บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนของอาคารทีเ่ ลือกเปนกรณีศึกษา ดังนี้
1. การวิเคราะหขอ มูลจากผูบริหารอาคาร ศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร
2. การวิเคราะหขอ มูลจากผูบริหารอาคาร ประตูน้ํา เซ็นเตอร
3. การวิเคราะหขอ มูลจากผูบริหารอาคาร ศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม
4.1 การวิเคราะหขอ มูลจากผูบริหารอาคารศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร
ขอมูลจาการสัมภาษณผูบริหารอาคารศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร ที่บริหาร
จัดการการใชพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณา
4.1.1 ขอมูลและสถานที่ตั้ง
ศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร ตั้งอยูบริเวณสี่แยกพญาไท เลขที่ 444 อาคาร
MBK CENTER ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
4.1.2 รูปแบบอาคาร และสภาพแวดลอม
ศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบดวยสวน
ที่เปนศูนยการคาสูง 8 ชั้น อาคารจอดรถ และโรงแรม
เขตติดตอ
- ทิศเหนือ ติดกับ ถนนพระราม 1 ใกลกับ Jim Thompson’s House
- ทิศใต ติดกับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนพญาไทและสยามแสควร
- ทิศตะวันตก ติดกับ สนามกีฬาแหงชาติ
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ศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท เอ็ม บี เค (MBK) มหาชน
(จํากัด) เปดใหบริการตั้งแตป พ.ศ. 2528 ประกอบธุรกิจใหเชาพื้นที่สําหรับธุรกิจคาปลีก โดย
สามารถรวมพื้นที่ใหเชาคาปลีกไดทั้งหมด 91,333.83 ตารางเมตร เนนจุดขายที่ความทันสมัย
และหลากหลายของสินคา
4.1.3 ลักษณะการดําเนินธุรกิจของศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร
1. รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรม และภัตตาคาร
รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรม และภัตตาคาร สวนใหญประกอบดวย
รายไดคาหองพัก รายไดจากการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งการบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน
2. รายไดคาเชา และใหบริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
รายไดคา เช าหอง และค า บริการที่เ กี่ย วของในอาคารสํา นั กงาน และพื้ น ที่ ใน
ศูนยการคา และรายไดจากการใหเชาปายโฆษณา
3. รายไดจากการขาย
รายได จ ากการขาย แสดงมู ล ค า ตามราคาในใบกํ า กั บ สิ น ค า โดยไม ร วม
ภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากสินคารับคืน และสวนลดแลว รายไดจากการขาย
จะรับรูไดตอเมื่อไดสงมอบสินคา และโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาใหกับผูซื้อแลว
4. รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการใหบริการ ถือเปนรายไดเมื่อใหบริการเสร็จเรียบรอยแลว โดยแสดง
มูลคาตามราคาในใบแจงหนี้ ซึ่งไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
5. รายไดจากการจําหนายอสังหาริมทรัพย
รายได จ ากการจํ า หน า ยอสั ง หาริ ม ทรั พ ย รั บ รู เ ป น รายได ต ามเงิ น ค า งวดที่ ถึ ง
กําหนดชําระตามวิธีอัตรากําไรขั้นตน ในกรณีที่เงินคางวดที่ถึงกําหนดชําระเก็บไดสูงกวาอัตราสวน
ของงานที่สําเร็จ กลุมบริษัทจะรับรูเปนรายไดเทากับอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ
กลุมบริษัทจะเริ่มรับรูรายไดเมื่อเงินวางเริ่มแรกรวมกับเงินคางวดที่ไดรับชําระมี
จํานวนไมนอยกวารอยละ 20 ของราคาขายตามสัญญา และงานพัฒนา และกอสรางเสร็จ
เรียบรอยแลวไมนอยกวารอยละสิบของงานกอสรางของโครงการ และกลุมบริษัทจะหยุดการรับรู
รายไดทันทีเมื่อผูซื้อผิดนัดชําระเงินเกินกวา 3 งวดติดตอกัน เงินคางวดสวนที่ถึงกําหนดชําระตาม
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สัญญาสวนที่ยังไมไดรับชําระจะแสดงไวเปน “ลูกหนี้การคา” เงินคางวดที่เก็บไวเกินกวาสวนที่รับรู
เป น รายได จ ะบั น ทึ ก เป น “ค า งวดที่ ยั ง ไม รั บ รู เ ป น รายได ” จากผู ซื้ อ และแสดงภายใต ห นี้ สิ น
หมุนเวียนอื่น สวนของงานที่ทําเสร็จที่เกินกวาสวนที่รับรูเปนตนทุนขายแสดงไวเปน “ตนทุนการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย” ภายใตสินคาคงเหลือ
6. ดอกเบี้ย และเงินปนผล
ดอกเบี้ย รับรูเปนรายไดตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทน
ที่แทจริงของสินทรัพย เวนแตจะมีความไมแนนอนในการรับชําระ สวนเงินปนผล รับรูเปนรายได
เมื่อมีสิทธิไดรับเงินปนผล
4.1.4 สภาพเปลือกอาคาร
เดิมเปลือกอาคารศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร เปนหินออนทั้งหมดตั้งแตเริ่ม
เปดดําเนินกิจการในป พ.ศ. 2528 และไดทําการปรับปรุงเปลือกอาคารใหมทั้งหมดทั้งในสวน
โรงแรม และศูนยการคา ซึ่งออกแบบโดย PLAN ASSOCIATES CO.LTD. ซึ่งใชวัสดุแผน
อลูมิเนียม คอมโพสิท (composite materials division) มีตนทุนในการดําเนินการทั้งสิ้น
110,000,000 บาท (หนึ่งรอยสิบลานบาทถวน) แบงเปน 2 สวนคือ สวนโรงแรม 70,000,000 บาท
(เจ็ดสิบลานบาทถวน) และสวนเปลือกอาคารศูนยการคา 40,000,000 บาท (สี่สิบลานบาทถวน)
ภาพที่ 4.1
ลักษณะเดนของ อาคารศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร

หมายเหตุ: ถายภาพโดยผูวจิ ัย, วันที่ 5 กันยายน 2549
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ศักยภาพพื้นที่ศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร ที่มีผลตอการมองเห็นเปลือกอาคาร
1 ลักษณะเดน
1) ศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร ตั้งอยูบริเวณสี่แยกปทุมวันซึ่งสามารถ
มองเห็นตัวอาคารไดชัดเจน ทําพื้นที่เปลือกอาคารที่สามารถนํามาใชในการโฆษณามีศักยภาพสูง
2) ศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร ตั้งอยูในยานธุรกิจสยามแสควร ซึ่งมีกลุม
คนในวัยตาง ๆ มาจับจายซื้อของเปนจํานวนมาก ทั้งอยูติดกับถนนพญาไท อันเปนถนนสายหลัก
สายหนึ่งของกรุงเทพมหานคร จึงทําใหการเดินทางมาที่ศูนยการคามีความสะดวก สามารถเขาถึง
และมองเห็นตัวอาคารไดงาย
3) ศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร ตั้งอยูใกลกับระบบขนสงมวลชนหลัก เชน
รถไฟฟา ทําใหสามารถมองเห็นตัวอาคารศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร ไดจากมุมสูง เชน
จากบริ เ วณสะพานลอยที่ เ ชื่ อ มต อ ไปยั ง สถานี ร ถไฟฟา บริ เ วณสี่ แยกปทุ ม วัน ทั้ง ยั ง สามารถ
มองเห็นตัวอาคารไดจากบนรถไฟฟา ดังนั้น พื้นที่เปลือกอาคารของอาคารศูนยการคา มาบุญ
ครอง เซ็นเตอร จึงมีศักยภาพที่จะใชในการโฆษณาสูง
4) ศูน ยก ารคา มาบุญครอง เซ็น เตอร ตั้ ง อยู ในยานที่สภาพการจราจรติดขัด
ในชวงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งสูง ผูที่สัญจรไปมามีชวงเวลาในการรับขาวสารจากสื่อโฆษณา
บนเปลือกอาคารมากขึ้น ทําใหพ้ืนที่โฆษณาบนเปลือกอาคารมีประสิทธิภาพ และเปนที่ตองการ
ของบริษัทตาง ๆ ที่ตองการทําการโฆษณา ดังนั้น พื้นที่เปลือกอาคารของอาคารศูนยการคา มา
บุญครอง เซ็นเตอร จึงมีศักยภาพในการโฆษณาสูง
ภาพที่ 4.2
ลักษณะดอยของ อาคารศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร

หมายเหตุ: ถายภาพโดยผูวจิ ัย, วันที่ 5 กันยายน 2549
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ศักยภาพพื้นที่ศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร ที่มีผลตอการมองเห็นเปลือกอาคาร
2. ลักษณะดอย
ทางเชื่อมระหวางอาคารศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร กับสยามแสควร บด
บังพื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคาร ทําใหผูที่สัญจรไปมานถนนพญาไท และผูที่เดินบนทางเทาไม
สามารถมองเห็นพื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคารในบางมุมมองไดชัดเจนเทาที่ควร
4.1.5 การใชประโยชนจากพื้นที่เปลือกอาคาร
ดวยศักยภาพของพื้นที่ของศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร ทําใหสามารถใช
พื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณาไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ซึ่ง PLAN ASSOCIATES CO.LTD.
ผูออกแบบ ไดออกแบบใหใชพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณา โดยอัตราสวนพื้นที่โฆษณา
ทั้งหมดประมาณ รอยละ 45 โดยสื่อโฆษณาที่ใชบนเปลือกอาคาร คือ
- แผนปายโฆษณาขนาดใหญ (billboard, poster, panels)
- ปายไฟ
- ปายvinyl
- ปายสติ๊กเกอร
พื้นที่เปลือกอาคารที่เปนปายโฆษณาประเภทแผนปายโฆษณาขนาดใหญนั้น ถูกเชา
เต็มทั้งหมดโดยบริษัท Protech Management CO.LTD. ซึ่งเปนผูเชารายใหญเพียงรายเดียว โดย
เปนการเชาพื้นที่เปลือกอาคารที่เปนปายโฆษณาทั้งหมด ในระยะสั้นสัญญาการเชาแบบปตอป
และจะทําการปรับขึ้นคาเชา ในอัตราครั้งละไมเกินรอยละ 10 ทุกครั้งที่ทําการตอสัญญา
พื้ น ที่ เ ปลื อ กอาคารที่ ท างศู น ย ก ารค า มาบุ ญ ครอง เซ็ น เตอร ได ทํา การปรับ ปรุ ง
เปลือกอาคารใหเปนปายโฆษณานั้น มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. แผนปายโฆษณาขนาดใหญมีขนาด 50 x 15 และ 35 x 15 เมตร ซึ่งทาง
ศูนยการคาไดให Protech Management CO.LTD. เชาพื้นที่โฆษณาในอัตราปละ 18,500,000
บาท (สิบแปดลานหาแสนบาทถวน) โดยผูเชาเปนผูรับผิดชอบคาไฟฟา และคาภาษีปายทั้งหมด
2. พื้นที่โฆษณาขนาดเล็ก รอบ ๆ ตัวอาคารศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร มี
ขนาด 4 x 8 เมตร ซึ่งทางศูนยการคาไดใหธนาคารธนชาติเชา โดยคิดอัตราคาเชาพื้นที่โฆษณาใน
ราคา 45,000 บาท (สี่หมื่นหาพันบาทถวน) ตอเดือน โดยผูเชาเปนผูรับผิดชอบคาไฟฟา และคา
ภาษีปายทั้งหมด เชนกัน
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3. ปายสติ๊กเกอร มีขนาด 18.65 x 50.35 เมตร ศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร
ดําเนินการปลอยเชาเองทั้งหมด โดยคิดอัตราคาเชาพื้นที่โฆษณาในราคา 500,000 บาท (หาแสน
บาทถวน) ตอสามเดือน โดยผูเชาเปนผูรับผิดชอบคาไฟฟา และคาภาษีปายทั้งหมด เชนกัน
4.1.6 ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามประเภทสวนงานทางธุรกิจ
ศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร มีธุรกิจหลายประเภท ซึ่งสามารถแยกเปนสวน
งานทางธุรกิจตาง ๆ ได ดังตอไปนี้
ตารางที่ 4.1
สวนงานทางธุรกิจของศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร
(หนวย: พันบาท)
ขอมูลในงบการเงินเฉพาะของศูนยการคาฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ
สินทรัพยอื่น
สินทรัพยรวม

คาเชาและ
คาบริการ
เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย

โรงแรม

2,895,353

615,192

กิจการ
อื่นๆ

อื่นๆ

ยอดรวม

-

-

3,510,545
14,513,302
18,023,847

ตารางแสดงสวนงานทางธุรกิจของศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร ที่ดําเนินงานในระยะเวลา 1 ป
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4.1.7 รายละเอียดการเชาปายโฆษณา
ตารางที่ 4.2
รายรับที่ไดจากการใชพนื้ ที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณาของทาง
ศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร ไดรับจากการดําเนินงานเชาปายโฆษณาในระยะเวลา 1 ป
รายละเอียดการเชาปายโฆษณา
ประเภทปาย
โฆษณา

ปายโฆษณา
ขนาดใหญ
ปายสติ๊กเกอร
กลองไฟ
รวม

ขนาด
(ตารางเมตร)

คาเชา/เดือน

คาเชา/ป

1,275
1,878
672
3,825

-

18,500,000
6,000,000
945,000
25,445,000

-

อัตราสวนบน
เปลือกอาคาร
เฉพาะดานที่ใช
เปนพืน้ ที่
โฆษณา
14.17
20.87
7.47
42.51

ตารางแสดงรายรับที่ไดจากการใชพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณาของทางศูนยการคา มาบุญ
ครอง เซ็นเตอร โดยการใชสื่อโฆษณากลางแจงประเภทปายโฆษณาขนาดใหญ ปายสติ๊กเกอร
กลองไฟ โดยใชพื้นที่เปลือกอาคารศูนยการคาเปนปายโฆษณาในอัตราสวนรอยละ45 ของพื้นที่
เปลือกอาคารเฉพาะดานที่ใชเปนพื้นที่โฆษณา
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4.1.8 รายละเอียดคาใชจายในการเตรียมพื้นที่ใหเชาปายโฆษณา
ตารางที่ 4.3
ตนทุนคาโครงสรางปายโฆษณาของศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร
ในการเตรียมพื้นที่เชาปายโฆษณา

ประเภทปาย
โฆษณา
ปายโฆษณา
ขนาดใหญ
ปายสติ๊กเกอร
กลองไฟ
รวม

รายละเอียดคาใชจายในการเตรียมพื้นที่ใหเชาปายโฆษณา
ตนทุนวัสดุ
ขนาด
ตนทุนโครงสราง วัสดุเปลือกอาคาร
เปลือก
(ตารางเมตร)
ปายโฆษณา
อาคาร/
ตารางเมตร
อลูมิเนียม คอมโพสิท
1,275
750,000
2,600
1,878
676,080
อลูมิเนียม คอมโพสิท
2,600
672
126,000
อลูมิเนียม คอมโพสิท
2,600
3,825
1,552,080

ตาราง แสดงตนทุนคาโครงสรางปายโฆษณาของทางศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร โดยการใช
สื่อโฆษณากลางแจงประเภทปายโฆษณาขนาดใหญ ปาย vinyl โดยรายการดังกลาวยังไมรวมถึง
ตนทุนของอุปกรณสองสวาง
4.2 การวิเคราะหขอ มูลจากผูบริหารอาคารศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร
ขอ มู ลจาการสัม ภาษณ ผู บริ ห ารอาคารศู น ย ก ารคา ประตูน้ํ า เซ็ น เตอร ที่ บริ ห าร
จัดการการใชพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณา
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4.2.1 ขอมูลและสถานที่ตั้ง
ศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร ตั้งอยูบริเวณสี่แยกประตูน้ํา เลขที่ 555 ถนนราชปรารภ
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
4.2.2 รูปแบบอาคาร และสภาพแวดลอม
ศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบดวยสวนที่
เปนศูนยการคาสูง 8 ชั้น อาคารจอดรถ และคอนโดมิเนียม
อาณาเขตติดตอ
- ทิศเหนือ ติดกับ ตลาดขายสงประตูนา้ํ
- ทิศใต ติดกับ ถนนเพชรบุรีตดั ใหม
- ทิศตะวันออก ติดกับ โรงแรมอมารี วอเตอรเกต
- ทิศตะวันตก ติดกับ ถนนราชปรารภ
4.2.3 ลักษณะการดําเนินธุรกิจของศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร
1. รายไดจากการประกอบกิจการศูนยการคา
รายไดจากการประกอบกิจการศูนยการคาสวนใหญประกอบดวย รายไดจากการ
ใหเชาพื้นที่ขายสินคาภายในศูนยการคา รวมทั้งการบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน
2. รายได จากการขายอสังหาริมทรัพย
รายไดจากการขายคอนโดมิเนียม อาคารสํานักงานและคาบริการที่เกี่ยวของใน
อาคารสํานักงาน
4.2.4 สภาพเปลือกอาคาร
สภาพเปลือกอาคารศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร เปนผนังกออิฐ ฉาบปูน ทาสี ตัว
อาคาร แบงเปน 2 สวนคือ สวนอาคารศูนยการคา และคอนโดมิเนียม
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ภาพที่ 4.3
ลักษณะเดนของ อาคารศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร

หมายเหตุ: ถายภาพโดยผูวจิ ัย, วันที่ 5 กันยายน 2549
ศักยภาพของศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร ที่มีผลตอการมองเห็นเปลือกอาคาร
1. ลักษณะเดน
1) ศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร ตั้งอยูบริเวณสี่แยกประตูน้ํา ทําใหสามารถ
มองเห็นตัวอาคาร ศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร ไดชัดเจน จึงทําใหพื้นที่โฆษณาบนเปลือก
อาคารของอาคารศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร มีศักยภาพสูง
2) ศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร ตั้งอยูในยานตลาดขายสงประตูน้ํา ซึ่งมีกลุม
คนในวัยตาง ๆ มาจับจายซื้อของเปนจํานวนมาก ทั้งอยูติดกับถนนเพชรบุรีซึ่งเปนถนนสายหลัก
สายหนึ่งของกรุงเทพมหานคร จึงทําใหการเดินทางมายังศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร มีความ
สะดวก สามารถเขาถึงตัวอาคารไดงาย และสามารถมองเห็นตัวอาคารไดอยางชัดเจน
3) ศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร เปนจุดพักระหวางการเดินทาง และเปนจุดตอ
รถโดยสารที่ติดกับเสนทางคมนาคมสายหลักของกรุงเทพมหานคร ทําใหมีจํานวนผูคนที่สัญจร
ผานไปมา หรือมาใชบริการศูนยการเปนจํานวนมาก สงผลให พื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคารของ
ศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร มีศักยภาพสูง
4) ศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร ตั้งอยูในยานที่มีสภาพการจราจรติดขัดในชวง
ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งสูง ผูที่สัญจรไปมามีเวลาในการรับขาวสารจากสื่อโฆษณาบนเปลือก
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อาคารมากขึ้น ทําใหพื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคารมีประสิทธิภาพ และเปนที่ตองการของบริษัท
ตาง ๆ ที่ตองการทําการโฆษณา ดังนั้น พื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคารของอาคารศูนยการคา
ประตูน้ํา เซ็นเตอร จึงมีศักยภาพสูง
ภาพที่ 4.4
ลักษณะดอยของ อาคารศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร

หมายเหตุ: ถายภาพโดยผูวจิ ัย, วันที่ 5 กันยายน 2549
ศักยภาพของศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร ที่มีผลตอการมองเห็นเปลือกอาคาร
2. ลักษณะดอย
พื้นที่เปลือกอาคารของอาคารศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร บางสวนถูกบดบัง
โดยสะพานขามสี่แยกประตูน้ํา ทําใหพื้นที่เปลือกอาคารของอาคารศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร
ในสวนที่ถูกบดบังนั้น ไมเหมาะสมที่จะนํามาใชเปนพื้นที่ที่ใหเชาในการทําการโฆษณาบนเปลือก
อาคาร
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4.2.5 การใชประโยชนจากพื้นที่เปลือกอาคาร
ดวยศักยภาพของพื้นที่ของศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร ทําใหสามารถใชฟนที่
เปลือกอาคารเปนปายโฆษณาไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยอัตราสวนพื้นที่โฆษณาทั้งหมด
ประมาณ รอยละ 45 โดยสื่อโฆษณาที่ใชบนเปลือกอาคาร คือ
- แผนปายโฆษณาขนาดใหญ (billboard, poster, panels)
- ปาย vinyl
พื้นที่เปลือกอาคารที่เปนปายโฆษณาประเภทแผนปายโฆษณาขนาดใหญนั้น ถูกเชา
เต็มทั้งหมด โดยเปนการเชาพื้นที่เปลือกอาคารที่เปนปายโฆษณาทั้งหมดในระยะสั้นสัญญาการเชา
แบบปตอป และจะทําการปรับขึ้นคาเชา ในอัตราครั้งละไมเกินรอยละ 10 ทุกครั้งที่ทําการตอสัญญา
พื้นที่เปลือกอาคารที่ทางศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร ไดทําการเตรียมพื้นที่เปลือก
อาคารใหเปนปายโฆษณานั้น มีรายละเอียดดังตอไปนี้
แผนปายโฆษณาขนาดใหญมีขนาด 68 x 17 และ 25 x 17 เมตร ซึ่งทางศูนยการคา
ประตูน้ํา เซ็นเตอร ผูเชาเปนผูรับผิดชอบคาไฟฟา และคาภาษีปายทั้งหมด
ปาย vinyl รอบ ๆ ตัวอาคารศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร มีขนาด 3 x 17 เมตร ซึ่ง
ทางศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร เตรียมพื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคารไวสําหรับลูกคาที่เชา
พื้นที่ขายสินคาภายในศูนยการคา โดยไมคิดอัตราคาเชาพื้นที่โฆษณา
4.2.6 รายละเอียดการเชาปายโฆษณา
รายรั บ ที่ ไ ด จ ากการใช พื้ น ที่ เ ปลื อ กอาคารเป น ป า ยโฆษณา (ตารางที่ 4.4) ของทาง
ศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร โดยการใชสื่อโฆษณากลางแจงประเภทปายโฆษณาขนาดใหญ
ปาย vinyl โดยใชพื้นที่เปลือกอาคารศูนยการคาเปนปายโฆษณาในอัตราสวนรอยละ45 ของพื้นที่
เปลือกอาคารเฉพาะดานที่ใชเปนพื้นที่โฆษณา
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ตารางที่ 4.4
รายรับที่ไดจากการใชพนื้ ที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณาของทางศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร
ไดรับจากการดําเนินงานเชาปายโฆษณาในระยะเวลา 1 ป
รายละเอียดการเชาปายโฆษณา
ประเภทปาย
โฆษณา

ปายโฆษณา
ขนาดใหญ
ปายvinyl
รวม

ขนาด
(ตารางเมตร)

คาเชา/เดือน

คาเชา/ป

1,581
896
2,477

-

14,400,000
-

-

อัตราสวนบน
เปลือกอาคาร
เฉพาะดานที่ใช
เปนพื้นที่
โฆษณา

14,400,000

29.06
15.94
45.00

4.2.7 รายละเอียดคาใชจายในการเตรียมพื้นที่ใหเชาปายโฆษณา
ตารางที่ 4.5
ตนทุนคาโครงสรางปายโฆษณาของทางศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร
ในการเตรียมพื้นที่เชาปายโฆษณา
รายละเอียดคาใชจายในการเตรียมพื้นที่ใหเชาปายโฆษณา
ประเภทปาย
โฆษณา
ปายโฆษณา
ขนาดใหญ
ปาย vinyl
รวม

ขนาด
(ตารางเมตร)

ตนทุนโครงสราง
ปายโฆษณา

วัสดุเปลือกอาคาร

ตนทุนวัสดุ
เปลือก
อาคาร/
ตารางเมตร

ผนังกออิฐ ฉาบปูน ทาสี
1,581

600,000

400
ผนังกออิฐ ฉาบปูน ทาสี

896
2,477

155,000
755,000

400
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ตารางแสดงตนทุนคาโครงสรางปายโฆษณาของทางศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร โดยการใชสื่อ
โฆษณากลางแจงประเภทปายโฆษณาขนาดใหญ ปาย vinyl โดยรายการดังกลาวยังไมรวมถึง
ตนทุนของอุปกรณสองสวาง
4.3

การวิเคราะหขอ มูลจากผูบริหารอาคารศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม

ขอมูลจาการสัมภาษณผูบริหารอาคารศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม ที่บริหารจัดการ
การใชพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณา
4.3.1 ขอมูลและสถานที่ตั้ง
ศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม ตั้งอยูเลขที่ 542/21-22 ถนนเพชรบุรี แขวงถนน
เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
4.3.2 รูปแบบอาคาร และสภาพแวดลอม
ศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบดวยสวนที่เปน
ศูนยการคาสูง 5 ชั้น อาคารจอดรถ 5ชั้น พื้นที่คลังสินคาใหเชา 1 ชั้น และคอนโดมิเนียม 12 ชั้น
อาณาเขตติดตอ
- ทิศเหนือ ติดกับ ถนนเพชรบุรี
- ทิศใต ติดกับ คลองแสนแสบ
- ทิศตะวันออก ติดกับ ตลาดนายเลิศ ประตูน้ํา
- ทิศตะวันตก ติดกับ แกรนดไดมอนด คอนโดมิเนียม
ศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท เอส.พี.ซี. พร็อพเพอตี้ส แอนด
ดีเวลล็อปเมนท จํากัด เปดใหบริการตั้งแตป พ.ศ. 2528 ประกอบธุรกิจใหเชาพื้นที่สําหรับธุรกิจคา
ปลีก อาคารจอดรถ 5ชั้น พื้นที่คลังสินคาใหเชา 1 ชั้น และคอนโดมิเนียม 12 ชั้นบนพืน้ ที่ ประมาณ
110,000 ตารางเมตร เนนจุดขายที่ความทันสมัย และความหลากหลายของสินคา
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4.3.3 ลักษณะการดําเนินธุรกิจของศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม
1. รายไดจากการประกอบธุรกิจใหเชาพื้นที่สําหรับธุรกิจคาปลีก
รายได จ ากการประกอบธุ ร กิ จ ให เ ช า พื้ น ที่ สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ค า ปลี ก ส ว นใหญ
ประกอบดวย รายไดคาเชาพื้นที่ รวมทั้งการบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน
2. คลังเก็บสินคา, สํานักงานนิติบุคคล และคาบริการที่เกี่ยวของในอาคารสํานักงาน
คลังเก็บสินคา
3. รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
รายไดจากการขายหองพักอาศัยจํานวนรวม 319 หอง พื้นที่ประมาณ 45 ตาราง
เมตร, 72 ตารางเมตร และ 117 ตารางเมตร
4.3.4 สภาพเปลือกอาคาร
เดิมเปลือกอาคารศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม เปนอลูมิเนียม คอมโพสิท (composite
materials division) ทั้งหมด โดยเริ่มเปดดําเนินกิจการในป พ.ศ. 2549 ซึ่งออกแบบโดยบริษัท PLAN
ASSOCIATES CO.LTD. มีตนทุนในการดําเนินการทั้งสิ้น 110,000,000.00 บาท (หนึ่งรอยสิบลาน
บาทถวน) แบงเปน 2 สวนคือ สวนอาคารคอนโดมิเนียม และสวนอาคารศูนยการคา
การบํ า รุ ง รั ก ษา ด ว ยคุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ แ ผ น อลู มิ เ นี ย ม คอมโพสิ ท (composite
materials division) ซึ่งสามารถทําความสะอาดตัวเองไดทําใหทางศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม
ลดคาใชจายในการบํารุงรักษาไดเปนจํานวนมาก
ภาพที่ 4.5
ลักษณะเดนของ อาคารศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม

หมายเหตุ: ถายภาพโดยผูวจิ ัย, วันที่ 5 กันยายน 2549
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ศักยภาพของศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม ที่มีผลตอการมองเห็นเปลือกอาคาร
1. ลักษณะเดน
1) ศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม ตั้งอยูบริเวณถนนเพชรบุรี ซึ่งสามารมองเห็นตัว
อาคารศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม ไดชัดเจนพอสมควร ทําใหพื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคารของ
อาคารศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม มีศักยภาพสูง
2) ศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม ตั้งอยูในยานตลาดประตูน้ํา ซึ่งมีกลุมคนในวัย
ตาง ๆ มาจับจายซื้อของจํานวนมาก ทั้งอยูติดกับถนนเพชรบุรี ซึ่งเปนถนนสายหลักสายหนึ่งของ
กรุงเทพมหานคร จึงทําใหการเดินทางมายังศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม มีความสะดวกในการ
เขาถึงตัวอาคาร และสามารมองเห็นตัวอาคารไดอยางชัดเจน
3) ศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม เปนจุดพักระหวางการเดินทาง และเปนจุดตอ
รถโดยสารที่ติดกับเสนทางคมนาคมสายหลักของกรุงเทพมหานคร ทําใหมีจํานวนผูคนที่สัญจร
ผานไปมา หรือมาใชบริการศูนยการเปนจํานวนมาก สงผลให พื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคารของ
ศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม มีศักยภาพสูง
4) ศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม ตั้งอยูในยานที่มีสภาพการจราจรติดขัดในชวง
ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งสูง ผูที่สัญจรไปมามีเวลาในการรับขาวสารจากสื่อโฆษณาบนเปลือก
อาคารมากขึ้น ทําใหพื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคารมีประสิทธิภาพ และเปนที่ตองการของบริษัท
ตาง ๆ ที่ตองการทําการโฆษณา ดังนั้น พื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคารจึงมีศักยภาพสูง
ภาพที่ 4.6
ลักษณะดอยของ อาคารศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม

หมายเหตุ: ถายภาพโดยผูวจิ ัย, วันที่ 5 กันยายน 2549
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ศักยภาพของศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม ที่มีผลตอการมองเห็นเปลือกอาคาร
2. ลักษณะดอย
พื้นที่เปลือกอาคารของอาคารศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม บางสวนถูกบดบัง
โดยสะพานลอยขามถนนเพชรบุรี และเสาไฟฟาพรอมสายไฟฟาบริเวณดานหนาอาคาร จึงทําให
พื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคารของอาคารศูนยการคา เดอะ แพลททิน่มั ในสวนที่ถูกบดบังนั้น ไม
สามารถเก็บคาเชาพื้นที่เปลือกอาคารที่ใชในการโฆษณาได หรือเก็บไดในราคาที่ต่ํากวาบริเวณที่
ไมถูกบดบัง
4.3.5 การใชประโยชนจากพืน้ ที่เปลือกอาคาร
ดวยศักยภาพของพื้นที่ของศูน ยการค า เดอะ แพลททินั่ม ทําใหสามารถใชพื้น ที่
เปลือกอาคารศูนยการคาเปนปายโฆษณาได ซึ่ง PLAN ASSOCIATES CO.LTD.ผูออกแบบ ได
ออกแบบใหใชพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณา โดยอัตราสวนพื้นที่โฆษณาทั้งหมดประมาณ
รอยละ 8.55 โดยสื่อโฆษณาที่ใชบนเปลือกอาคาร คือ
- ปาย vinyl
- ปายสติ๊กเกอร
พื้นที่เปลือกอาคารที่เปนปายโฆษณาประเภทแผนปาย vinyl และปายสติ๊กเกอร ซึ่ง
ทางผูบริหารอาคารศูนยการคาไดเตรียมพื้นที่เปลือกอาคารไวสําหรับใหเชาแตยังไมปลอยพื้นที่
เปลือกอาคารใหเชาเนื่องจากทางผูบริหารอาคารตองการใชพื้นที่เปลือกอาคารที่เปนปายโฆษณา
เพื่อประชาสัมพันธโครงการ แตมีแผนที่จะดําเนินการปลอยเชาพื้นที่โฆษณาในอนาคต
พื้นที่เปลือกอาคารที่ทางศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม ไดทําการเตรียมพื้นที่เปลือก
อาคารศูนยการคาใหเปนปายโฆษณาโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. แผนปายโฆษณาขนาดใหญมีขนาด 16.8 x 6 และ 9.6 x 6 เมตร ซึ่งทาง
ศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม มีแผนที่จะดําเนินการปลอยเชาพื้นที่โฆษณาอัตราปละ 2,400,000
บาท (สองลานสี่แสนบาทถวน) โดยผูเชาเปนผูรับผิดชอบคาไฟฟา และคาภาษีปายทั้งหมด
2. ปายสติ๊กเกอร มีขนาด 24 x 8.4 เมตร ซึ่งทางศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม มีแผน
ที่จะดําเนินการปลอยเชาพื้นที่โฆษณาอัตราปละ 1,800,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน)
โดยผูเชาเปนผูรับผิดชอบคาไฟฟา และคาภาษีปายทั้งหมด
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4.3.6 รายละเอียดการเชาปายโฆษณา
ตารางที่ 4.6
รายรับที่ไดจากการใชพนื้ ที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณาของทางศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม
ไดรับจากการดําเนินงานเชาปายโฆษณาในระยะเวลา 1 ป
รายละเอียดการเชาปายโฆษณา
ประเภทปาย
โฆษณา

ปายสติ๊กเกอร
ปายvinyl
รวม

ขนาด
(ตารางเมตร)

คาเชา/เดือน

คาเชา/ป

201.6
388.8
590.4

-

1,800,000
6,200,000
8,000,000

อัตราสวนบน
เปลือกอาคาร
เฉพาะดานที่ใช
เปนพื้นที่โฆษณา
2.92
5.63
8.55

ตารางแสดงรายรับ ที่ไ ดจ ากการใชพื้น ที่เ ปลือ กอาคารเปน ปา ยโฆษณาของทางศูน ยก ารคา
เดอะ แพลททินั่ม โดยการใชสื่อ โฆษณากลางแจง ประเภทปา ยสติ๊ก เกอร ปา ย vinyl โดยใช
พื้น ที ่เ ปลือ กอาคารศูน ยก ารคา เปน ปา ยโฆษณาในอัต ราสว นรอ ยละ8.55 ของพื้น ที่เ ปลือ ก
อาคารเฉพาะดานที่ใชเปนพื้นที่โฆษณา
4.3.7 รายละเอียดคาใชจายในการเตรียมพื้นที่ใหเชาปายโฆษณา
ตนทุนคาโครงสรางปายโฆษณาของทางศูนยการคา (ตารางที่ 4.7) เดอะ แพลททินั่ม โดย
การใชสื่อโฆษณากลางแจงประเภทปายสติ๊กเกอร ปาย vinyl โดยรายการดังกลาวยังไมรวมถึง
ตนทุนของอุปกรณสองสวาง
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ตารางที่ 4.7
ตนทุนคาโครงสรางปายโฆษณาของศูนยการคา เดอะ แพลททินมั่
ในการเตรียมพื้นที่เชาปายโฆษณา
รายละเอียดคาใชจายในการเตรียมพื้นที่ใหเชาปายโฆษณา
ประเภทปาย
โฆษณา

ขนาด
(ตารางเมตร)

ตนทุนโครงสรางปาย วัสดุเปลือกอาคาร
โฆษณา

ตนทุนวัสดุ
เปลือก
อาคาร/ตาราง
เมตร

ปายสติ๊กเกอร
ปาย vinyl
รวม

201.6
388.8
590.4

0
230,000
230,000

อลูมิเนียม คอมโพสิท
อลูมิเนียม คอมโพสิท

2,600
2,600

4.4 วิเคราะหความเหมาะสมของอัตราสวนการใชพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณา
การวิเ คราะหค วามเหมาะสมของอัต ราสว นการใชพื้น ที่เ ปลือ กอาคารเปน ปา ย
โฆษณาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ผลการวิ เคราะห ความเหมาะสมของอัตราสวนการใชพื้นที่ เปลือกอาคารเป นปาย
โฆษณาของอาคารศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร อาคารศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร และ
อาคารศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม ปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 4.8 ถึงตารางที่ 4.11 โดยการ
วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดเกณฑการแปลระดับคะแนน ดังนี้ คือ
4.21 - 5.00 มีความเหมาะสมมากที่สุด
3.41 - 4.20 มีความเหมาะสมมาก
2.61 - 3.40 มีความเหมาะสมปานกลาง
1.81 - 2.60 มีความเหมาะสมนอย
1.00 – 1.80 มีความเหมาะสมนอยที่สุด

70
ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของอัตราสวนการใชพื้นที่เปลือกอาคารเปนปาย
โฆษณา ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราสวนการใชพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณา ปรากฏ
ตามตารางที่ 4.8 ถึงตารางที่ 4. 11
ตารางที่ 4.8
จํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกีย่ วกับ
อัตราสวนที่เหมาะสมของการใชพื้นทีเ่ ปลือกอาคาร
ศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร เปนปายโฆษณา
อาคารศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร
อัตราสวนการใชพื้นที่เปลือกอาคาร
เปนปายโฆษณา

คา
เฉลี่ย

S.D.

การแปล
ความ

2.32

0.90

นอย

3.51

0.92

มาก

3.91

0.93

มาก

x

รอยละ 0 - 35

รอยละ 36 - 70

รอยละ 76 - 100
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จากตารางที่ 4.8 การสํารวจกลุมตัวอยาง 300 ตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชพื้นที่เปลือกอาคารศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร เปนปาย
โฆษณา เห็นวาการใชพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณา รอยละ 35 – 70 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด ที่คาเฉลี่ย 3.91 คิดเปนรอยละ 78.20 มีความเหมาะสมระดับมาก
ตารางที่ 4.9
จํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกีย่ วกับ
อัตราสวนที่เหมาะสมของการใชพื้นทีเ่ ปลือกอาคาร
ศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร เปนปายโฆษณา
อาคารศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร
อัตราสวนการใชพื้นที่เปลือกอาคาร
เปนปายโฆษณา

คา
เฉลี่ย

S.D.

การแปล
ความ

2.56

0.85

นอย

3.72

0.74

มาก

3.82

0.81

มาก

x

รอยละ 0 - 35

รอยละ 36 - 70

รอยละ 76 - 100
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จากตารางที่ 4.9 การสํารวจกลุมตัวอยาง 300 ตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชพื้นที่เปลือกอาคารศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร เปนปาย
โฆษณา เห็นวาใชพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณา รอยละ 71-100 มีความเหมาะสมมากที่สุด
ที่คาเฉลี่ย 3.82 คิดเปนรอยละ 76.40 มีความเหมาะสมระดับมาก
ตารางที่ 4.10
จํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกีย่ วกับ
อัตราสวนที่เหมาะสมการใชพื้นที่เปลือกอาคาร
ศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม เปนปายโฆษณา
อาคาร ศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม
อัตราสวนการใชพื้นที่เปลือกอาคาร
เปนปายโฆษณา

คา
เฉลี่ย

S.D.

การแปล
ความ

2.69

0.80

ปานกลาง

3.93

0.80

มาก

3.61

1.09

มาก

x

รอยละ 0 - 35

รอยละ 36 - 70

รอยละ 76 - 100
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จากตารางที่ 4.10 การสํารวจกลุมตัวอยาง 300 ตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชพื้นที่เปลือกอาคาร ศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม เปนปาย
โฆษณา เห็นวาใชพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณา รอยละ 36 – 70 มีความเหมาะสมมากที่สุด
ที่คาเฉลี่ย 3.93 คิดเปนรอยละ 78.60 มีความเหมาะสมระดับมาก
ตารางที่ 4.11
เปรียบเทียบความเหมาะสมของการใชพนื้ ที่เปลือกอาคารศูนยการคาเปนปายโฆษณา
ความเหมาะสมของการใชพนื้ ที่
เปลือกอาคารเปนปายโฆษณา

อาคารศูนยการคา
ศูนยการคา
มาบุญครอง เซ็นเตอร
ศูนยการคา
ประตูน้ํา เซ็นเตอร
ศูนยการคา
เดอะ แพลททินั่ม

รอยละ 71 – 100

รอยละ 36 - 70

รอยละ 0 - 35

65
(21.67)
83
(27.67)
114
(38.00)

204
(68.00)
186
(62.00)
112
(37.33)

31
(10.33)
31
(10.33)
74
(24.67)

จากตารางที่ 4.11การสํารวจกลุมตัวอยาง 300 ตัวอยาง พบวา กลุม ตัวอยางสวน
ใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณา ใน
อัตราสวนตาง ๆ ดังนี้
1. อาคารศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร
กลุ ม ตัว อยา ง รอ ยละ 68.00 เห็น วา การใชพื ้น ที่เ ปลือ กอาคารเปน ปา ย
โฆษณาในอัตรารอยละ 36 – 70 ของพื้นที่เปลือกอาคาร มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยใน
ภาพรวมเห็นวา มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยที่ 2.01 คิดเปนรอยละ 67.00
2. อาคารศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร
กลุ ม ตัว อยา ง รอ ยละ 62.00 เห็น วา การใชพื น้ ที ่เ ปลือ กอาคารเปน ปา ย
โฆษณาในอัตรารอยละ 36 – 70 ของพื้นที่เปลือกอาคาร มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยใน
ภาพรวมเห็นวา มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยที่ 1.95 คิดเปนรอยละ 62.00
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3. อาคารศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม
กลุ ม ตัว อยา ง รอ ยละ 38.00 เห็น วา การใชพื ้น ที ่เ ปลือ กอาคารเปน ปา ย
โฆษณาในอัต รารอ ยละ 71 – 100 ของพื ้น ที ่เ ปลือ กอาคาร มีค วามเหมาะสมมากที ่ส ุด ซึ ่ง
ใกลเคียงกับ ในอัตรารอยละ 36 – 70 ของพื้นที่เปลือกอาคาร โดยคิดเปนรอยละ 37.33 โดยใน
ภาพรวมเห็นวา มีความเหมาะสมระดับนอย มีคาเฉลี่ยที่ 1.47 คิดเปนรอยละ 49.00

