่างเรือง, 2516) 

การวางผังเมือง คือการวางผังทางภาพที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเมืองและ พื้นที่เขตชนบท  
การวางผังเมืองจะครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อให้ประโยชน์สูงสุด และ สามารถเช่ือมโยงในแต่ละบริเวณ
ด้วยโครงข่ายการคมนาคมและขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สมบูรณ์ 
เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท การวางผัง เมืองจะเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับความเจริญของ
เศรษฐกิจ สังคม และประชากรที่เพิ่มขึ้น (กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยการวางผังเมืองจะ
เป็นเครื่องมือในการกำกับการเจริญเติบโตของเมืองเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้เป็นไปโดยอาศัยอำนาจทางกฎหมายในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ประกอบกับการขึ้นด้วยการดำเนินการ ตามบทบาทหน้าท่ีในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งได้แก่ การคมนาคมและ
ขนส่งตลอดจนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จำเป็นต่าง ๆ จึงย่อมเป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยราชการ
ส่วนกลางซึ่งได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตำบลในพ้ืนท่ีต่อเนื่อง ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีในการบริหารจัดการพื้นที่ท่ีมีสภาพความเป็นเมือง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้แก่ เทศบาล และ / หรือองค์การบริหารส่วนตำบลอาจดำเนินการวางผัง
เมืองตามกรอบการพัฒนาที่ได้กำหนดในผังจังหวัด ผังภาคหรืออนุภาค ทั้งนี้เทศบาล และ / หรือองค์การบริหารส่วน
ตำบลจะต้องคาดประมาณจำนวนประชากรในอนาคตทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ การเกิดและ
การตาย และการเปลี่ยนแปลงจากการย้ายถิ่นทั้งการย้ายเข้า และการย้ายออก การคาดประมาณจำนวนประชากร
ในอนาคตหากเปรียบเทียบกับรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ตามที่กำหนดในผังจังหวัด ผังภาคหรืออนุภาค จะทำให้ทราบ
ถึงความจำเป็นในการกระตุ้นหรือชะลอการเติบโตของเมืองเพื่อให้เมืองหรือชุมชนนั้น ๆ สามารถตอบรับการพัฒนา
ในระดับจังหวัด ภาคหรือ อนุภาค ได้อย่างมีเอกภาพ 

จำนวนประชากรเป้าหมายในอนาคตจะใช้สำหรับการคาดคะเนลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัย
และพื้นที่ทางเศรษฐกิจ สังคม ได้แก่ ย่านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริหารปกครอง ตลอดจนสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการต่าง ๆ ซึ่งจะกำหนดในบริเวณพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตามสภาพภูมิประเทศ ตลอดจนธรณีและ
อุทกวิทยา นอกจากนี้เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละบริเวณมี การเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบได้นั้น จะต้อง
วางผังโครงข่ายการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ วางโครงข่ายถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนสาย
ย่อยหรือถนนซอย รวมทั้งการเชื่อมโยงกับ โครงข่ายการคมนาคมขนส่งในระดับจังหวัด ระดับภาคและอนุภาค ซึ่ง
ได้แก่ โครงข่ายทางหลวงหรือทางด่วน การขนส่งระบบราง การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางน้ำ เป็นต้น 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การดำเนินการศึกษารูปแบบการกระจายตัวของหอพักและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกพักอาศัยหอพัก

ของนักศึกษา ในพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกหอพักผ่านรูปแบบ
เว็บแอปพลิเคชั่น มีวิธีการดำเนินการดังนี้ 

4.1 พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
พื้นที่ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เลือกโดยพิจารณาหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
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4.1.1 เลือกศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเป็นท่ีอยู่อาศัย สถานท่ีราชการ และสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนมาก 
ทั้งนักศึกษาและบุคคลทั่วไป รวมถึงมีถนนสายหลัก สายรอง ท่ีสะดวกต่อการเดินทาง 

4.1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นมหาลัยที่มีขนาดใหญ่ มีนักศึกษามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
เป็นจำนวนมากทั้งคนในจังหวัดและต่างจังหวัด มีกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษาจำนวนมาก ทำให้หอพักมี
ความจำเป็นต่อนักศึกษาในการพักอาศัยระหว่างท่ีกำลังศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัย 

4.2 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยการกระจายตัวของหอพักเชิงพื้นที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าพักอาศัยหอพัก

ของนักศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลขอบเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ข้อมูลหอพักเอกชน อพาร์ทเมนท์ และ
แมนชั่น ความคิดเห็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าพักอาศัยหอพักของนักศึกษา ขอบเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
ข้อมูลถนนสายหลัก สายรอง ภาพถ่ายดาวเทียม  

4.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
4.3.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาภาคปกติ ซึ่งมีจำนวน 7 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 10,247 คน 

4.3.2 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาและงบประมาณจึงได้วิเคราะห์
โดยคำนวณจากสูตร Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 93% ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 7% โดยได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างประชากรจำนวน 200 คน 

4.3.3 วิธีการสุ ่มตัวอย่างในการศึกษาครั ้งนี ้ ใช้วิธีการเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบชั ้นภูมิ ( Stratified 
Sampling) โดยมีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 1) แบ่งประชากรเป็นชั้นภูมิ โดยใช้คณะที่กำลังศึกษาเป็นตัวแบ่งช้ัน
ภูมิ 2) กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิตามจำนวนประชากร โดยคำนวณจากการกำหนดตัวอย่างในแต่
ละชั้นภูมิ 

4.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 
4.4.1 วิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวของหอพัก 

1) รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลในพื้นที่ศึกษา ลงพื้นที่เก็บจุดพิกัดหอพักในพื้นที่
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง  

2) นำข้อมูลที่ได้จากการเก็บพิกัดมาใส่ในตารางโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
3) นำข้อมูลที ่ทำการใส่ในตาราง Microsoft Excel สำเร็จแล้วนำมาพล็อตจุด 

(Point) ลงในแผนทีด่้วยวิธี Add XY data จากโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ArcGIS 
4) นำข้อมูลที ่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ร ูปแบบการกระจายโดยใช้คำสั่ง 

Average nearest neighbor ในโปรแกรม ArcGIS เพื่อดูรูปแบบการกระจายตัวของหอพักว่าอยู่ในรูปแบบของ 
Clustered Random หรือ Dispersedวิเคราะห์หาความหนาแน่นของหอพัก โดยใช้คำสั ่ง Density และหา
ระยะทางทีใ่ช้ในการเดินทางจากหอพักถึงมหาวิทยาลัย โดยกำหนดระยะทาง น้อยกว่า 200 เมตร 201 - 400 เมตร 
401 - 600 เมตร และมากกว่า 600 เมตร 
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4.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 
1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ปฐมภูมิครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) สำหรับวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกพักอาศัยหอพักของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนดังนี้ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อการเลือกพักอาศัยหอพักของนักศึกษา และข้อเสนอแนะ 

2) เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในแต่ละคณะตามจำนวนท่ีกำหนดในประชากรกลุ่มตัวอย่าง  

3) วิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์
ของการตอบแบบสอบถามสำหรับนำมาประมวลผล การลงรหัส (Coding) นำแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
มาลงรหัสตามที่ได้กำหนดรหัสไว้สำหรับแบบสอบถามที่เป็นปลายปิด (Close - ended) ประมวลผลข้อมูล ข้อมูลที่
ลงรหัสแล้วนำมาบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลโดยใช้ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
Excel เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 

4.4.3 สร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกหอพักในพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างผ่านรูปแบบ
เว็บแอปพลิเคชั่น 

1) การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ArcGIS Online เมื่อทำการจัดการข้อมูลผ่านโปรแกรม 
Excel และ ArcGIS แล้วทำการจัดเก็บข้อมูลและทำการสมัครขอใช้สิทธิ ArcGIS Online โดยการลงทะเบียนด้วย  
E-mail เมื่อดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะมี E-mail ตอบกลับการสมัครเพื่อยืนยันการขอใช้สิทธิอย่าง
สมบูรณ์ 

2) Web Map Service เพิ่มข้อมูลจากไฟล์ Shape file (ZIP เก็บไฟล์ที่มี Shape 
file ทั้งหมด) เป็นการนำเข้าข้อมูล หอพัก ขอบเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ขอบเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อ
จัดทำแผนที่ วิเคราะห์ และแก้ไขข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ สามารถสร้างแผนที่ตามขั้นตอนดังนี้ เลือกพื้นที่เลื่อน
และขยายแผนท่ีไปยังบริเวณที่ต้องการทำงาน หรือค้นหาบริเวณที่ต้องการจากช่ือหรือท่ีอยู่ เลือกสิ่งที่ต้องการแสดง 
เลือกแผนที่ฐานแล้วเพิ่มชั้นข้อมูล เพิ่มข้อมูลบนแผนที่ด้วยตัวเอง เลือกสร้างแมพโน้ต เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูล
คุณลักษณะบนแผนที่ด้วยตัวเอง แสดงตัวหนังสืออธิบาย รูปหรือแผนภูมิสำหรับฟี เจอร์ในป๊อปอัพ และบันทึกและ
แชร์แผนท่ีของคุณ ตั้งช่ือแผนท่ีและรายละเอียด แล้วแชร์ไปยังผู้ใช้งานคนอ่ืน 

3) Web App Builder เป็นการสร้างเว็บแอปพลิเคช่ันให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และ
ตอบโจทย์ผ ู ้ ใช ้งานโดยไม่ต ้องเข ียนโปรแกรม web app builder for ArcGIS นี ้พ ัฒนามาจาก HTML และ 
JavaScript ซึ่งผู้ใช้สามารถสร้าง GIS เว็บแอพลิเคชั่นเพียงครั้งเดียวก็สามารถเปิดใช้งานได้ทุก platform ไม่ว่าจะ
เป็น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ซึ่งการสร้าง Web App Builder มี 4 ขั้นตอนดังนี้ เลือกธีม (Them) และ (Style) 
ของเว็บแอปพลิเคชั่น เลือกแผนที่ (web map) ท่ีต้องการ เลือก widgets เป็นเครื่องเมือในการทำงาน และจดัการ
ข้อมูลในแผนที่ และเผยแพร่ข้อมูล เป็นข้ันตอนการเผยแพร่ให้ระบบเป็นสาธารณะ 



 

 

OR
AL

  4
49

 

 
รูปที่ 1 แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงตำแหน่งหอพักในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 เพ่ือทราบถึงรูปแบบการกระจายตัวของหอพักในพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 

ในการศึกษารูปแบบการกระจายตัวของหอพักในพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยทำการศึกษาเก็บพกิัด
หอพัก อพาร์ทเมนท์ และแมนชั่น ได้ทั้งหมด 175 แห่ง ในพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง มีหอพักจำนวน 90 แห่ง 
อพาร์ทเมนท์ จำนวน 62 แห่ง และแมนช่ันจำนวน 23 แห่ง หอพักแบ่งเป็นประเภทหอพักหญิงจำนวน 21 แห่ง และ
หอพักรวม 154 แห่ง 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลหอพักสำหรับการศึกษาครั้งนี ้ มีรายละเอียดและผลการวิเคราะห์โดยสรุปดังนี้ 
การศึกษารูปแบบการกระจายตัวของหอพักโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ดัชนีของจุดอื่นข้างเคียงที่ใกล้ที่สุด (Nearest 
Neighbor Analysis) เนื่องจากเป็นเทคนิคทางปริมาณวิเคราะห์ที่ใช้อธิบายรูปแบบการกระจายของทำเลที่ตั้งของ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนพ้ืนท่ีได้ดี ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ปรากฏว่า ลักษณะการกระจายตัวของหอพักมีการกระจาย
แบบการกระจายที่เป็นระบบและระเบียบ (Uniform Distribution) ค่าของดัชนีมากกว่า 2.58 จุดต่าง ๆ จะกระจาย
อยู่ท่ัวพ้ืนท่ีและระยะห่างระหว่างจุดหนึ่งกับจุดอื่นข้างเคียงใกล้ที่สุดของทุกจุดจะประมาณได้เท่า ๆ กัน ส่วนใหญ่จะ
กระจายอยู่ในพื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และบริเวณมหาวิทยาลัยทักษิณ  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้
เทคนิคทางด้านระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามาช่วยในการศึกษาถึงการให้บริการ โดยใช้โปรแกรม ArcGIS โดย
ใช้การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ โดยการวิเคราะห์หาพื้นท่ีขอบเขตการให้บริการ การวัดระยะทางจากหอพักถึงมหาวิทยาลัย 
ซึ่งทำการศึกษาในระยะ น้อยกว่า 200 เมตร มีหอพักจำนวน 22 แห่ง 201 - 400 เมตร มีจำนวนหอพัก 35 แห่ง 
401-600 เมตร มีจำนวนหอพัก 34 แห่ง และมากกว่า 600 มีจำนวนหอพัก 84 แห่ง 

5.2 ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกพักอาศัยหอพักของนักศึกษา  
จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 200 คน 

ทั้งหมด 7 คณะ ได้แก่คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คณะวิทยาการ
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จัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษาผู้ตอบ
แบบสอบถามจะเป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างชั้นปีที่ 2 และ 3 นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ในการ
เดินทาง 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกพักอาศัยหอพักของนักศึกษา นักศึกษาต้องการเลือกหอพักท่ีใช้ระยะเวลาใน
การเดินทางจากหอพักถึงมหาวิทยาลัยไม่เกิน 5 นาที ค่าเช่าหอพักที่นักศึกษาต้องการ / คน / ห้อง / เดือน คือ 
1,501 - 2,500 บาท และเลือกหอพักที่อยู่ในสภาพแวดล้อมใกล้ร้านค้าและร้านสะดวกซื้อมากที่สุด สำหรับปัจจัย
ด้านบุคคลากร นักศึกษาให้ความสำคัญกับปัจจัยนี้มากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านสถานที่ตั้ง ปัจจัยด้ านอื่น ๆ 
ปัจจัยด้านการบริการ ปัจจัยทางกายภาพของหอพัก ปัจจัยด้านราคาปัจจัยด้านการสงเสริมการขาย 

5.3 เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกหอพักในพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างผ่านรูปแบบ
เว็บแอปพลิเคชั่น  

พบว่าการทำงานของระบบจะขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ที ่ถูกออกแบบมา โดยระบบจะ
ประกอบด้วย ช่ืองาน ส่วนแสดง/จัดการข้อมูล มาตราส่วนบนแผนที่ ค่าพิกัดบนแผนท่ี แหล่งอ้างอิงแผนที่ฐาน เปิด 
/ ปิด มุมมองบนแผนท่ี 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษารูปแบบการกระจายตัวของหอพักในพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยใช้คำสั่ง (Average 

nearest neighbor) โดยทำการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บค่าพิกัดหอพัก อพาร์ทเมนท์ และแมนชั่น โดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงพื้นที่ ซึ่งการวิเคราะห์หาพื้นที่ขอบเขตการให้บริการ การวัดระยะทางจากหอพักถึงมหาวิทยาลัย ได้
ทำการศึกษาในระยะ น้อยกว่า 200 เมตร 201 - 400 เมตร 401 - 600 เมตร และมากกว่า 600 เมตร ศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกพักอาศัยหอพักของนักศึกษา พบว่างานวิจัยฉบับนี้มีวิธีนี้สอดคล้องกับ กษิดิ์เดช  เนตรทิพย์ 
(2558) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของหอพักนิสิต และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าพักอาศัย 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร แต่มีความแตกต่างที่รูปแบบการกระจายตัวของหอพักเมื่อ ทำการวิเคราะห์ใน
โปรแกรม ArcGIS 

จากการศึกษาปัจจัยที ่ม ีอ ิทธิพลต่อการเลือกพักอาศัยหอพักของนักศึกษา จากการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามจากนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และแยกกลุ่มตัวอย่างในการเก็บแบบสอบถามตาม
คณะทั้งหมด 7 คณะ พบว่างานวิจัยฉบับนี้มีวิธีนี้สอดคล้องกับวิจัยของพรธิดา  จันทร์ที และคณะ (2553) ได้ทำการ
วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพักอาศัยในหอพักเอกชนของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
มีความสอดคล้องกับผู้วิจัยที่มีการใช้แบบสอบถามกับนักศึกษา และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกพักอาศัย
หอพักของนักศึกษา แต่มีความแตกต่างในการกำหนดขนาดตัวอย่างและสุ่มตัวอย่าง 

การสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกหอพักผ่านรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่นเพื่อแสดงข้อมูล
Web Map Service เพิ่มข้อมูลจกไฟล์ Shape file (ZIP เก็บไฟล์ที่มี Shape file ทั้งหมด) เป็นการนำเข้าข้อมูล 
หอพัก ขอบเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ขอบเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อจัดทำแผนที่ วิเคราะห์ และแก้ไข
ข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ Web App Builder for ArcGIS ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของเอกชัย  กกแก้ว 
และคณะ (2558) ได้จัดทำเว็บแอปพลิเคชั่นเพื่อบูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ ต โดยใช้ระบบ
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สารสนเทศภูมิศาสตร์ ทำการศึกษาและรวบรวมตำแหน่งของแหล่งท่องเที่ยว และมีการจัดทำเว็บไซต์พัฒนา
แอปพลิเคชั่นด้วย Web map server 
 

7. ข้อเสนอแนะ  
7.1 เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะหป์ัจจัย ควรลงพื้นที่เก็บข้อมูลข้อมูลตำแหน่งร้านอาหาร ตลาด ร้าน

คอมพิวเตอร์ ร้านค้าและร้านสะดวกซื้อ 
7.2 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่านี้เพื่อจะได้มีข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความ

ต้องการของนักศึกษามากยิ่งขึ้น 
7.3 ข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามสามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการและปรับปรุงหอพักตาม

ความต้องการของนักศึกษาได้  
7.4 ควรเพิ่มรายละเอียดและแยกประเภทของข้อมูลที่หลากหลายขึ้นในการทำเว็บแอปพลิเคช่ัน 

 

9. กิตติกรรมประกาศ  
วิจัยฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา

หลักวิจัย ที่กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และเอาใจใส่อยู่ตลอด จนทำให้วิจัยฉบับนี้
สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนอาจารย์ในหลักสูตรภูมิสารสนเทศทุกท่าน ได้แก่ อาจารย์หทัยกาญจน์  วิริยะสมบัติ 
อาจารย์เอมอร  อ่าวสกุล อาจารย์ธนัย  ตันวานิช อาจารย์ ดร.โชติกา  รติชลิยกุล อาจารย์อติวิชญ์  มิตรงาม 
อาจารย์ ดร.นรเทพ  ศักดิ์เพชร และอาจารย์ ดร.มุมตาส  มีระมาน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ให้คำแนะนำและ
ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ ในการปรับปรุงแก้ไขวิจัย รวมถึงช้ีแนะข้อผิดพลาดในการจัดทำวิจัยในครั้งนี้ 

การทำวิจัยครั้งนี้เกิดปัญหาและอุปสรรคมากมาย ซึ่งผู้วิจัยได้ผ่านปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ดว้ยดี 
ซึ่งการจะผ่านปัญหาและผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ มาจากความอนุเคราะห์ของบุคคลดั้งกล่าวข้างต้นซึ่งคอยให้การ
ช่วยเหลือด้วยดีมาโดยตลอด 
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