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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การตัดสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์ ในพื้นท่ีเขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร เพื่อหาคุณลกัษณะส าคญั และ เพื่อศึกษาการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ท ์ของประชากร ในพื้นท่ี

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร โดยมีขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  280 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ร้อยละ ความถ่ี การวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะส าคญัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญักับการ

ตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ท์ ในพื้นท่ีเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด คือด้านระบบรักษาความ

ปลอดภยั รองลงมาดา้น ราคา ดา้นพื้นท่ี และ ดา้นค่ามดัจ า ตามล าดบั  

ค าส าคญั: การตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ท,์ คุณลกัษณะส าคญั 

บทน า 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทษไทย และเป็นศูนยก์ลางความเจริญของประเทศ ท าใหมี้

ผูค้นหลัง่ไหล เขา้มาอยูอ่าศยัในกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้กรุงเทพมหานครเป็นจงัหวดัท่ีมีประชากรหนาแน่น

มากท่ีสุด โดยมีรายช่ือประชากรท่ีมีอยู่ตามทะเบียนมากถึง 5,676,648 คน (ขอ้มูลสถิติ ทางการทะเบียน พ.ศ. 

2561) นอกจากน้ียงัมีประชากรแฝงอีกจ านวนมาก ท่ีไม่ปรากฏรายช่ือในทะเบียนบา้น เม่ือเปรียบเทียบกบัขนาด

พื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร ท่ีมีขนาดพื้นท่ีเพียง 1,568.7 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น และยงัมีแนวโนม้ท่ีประชากรจะ

เพิ่มสูงข้ึน ในขณะท่ีพื้นท่ี ท่ีเหมาะส าหรับการอยูอ่าศยัยงัคงเท่าเดิม  

กรุงธนบุรี เดิมเป็นพื้นท่ียา่นการอยูอ่าศยั แต่ในปัจจุบนัก าลงัจะเปล่ียนไป เพราะกลายเป็นท าเลทองใน

การขยายตวัของสงัคมเมือง เน่ืองจากการสร้างถนนตดัใหม่จากรอบนอกและรอบใน การมาถึงของรถไฟฟ้า และ

ระบบขนส่งมวลชนท่ีมากข้ึน ท าให้พื้นท่ีกรุงธนบรี สามารถเช่ือมเขา้สู่ใจกลางเมืองไดส้ะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 

ท าให้ตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นพื้นท่ีเติบโต ทั้งการก่อสร้างคอนโดมิเนียม รวมถึงธุรกิจอพาร์ทเมน้ทใ์หเ้ช่า จาก

การท่ีมีผูต้อ้งการท่ีพกัอาศยัท่ีไม่ไกลจากตวัเมือง และสามารถเดินทางสะดวกเขา้เมืองไดส้ะดวกสบาย และ



รวดเร็ว โดยพื้นท่ีเขตบางกอกนอ้ย เป็นพื้นท่ีอีกเขตหน่ึงในฝ่ังกรุงธนบุรี ท่ีมีความส าคญั โดยแบ่งพื้นท่ีออกเป็น

ทั้งหมด 5 แขวง ประกอบไปดว้ย แขวงศิริราช แขวงอรุณอมัรินทร์ แขวงบา้นช่างหล่อ แขวงบางขนุศรี และแขวง

บางขุนนนท์ ซ่ึงเป็นพื้นท่ี ท่ีเกาะแนวรถไฟฟ้า สามารถเดินทางสะดวก และเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยั โรงเรียน 

โรงพยาบาลชั้นน า  

จากขอ้มูลทั้งหมด ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ท ์ในพื้นท่ีเขตบางกอกนอ้ย 

กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการ ในการน าผลการวิจยัไปใชเ้พื่อการประกอบการ หรือ

ใชเ้พื่อปรับปรุงวิธีด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อหาคุณลกัษณะส าคญัของประชากรในพื้นท่ีเขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ท ์ของประชากรในพื้นท่ีเขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพท์ 

อพาร์ทเมน้ท์ หมายถึง อาคารท่ีพกัอาศยั โดยมีจุดประสงค์เพื่อการให้เช่า โดยผูเ้ขา้พกัอาศยัหรือเช่า 

อพาร์ทเมน้ท ์มีสิทธ์ิไดแ้ค่เพียงเช่าอยูเ่ท่านั้น โดยความเป็นเจา้ของทั้งหลายไม่วา่จะเป็นทั้งผนืดิน หรือกรรมสิทธ์ิ

ของตวัอาคาร ยงัคงเป็นของเจา้ของอพาร์ทเมน้ท ์ ลกัษณะคือเป็นตึกสูง  แบ่งเป็นหอ้งอาศยัอยูจ่  านวนหลายหอ้ง

แลว้แต่ขนาด อาศยัอยูก่นัหลายครอบครัว มีทางเขา้ออก มีทางข้ึน - ลง และทางเดินส่วนอ่ืน ๆ ร่วมกนั 

ขอบเขตการวจิัย 

1.ขอบเขตดา้นประชากรท่ีใชส้ าหรับการวิจยั ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือประชากรท่ีอาศยัอยู่

ในพื้นท่ีเขตบางกอกนอ้ย ทั้งหมด 5 แขวง ไดแ้ก่ แขวงศิริราช แขวงอรุณอมัรินทร์ แขวงบา้นช่างหล่อ แขวงบาง

ขนุศรี และแขวงบางขนุนท ์ท่ีมีประสบการณ์ในการเช่าอพาร์ทเมน้ท ์หรือวางแผนท่ีจะตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ท์

ในอนาคต 

2.ขอบเขตดา้นระยะเวลา เก็บขอ้มูลดว้ยการใชแ้บบสอบถาม ระยะเวลาในการรวบรวมแบบสอบถาม 

ตั้งแต่เดือน สิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 



แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

แนวคดิด้านประชากรศาสตร์ สุวสา ชยัสุรัตน์ (2537) กล่าววา่ ประชากรศาสตร์ หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ  ท่ี

เป็นหลกัเกณฑใ์นการบ่งบอกถึงลกัษณะทางประชากรท่ีอยูใ่นตวับุคคลนั้น ๆ ไดแ้ก่ อาย ุเพศ ขนาด ครอบครัว 

รายได ้การศึกษา อาชีพ วฏัจกัรชีวิต ครอบครัว ศาสนา เช้ือชาติ สัญชาติและสถานภาพทางสังคม (Social class)   

และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538,หนา้ 53-55) กล่าวว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ

ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นเกณฑ์ท่ีใช้นิยมในการแบ่งส่วนตลาด และลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะส าคญัท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย  

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

สุรัตน์ สดช่ืนจิตต ์(2554) ศึกษาความตอ้งการของผูพ้กัอาศยัต่อส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องพกั 

และพื้นท่ีส่วนกลาง ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกอพาร์ทเมน้ท ์ระดบักลาง กรณีศึกษา มายเฮา้ส์เซอร์วิสอพาร์ท 

เมนท ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง โดยมีอายเุฉล่ียต ่ากวา่ 25 ปี มีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล สถานภาพโสด เป็นนกัเรียนนกัศึกษา มีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนสูงกว่า 30,001 บาท ลกัษณะท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนั คือห้องพกั ขนาด 25-30 ตารางเมตร พกัอาศยัคนเดียว 

และมีระยะเวลาในการพกัอาศยันานกวา่ 1 ปี โดยในการตดัสินใจเลือกอพาร์ทเมน้ท ์ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อ

ปัจจยั 3 อนัดบัแรก คือ ดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความเป็นส่วนตวัภายในท่ีพกัอาศยั และความ

สะดวกสบายในการอยู่อาศยั ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีดา้นประชาการศาสตร์ท่ีน าลกัษณะของขอ้มูล

ส่วนบุคคลของผูอ้ยูอ่าศยัมาเป็นตวัช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย และงานวิจยัยงัสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะท่ีผูว้ิจยั

ไดเ้ลือกน ามาศึกษาคือ ดา้นระบบรักษาความปลอดภยั  

แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด   Kotler and Armstrong (1996) ได้ให้ความหมายของส่วน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือหรือตวัแปรทางการตลาดต่าง ๆ ท่ีน ามาใชผ้สมผสาน

กนั เพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกคา้ หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 

หรือ “4 Ps” อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย

(Promotion) และ Booms & Bitner (1981) ได้เสนอเพิ่มอีก 3P’s ส าหรับธุรกิจบริการ คือ บุคลากร (People) 

กระบวนการ (Process) และลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

 



งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

จิรวฒัน์ ภูวรกิจ (2556) ศึกษาความเต็มใจจ่ายของนิสิตหรือนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาในธุรกิจบริการ

หอพกัเขตเทศบาล เมืองนครปฐม ดว้ยการวิเคราะห์คุณลกัษณะองค์ประกอบร่วมของผลิตภณัฑ์ พบว่า การ

ก าหนดราคาค่าเช่าส าคญัท่ีสุด รองลงมาคือการเพิ่มมาตรการความปลอดภยัของหอพกัให้ไดม้าตรฐาน การ

จดัสรรพื้นท่ีจอดยานพาหนะให้เพียงพอต่อความตอ้งการของผูพ้กัอาศยั และปรับปรุงสภาพหอพกัให้ใหม่

ตลอดเวลา และ งานวิจยัของ สงกรานต ์คงเพชร (2553) ศึกษาปัจจยัการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ทข์องผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูเ้ช่าอพาร์ทเมน้ทม์กัตดัสินใจเช่าดว้ยตนเอง ในราคา 3,001-4,000 บาท โดยจ่าย

ค่าเช่าล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน และปัจจยัส่วนประทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าในระดบัมาก 

คือดา้นผลิตภณัฑ ์และราคา และพบวา่ ปัจจยัดา้นสภานภาพมีความสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีมีอิทธิพล อตัราค่าเช่าต่อ

เดือน และอตัราค่าเช่าล่วงหน้า  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด มีผลในการตดัสินใจเช่า 

อพาร์ทเมน้ท ์โดยสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะท่ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกน ามาศึกษา คือดา้น ผลิตภณัฑ ์(พื้นท่ี) ดา้นราคา และ

ดา้นค่ามดัจ า  

แนวคิด Conjoint Analysis  Lancaster (1971) กล่าวว่า Conjoint Analysis เป็นเคร่ืองมือท่ีน ามาใช้ใน

การหาความเอนเอียงท่ีจะชอบ หรือความพึงพอใจในคุณลกัษณะของสินคา้หรือบริการ โดยอรรถประโยชน์จาก

การบริโภคสินคา้ของผูริ้โภคไม่ไดม้าจากสินคา้โดยตรง แต่มาจากการท่ีผูบ้ริโภคพึงพอใจในคุณลกัษณะต่าง ๆ 

ของตวัสินคา้ ทฤษฎีดงักล่าวสมมติว่า ผลิตภณัฑ์หน่ึงประกอบดว้ยคุณลกัษณะท่ีหลากหลายและพฤติกรรม

ทางเลือกของผูบ้ริโภคจะมีความพึงพอใจและสนองต่อสินคา้นั้น ๆในลกัษณะโดยรวมของสินคา้ โดยสินคา้และ

บริการจะถูกประเมินตามอรรถประโยชน์ทางออ้ม โดยคุณค่าท่ีไดจ้ะเป็นตวัก าหนดคุณลกัษณะส าคญัของสินคา้

และบริการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

ปณิตา วงศม์หาดเล็ก (2558) ศึกษาน าร่ององคป์ระกอบในการตดัสินใจซ้ือบา้นส าเร็จรูปเพื่อผูสู้งอายุ 

โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) พบวา่ ราคาเป็นองคป์ระกอบส าคญั หรือเป็น

ปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น พิจารณาร่วมกบัขนาดของบา้น มากท่ีสุด ในขณะท่ีระยะเวลาในการ

ส่งมอบบา้นมีความส าคญัน้อยท่ีสุด โดยสรุปองคป์ระกอบท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ บา้นมีขนาด 21 

ตารางเมตร ในราคาตารางเมตรละ 20,000 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีถูกท่ีสุดและเป็นรูปแบบท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั

หรือใหค้วามพึงพอใจสูงสุด 



ค าถามงานวิจัยและสมมติฐานการวจิัย 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคล และ ขอ้มูลดา้นการพกัอาศยัในปัจจุบนั  ของประชากรในพื้นท่ีเขตบางกอกนอ้ย 

กรุงเทพมหานคร เป็นอยา่งไร 

2. การตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ท ์ของประชากรในพื้นท่ีเขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร เป็นอยา่งไร 

3. เปรียเทียบความแตกต่างของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั จะใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะในการ

ตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ท ์ในพื้นท่ีเขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนัอยา่งไร 

สมมติฐานที่ H1 การตดัสินเช่าอพาร์ทเมน้ท์ของประชากรท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะให้

ความส าคญักบัคุณลกัษณท่ีแตกต่างกนั 

H1a ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ให้ความส าคญัในการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ท์ตามคุณลกัษณะดา้นพื้นท่ี

แตกต่างกนั 

H1b ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ให้ความส าคญัในการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ท์ตามคุณลกัษณะดา้นราคา

แตกต่างกนั 

H1c ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ให้ความส าคญัในการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ทต์ามคุณลกัษณะดา้นค่ามดัจ า

แตกต่างกนั 

H1d ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ให้ความส าคญัในการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ท์ตามคุณลกัษณะดา้นระบบ

รักษาความปลอดภยัแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ H2 การตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ทข์องประชากรท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั จะ

ใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 

H2a รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญัในการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ทต์ามคุณลกัษณะดา้นพื้นท่ี

แตกต่างกนั 

H2b รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญัในการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ทต์ามคุณลกัษณะดา้นราคา

แตกต่างกนั 



H2c รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ให้ความส าคญัในการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ท์ตามคุณลกัษณะดา้น      

ค่ามดัจ า แตกต่างกนั 

H2d รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ให้ความส าคญัในการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ท์ตามคุณลกัษณะดา้น

ระบบรักษาความปลอดภยั แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ H3 การตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ทข์องประชากรท่ีมีจ านวนสมาชิกผูพ้กัอาศยัท่ีแตกต่างกนั 

จะใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 

H3a จ านวนสมาชิกผูพ้กัอาศยัท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคญัในการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ทต์ามคุณลกัษณะดา้น

พื้นท่ี แตกต่างกนั 

H3b จ านวนสมาชิกผูพ้กัอาศยัท่ีแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญัในการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ทต์ามคุณลกัษณะดา้น

ราคา แตกต่างกนั 

H3c จ านวนสมาชิกผูพ้กัอาศยัท่ีแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญัในการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ทต์ามคุณลกัษณะดา้น

ค่ามดัจ า แตกต่างกนั 

H3d จ านวนสมาชิกผูพ้กัอาศยัท่ีแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญัในการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ทต์ามคุณลกัษณะดา้น

ระบบรักษาความปลอดภยั แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ H4 การตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ทข์องประชากรท่ีมีระยะเวลาในการพกัอาศยั ท่ีแตกต่างกนั 

จะใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 

H4a ระยะเวลาในการพกัอาศยัท่ีแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญัในการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ทต์ามคุณลกัษณะดา้น

พื้นท่ี แตกต่างกนั 

H4b ระยะเวลาในการพกัอาศยัท่ีแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญัในการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ทต์ามคุณลกัษณะดา้น

ราคา แตกต่างกนั 

H4c ระยะเวลาในการพกัอาศยัท่ีแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญัในการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ทต์ามคุณลกัษณะดา้น

ค่ามดัจ า แตกต่างกนั 

H4d ระยะเวลาในการพกัอาศยัท่ีแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญัในการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ทต์ามคุณลกัษณะดา้น

ระบบรักษาความปลอดภยั แตกต่างกนั 



ระเบียบวจิัย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือประชากรในพื้นท่ีเขตบางกอกน้อย ท่ีเช่าอพาร์ทเมน้ท์ หรือ

วางแผนท่ีจะเช่าอพาร์ทเมน้ท์ในอนาคต ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ าการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ตามแนวทางของ     

Hair et al. (2006) ท่ีกล่าวว่าควรมีกลุ่มตวัอยา่ง 50-200 ตวัอย่าง ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามทั้งหมด 300 ราย 

และไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความสมบูรณ์ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งส้ิน 280 ราย ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยั ไดมี้การ

ก าหนด คุณลกัษณะ (Attributes) และ ระดบัของกลุ่มลกัษณะ (Level) จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย เจา้ของ

ธุรกิจ อพาร์ทเมน้ท ์และการส ารวจขอ้มูลในพื้นท่ีจริง จนไดจ้ านวนชุดคุณลกัษณะ  (Card) ออกมาทั้งหมด 20 

ชุด แบ่งเป็นชุดคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม 16 ชุดและ Hold Out 4 ชุด  หลงัจากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการทดสอบ 

Pre-Test กบักลุ่มตวัอยา่ง  และปรับปรุงขอ้มูลและท าการทดสอบ Pilot – Test อีกคร้ัง โดยในงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้จิยั 

ไดท้ าการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) แลว้จึงท าการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 

แบบสอบถามมี 3 ส่วน โดยมีเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม (Screening 

questionnaire) จ านวน 2 ขอ้ และแบบสอบถาม (1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 6 ขอ้ 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (2) ขอ้มูลดา้นท่ีพกัอาศยัใน

ปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม มีจ านวน 6 ขอ้ ประกอบดว้ย ประเภทท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนั  บุคคลท่ีพกัอาศยั

ดว้ย จ านวนสมาชิกผูพ้กัอาศยั ระยะเวลาในการพกัอาศยั ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจเลือกท่ีพกั และ การให้

ความส าคญักบัการเลือกท่ีพกัอาศยั (3) แบบสอบถามท่ีเป็นขอ้มูลชุดคุณลกัษณะ (Attribute)  และระดบั (Level) 

ของคุณลกัษณะประกอบไปด้วยคุณลกัษณะด้านพื้นท่ี ด้านราคา ด้านค่ามดัจ า และด้านระบบรักษาความ

ปลอดภยั 

ผลการวจิัย 

จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาทั้งหมด 280 ตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 174 ราย (ร้อยละ 62.1)  

มีอาย ุ31-40 ปี จ านวน 123 ราย (ร้อยละ 43.9) มีสถานภาพ โสด จ านวน 199 ราย (ร้อยละ 71.1) มีระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี 146 ราย (ร้อยละ 52.1) มีอาชีพหลกั เป็นพนกังานบริษทัเอกชน / รับจา้ง จ านวน 146 ราย (ร้อยละ 

52.1) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 123 ราย (ร้อยละ 43.9) ประเภทท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนั 

คืออพาร์ทเมน้ท ์จ านวน 104 ราย (ร้อยละ 37.1) บุคคลท่ีพกัอาศยัอยูด่ว้ย คือครอบครัว จ านวน 141 ราย (ร้อยละ

50.4) มีจ านวนสมาชิกผูพ้กัอาศยั 1-2 คน จ านวน 155 ราย (ร้อยละ55.4)  ระยะเวลาในการอยูอ่าศยั นานกวา่ 1 ปี 



จ านวน 190 ราย (ร้อยละ 67.9) ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจเลือกท่ีพกัอาศยั คือตนเอง/แฟน จ านวน 172 ราย (ร้อย

ละ 61.4) และปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือราคา จ านวน 117 ราย (ร้อยละ 41.8) 

ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม Conjoint Analysis ของคุณลกัษณะ ดา้นพื้นท่ี ดา้นราคา ดา้นค่ามดัจ า 

และดา้นระบบรักษาความปลอดภยั 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองความชอบ (Preference) ต่อคุณลักษณะ 

คุณลกัษณะ  (Attributes) ค่าความส าคัญ  (Percentage) 
พ้ืนท่ี 19.16 
ราคา 25.99 

ค่ามดัจ า 15.59 
ระบบรักษาความปลอดภยั 39.26 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล จากวิธีการ Conjoint Analysis พบว่า ผูบ้ริโภคให้ค่าความส าคญัมากท่ีสุด คือ

ระบบรักษาความปลอดภยั (ร้อยละ 39.26) รองลงมาคือ ราคา (ร้อยละ 25.99) พื้นท่ี (ร้อยละ19.16) และให้ค่า

ความส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ ค่ามดัจ า (ร้อยละ15.59) 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองความชอบ (Preference) ต่อคุณลักษณะ  

คุณลกัษณะ 
(Attributes) 

ระดับคุณลกัษณะ 
(Level of Attribute) 

ระดับความพงึพอใจ 
(Utility Estimate) 

ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
(Standard Error) 

พ้ืนท่ี สตูดิโอ ขนาด 17 ตร.ม. -0.578 0.062 
 สตูดิโอ ขนาด 24 ตร.ม. 0.578 0.062 

ราคา 4,000 บาท / เดือน 0.718 0.083 
 5,000 บาท / เดือน 0.227 0.098 
 6,000 บาท / เดือน -0.945 0.098 

ค่ามดัจ า ล่วงหนา้ 10,000 บาท 0.058 0.083 
 ล่วงหนา้ 2 เดือน 0.253 0.098 
 ล่วงหนา้ 3 เดือน -0.311 0.098 

ระบบรักษา 
ความปลอดภยั 

ไม่มี -1.569 0.108 
มีคียก์าร์ด 0.257 0.108 
มีกลอ้ง CCTV 0.276 0.108 
มีกลอ้ง CCTV และ คียก์าร์ด 1.36 0.108 

ค่าคงท่ี 5.388 0.069 



  

เม่ือน าค่าสัมประสิทธ์ิของคุณลกัษณะในแต่ละระดบั แทนค่าลงในสมการอรรถประโยชน์รวม จะไดค่้า

สมการ   Y   =    5.388 - 0.578A1 + 0.578A2 + 0.718B1 + 0.227B2 - 0.945B3 + 0.058C1 + 0.253C2 - 0.311C3  

                                                - 1.569D1 + 0.257D2 + 0.276D3 + 1.36D4 

หรือค่าสมัประสิทธ์ิของคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคเลือกมากท่ีสุดคือ  

Y   =    5.388 + 0.578A + 0.718B + 0.253C + 1.36D 

 จากค่าสัมประสิทธ์ิของคุณลกัษณะ คือผูบ้ริโภค มีความชอบหรือความเอียนเอียงท่ีจะชอบ ในดา้นพื้นท่ี

คือ ตอ้งการห้องสตูดิโอ ขนาด 24 ตร.ม.  ในราคา 4,000 บาทต่อเดือน ช าระค่ามดัจ าล่วงหน้า 2 เดือน และมี

ระบบรักษาความปลอดภยั กลอ้ง CCTV และ คียก์าร์ด มากท่ีสุด 

การทดสอบสมมติฐาน  สามารถสรุปผลไดด้งัตารางดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน Sig ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. การตัดสินเช่าอพาร์ทเม้นท์ของประชากรท่ีมี
ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะให้ความส าคัญ
กับคุณลักษณท่ีแตกต่างกัน 

  

ดา้นพ้ืนท่ี 0.104 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ดา้นราคา 0.011* สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ดา้นค่ามดัจ า 0255 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ดา้นระบบรักษาความปลอดภยั 0.029* สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

2.การตัดสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์ของประชากรท่ี
มรีายได้เฉลีย่ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน จะให้
ความส าคัญกับคุณลักษณะท่ีแตกต่างกัน 

  

ดา้นพ้ืนท่ี 0.002* สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ดา้นราคา 0.093 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ดา้นค่ามดัจ า 0.712 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ดา้นระบบรักษาความปลอดภยั 0.405 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้



3.การตัดสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์ของประชากรท่ี
มจี านวนสมาชิกผู้พักอาศัยท่ีแตกต่างกัน จะให้
ความส าคัญกับคุณลักษณะท่ีแตกต่างกัน 

  

ดา้นพ้ืนท่ี 0.830 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ดา้นราคา 0.582 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ดา้นค่ามดัจ า 0.029* สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ดา้นระบบรักษาความปลอดภยั 0.178 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

4.การตัดสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์ของประชากรท่ี
มรีะยะเวลาในการพักอาศัย ท่ีแตกต่างกัน จะให้
ความส าคัญกับคุณลักษณะท่ีแตกต่างกัน 

  

ดา้นพ้ืนท่ี 0.681 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ดา้นราคา 0.050* สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ดา้นค่ามดัจ า 0.927 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ดา้นระบบรักษาความปลอดภยั 0.040* สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อมูลด้านการพักอาศัยในปัจจุบัน  ของประชากรในพื้นท่ีเขตบางกอก

น้อย กรุงเทพมหานคร  

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลดา้นการพกัอาศยัในปัจจุบนั ของประชากรในพื้นท่ีเขต

บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร จ านวน 280 ราย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31 – 40 ปี มีสถานภาพโสด 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพหลกัเป็นพนักงานบริษทัเอกชน / รับจา้ง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 

30,000 บาท มีประเภทท่ีอยู่อาศยัในปัจจุบนัคือ อพาร์ทเมน้ท์ บุคคลท่ีพกัอาศยัอยู่ดว้ยคือครอบครัว มีจ านวน

สมาชิกผูพ้กัอาศยั 1 – 2 คน ระยะเวลาในการอยูอ่าศยันานกว่า 1 ปี ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจเลือกท่ีพกัอาศยั 

คือตนเอง / แฟน และปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือราคา 

ผลการวเิคราะห์การตัดสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์ ของประชากรในพืน้ท่ีเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  

 จากผลการวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) ของคุณลักษณะท่ีผูบ้ริโภคให้

ความส าคญั หรือความเอียนเอียงท่ีจะชอบ พบวา่ คุณลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือคุณลกัษณะ

ดา้นระบบรักษาความปลอดภยั รองลงมาคือดา้น ราคา ดา้นพื้นท่ี และดา้นค่ามดัจ า ตามล าดบั และเม่ือวิเคราะห์



ชุดคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคชอบมากท่ีสุด คือ ในดา้นพื้นท่ี ผูบ้ริโภคตอ้งการหอ้งสตูดิโอ ขนาด24 ตารางเมตร ใน

ราค 4,000 บาทต่อเดือน ช าระค่ามดัจ าล่วงหนา้ 2 เดือน และมีระบบรักษาความปลอดภยั กลอ้ง CCTV และ คีย์

การ์ดมากท่ีสุด 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานย่อย 1 การตดัสินเช่าอพาร์ทเมน้ท์ของประชากรท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จะให้

ความส าคัญกับคุณลักษณท่ีแตกต่างกัน สรุปได้ว่า ผูท่ี้มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับ

คุณลักษณะด้านพื้นท่ี และด้านค่ามัดจ า ท่ีไม่แตกต่างกัน  ในขณะท่ีผูท่ี้มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ให้

ความส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นราคา และดา้นระบบรักษาความปลอดภยั ท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญัทาง

สถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั

การศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษา จะให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นราคามากท่ีสุด โดยยิ่ง

ระดบัการศึกษายิง่สูงมากข้ึน กย็ิง่ใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นราคานอ้ยลง และ ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาระดบั

มธัยมศึกษาให้ความส าคญักับคุณลกัษณะด้านระบบรักษาความปลอดภยั น้อยกว่า ระดับปริญญาตรี และ

ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานยอ่ย 2 การตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ทข์องประชากรท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั จะ

ให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั สรุปไดว้่า ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั จะให้ความส าคญั

กบัการตดัสินใจกบัคุณลกัษณะดา้นราคา ดา้นค่ามดัจ า และดา้นระบบรักษาความปลอดภยัท่ีไม่แตกต่างกนั 

ในขณะท่ีผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั จะให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นพื้นท่ี ท่ีแตกต่างกนั ท่ี

ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่พบวา่ ผู ้

ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท จะให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นพื้นท่ีมากกว่าผูท่ี้มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน ระดบั 30,001-40,000 บาท ระดบั 20,001-30,000 บาท  ระดบั 10,001-20,000 บาท และระดบัต ่า

กวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานยอ่ย 3 การตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ทข์องประชากรท่ีมีจ านวนสมาชิกผูพ้กัอาศยัท่ีแตกต่างกนั 

จะให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั สรุปไดว้่า ผูท่ี้มีจ านวนสมาชิผูพ้กัอาศยัแตกต่างกนั มีการให้

ความส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นพื้นท่ี ดา้นราคา และดา้นระบบรักษาความปลอดภยัท่ีไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีผูท่ี้

มีจ านวนสมาชิกผูพ้กัอาศยัแตกต่างกนั มีการให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นค่ามดัจ าท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบั

นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่พบวา่ ผูบ้ริโภค



ท่ีมีจ านวนสมาชิก 3 – 4 คน จะใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นค่ามดัจ ามากกวา่ผูท่ี้มีจ านวนสมาชิก 1 – 2 คน 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

สมมติฐานย่อย 4 การตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ทข์องประชากรท่ีมีระยะเวลาในการพกัอาศยั ท่ีแตกต่าง

กนั จะใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั สรุปไดว้า่ ผูท่ี้มีระยะเวลาในการพกัอาศยัท่ีแตกต่างกนั จะให้

ความส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นพื้นท่ี และ ดา้นราคาท่ีไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีผูท่ี้มีระยะเวลาในการพกัอาศยัท่ี

แตกต่างกนั จะใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นราคา และดา้นระบบรักษาความปลอดภยั ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่พบว่า 

ผูท่ี้มีระยะเวลาในการพกัอาศยั 4 – 6 เดือน จะใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นราคามากกวา่ผูท่ี้มีระยะเวลาใน

การพกัอาศัยนานกว่า 1 ปี  และ ผูบ้ริโภคท่ีมีระยะเวลาในการพกัอาศัยนานกว่า 1 ปี ให้ความส าคัญกับ

คุณลกัษณะดา้นระบบรักษาความปลอดภยัมากกว่าผูท่ี้มีระยะเวลาในการพกัอาศยั 4 – 6 เดือน อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัย เ ร่ือง การศึกษาการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์ ในพื้นท่ี เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั ดงัน้ี 

 1. จากการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะส าคญัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญั และความเอียงเอียงท่ีจะชอบมาก

ท่ีสุด 2 อนัดบัแรก คือดา้นระบบรักษาความปลอดภยั และดา้นราคา ผูว้ิจยัขอเสนอแนะใหเ้จา้ของธุรกิจ หรือผูท่ี้

มีความตอ้งการท่ีจะประกอบธุรกิจให้เช่าอพาร์ทเมน้ทใ์นอนาคต ให้ความส าคญักบัระบบรักษาความปลอดภยั 

เช่น การมีกลอ้งวงจรปิด CCTV 24 ชัว่โมง ในบริเวณอพาร์เมน้ท ์ , มีประตูระบบคียก์าร์ด ซ่ึงเป็นการตรวจสอบ

การเขา้อยูอ่าศยัจริงของผูพ้กัอาศยั และลอกเลียนแบบไดย้ากกว่ากุญแจประตูทัว่ไป นอกจากน้ีอาจะเพิ่มระบบ

รักษาความปลอดภยั เช่น มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัดูแลประจ าในอพาร์ทเมน้ท์ดว้ย เป็นการเพิ่มความ

มัน่ใจให้กับผูบ้ริโภคท่ีต้องการพกัอาศยัอพาร์ทเมน้ท์มากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีคุณลกัษณะด้านราคา ก็เป็นอีก

คุณลกัษณะหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมาก ดงันั้นการตั้งราคาของห้องเช่า เจา้ของธุรกิจ ควรค านึงถึงความ

เหมาะสมของราคาท่ีพกั กบัขนาดพื้นท่ี  หรือส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีใหส้ าหรับอพาร์ทเมน้ท ์เพื่อใหผู้บ้ริโภค

รู้สึกถึงความคุม้ค่า คุม้กบัราคาท่ีตอ้งจ่าย ซ่ึงหากธุรกิจสามารถท าใหผู้บ้ริโภคมีความพึงพอใจได ้กจ็ะสามารถท า

ใหธุ้รกิจ มีการบอกต่อถึงผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืน ๆ และยงัเป็นการเพิ่มระยะเวลาการพกัอาศยัของผูบ้ริโภคใหย้าวนาน

ยิง่ข้ึน ซ่ึงเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีทั้งกบัตวัผูบ้ริโภค และเจา้ของธุรกิจใหเ้ช่าอพาร์ทเมน้ทต่์อไป 



 2. จากการศึกษาพบว่า   ผูพ้กัอาศยัอพาร์ทเมน้ทส่์วนใหญ่ มีความตั้งใจท่ีจะพกัอาศยัในระยะเวลานาน

กว่า  1 ปี หรือมีการอยูอ่าศยันานกว่า 1 ปีอยู่แลว้ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเสนอว่า หากเจา้ของธุรกิจให้เช่าอพาร์ทเมน้ท ์

ให้ความส าคญักบัผูเ้ช่ากลุ่มน้ี จะสามารถสร้างความจงรักภกัดี ให้ผูเ้ช่าอยู่อาศยัไดย้าวนานมากยิ่งข้ึน อีกทั้ง

ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีอาจจะเป็นกลุ่มท่ีบอกต่ออพาร์ทเมน้ทใ์ห้คนกลุ่มอ่ืน ๆ หรือผูท่ี้มีความตอ้งการอยู่อาศยั ซ่ึงถือ

เป็นการส่งเสริมการตลาดอพาร์ทเมน้ท ์นอกจากน้ีเจา้ของธุรกิจ อาจะท าการส่งเสริมการขายเป็นพิเศษ เพื่อให้

ผูบ้ริโภคตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ทท่ี์ยาวนานข้ึน เช่น การท าการส่งเสริมการขาย เช่นพกัในระยะเวลา 1 – 6 เดือน 

ราคาปกติ แต่หากท าสัญญาพกัอาศยั 1 ปีข้ึนไป มีส่วนลดพิเศษให้กบัผูเ้ช่า เพื่อเป็นการสร้างความดึงดูดใจให้

ผูบ้ริโภค ตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ทข์องผูใ้หเ้ช่ามากยิง่ข้ึน 
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