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บทคัดย1อ 

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค&ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม

ปvจจัยด*านประชากรศาสตร& 3) เพ่ือศึกษาปvจจัยด*านสrวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการท่ีมีผลตrอกระบวนการตัดสินใจ

เชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือผู*เชrาอพาร&ทเม*นท&ในเขต

กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใช*แบบสอบถามเปzนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข*อมูล หลังจากรวบรวม ข*อมูลได*แล*ว นำ

ข*อมูลไปวิเคราะห&ข*อมูลด*วยโปรแกรมคอมพิวเตอร&สำเร็จรูป SPSS เพ่ือหาคrาสถิติท่ีใช* ได*แกr คrาความถ่ี คrาร*อยละ คrาเฉล่ีย และสrวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน สำหรับการทดสอบสมมติฐาน ผู*วิจัยใช*สถิติแบบทดสอบ t-test สถิติการวิเคราะห&ความแปรปรวนทางเดียว (One-

Way ANOVA) หากพบความแตกตrางจะนำไปเปรียบเทียบเปzนรายคูr โดยใช*วิธี LSD และใช*วิเคราะห&โดยใช*สถิติถดถอยพหุคูณ Multiple 

Regression Analysis (MRA) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวrาผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปvจจัยสrวนบุคคล ด*านเพศ ด*านอายุ ด*านระดับ

การศึกษา และด*านอาชีพท่ีตrางกัน ทำให*กระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ไมrตrางกัน  และ ด*านสถานภาพ ด*านรายได*เฉล่ียตrอ

เดือนท่ีตrางกัน ทำให*กระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ตrางกัน, ปvจจัยสrวนประสมทางการตลาดด*านผลิตภัณฑ& ด*านราคา 

ด*านการสrงเสริมการขาย ด*านพนักงานให*บริการ มีผลตrอกระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

คำสำคัญ: อพาร&ทเม*นท& : กระบวนการตัดสินใจเชrา 
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Abstract 

 This research has the following objectives: 1) to investigate the customers’ decision-making 

process to rent an apartment in Bangkok 2) to investigate customers’ decision-making process to rent 

an apartment in Bangkok based on demography 3) to investigate how 7Ps marketing mixed  affects 

customers’ decision-making process to rent an apartment in Bangkok.   

 In this research, a survey is used to gather data from 400 apartment renters residing in 

Bangkok. The researcher then ran a computer program SPSS on the data to calculate statistical values 

including frequency, percentage, mean, and standard deviation. The researcher then used t-test (One-

Way ANOVA) to prove the hypotheses. If there is any difference between the variables, the researchers 

will compare the data individually using LSD and Multiple Regression Analysis. 

 The finding of this research is that the demography, specifically gender, age, education level, 

and occupation, of apartment renters in Bangkok does not affect customers’ decision-making process 

to rent an apartment. However, marital status and salary do affect customers’ decision-making process 

to rent an apartment. Additionally, 7Ps marketing mixed, specifically price, promotion, and people, 

influences customers’ decision-making process to rent an apartment in Bangkok. 

Keywords: apartment: decision-making process to rent 
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บทนำ 

 กรุงเทพมหานครนั้นเปzนเมืองเศรษฐกิจมีงานที่จะรองรับแรงงานทุกประเภท ไมrวrาจะเปzนธุรกิจอาหาร ธุรกิจ

ขนสrง ธุรกิจด*านการศึกษา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย& เมื่อมีการขยายตัวของธุรกิจตrาง ๆ สถาบันศึกษาจึงได*พัฒนาและผลิต

บุคลากรเพื่อตอบสนองกับตลาดแรงงาน ดังนั้นบางครอบครัวที่อาศัยอยูrตrางจังหวัดที่มีความต*องการสrงบุตรหลานเข*ามา

เรียนในกรุงเทพมหานครเพื่อสร*างอนาคตและโอกาสทางการศึกษาที่ดี ซึ่งกระบวนการดังกลrาวนั้นถือวrาเปzนวงจรในการ

ทำงานในสังคมเมืองในปvจจุบัน เมื่อคrานิยมในสังคมได*เปลี่ยนไปทั้งทางด*านการทำงานและการศึกษาทำให*ต*องมีการย*ายท่ี

อยูrจากภูมิลำเนาเดิม จึงทำให*เกิดธุรกิจที่จะสร*างที่อยูrอาศัยเพื่อรองรับผู*บริโภคกลุrมนี้ ซึ่งธุรกิจรูปแบบนี้มีหลายประเภท

เชrนหอพักในสถานศึกษา ห*องเชrา บ*านเชrา หรืออพาร&ทเม*นท& สถานท่ีเหลrาน้ีเปzนท่ีตอบสนองความต*องการของผู*ท่ีย*ายจาก

ภูมิลำเนาเดิมมาพักอาศัยเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางไปทำงานหรือไปสถานศึกษา และเพื่อต*องการที่พักอาศัยท่ี

มีส่ิงแวดล*อมท่ีดี ปลอดภัย สงบเรียบร*อย สrงเสริมคุณภาพชีวิตให*ประสบความสำเร็จด*านการทำงานหรือการศึกษา 

 จากสถานการณ&ดังกลrาวธุรกิจอพาร&ทเม*นท&ให*เชrาในกรุงเทพมหานครจึงเกิดขึ้นเปzนจำนวนมาก เพื่อรองรับความ

ต*องการของผู*บริโภค แตrละแหrงมีระบบการบริหารงานที่คล*ายๆกัน แตrเมื่อมีการแขrงขันที่สูง อพาร&ทเม*นท&แตrละแหrงจึง

ต*องหาจุดท่ีดึงดูดความสนใจของผู*บริโภคให*เข*ามาเชrาให*ได*มากท่ีสุด  

 ดังนั้นผู*วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องปvจจัยตัดสินใจเลือกเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง

จะศึกษาด*านประชากรศาสตร& ได*แกrเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได*ตrอเดือน ท่ีแตกตrาง

กันสrงผลตrอปvจจัยการตัดสินเลือกเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพันธ&ระหวrาง

ปvจจัยด*านสrวนประสมทางการตลาดบริการที่มีความแตกตrางกันที่ส*งผลตrอปvจจัยการตัดสินเลือกเชrาอพาร&ทเม*นท&ของ

ผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะนำผลที่ศึกษามาเปzนแนวทางในการวางแผนบริหารอพาร&ทเม*นท&ให*เชrา รวมถึงการ

ปรับปรุงแก*ไขห*องพักเพ่ือเปzนไปตามความต*องการของผู*บริโภค ผลการวิจัยคร้ังน้ีจะเปzนประโยชน&อยrางย่ิงตrอธุรกิจอพาร&ท

เม*นท&ให*เชrา และเปzนประโยชน&ตrอผู*ต*องการลงทุนในธุรกิจอพาร&ทเม*นท&ให*เชrาตrอไป 

 

วัตถุประสงค4ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปvจจัยด*าน

ประชากรศาสตร& 

 3. เพ่ือศึกษาปvจจัยด*านสrวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการท่ีมีผลตrอกระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&

ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตงานวิจัย 

1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมrสามารถระบุจำนวนประชากรที่แนrนอน

ได* ผู*วิจัยจึงใช*วิธีการสุrมตัวอยrางแบบไมrอาศัยความนrาจะเปzนและสุrมตัวอยrางแบบสะดวก โดยอาศัยสูตรในการคำนวณกลุrม
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ตัวอยrางแบบไมrทราบจำนวนประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คrาความคลาดเคลื่อนในการประมาณไมrเกิน 5% ผู*วิจัย

เลือกใช*ตารางสำเร็จรูปการกำหนดตัวอยrางของ Yamane (1973) เปzนตารางที่ใช*หาขนาดของกลุrมตัวอยrางเพื่อประมาณ

คrาสัดสrวนของประชากร ดังน้ันกลุrมตัวอยrางของการวิจัยในคร้ังน้ีจึงเทrากับ 400 คน 

 2. การศึกษาครั ้งนี ้เปzนการวิจัยเกี ่ยวข*องกับกระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู *บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมุrงเน*นที่จะศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอน ได*แกr ได*แกr ด*านการรับรู*ปvญหาหรือความ

ต*องการ ด*านการแสวงหาข*อมูล ด*านการประเมินผลทางเลือก ด*านการตัดสินใจซ้ือ ด*านพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ รวมไป

ถึงปvจจัยด*านประชากรศาสตร& และศึกษาแนวคิดสrวนประสมทางการตลาดบริการ ด*านผลิตภัณฑ& ด*านราคา ด*านสถาน

ท่ีต้ัง ด*านการสrงเสริมการขาย ด*านพนักงานบริการ ด*านลักษณะทางกายภาพ และด*านกระบวนการ 

 

ตัวแปรท่ีใช7ในการศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ ได*แกr ปvจจัยด*านประชากรศาสตร& ด*านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได*

เฉลี่ยตrอเดือน สrวนประสมทางการตลาดบริการ 7 ด*านได*แกr ด*านผลิตภัณฑ& ด*านราคา ด*านสถานที่ตั้ง ด*านการสrงเสริม

การขาย ด*านพนักงานบริการ ด*านลักษณะทางกายภาพ และด*านกระบวนการ 

 2. ตัวแปรตาม ได*แกr กระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด*วย 

การรับรู *ปvญหาหรือความต*องการ ด*านการแสวงหาข*อมูล ด*านการประเมินผลทางเลือก ด*านการตัดสินใจซื้อ ด*าน

พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

 

 ประโยชน4ท่ีคาดว1าจะได7รับ 

 1. เพ่ือทราบถึงกระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือทราบถึงกระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปvจจัยด*าน

ประชากรศาสตร&และปvจจัยด*านสrวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ 

 3. เปzนประโยชน&และเปzนแนวทางสำหรับผู*ประกอบการอพาร&ทเม*นท&ให*เชrาได*นำผลการวิจัยในด*าน

ประชากรศาสตร& และปvจจัยด*านสrวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการมาใช*เปzนแนวทางปรับปรุงพัฒนาธุรกิจ และ

กำหนดกลยุทธ&เพ่ือให*ตอบสนองความต*องการของกลุ*มเป�าหมายตrอไป 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข*องกับการตัดสินใจซ้ือ  

 ศิริพร เจริญศรีวิริยะกุล(2559) จากแนวความคิดตrาง ๆ การตัดสินใจ ( Disicion Making ) หมายถึงกระบวนการ

การของการใช*ความคิดของผู*ซื้อหรือผู*บริโภค โดยเริ่มจากการรับรู*ถึงความต*องการของตนเอง จากนั้นค*นหาข*อมูลตrาง ๆ 
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เกี่ยวกับสินค*า หรือบริการ แล*วพิจารณาจากทางเลือกทุกทางที่มีอยูr  แล*วตัดสินใจเลือกทางเลือก ที่ผู*ซื้อหรือผู*บริโภคคิด

วrาดีท่ีสุด ตอบสนองได*ตรงตามความต*องการของตนเองมากท่ีสุด 

 มัธทนา, งามรินอำไพ (2560) จากความหมายของการตัดสินใจที่ได*กลrาวมาแล*วข*างต*น สรุปได*วrา การตัดสินใจ 

หมายถึง การเลือกคิดอันจะนำไปสูrการปฏิบัติจากหลาย ๆ ทางเลือกเพื่อให*ได*ทางเลือกที่เห็นวrาดี  ที่สุดเพื่อการบรรลุ

วัตถุประสงค&ตามท่ีได*ต้ังใจ 

 วันวิสาข&  สหัสสานนท& (2553) จากคำจำกัดความข*างต*นพอสรุปได*วrา การตัดสินใจคือ การเลือกแนวทาง

ปฏิบัติ  จากการเลือกหลายๆทางท่ีเห็นวrาดีท่ีสุดเพ่ือให*บรรลุวัตถุประสงค&ท่ีต้ังไว* 

 ธัมนูญ  อุrนศิริ  (2561)  กระบวนการตัดสินใจเปzนเทคนิคที่จะลดจำนวนทางเลือกด*วยการศึกษา สภาพแวดล*อม 

ขrาวสารที่เกี่ยวข*อง ประเมินคrา กำหนดทางเลือก การเลือกทางเลือกและปฏิบัติตาม การตัดสินใจที่สามารถปฏิบัติได* หรือ

เกิดผลเสียน*อยที่สุด แล*วจึงคัดเลือกแนวทางปฏิบัตินั้น ผู*วิจัย เลือกใช*กระบวนการตัดสินใจของซิมอนที่มีขั้นตอน 3 

ขั้นตอน จากการรู*สภาพความเปzนไปของ สภาพแวดล*อม เพื่อดูสภาพตrาง ๆ กrอนตัดสินใจแล*ว สร*าง พัฒนาและวิเคราะห&

แนวทางตrาง ๆ ที่ สามารถดำเนินการได* หรือสามารถปฏิบัติ โดยผู*ตัดสินใจเลือกหนึ่งทางเลือกระหวrางหลายๆ ทางเลือก 

เพ่ือนำไปปฏิบัติจริง 

 ศศิโสม ดวงรักษา (2558)การตัดสินใจหมายถึงการเลือกปฏิบัติที่เห็นแล*ววrาดีที่สุดโดยผrานการตัดสินใจ จาก

กระบวนการคิดและการกระทำ เพ่ือให*บรรลุวัตถุประสงค&ของบุคคลน้ัน ๆ 

 เจนจิรา ภาคบุบผา  (2562) ความตั้งใจซื้อ คือ กระบวนการตัดสินใจซื้อ เริ่ม ตั้งแตrการรับรู* การค*นหาข*อมูล

เปรียบเทียบราคา คุณภาพ ท าการประเมิน และเข*าสูrความต*องการใน การตัดสินใจซ้ือ ตามความต้ังใจ 

 จารุวดี แก*วมา (2559) ดังนี้ผู*วิจัยจึงจะทำการศึกษาประเภทของผลิตภัณฑ&อนุรักษ&สิ่งแวดล*อมที่ผู*บริโภคสนใจ

เลือกซื้อ  อีกทั้งจะศึกษาผู*บริโภควrามีคrานิยมแบบใดกับผลิตภัณฑ&อนุรักษ&สิ่งแวดล*อม และคrานิยมนั้นจะสrงผลอยrางไรกับ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ&อนุรักษ&สิ่งแวดล*อมของผู*บริโภค เพื่อเปzนแนวทางในการทำให*เกิดประโยชน&กับทรัพยากรมนุษย&

และทรัพยากรธรรมชาติมากท่ีสุด 

 เฉลิมเกียรติ เตียงน*อย (2558) กลrาวสรุปได*วrา การตัดสินใจของผู*ซื้อ (Buyer’s Decision) ผู*บริโภคจะมีการ

ตัดสินใจใน ประเด็นตrาง ๆ คือ 1) การเลือกผลิตภัณฑ& (Product) 2) การเลือกตราสินค*า (Brand Choice) 3) การ เลือก

ผู *ขาย (Dealer Choice) 4) การเลือกเวลาในการซื ้อ (Purchase Timing) 5) การเลือกปริมาณ การซื ้อ (Purchase 

Amount) จากทฤษฎีการตัดสินใจสรุปได*วrา เกิดจากอิทธิพลจากภายนอก เชrน คrานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมของ

ผู*บริโภค เปzนต*น อิทธิพลภายใน เชrน แรงจูงใจ การรับรู* การ เรียนรู*ท่ีมีผลตrอกระบวนการตัดสินใจของผู*บริโภค 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของผู*บริโภคคือการเปรียบเทียบองค&ประกอบหลายๆทางเพ่ือ

นำไปสูrการตัดสินใจเพ่ือได*ผลลัพธ&ท่ีดีท่ีสุด กระบวนการตัดสินใจประกอบไปด*วย  5 ข้ันตอนดังน้ี 

 1. ด*านการการตระหนักถึงปvญหาหรือความต*องการ หมายถึง สิ่งกระตุ*นจากปvจจัยภายในและปvจจัยภายนอกท่ี

กrอให*เกิดความต*องการและมีความรู*สึกที่อยากจะเติมเต็มความต*องการนั้น เชrนความต*องการพื้นฐานของ Maslow ความ
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สมบูรณ&ของชีวิต, ความเคารพนับถือ, มิตรภาพและความรัก, ความมั่นคงปลอดภัย และความต*องการทางกายภาพ หรือ

ปvจจัย 4 น่ันเอง 

 2. ด*านการเสาะแสวงหาข*อมูล หมายถึง เมื่อทราบปvญหาและความต*องการแล*ว ผู*บริโภคก็ต*องแสวงหาหนทาง

แก*ไข โดยหาข*อมูลเพิ่มเติมเพื่อชrวยในการตัดสินใจ โดยแหลrงข*อมูลนั้นสามารถค*นหาได*จากหลายชrองทางทั้งจากทาง

บุคคลอ่ืน ๆ แหลrงข*อมูลทางอินเตอร&เน็ต ป�ายโฆษณา ผู*ขายสินค*าโดยตรง หรือจากประสบการณ&ของผู*บริโภคเอง 

 3. ด*านการประเมินทางเลือก หมายถึง เมื่อได*ข*อมูลจากการเสาะแสวงหาข*อมูลแล*วผู*บริโภคจะทำการตัดสินใจ

โดยเปรียบเทียบจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ& ราคา รูปแบบ ลักษณะของสินค*า ภาพลักษณ& ทัศนคติท่ีมีตrอสินค*า 

 4. ด*านการตัดสินใจซื้อ หมายถึง ผลลัพธ&ที่มาจากการประเมินทางเลือกทำให*เกิดความตั้งใจในการตัดสินใจซื้อใน

ท่ีสุด ท้ังเร่ืองราคา คุณสมบัติ ประโยชน& ความคุ*มคrา และทัศนคติจากบุคคลท่ีเก่ียวข*อง 

 5. ด*านพฤติกรรมหลังการซื้อ หมายถึง หลังจากมีการซื้อแล*ว ผู*บริโภคจะได*รับประสบการณ&ในการใช*สินค*าหรือ

บริการ หากผู*บริโภคมีความพอใจทำให*เกิดการซื้อสินค*าหรือบริการซ้ำและแนะนำบอกตrอลูกค*ารายใหมrได* แตrถ*าหากเกิด

ความไมrพอใจผู*บริโภคอาจร*องเรียนและไมrเกิดการซ้ือซ้ำหรือไมrแนะนำบอกตrอ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 1. แบบสอบถามปลายป¡ดและปลายเป¡ด โดยแบrงแบบสอบถามเปzน 4 สrวนดังน้ี  

สrวนท่ี 1 ข*อมูลด*านประชากรศาสตร& เปzนแบบสอบถามท่ีเก่ียวข*องกับลักษณะประชากรศาสตร& ได*แกr เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได* มีคำถามท้ังหมด 6 ข*อ 

สrวนที่ 2 กระบวนการตัดสินใจ เปzนคำถามท่ีเกี่ยวข*องกับกระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด*วย ด*านการรับรู*ปvญหาหรือความต*องการ ด*านการแสวงหาข*อมูล ด*านการประเมินผล

ทางเลือก ด*านการตัดสินใจซ้ือ ด*านพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ จำนวนคำถามท้ังหมด 28 ข*อ 

สrวนท่ี 3 ปvจจัยด*านสrวนประสมทางการตลาดบริการ ด*านผลิตภัณฑ& ด*านราคา ด*านสถานท่ีต้ัง ด*านการสrงเสริม

การขาย ด*านพนักงานบริการ ด*านลักษณะทางกายภาพ และด*านกระบวนการ จำนวนคำถามท้ังหมด 24 ข*อ 

 สrวนที่ 4 ตอบปvญหาและข*อเสนอแนะตrาง ๆ เปzนคำถามเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ

เชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ข*อ 

 2.  ชrวงเกณฑ&คะแนนเฉล่ียแบrงความสำคัญออกเปzน 5 ระดับ เพ่ือใช*ในการตีความหมายของคrาเฉล่ียท่ีใช*ในการ

วิเคราะห&ในสrวนท่ี 2 ดังน้ี คrาเฉล่ีย  1.00 – 1.80 มีระดับความสำคัญในระดับน*อยท่ีสุด, คrาเฉล่ีย  1.81 – 2.60 มีระดับ

ความสำคัญในระดับน*อย, คrาเฉล่ีย  2.61 – 3.40 มีระดับความสำคัญในระดับปานกลาง,คrาเฉล่ีย  3.41 – 4.20 มีระดับ

ความสำคัญในระดับมาก, คrาเฉล่ีย  4.21 – 5.00 มีระดับความสำคัญในระดับมากท่ีสุด 
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การวิเคราะห4ข7อมูล 

 เม่ือรวบรวมข*อมูลจากแบบสอบถามแล*ว ผู*วิจัยนำข*อมูลท่ีได*มาประมวลผลด*วยการวิเคราะห&ข*อมูล ดังน้ี 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห&ข*อมูล ดังน้ี 

 1.1 ใช*คrาร*อยละ (Percentage) และคrาความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห&ตัวแปรปvจจัยด*าน

ประชากรศาสตร&ประกอบด*วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได* 

 1.2 ใช*คrาเฉล่ีย (Mean) และสrวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห&ตัวแปร

ปvจจัยด*านสrวนประสมทางการตลาดบริการ และกระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

            2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห&ข*อมูล ดังน้ี 

 2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม

ปvจจัยสrวนบุคคล ด*านเพศ จะใช*สถิติ t -test ในการวิเคราะห&ข*อมูล 

 2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจำแนกตาม

ปvจจัยด*านประชากรศาสตร& ด*านอายุ ด*านสถานภาพ ด*านระดับการศึกษา ด*านอาชีพ และด*านรายได* จะใช*การวิเคราะห&

ข*อมูลด*วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One -Way ANOVA) หากพบความแตกตrางจะนำไปเปรียบเทียบเปzนรายคูr โดย

ใช*วิธีของ LSD 

 2.3 เพ่ือศึกษาปvจจัยด*านสrวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด*วยด*านผลิตภัณฑ& ด*านราคา ด*าน

สถานท่ีต้ัง ด*านการสrงเสริมการขาย ด*านพนักงานให*บริการ ด*านลักษณะทางกายภาพ ด*านกระบวนการ ท่ีมีผลตrอ

กระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห&โดยใช*สถิติถดถอยพหูคูณ (Multiple 

Regression) 

 

ผลการวิจัย  

 1.  ผลการวิเคราะห&กระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวrาผู*บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครให*ความสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจรวมภาพรวมในระดับมาก โดยเรียงลำดับ ด*านการ

ตัดสินใจซื้อ ด*านการประเมินผลทางเลือก ด*านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ โดยเรียงตามลำดับได*แกr ด*านการรับรู*ปvญหา

หรือความต*องการ ด*านการแสวงหาข*อมูล 

 2.  ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจำแนกตาม

ปvจจัยด*านประชากรศาสตร& ทั้ง 6 ด*าน ได*แกr เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได* สามารถสรุปการวิจัยได*

ดังน้ี 

  2.1 ผลการวิเคราะห&ผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศตrางกันทำให*กระบวนการตัดสินใจเชrาอ

พาร&ทเม*นท& ไมrตrางกัน 
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  2.2 ผลการวิเคราะห&ผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตrางกันทำให*กระบวนการตัดสินใจเชrาอ

พาร&ทเม*นท& ไมrตrางกัน 

  2.3 ผลการวิเคราะห&ผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพตrางกันทำให*กระบวนการตัดสินใจ

เชrาอพาร&ทเม*นท&โดยรวมไมrตrางกัน เมื่อพิจารณาเปzนรายด*านพบวrากระบวนการตัดสินใจซื้อด*านการรับรู*ปvญหาหรือความ

ต*องการตrางกัน 

  2.4 ผลการวิเคราะห&ผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตrางกันทำให*กระบวนการ

ตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ไมrตrางกัน 

  2.5 ผลการวิเคราะห&ผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตrางกันทำให*กระบวนการตัดสินใจเชrาอ

พาร&ทเม*นท& ไมrตrางกัน 

  2.6 ผลการวิเคราะห&ผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได*ตrางกันทำให*กระบวนการตัดสินใจเชrาอ

พาร&ทเม*นท&ตrางกัน 

 3. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม

ปvจจัยด*านสrวนประสมทางการตลาดบริการ ทั้ง 7 ด*าน ประกอบด*วย ด*านผลิตภัณฑ& ด*านราคา ด*านสถานที่ตั้ง ด*านการ

สrงเสริมการขาย ด*านพนักงานบริการ ด*านลักษณะทางกายภาพ และด*านกระบวนการ สามารถสรุปการวิจัยได*ดังน้ี 

  3.1 สrวนประสมทางการตลาดบริการ ด*านผลิตภัณฑ& ด*านราคา ด*านการสrงเสริมการขาย ด*านลักษณะ

ทางกายภาพ มีผลตrอกระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  3.2 สrวนประสมทางการตลาดบริการ ด*านสถานที่ตั้ง ด*านพนักงานให*บริการ ด*านกระบวนการ ไมrมีผล

ตrอกระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

  ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู *บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตาม

วัตถุประสงค&ได*ดังน้ี 

 1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อยูrใน

ระดับความสำคัญมาก 

 1.1 ด*านการรับรู*ปvญหาหรือความต*องการของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยูrในระดับความสำคัญมากโดย

ผู*บริโภคสrวนใหญrมีความต*องการอพาร&ทเม*นท&ท่ีอาศัยอยูrให*ความรู*สึกปลอดภัย 

 1.2 ด*านการแสวงหาข*อมูลของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยูrในระดับความสำคัญมากโดยผู*บริโภคสrวนใหญr

มีความต*องการค*นหาข*อมูลของอพาร&ทเม*นท&กrอนทำการตัดสินใจเชrาอาศัย 
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 1.3 ด*านการประเมินผลทางเลือกของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยูrในระดับความสำคัญมากโดยผู*บริโภค

สrวนใหญrเปรียบเทียบอัตราคrาเชrาของห*องพักจากอพาร&ทเม*นท&หลายๆแหrง 

 1.4 ด*านการตัดสินใจซื้อของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยูrในระดับความสำคัญมากที่สุดโดยผู*บริโภคสrวน

ใหญrตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&จากเหตุผลด*านคุณสมบัติของห*องพัก 

 1.5 ด*านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ อยูrในระดับความสำคัญมากโดยผู*บริโภคสrวนใหญrตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&

จากความพึงพอใจกับอพาร&ทเม*นท&ท่ีทrานอาศัยอยูrในตอนน้ี 

 2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจกระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

จำแนกตามปvจจัยด*านประชากรศาสตร& ได*แกr เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได*เฉล่ียตrอเดือน สามารถ

สรุปได*ดังน้ี 

 2.1 ผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศตrางกันทำให*กระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท& ไมrตrางกันซ่ึง

ผู*วิจัยมีความเห็นวrาผู*บริโภคมีทั้งเพศหญิงและเพศชายมีการตัดสินใจในการเลือกเชrาอพาร&ทเม*นท&ที่ให*ความรู*สึกปลอดภัย 

สะดวกสบาย เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 2.2 ผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตrางกันทำให*กระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท& ไมrตrางกัน ซ่ึง

ผู*บริโภคมีแตrละชrวงอายุมีการประเมินผลการตัดสินใจเลือกเชrาอพาร&ทเม*นท&ที ่สrงเสริมความสะดวกสบายในการใช*

ชีวิตประจำวัน 

 2.3 ผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพตrางกันทำให*กระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ตrางกัน 

ความต*องการของผู*บริโภคที่จะเชrาพักอาศัยในอพาร&ทเม*นท&นั้นขึ้นอยูrกับองค&ประกอบหลากหลาย เชrนด*านขนาดของ

ห*องพักซ่ึงอาจจะตอบสนองความต*องการผู*บริโภคท่ีอยูrคนเดียวหรือคนโสดมากกวrาผู*บริโภคท่ีสมรสหรือมีครอบครัวแล*ว 

 2.4 ผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตrางกันทำให*กระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท& ไมr

ตrางกัน ด*วยเหตุผลด*านราคา คุณสมบัติห*องพัก ความคุ*มคrา และบุคคลที่มีผลตrอการตัดสินใจ ซึ่งถือเปzนปvจจัยที่สrงผลใน

การตัดสินใจเลือกเชrาอพาร&ทเม*นท&ไปในทิศทางเดียวกัน 

 2.5 ผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตrางกันทำให*กระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท& ไมrตrางกัน

ผู*บริโภคยrอมมีกระบวนการตัดสินใจเลือกอพาร&ทเม*นท&ตามความคุ*มคrาและอำนวยความสะดวกให*กับการใช*ชีวิตประจำวัน 

ท้ังในด*านการพักอาศัย การเดินทาง และความปลอดภัย 

 2.6 ผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได*เฉลี่ยตrอเดือนตrางกันทำให*กระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท& 

ตrางกันหากอพาร&ทเม*นท&มีความสวยงาม สะดวกสบาย สิ่งแวดล*อมโดยรอบนrาพักอาศัยก็จะให*ผู*บริโภคที่เชrาอพาร&ทเม*นท&

น้ันเกิดความพึงพอใจในการพักอาศัยซ่ึงอัตราคrาเชrาก็ต*องสูงตามปvจจัยดังกลrาวด*วย 
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 3. ผลศึกษาสrวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตrอกระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 3.1 สrวนประสมทางการตลาดด*านผลิตภัณฑ&มีผลตrอกระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผู*บริโภคให*ความสำคัญกับภาพลักษณ&อพาร&ทเม*นท&ที่มีความโดดเดrนและตอบสนองความต*องการได*

หลากหลาย 

 3.2 สrวนประสมทางการตลาดด*านราคาไมrมีผลตrอกระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยสำรวจจากตัดสินใจในเร่ืองความคุ*มคrาและความสมเหตุสมผลกับอัตราคrาเชrา 

 3.3 สrวนประสมทางการตลาดด*านสถานท่ีต้ังไมrมีผลตrอกระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยผู*บริโภคตัดสินใจจากการเดินทาง ทำเลท่ีต้ัง ท่ีจอดรถ ส่ิงอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย

ในอพาร&ทเม*นท& 

 3.4 สrวนประสมทางการตลาดด*านสrงเสริมการขายมีผลตrอกระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร การโฆษณาโดยใช*ส่ือออนไลน&เพ่ือให*ผู*บริโภคเข*าถึงสารโดยงrาย การเสนอสrวนลดอัตราคrาเชrา และ

มอบสิทธิพิเศษตrาง ๆให*แกrผู*เชrา 

 3.5 สrวนประสมทางการตลาดด*านพนักงานให*บริการมีผลตrอกระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู*บริโภคตัดสินใจจากการมีพนักงานคอยอำนวยความสะดวกให* และมีมนุษยสัมพันธ&ดี มีจิใจ

บริการ ย้ิมแย*มแจrมใส 

 3.6 สrวนประสมทางการตลาดด*านลักษณะทางกายภาพไมrมีผลตrอกระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของ

ผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู*บริโภคตัดสินจากลักษณะทางกายภาพตrาง ๆของอพาร&ทเม*นเชrนวัสดุ เฟอร&นิเจอร& 

และความสะอาดรอบๆบริเวณท่ีพักอาศัยท่ีสrงผลดีตrอการเข*าพักอาศัย 

 3.7 สrวนประสมทางการตลาดด*านกระบวนการมีผลตrอกระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยผู*บริโภคน้ันตัดสินจากกระบวนการ ข้ันตอน ความรวดเร็วในการทำงานของอพาร&ทเม*นน้ัน เชrนการ

แจ*งปvญหาตrาง ๆ แกrพนักงานแล*วทางอพาร&ทเม*นท&มีการแก*ไขให*กับผู*เชrาโดยเรrงดrวนและมีคุณภาพ 

 

ข7อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งน้ีมีข*อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช*ให*เปzนประโยชน&และเปzนแนวทางสำหรับผู*ประกอบการอ

พาร&ทเม*นท&ให*เชrา 

 ปvจจัยด*านประชากรศาสตร& 

 จากการวิจัยแสดงให*เห็นวrาผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพตrางกันนั้นมีการตัดสินเชrาอพาร&ทเม*นท&

โดยรวมไมrตrางกันแตrมีการรับรู*ปvญหาหรือความต*องการที่แตกตrางกัน ในกลุrมตัวอยrางการเก็บข*อมูลจะเห็นได*วrาผุ*บริโภค

สถานะภาพโสดนั้นมีจำนวนมากกวrาเปzนกลุrมคนที่พักอาศัยในอพาร&ทเม*นท&มากที่สุด เพราะอพาร&เม*นท&เปzนทางเลือกที่พัก
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อาศัยท่ีมีความคลrองตัวในการดำเนินชีวิต ซ่ึงแตกตrางจากผู*บริโภคสถานะสมรสท่ีมีขนาดครอบครัวท่ีใหญrข้ึน มีการวางแผน

ครอบครัวจึงมีความจำเปzนท่ีจะต*องมีพ้ืนท่ีใช*สอยในการพักอาศัยมากขึ้น สrวนสถานะหยrาร*างในกลุrมตัวอยrางมีจำนวนน*อย

มาก ดังนั้นผู*ประกอบกิจการอพาร&ทเม*นท&จึงควรวางแผนการตลาดเน*นตอบสนองความต*องการของกลุrมลูกค*าคนโสด เชrน

พ้ืนท่ีใช*สอยในห*อง ขนาดเตียงนอนไมrควรใช*เตียงขนาดคิงส&ไซส& ควรลดขนาดลงมาเพ่ือมีพ้ืนท่ีในการใชrสอยด*านอ่ืน ๆ เพ่ิม

มากข้ึน 

 สrวนกลุrมผู*บริโภคที่มีรายได*เฉลี่ยตrอเดือนแตกตrางกันด*านพฤติกรรมภายหลังการซื้อโดยสrวนใหญrให*ความสำคัญ

กับเรื่องความพึงพอใจ ดังนั้นบริการระหวrางที่ผู*เชrาพักอาศัยอยูrจึงมีความสำคัญเปzนอยrางมาก เพราะผู*ที่มีรายได*เฉลี่ยตrอ

เดือนน*อยจึงคำนึงถึงความคุ*มคrาของเงินที่จะจายไปมากกวrาผู*ที่มีรายได*เยอะ ดังนั้นผู*ประกอบการอพาร&ทเม*นท&ควรมี

บริการที่ได*มาตรฐาน และทั่วถึงเชrนการบริการซักผ*ามrานตามรอบระยะเวลา การล*างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ใหญrประจำป¥ การมีชrางซrอมบำรุงคอยบริการอยrางมีคุณภาพ การปรับภาพลักษณ&ให*อพาร&ทเม*นท&มีความสวยงาม นrาพัก

อาศัยอยูrตลอดเวลาและปลอดภัย 

 ปvจจัยด*านสrวนประสมทางการตลาดบริการ 

 ปvจจัยด*านสrวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตrอกระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีข*อเสนอแนะดังน้ี 

1. ด*านผลิตภัณฑ&  

จากการวิจัยแสดงให*เห็นวrาสrวนประสมทางการตลาดบริการ ด*านผลิตภัณฑ&มีผลตrอกระบวนการตัดสินใจเชrาอ

พาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผู*ประกอบการอพาร&ทเม*นท&จึงควรนำเสนอภาพลักษณ&ที่สวยงาม 

ความโดดเดrนทันสมัย การจัดพื้นที่ภายในห*องพักให*นrาอยูrเปzนสัดเปzนสrวน เพื่อผู*บริโภคได*ใช*ในการตัดสินใจในการเชrา

เพราะจากการศึกษาวิจัยผู*บริโภคให*ระดับความสำคัญกับเร่ืองภาพลักษณ&ของอพาร&ทเม*นท& 

 2. ด*านราคา  

 จากการวิจัยแสดงให*เห็นวrาสrวนประสมทางการตลาดบริการ ด*านราคามีผลตrอกระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ท

เม*นท&ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การต้ังราคาอัตราคrาเชrาให*มีความสมเหตุสมผล โดยผู*บริโภคให*ความสำคัญมาก

ท่ีสุดในเร่ืองของการเปรียบเทียบสrวนตrางเร่ืองราคากับอพาร&ทเม*นท&ในลักษณะเดียวกัน 

 3. ด*านการสrงเสริมการขาย 

 จากการวิจัยแสดงให*เห็นวrาสrวนประสมทางการตลาดบริการ ด*านการสrงเสริมการขายมีผลตrอกระบวนการ

ตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การโฆษณาผrานชrองทางออนไลน&เพื่อให*ผู*บริโภคได*เห็นรูป

สถานที่ ห*องพักซึ่งเปzนสrวนในการตัดสินใจเบื้องต*น ซึ่งการดึงดูดความสนใจของผู*บริโภคคือการเสนอสrวนลดราคาห*องพัก 

เชrนหากผู*บริโภคทำสัญญาเชrาเปzนเวลา 1 ป¥ จะลดราคาห*องพักให*เปzนพิเศษ หรือการมอบสิทธิพิเศษควบคูrไปด*วย อาทิ

เชrนหากทำสัญญาเชrา 2 ป¥ภายในเดือนน้ีจะได*รับสิทธ์ิท่ีจอดรถฟรี  

 4. ด*านพนักงานให*บริการ จากการวิจัยแสดงให*เห็นวrาสrวนประสมทางการตลาดบริการ ด*านพนักงานให*บริการมี

ผลตrอกระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการที่อพาร&ทเม*นมีพนักงานเพ่ือ
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อำนวยความสะดวกแกrลูกค*าด*วยจิตใจบริการ ยิ้มแย*มแจrมใสเปzนการสร*าปฏิสัมพันธ&ที่ดีและความไว*วางใจกับลูกค*า ทำให*

ลูกค*าเกิดความประทับใจในการเข*าพักอาศัย ดังนั้นผู*ประกอบการอพาร&ทเม*นท&จึงควรให*ความสำคัญกับด*านพนักงาน

บริการลูกค*าให*มากท่ีสุด 

 5. ด*านลักษณะทางกายภาพ จากการวิจัยแสดงให*เห็นวrาสrวนประสมทางการตลาดบริการ ลักษณะทางกายภาพ

มีผลตrอกระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ของผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ลักษณะทางกายภาพดังกลrาวต*องสrงผล

ดีตrอคุณภาพชีวิตของผู*เชrาเพราะจากการศึกษาวิจัยผู*เชrาให*ความสำคัญกับเรื่องนี้มากที่สุด ดังนั้นผู*ประกอบการควรให*

ความสำคัญเร่ืองความสะดวกสบายและความสะอาดในบริเวณอพาร&ทเม*นท& ต*องมีแมrบ*านทำความสะอาดอยrางท่ัวถึง  

 

ข7อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต1อไป 

 ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจเชrาอพาร&ทเม*นท&ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการแจกแบบสอบถามในสrวนท่ี 4 

เก่ียวกับปvญหาและข*อเสนอแนะอ่ืน ๆของผู*บริโภคพบวrาผู*บริโภคได*รับปvญหาเร่ืองเสียงรบกวนจากห*องบริเวณใกล*เคียง 

ดังน้ันการศึกษาคร้ังตrอไปควรศึกษาเร่ือง ปvจจัยด*านกฎระเบียบและข*อบังคับของผู*เชrาอพาร&ทเม*นท&  

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปzนการวัดผลจากผู*บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเทrาน้ัน ดังน้ันควรขยายขอบเขตด*าน

ประชากรให*หลากหลายข้ึน เชrนผู*บริโภคแบrงตามสrวนภูมิภาค หรือภาคตrาง ๆ เพ่ือให*ได*ความแตกตrางทางด*านความคิด 

คrานิยม กระแสสังคมและความต*องการท่ีแปลกใหมrมากข้ึน 
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