บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะอาคารศูนยการคาที่เลือกเปนกรณีศึกษา ดังนี้
1. ลักษณะทางกายภาพโดยรวม
2. อัตราสวนของพื้นที่ทเี่ หมาะสม
3. ประเภทของสือ่ โฆษณาที่เหมาะสม
4. การเลือกประเภทของสื่อโฆษณาที่จะใชในการโฆษณาบนเปลือกอาคาร
5. การปรับปรุงการใชประโยชนของพืน้ ที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณาใน
อัตราสวนตาง ๆ
6. การปรับปรุงการใชประโยชนของพืน้ ที่เปลือกอาคารศูนยการคาเปนปายโฆษณา
โดยเลือกสื่อโฆษณาทีเ่ หมาะสมที่ใชในบนพืน้ ทีเ่ ปลือกอาคารในอนาคต
7. การบริหารจัดการปายโฆษณาบนเปลือกอาคารใหเกิดประสิทธิภาพ
8. แนวทางการใชประโยชนพนื้ ที่เปลือกอาคารศูนยการคาเปนปายโฆษณาเพื่อเพิ่ม
รายไดใหกับโครงการตามสภาพการมองเห็นของอาคารศูนยการคาที่เลือกเปนกรณีศึกษา
5.1 ลักษณะทางกายภาพโดยรวม
ลั ก ษณะทางกายภาพโดยรวมของศู น ย ก ารค า ที่ ใ ช พื้ น ที่ เ ปลื อ กอาคารเป น ป า ย
โฆษณา แลวประสบความสําเร็จ
1. อยูใ นพื้น ที่ที่ส ามารถมองเห็น ตัว อาคารไดชัด เจนในระยะใกล และสามารถ
มองเห็น ตัวอาคารไดในระยะไกล เพราะเปนการทําการโฆษณาบนเปลือกอาคาร ดัง นั้น ตัว
อาคารตองมีความโดดเดน มีศักยภาพในการทําการโฆษณาบนเปลือกอาคาร ทําใหสามารถ
ขยายพื้นที่โฆษณาไดทั้งหมด และสามารถขายพื้นที่โฆษณาไดในราคาที่สูง ทําใหระยะเวลาใน
การคืนทุนสั้นลง
2. อยูใกลระบบขนสงมวลชนหลัก เปนจุดเชื่อมตอรถประจําทาง หรือรถโดยสาร
สาธารณะอื่น ๆ เพราะการที่ตัวอาคารอยูใกลกับระบบขนสงมวลชนหลักนั้น อันจะทําใหพื้นที่ที่
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ทําการโฆษณาบนเปลือกอาคารมีศักยภาพสูงขึ้น เพราะหลักในการโฆษณานั้น มุงเนนที่ผูรับสาร
เปนหลัก
5.2 อัตราสวนของพื้นที่ทเี่ หมาะสม
อัตราสวนของพื้นที่ที่เหมาะสมในการทําโฆษณาบนเปลือกอาคาร โดยที่ไมทําให
เอกลักษณของตัวอาคารเสียไป
1. อั ต ราส ว นของพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมในการทํ า การโฆษณาบนเปลื อ กอาคารที่
เหมาะสม คือ รอยละ 36 - 70 ของพื้นที่เปลือกอาคารในแตละดาน หากใชพื้นที่โฆษณาเกินกวา
อัตราดังกลาว จะทําใหลักษณะเดน หรือเอกลักษณของอาคารหมดไป และจะทําใหการโฆษณา
บนเปลือกอาคารนั้นดอยประสิทธิภาพลงไปดวย เพราะมีความหนาแนนของปายโฆษณามาก
เกินไป
2. การดูแลบํารุงรักษาสภาพของเปลือกอาคาร และปายโฆษณา สามารถทําไดงาย
สะดวก และรวดเร็ว ทําใหสามารถประหยัดคาใชจายในการดูแลบํารุงรักษาไดถึง รอยละ 30 เมื่อ
เปรียบเทียบกับอาคารที่ใชพื้นที่เปลือกอาคารในการโฆษณาเกินกวา รอยละ 50
5.3 ประเภทของสือ่ โฆษณาที่เหมาะสม
ประเภทของสื่อโฆษณาที่เหมาะสมที่ใชติดตั้งบนพื้นที่เปลือกอาคารในการทําการ
โฆษณาในปจจุบัน และในอนาคต มีดังนี้
1. vinyl คือ วัสดุที่ผลิตมาจากเสนใยโพลีเอสเตอรชนิดพิเศษ และเคลือบดวย PVC.
ทั้งสองดาน มีทั้งชนิด โปรงแสงสําหรับงานกลองไฟ และชนิดทึบแสงสําหรับงานโฆษณาทั่วไป
vinyl มีหลายชนิดใหเลือกใชตามความตองการของผูใช ตามลักษณะงาน และตามคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ เชน vinyl ตาขาย และ vinyl ผาแคนวาส (canvas) เปนตน
vinyl เปนวัสดุที่นิยมใชในการผลิตปายโฆษณากลางแจงที่ติดตั้งบนพื้นที่เปลือก
อาคารมากที่สุดในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง vinyl ตาขาย ที่นิยมนํามาใชทําเปนปายโฆษณา
กลางแจงขนาดใหญที่ติดกับผนังตึก งานโฆษณาบริเวณอาคารที่กําลังกอสราง รวมทั้ง งาน
โฆษณาในศูนยการคา เนื่องจาก vinyl ชนิดนี้ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษ และไมเปนเชื้อไฟ
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1) ขอดี ดังนี้
(1) ราคาตนทุนตอตารางเมตรต่ําที่สุด เมื่อเทียบกับสื่อโฆษณาประเภทอื่นที่
เหมาะสมที่จะนํามาใชในการทําการโฆษณาบนเปลือกอาคาร
(2) มีน้ําหนักเบา ทั้งสามารถติดตั้ง หรือรื้อถอนจากโครงสรางปายโฆษณา
บนเปลือกอาคารไดงาย
(3) มีตนทุนในการดูแลบํารุงรักษาตอตารางเมตรต่ําที่สุด เมื่อเทียบกับสื่อ
โฆษณาประเภทอื่นที่เหมาะที่จะนํามาใชในการทําการโฆษณาบนเปลือกอาคาร
2) ขอเสีย ดังนี้
(1) การเสียหาย ชํารุด และการซีดจางของสีบนปายโฆษณากลางแจงเกิดขึ้น
งายมาก ทําใหตองมีการเปลี่ยนปายโฆษณาบอย ๆ
(2) ไม ส ามารถดึ ง ความสนใจของผู รั บ สารที่ พ บเห็ น ได เมื่ อ เที ย บกั บ สื่ อ
โฆษณาประเภทอื่นที่เหมาะสมที่จะนํามาใชในการทําการโฆษณาบนเปลือกอาคาร
2. ปาย trivision คือ ปายโฆษณา ที่สามารถเปลี่ยนภาพได 3 ดาน ผลิตจากวัสดุ
ประเภทอลูมิเนียมที่ทนตอทุกสภาวะอากาศ ไมเปนสนิม และมีน้ําหนักเบา โดยมีกลไกในการ
ขับเคลื่อน มีรูปทรงเปนแทงสามเหลี่ยมขนาดตั้งแต 4 เซนติเมตร 9 เซนติเมตร และ 15 เซนติเมตร
โดยแทงอลูมิเนียมเหลานั้นจะหมุนไปในทางเดียวกัน โดยมีระบบมอเตอรที่มีความทนทานสูงเปน
เครื่องควบคุมการหมุน ปาย trivision นี้ สามารถสรางปายขนาดใหญ (panorama) ที่มีความยาว
ไดอยางไมจํากัด และสูงไดถึง12 เมตร รวมทั้งยังสามารถหมุนเปลี่ยนภาพแบบคลื่นได ปา ย
trivision เปนรูปแบบของสื่อโฆษณากลางแจง ที่กําลังเปนที่นิยมอยางมาก เนื่องดวยชวยประหยัด
พื้นที่โฆษณา รวมทั้งงบประมาณ ทั้งยังสามารถทําภาพโฆษณาที่ตอเนื่องได ถึง 3 เฟรม
1) ขอดี ดังนี้
(1) คุณสมบัติของปาย trivision ที่สามารถหมุนเปลี่ยนไปมาไดทําใหมีพื้นที่
โฆษณา 3 ดาน นอกจากจะเปนการเพิ่มพื้นที่ในการโฆษณา แลว ยังเปนการเพิ่มราคาของพื้นที่
โฆษณาไดมากกวาปกติถึง 3 เทา
(2) สามารถดึงดูดความสนใจจากผูรับสารที่พบเห็นไดเปนอยางดี
(3) มีความทันสมัย อันชวยในการเสริมภาพลักษณของหาง
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2) ขอเสีย ดังนี้
(1) ราคาตนทุนตอตารางเมตรของปาย trivision คอนขางสูง เพราะตองใช
เทคโนโลยีชั้น สูง รวมทั ้ง คา ใชจ า ยในดา นการใชสิท ธิอัน เปน ทรัพ ยส ิน ทางปญ ญาของปา ย
trivision ดวย
(2) การติดตั้งเปนไปดวยความลําบาก เพราะปาย trivision มีน้ําหนักมาก
ทําใหตองเสียคาใชจายในการติดตั้ง และการรื้อถอนสูง รวมทั้งคาใชจายในการพิมพภาพโฆษณา
ที่นํามาติดบนพื้นที่ที่เตรียมไวสําหรับลงโฆษณาคอนขางสูงเชนกัน เนื่องจาก ตองใชวัสดุที่มี
คุณสมบัติในการยึดเกาะเปนอยางดี
(3) การซอมบํา รุง ตอ งเสีย คา ใชจา ยสูง เพราะตองใชผูเ ชีย วชาญเฉพาะ
ดานเทานั้น
3. led screen คือ ปายโฆษณาที่มีลักษณะเปนจอทีวีขนาดใหญ ที่มีความ
ละเอียดต่ํา เนื่องดวยมีขนาดใหญมาก จึงทําใหสามารถแสดง ภาพเคลื่อนไหว แสง สี และเสียงได
เปนอยางดี ทั้งยังสามารถมองเห็นไดในระยะไกล
1) ขอดี ดังนี้
(1) ดวยคุณสมบัติที่เหมือนโทรทัศน แตมีความละเอียดต่ํากวานั้น ทําให
สามารถคิดอัตราในการโฆษณาสินคาไดในอัตราสูง แตการคิดอัตราคาโฆษณาบนปาย led
screen จะตางจากสื่อโฆษณาประเภทอื่น ๆ โดยคิดอัตราคาโฆษณาเปนวินาที หรือนาที
ในขณะที่สื่อโฆษณาประเภทอื่นนั้น คิดอัตราคาโฆษณาเปนตารางเมตร
(2) การที่จอ led screen สามารถแสดง ภาพเคลื่อนไหว แสง สี และเสียง
อันเปนความแปลกใหมของสื่อโฆษณานั้น ทําใหผูรับสารที่พบเห็นเกิดความสนใจ ดังนั้น การ
โฆษณาโดยใชสื่อประเภทนี้จึงประสบความสําเร็จคอนขางสูง
(3) มีความทันสมัย ชวยเสริมภาพลักษณใหแกศูนยการคา
2) ขอเสีย ดังนี้
(1) ราคาตนทุนในคาวัสดุอุปกรณคอนขางสูง และตองรับภาระคาใชจาย
ดานไฟฟาในอัตราที่สูงมาก
(2) การติดตั้งเปนไปดวยความยากลําบาก เพราะจอ led screen มี
น้ําหนักมาก ทั้งยัง ทําใหคาใชจายในการติดตั้ง และการทําโครงสรางในการรับน้ําหนักจอใน
อัตราคอนขางสูง
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(3) ไมสามารถใชงานไดในวันที่ฝนตก เพราะจะทําใหเกิดความเสียหายแก
ตัว จอ led screen เอง และอาจเกิดอันตรายจากไฟฟาลัดวงจรแกผูรับสาร และผูที่อยูใกลเคียง
(4) คาใชจายในการซอมบํารุงมีอัตราคอนขางสูง เพราะตองใชผูเชี่ยวชาญที่
มีความรู และความชํานาญเปนพิเศษในการซอมบํารุงเทานั้น
5.4 การเลือกประเภทของสื่อโฆษณาที่จะใชในการโฆษณาบนเปลือกอาคาร
การเลือ กประเภทของสื ่อ โฆษณาที ่จ ะใชใ นการโฆษณาบนเปลือ กอาคาร มี
ขอพิจารณาดังนี้
1. สภาพของเปลือกอาคาร
อาคารที่จะนํามาใชในการโฆษณาบนเปลือกอาคารนั้น ควรตรวจสอบสภาพของ
วัสดุเปลือกอาคาร และสภาพโครงสรางของอาคาร วาสามารถรองรับโครงสรางของปายโฆษณา
กลางแจง และอุปกรณประกอบไดหรือไม รวมทั้งสามารถทนตอแรงลมที่กระทบตัวอาคาร และ
ปายโฆษณาไดมากนอยเพียงใด เมื่อทําการตรวจสอบแลว จึงนําขอมูลที่ไดมาใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจเลือกประเภทสื่อโฆษณาที่จะใชในการโฆษณาบนเปลือกอาคาร โดยเลือกสื่อ
โฆษณาที่เหมาะสมกับสภาพ และคุณสมบัติของเปลือกอาคารนั้น ๆ
2. ศักยภาพของตัวอาคาร
อาคารที่จะนํามาใชในการโฆษณาบนเปลือกอาคารนั้น ควรมีการพิจารณาใน
ดานศักยภาพของพื้นที่ตั้งของตัวอาคารที่ตองการใชพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณานั้น มี
ศักยภาพมากนอยเพียงใด โดยพิจารณาศักยภาพในดานตาง ๆ ดังนี้
1) อาคารที่ตั้งอยูในบริเวณที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
อาคารที่มีศักยภาพในการใชพื้น ที่เปลือกอาคารเปน ปายโฆษณานั้น ควร
ตั้งอยูในพื้นที่ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน เพราะการที่ตัวอาคารนั้นมีความโดดเดน ไมถูกบดบัง
โดยอาคารขางเคียง การทําโฆษณาบนเปลือกอาคาร ยอมสามารถเพิ่มรายไดจากการใหใชพ้นื ที่
เปลือกอาคารเปนปายโฆษณากลางแจงใหกับเจาของอาคารไดมากกวาอาคารที่ไมมีความโดด
เดน นอกจากนี้ การทํา การโฆษณาบนเปลือ กอาคารที ่มีค วามโดดเดน และไมถูก บดบัง โดย
อาคารขางเคียงนั้น จะชวยใหระยะเวลาในการคืนทุนใหแกเจาของอาคารสั้นลง ทั้งยังมีอัตรา
เสี่ยงที่ต่ํากวา
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อาคารในลักษณะดังกลาว สามารถเลือกใชสื่อโฆษณากลางแจงที่สามารถใช
สื่อโฆษณาบนเปลือกอาคารไดทุกประเภท และในทุกขนาด แตอยางไรก็ตาม ในการเลือกประเภท
สื่อโฆษณาที่จะนํามาใชนั้น ยังตองคํานึงถึงสภาพของเปลือกอาคารประกอบดวย
2) อาคารที่ตั้งอยูในยานธุรกิจการคา
บริ เวณที่ ตั้งของอาคารที่เ หมาะสมที่จ ะนํา มาใช ใ นการโฆษณาบนเปลือ ก
อาคารนั้น ควรอยูในยานธุรกิจ ติดกับเสนทางคมนาคมสายหลัก เพราะเปนบริเวณที่มีความ
หนาแนนของประชากรอันเปนผูรับสารในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งสูง ซึ่งจะสงผลใหประสิทธิภาพ
ของสื่อโฆษณานั้นสูงขึ้นตามจํานวนอัตราผูรับสาร
สื ่อ โฆษณาที ่เ หมาะสมที ่จ ะนํ า มาใชใ นการโฆษณาบนเปลือ กอาคารใน
ลักษณะนี้ นั้น ควรเปนสื่อโฆษณาที่มีขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดกลาง เนื่องจาก ในบริเวณยาน
ธุรกิจการคา นั้น มักจะประกอบไปดวยตึกสูงเปนสวนมาก ดังนั้น สื่อโฆษณาที่เหมาะสมจึงไม
ควรมีขนาดใหญ และตําแหนงของสื่อโฆษณาบนเปลือกอาคารนี้ ไมควรอยูในตําแหนงสูง เพราะ
ผูที่สัญจรผา นไปมา ซึ่ง เปน ผูรับ สารนั้น ไมอ าจมองเห็น สื่อ โฆษณาบนเปลือกอาคารไดอยา ง
ชัดเจน ดัง นั้นขนาด และตําแหนง ที่เหมาะสมของสื่อโฆษณาที่จะนํามาใชในการโฆษณาบน
เปลือกอาคารไดนั้น ตองเปนสื่อโฆษณาขนาดกลาง และอยูระดับต่ํา หรือระดับสายตาที่ทําใหผู
ที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นไดงาย อันจะชวยใหประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้นดว ย
เนื่องจากสารที่ตองการสงไปยังผูรับสารนั้น สามารถแทรกซึมผานการรับรูของผูรับสารไดโดยที่
ผูรับสารอาจไมรูตัว
อาคารในลักษณะนี้ สามารถเลือกใชสื่อโฆษณาไดทุกประเภท อยางไรก็ตาม
ในการเลื อ กประเภทสื่ อ โฆษณาที่ จ ะนํ า มาใช นั้ น ยั ง ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง สภาพของเปลื อ กอาคาร
ประกอบดวยเชนกัน
3) อาคารที่ตั้งอยูในบริเวณที่ใกลกับระบบขนสงมวลชนสาธารณะ
สถานที่ตั้งของอาคารที่มีศักยภาพในการใชพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณา
นั้น ควรอยูในบริเวณที่มีระบบขนสงมวลชนหลักที่ดี เชน อยูใกลสถานีรถไฟฟา สถานีรถไฟใตดิน
หรือสถานที่ที่เปนจุดพักในระหวางการเดินทาง เพราะเปนบริเวณที่มีความหนาแนนของประชากร
อันเปนผูรับสารในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งสูง ซึ่งจะสงผลใหประสิทธิภาพของสื่อโฆษณานั้นสูงขึ้น
ตามจํานวนอัตราผูรับสาร
สื่ อ โฆษณาที่ เ หมาะสมที่ จ ะนํ า มาใช ใ นการโฆษณาบนเปลื อ กอาคารใน
ลักษณะนี้นั้น สามารถเลือกใชสื่อโฆษณากลางแจงไดทุกขนาด เนื่องจากสามารถมองเห็นปาย
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โฆษณาบนเปลือกอาคารนั้นไดจากหลายพื้นที่ เชน ในบริเวณสถานที่ที่เปนจุดพักในระหวาง
การเดินทาง ซึ่งเปนจุดที่อยูใกลกับตัวอาคาร ควรเลือกปายโฆษณากลางแจงที่มีขนาดเล็ก ถึง
ขนาดกลาง สวนปายโฆษณากลางแจงขนาดใหญนั้น ควรติดตั้งบนผนังเปลือกอาคารบริเวณ
สวนบนของอาคาร เพื่อใหสามารถมองเห็นไดจากระยะไกล
อาคารในลั ก ษณะนี้ สามารถเลื อ กใช สื่ อ โฆษณากลางแจ ง ได ทุ ก ประเภท
อยางไรก็ตาม ในการเลือกประเภทสื่อโฆษณาที่จะนํามาใชนั้น ยังตองคํานึงถึงสภาพของเปลือก
อาคารประกอบเชนเดียวกัน
4) สภาพการจราจรรอบบริเวณสถานที่ตั้งของตัวอาคาร
สภาพการจราจรในบริ เ วณใกล เ คี ย งกั บ ตั ว อาคารที่ ใ ช ใ นการโฆษณาบน
เปลือกอาคารนั้น มีผลในการพิจารณาเลือกประเภทของสื่อโฆษณาที่จะนํามาใชเปนปายโฆษณา
กลางแจงบนเปลือกอาคารดวยเชนกัน
(1) บริเวณที่สภาพการจราจรคลองตัว
ในบริเวณที่สภาพการจราจรคลองตัว ขนาดของปายโฆษณากลางแจง
บนเปลือกอาคารที่เหมาะสมนั้น ควรเปนป ายโฆษณากลางแจ งที่ มีขนาดใหญ และเปนปา ย
โฆษณาที่เปนภาพนิ่ง เชนปาย vinyl แตไมควรเปนภาพเคลื่อนไหว (led screen) หรือเปนปาย
โฆษณาที่มีการปรับเปลี่ยนไปมาตลอดเวลา (trivision) เพราะการสื่อสารดวยปายโฆษณาที่มีการ
เคลื่อนไหวนั้น จะทําใหประสิทธิภาพของสารที่ตองการสื่อออกมาดอยประสิทธิภาพลง
(2) บริเ วณที ่ส ภาพการจราจรติด ขัด ปานกลาง ถึง บริเ วณที ่ส ภาพ
การจราจรแออัด
ในบริ เ วณที่ มี ส ภาพการจราจรติ ด ขั ด ปานกลาง ถึ ง ขนาดแออั ด นั้ น
สามารถใชปายโฆษณาบนเปลือกอาคารไดทุกประเภท และในทุกขนาด แตสื่อโฆษณาประเภทที่
สามารถเคลื่อนไหวได มีแสง สี เสียง และภาพประกอบ เชน trivision และ led screen นั้น จะ
ไดรับความสนใจจากผูที่สัญจรผานไปมาซึ่งเปนผูรับสารไดมากกวา ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสารที่ตองการสื่อดวยปายโฆษณาใหมากขึ้นได ทั้งยังชวยใหผูรับสารผอนคลายความเครียด
จากสภาพการจราจรที่หนาแนนไดในระดับหนึ่ง
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5.5 การปรับปรุงการใชประโยชนของพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณาในอัตราสวนตาง ๆ
ตารางที่ 5.1
รายละเอียดเปรียบเทียบการใชประโยชนพื้นที่เปลือกอาคาร
ศูนยการคาตามกรณีศึกษา ในระยะเวลา 1 ป
อาคารศูนยการคาที่
เลือกเปนกรณีศึกษา
อัตราฉลี่ยคาเชาพืน้ ที่
โฆษณาบน
เปลือกอาคาร
(บาท/ตารางเมตร)
การใชประโยชนพนื้ ที่
เปลือกอาคารเปน
ปายโฆษณา
รอยละทีท่ ําการโฆษณา
บนเปลือกอาคาร
ตนทุนคาโครงสราง
ปายโฆษณา (บาท)
ตนทุนเฉลี่ยคาโครงสราง
ปายโฆษณา
(บาท/ตารางเมตร)
รายได/ป (บาท)

มาบุญครอง เซ็นเตอร

ประตูน้ํา เซ็นเตอร

เดอะ แพลททินั่ม

6,652

5,813

7,114

3,825

2,477

590

42.51

45

8.55

1,552,080

755,000

230,000

406

305

390

25,445,000

14,400,000

4,200,000

ตารางแสดงรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราคาเชาพื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคาร การใชประโยชน
พื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณา (ตารางเมตร) รอยละที่ทําการโฆษณาบนเปลือกอาคาร
ตนทุนคาโครงสรางปายโฆษณาบนเปลือกอาคาร และรายไดตอปของศูนยการคาตามกรณีศึกษา
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ตารางที่ 5.2
รายละเอียดเปรียบเทียบหลังการปรับปรุงการใชประโยชนพนื้ ที่เปลือกอาคาร
ศูนยการคาตามกรณีศึกษา ในระยะเวลา 1 ป
อาคารศูนยการคาที่
เลือกเปนกรณีศึกษา
อัตราฉลี่ยคาเชาพืน้ ที่
โฆษณาบน
เปลือกอาคาร
(บาท/ตารางเมตร)
การใชประโยชนพนื้ ที่
เปลือกอาคารเปน
ปายโฆษณา
รอยละทีท่ ําการ
โฆษณาบน
เปลือกอาคาร
ตนทุนคาโครงสราง
ปายโฆษณา (บาท)
ตนทุนเฉลี่ยคา
โครงสรางปายโฆษณา
(บาท/ตารางเมตร)
รายได/ป (บาท)

มาบุญครอง
เซ็นเตอร

ประตูน้ํา
เซ็นเตอร

เดอะ
แพลททินั่ม

เดอะ
แพลททินั่ม

6,652

5,813

7,114

7,114

4,081

2,477

3,105

5,520

36 – 70
(45)

36 – 70
(45)

36 – 70
(45)

71 – 100
(80)

1,642,992

755,000

1,210,526

2,152,047

406

305

390

390

27,146,812

14,400,000

22,088,970

39,269,280

ตารางแสดงรายละเอี ย ดเปรี ย บเที ย บหลั ง การปรั บ ปรุ ง การใช ป ระโยชน พื้ น ที่ เ ปลื อ กอาคาร
ศูนยการคาเปนปายโฆษณา โดยปรับปรุงในสวนของ รอยละของการทําการโฆษณาบนเปลือก
อาคาร และรายไดที่เพิ่มขึ้นของศูนยการคาตามกรณีศึกษา
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5.6 การปรับปรุงการใชประโยชนของพื้นที่เปลือกอาคารศูนยการคาเปนปายโฆษณา
โดยเลือกสื่อโฆษณาทีเ่ หมาะสมที่ใชบนพืน้ ที่เปลือกอาคารในอนาคต
ตารางที่ 5.3
รายรับที่เพิ่มขึน้ จากการปรับปรุงเปลือกอาคารของศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร
ใหเปนปายโฆษณา ในอัตราสวน รอยละ 36 – 70 (45)
ประเภทปายโฆษณา
ปาย trivision
ปายสติ๊กเกอร
กลองไฟ
รวม

ขนาด
(ตารางเมตร)
1,500
1,878
672
4,050

รอยละทีท่ ําการโฆษณา
บนเปลือกอาคาร
16.66
20.87
7.47
45

รายได/ป
(บาท)
65,300,000
6,000,000
945,000
72,245,000

ตารางแสดงรายรับที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงเปลือกอาคารศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร เปน
ปายโฆษณา ในอัตราสวนรอยละ 36 – 70 (45) โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบของสื่อโฆษณา จาก ปาย
โฆษณาขนาดใหญ เปนปายโฆษณา trivision ซึ่งสามารถเพิ่มรายรับตอป ได 3 เทา ในสวนของ
พื้นที่เปลือกอาคารที่เลือกใชสื่อโฆษณาประเภท ปาย trivision
ตารางที่ 5.4
รายรับที่เพิ่มขึน้ จากการปรับปรุงเปลือกอาคารของศูนยการคา ประตูนา้ํ เซ็นเตอร ใหเปนปาย
โฆษณา ในอัตราสวน รอยละ 36 – 70 (45)
ประเภทปายโฆษณา
ปาย trivision
ปายสติ๊กเกอร
รวม

ขนาด
(ตารางเมตร)
1,581
896
2,477

รอยละทีท่ ําการโฆษณา
บนเปลือกอาคาร
29.06
15.94
45.00

รายได/ป
(บาท)
43,200,000
43,200,000
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ตารางแสดงรายรับที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงเปลือกอาคารศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร เปน
ปายโฆษณา ในอัตราสวนรอยละ 36 – 70 (45) โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบของสื่อโฆษณา จาก ปาย
โฆษณาขนาดใหญ เปนปายโฆษณา trivision ซึ่งสามารถเพิ่มรายรับตอป ได 3 เทา ในสวนของ
พื้นที่เปลือกอาคารที่เลือกใชสื่อโฆษณาประเภท ปาย trivision
ตารางที่ 5.5
รายรับที่เพิ่มขึน้ จากการปรับปรุงเปลือกอาคารของศูนยการคา เดอะ แพลททินมั่ ใหเปนปาย
โฆษณา ในอัตราสวน รอยละ 36 – 70 (45)
ประเภทปายโฆษณา
ปาย trivision
ปายสติ๊กเกอร
ปาย vinyl
รวม

ขนาด
(ตารางเมตร)
2,516.9
201.6
388.8
3,107.3

รอยละทีท่ ําการโฆษณา
บนเปลือกอาคาร
36.45
2.92
5.63
45.00

รายได/ป
(บาท)
68,773,000
1,800,000
6,200,000
76,773,000

ตารางแสดงรายรับที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงเปลือกอาคารศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม เปนปาย
โฆษณา ในอัตราสวนรอยละ 36 – 70 (45) โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบของสื่อโฆษณา จาก ปาย
โฆษณาขนาดใหญ เปนปายโฆษณา trivision ซึ่งสามารถเพิ่มรายรับตอป ได 3 เทา ในสวนของ
พื้นที่เปลือกอาคารที่เลือกใชสื่อโฆษณาประเภท ปาย trivision
ตารางที่ 5.6
รายรับที่เพิ่มขึน้ จากการปรับปรุงเปลือกอาคารของศูนยการคา เดอะ แพลททินมั่ ใหเปนปาย
โฆษณา ในอัตราสวน รอยละ 71 – 100 (80)
ประเภทปายโฆษณา
ปาย trivision
ปายสติ๊กเกอร
ปาย vinyl
รวม

ขนาด
(ตารางเมตร)
4,934.0
201.6
388.8
5,524.4

รอยละทีท่ ําการโฆษณา
บนเปลือกอาคาร
71.45
2.92
5.63
80.00

รายได/ป
(บาท)
134,820,000
1,800,000
6,200,000
142,820,000
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ตารางแสดงรายรับที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงเปลือกอาคารศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร เปน
ปายโฆษณา ในอัตราสวนรอยละ 71 – 100 (80) โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบของสื่อโฆษณา จาก
ปายโฆษณาขนาดใหญ เปนปายโฆษณา trivision ซึ่งสามารถเพิ่มรายรับตอป ได 3 เทา ในสวน
ของพื้นที่เปลือกอาคารที่เลือกใชสื่อโฆษณาประเภท ปาย trivision
ตารางที่ 5.7
รายไดที่เพิม่ ขึ้นจากการใชประโยชนพนื้ ที่เปลือกอาคาร
ศูนยการคาตามกรณีศึกษา เปนปายโฆษณา
อาคารศูนยการคาที่เลือกเปน
กรณีศึกษา
รายไดจากคาเชา และ
คาบริการเกีย่ วกับ
อสังหาริมทรัพยในระยะเวลา
1 ป (พันบาท)
รายไดจากการใชประโยชน
พื้นที่เปลือกอาคารเปนปาย
โฆษณากอนการปรับปรุง
(บาท)
รอยละทีท่ ําการโฆษณาบน
เปลือกอาคาร
รอยละของรายไดจากการใช
ประโยชนพนื้ ที่เปลือกอาคาร
ศูนยการคาที่เพิ่มขึ้นจาก
รายไดหลัก

มาบุญครอง
เซ็นเตอร

ประตูน้ําเซ็นเตอร

เดอะ แพลททินั่ม

2,895,353

2,273,962

2,359,674

25,445,000

14,400,000

4,200,000

42.51

45

8.55

0.88

0.63

0.18

ตารางแสดงรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการใชพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณาองศูนยการคาตาม
กรณีศึกษา กอนการปรับปรุงเปลือกอาคารศูนยการคาเปนปายโฆษณา ในระยะเวลา 1 ป โดย
เปรียบเทียบกับรายไดที่ไดรับจากการประกอบธุรกิจหลักของศูนยการคาตามกรณีศึกษา
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ตารางที่ 5.8
รายไดที่เพิม่ ขึ้นหลังการปรับปรุงการใชพนื้ ที่เปลือกอาคารศูนยการคาตามกรณีศึกษา
เปนปายโฆษณาในอัตราสวนที่เหมาะสม
อาคารศูนยการคาที่
เลือกเปนกรณีศึกษา
รายไดจากคาเชา และ
คาบริการเกีย่ วกับ
อสังหาริมทรัพยใน
ระยะเวลา 1 ป
(พันบาท)
รายไดจากการใช
ประโยชนพนื้ ที่
เปลือกอาคารเปน
ปายโฆษณา
หลังการปรับปรุง
(บาท)
รอยละทีท่ ําการ
โฆษณาบน
เปลือกอาคาร
รอยละของรายไดจาก
การใชประโยชนพนื้ ที่
เปลือกอาคาร
ศูนยการคาที่เพิ่มขึ้น
จากรายไดหลัก

มาบุญครอง
เซ็นเตอร

ประตูน้ํา
เซ็นเตอร

เดอะ
แพลททินั่ม

เดอะ
แพลททินั่ม

2,895,353

2,273,962

2,359,674

2,359,674

27,146,812

14,400,000

22,088,970

38,269,280

36 – 70
(45)

36 – 70
(45)

36 – 70
(45)

71 – 100
(80)

0.94

0.63

0.94

1.62

ตารางแสดงรายได ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หลั ง จากการปรับ ปรุง การใชพื้น ที่ เ ปลื อ กอาคารศู น ย ก ารค า ตาม
กรณีศึกษาเปนปายโฆษณา ในอัตราสวนที่เหมาะสม ที่ดําเนินการในระยะเวลา 1 ป โดย
เปรียบเทียบกับรายไดที่ไดรับจากการประกอบธุรกิจหลักของศูนยการคาตามกรณีศึกษา
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ตารางที่ 5.9
รายไดที่เพิม่ ขึ้นหลังการปรับปรุงการใชพนื้ ที่เปลือกอาคารศูนยการคาตามกรณีศึกษา
เปนปายโฆษณาในอัตราสวนที่เหมาะสม และเปลี่ยนรูปแบบของสื่อโฆษณาบนเปลือกอาคารของ
อาคารศูนยการคาตามกรณีศึกษา
อาคารศูนยการคาที่
เลือกเปนกรณีศึกษา
รายไดจากคาเชา และ
คาบริการเกีย่ วกับ
อสังหาริมทรัพยใน
ระยะเวลา 1 ป
(พันบาท)
รายไดจากการใช
ประโยชนพนื้ ที่
เปลือกอาคารเปน
ปายโฆษณา
หลังการปรับปรุง
โดยเปลี่ยนรูปแบบของ
สื่อโฆษณา (บาท)
รอยละทีท่ ําการ
โฆษณาบน
เปลือกอาคาร
รอยละของรายไดจาก
การใชประโยชนพนื้ ที่
เปลือกอาคาร
ศูนยการคาที่เพิ่มขึ้น
จากรายไดหลัก

มาบุญครอง
เซ็นเตอร

ประตูน้ํา
เซ็นเตอร

เดอะ
แพลททินั่ม

เดอะ
แพลททินั่ม

2,895,353

2,273,962

2,359,674

2,359,674

72,245,000

43,200,000

76,773,000

142,820,000

36 – 70
(45)

36 – 70
(45)

36 – 70
(45)

71 – 100
(80)

2.50

1.90

3.25

6.05
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ตารางแสดงรายได ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หลั ง จากการปรับ ปรุง การใชพื้น ที่ เ ปลื อ กอาคารศู น ย ก ารค า ตาม
กรณีศึกษาเป นปายโฆษณา ในอั ตราสวนที่เหมาะสม และเปลี่ยนรูปแบบของสื่อโฆษณาบน
เปลือกอาคารตามกรณีศึกษา ในระยะเวลา 1 ป โดยเปรียบเทียบกับรายไดที่ไดรับจากการ
ประกอบธุรกิจหลักของศูนยการคาตามกรณีศึกษา
5.7 การบริหารจัดการปายโฆษณาบนเปลือกอาคารใหเกิดประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการปายโฆษณาบนเปลือกอาคารใหเกิดประสิทธิภาพ และผลกําไร
สูงสุดนั้น จากขอมูลที่ทางผูวิจัยไดเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ และการวิเคราะหขอมูลจากทางผูวิจัยเองนั้น สามารถสรุปหลักที่ใชในการบริหารจัดการ
ปายโฆษณาบนเปลือกอาคารใหเกิดประสิทธิภาพไดดังนี้
1. การบริหารจัดการแบบเสร็จสรรพ
การบริ หารจั ดการในลั กษณะนี้ จะค อนข างยุ งยาก เพราะการบริ หารจั ดการ
เกี่ยวกับการเชาพื้นที่ปายโฆษณาตองดําเนินการเองทั้งหมด ตั้งแต การสํารวจสภาพเปลือกอาคาร
การกอสรางโครงสรางเพื่อรองรับปายโฆษณาบนเปลือกอาคาร การกําหนดขนาด และอัตราสวน
ของป า ยโฆษณาบนเปลือ กอาคาร การดํ า เนิน การในการขออนุญาตกอ สรา งโครงสรา งปา ย
โฆษณาบนเปลือกอาคาร คาภาษีปายโฆษณาบนเปลือกอาคาร และคาไฟที่เกิดจากการทําการ
โฆษณาบนเปลือกอาคาร โดยการทําการบริหารจัดการปายโฆษณาบนเปลือกอาคารในลักษณะนี้
ตองมีการทํางานรวมกันเปนทีมงานที่ดีในองคกร โดย
1) ฝายอาคารสถานที่ ทําหนาที่ดูแลในกระบวนการตั้งแตการสํารวจสภาพของ
เปลือกอาคาร การกอสรางโครงสรางเพื่อรองรับปายโฆษณาบนเปลือกอาคาร การกําหนดขนาด
และ อัตราสวนที่เหมาะสมในการทําปายโฆษณาบนเปลือกอาคาร และการดําเนินการในการเตรียม
แบบแปลนเพื่อขออนุญาตกอสรางโครงสรางปายโฆษณาบนเปลือกอาคาร
2) ฝายการตลาด ทําหนาที่หาลูกคาที่ตองการเชาพื้นที่ปายโฆษณาบนเปลือก
อาคาร และดํ า เนิ น การในเรื่ อ งข อ ตกลงในส ว นของการเช า ป า ยโฆษณาบนเปลื อ กอาคาร
ระยะเวลาในการปายโฆษณาบนเปลือกอาคาร ภาษีปายโฆษณา และคาไฟที่เกิดจากการทําการ
โฆษณาบนเปลือกอาคาร โดยระยะเวลาในการทําสัญญาเชาปายโฆษณาบนเปลือกอาคารที่
เหมาะสมจะเปนระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ป เพราะเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเชา
ปายโฆษณาบนเปลือกอาคารแลว หากมีการตอสัญญาเชา หรือ ทําสัญญาเชาปายโฆษณาบน
เปลือกอาคารกับผูเชารายใหมนั้น สามารถที่จะขึ้นคาเชาพื้นที่เปลือกอาคารที่เปนคาโฆษณาได
อีกรอยละ 10

90
(1) ขอดีของการบริหารจัดการแบบเสร็จสรรพ
(1.1) สามารถกําหนดอัตราคาเชาพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณา
เพื่อแขงขันกับคูแขงได เพราะทําการบริหารจัดการเอง ทําใหทราบตนทุนในการดําเนินการที่
ชัดเจน
(1.2) สามารถควบคุมภาพลักษณของตัวอาคารได โดยสามารถเลือก
ลูกคาที่ตองการเชาพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณา หรือแบรนดที่ทางศูนยการคาสนใจที่จะ
นํามาเสริมภาพลักษณใหกับตัวอาคาร
(2) ขอเสียของการบริหารจัดการแบบเสร็จสรรพ
(2.1) คาใชจายในการบริหารจัดการ และในสวนของการทําการตลาด
มีสูง เพราะขั้นตอนตาง ๆ ในการดําเนินการเตรียมพื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคารตองดําเนินการ
เองทั้งหมด
(2.2) ปญหาตาง ๆ และความรับผิดชอบจากอันตรายที่เกิดขึ้นจาก
การทําโฆษณาบนเปลือกอาคารที่เกิดขึ้นแกบุคคลที่สาม รวมทั้งปญหาตาง ๆที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด
2. การบริหารจัดการโดยบริษัทผูเชี่ยวชาญภายนอก (out source) บางสวน
การบริหารจัดการในลักษณะนี้มีความยุงยากนอยกวาการบริหารจัดการแบบ
เสร็ จ สรรพเล็ ก น อ ย เพราะในส ว นของการสํ า รวจสภาพเปลื อ กอาคาร การทํ า การก อ สร า ง
โครงสรางเพื่อรองรับปายโฆษณาบนเปลือกอาคาร การกําหนดขนาด และอัตราสวนของปาย
โฆษณาบนเปลือกอาคาร การดําเนินการในการขอใบอนุญาตกอสรางโครงสรางปายโฆษณาบน
เปลือกอาคาร คาภาษีปายโฆษณาบนเปลือกอาคาร และคาไฟที่เกิดจาการทําการโฆษณาบน
เปลือกอาคาร ยังคงเหมือนกับการบริหารจัดการแบบเสร็จสรรพ ตางกันตรงที่ ผูเชาพื้นที่โฆษณา
บนเปลือกอาคารมักเปนบริษัทที่ทําธุรกิจทางดานโฆษณารายใหญเพียงรายเดียวโดยจะทําการ
เชาพื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคารทั้งหมด หรือบางสวน แลวนําไปใหลูกคารายยอยอื่น ๆ ที่สนใจ
เชาพื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคารเชาชวงพื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคารตออีกทอดหนึ่ง ในสวนของ
การกําหนดระยะเวลาการเชาพื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคารในตัวสัญญานั้นเหมือนกับการบริหาร
จัดการแบบเสร็จสรรพ คือ ระยะเวลาในการเชาพื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคารจะอยูที่ 6 เดือน ถึง
1 ป เมื่อครบกําหนดสัญญาการเชา และลูกคาตองการที่จะตอสัญญาการเชาพื้นที่โฆษณาบน
เปลือกอาคารซึ่งผูใหเชาสามารถปรับราคาใหเชาเพิ่มไดอีกรอยละ 10
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1) ขอดีของการบริหารจัดการโดยบริษัทผูเชี่ยวชาญภายนอกบางสวน
(1) เนื่องจากการที่มีผูเชาพื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคารรายใหญเพียงราย
เดียว จะชวยลดความยุงยากในดานการหาลูกคาที่จะมาเชาโฆษณาบนเปลือกอาคาร รวมทั้ง
ขั้นตอนในการเจรจาทําสัญญาเชาพื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคาร
(2) ลดภาระคาใชจายในสวนของการบริหารจัดการการเชาพื้นที่โฆษณาบน
เปลือกอาคาร และในดานการตลาดในการทําการโฆษณาบนเปลือกอาคาร
(3) ลดปญหา และความรับผิดชอบจากอันตรายที่เกิดจากการทําโฆษณา
บนเปลือกอาคารที่มีตอบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากปญหา หรืออุบัติเหตุจากการทําการโฆษณา
บนเปลื อกอาคาร เนื่ อ งจากผูเ ช า พื้ น ที่โฆษณาบนเปลือกอาคารรายใหญจะเป น ผู รับผิ ดชอบ
ทั้งหมด หรือบางสวนตามภาระผูกพันแหงสัญญาเชาพื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคาร
2) ขอเสียของการบริหารจัดการโดยบริษัทผูเชี่ยวชาญภายนอกบางสวน
(1) รายไดจากคาเชาพื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคารลดลง เนื่องจากผูเชา
พื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคารรายใหญนั้นจะเชาพื้นที่เปนจํานวนหลายตารางเมตร และการที่
ตองมีสวนรับผิดชอบรวมกันกับศูนยการคาในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรืออันตรายที่เกิดจากการทํา
การโฆษณาบนเปลือกอาคาร
(2) การควบคุมภาพลักษณของตัวอาคารศูนยการคาทําไดยากขึ้น เนื่องจาก
อํานาจในการบริหารจัดการปายโฆษณาบนเปลือกอาคารจะตกไปอยูกับผูเชาพื้นที่โฆษณาบน
เปลือกอาคารรายใหญแทน
3. การบริหารจัดการโดยบริษัทผูเชี่ยวชาญภายนอกทั้งหมด
การบริหารจัดการในลักษณะนี้มีความยุงยากนอยที่สุด เพราะผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอกจะเขามาดําเนินการในสวนของการเตรียมพื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคาร การสํารวจ
สภาพเปลือกอาคาร การทําการกอสรางโครงสรางเพื่อรองรับปายโฆษณาบนเปลือกอาคาร การ
กํา หนดขนาด และอัต ราสว นของปา ยโฆษณาบนเปลือ กอาคาร คา ภาษีโ ฆษณาบนเปลือ ก
อาคาร และคาไฟที่เกิดจาการทําการโฆษณาบนเปลือกอาคารทั้งหมด ซึ่งฝายอาคารสถานที่ของ
ศูนยการคาจะรับผิดชอบเพียงในสวนของการดําเนินการในการขออนุญาตกอสรางโครงสราง
ปายโฆษณาบนเปลือกอาคาร และทําการสํารวจสภาพเปลือกอาคารรวมกันเทานั้น อยางไรก็
ตาม กรรมสิทธิ์ในตัวโครงสรางปายโฆษณาบนเปลือกอาคารทั้งหมดเปนของเจาของศูนยการคา
ซึ่งการบริหารจัดการในลักษณะดังกลาวจะเกิดขึ้นกับอาคารศูนยการคาที่มีศักยภาพของพื้นที่
ตัว อาคารศูน ยก ารคา เอง และศัก ยภาพของพื้น ที ่เ ปลือ กอาคาร โดยสิท ธิใ นการใหเ ชา พื้น ที่
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โฆษณาบนเปลือกอาคารจะตกเปนของบริษัทผูเชี่ยวชาญภายนอก ไมนอยไปกวาการบริหาร
จัดการในสองแบบแรก แตจะตางกันตรงที่ระยะเวลาในการทําสัญญาเชาพื้นที่โฆษณาบนเปลือก
อาคารระหวางเจาของอาคารศูนยการคา กับบริษัทผูเชี่ยวชาญจากภายนอก จะเปนสัญญาเชา
ระยะยาว เชน 3 – 5 ป
1) ขอดีของการบริหารจัดการโดยบริษัทผูเชี่ยวชาญภายนอกทั้งหมด
(1) เนื่องจากการที่มีผูเชาพื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคารรายใหญเพียงราย
เดียว จะชวยลดความยุงยากในดานการหาลูกคาที่จะมาเชาโฆษณาบนเปลือกอาคาร รวมทั้ง
ขั้นตอนในการเจรจาทําสัญญาเชาพื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคาร
(2) ลดภาระคาใชจายในสวนของการบริหารจัดการการเชาพื้นที่โฆษณาบน
เปลือกอาคาร ดานการตลาด และคากอสรางโครงสรางเพื่อรองรับปายโฆษณาบนเปลือกอาคาร
เนื่องจากบริษัทผูเชี่ยวชาญจากภายนอกจะเปนผูรับผิดชอบเปนสวนใหญ
(3) ลดปญหา และความรับผิดชอบจากอันตรายที่เกิดจากการทําโฆษณา
บนเปลือกอาคารที่มีตอบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากปญหา หรืออุบัติเหตุจากการทําการโฆษณา
บนเปลื อกอาคาร เนื่ อ งจากผูเ ชา พื้น ที่โฆษณาบนเปลือกอาคารรายใหญจะเปน ผูรับผิ ดชอบ
ทั้งหมด หรือบางสวนตามภาระผูกพันแหงสัญญาเชาพื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคาร
2) ขอเสียของการบริหารจัดการโดยบริษัทผูเชี่ยวชาญภายนอกทั้งหมด
(1) รายไดจากคาเชาพื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคารลดลง เนื่องจากผูเชา
พื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคารรายใหญนั้นจะเชาพื้นที่เปนจํานวนหลายตารางเมตร และการที่
ตองมีสวนรับผิดชอบรวมกันกับศูนยการคาในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรืออันตรายที่เกิดจากการทํา
การโฆษณาบนเปลือกอาคาร
(2) การควบคุมภาพลักษณของตัวอาคารศูนยการคาทําไดยากขึ้น เนื่องจาก
อํานาจในการบริหารจัดการปายโฆษณาบนเปลือกอาคารจะตกไปอยูกับผูเชาพื้นที่โฆษณาบน
เปลือกอาคารรายใหญแทน
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5.8 สรุปแนวทางการใชประโยชนพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณา
เพื่อเพิม่ รายไดใหกับโครงการตามสภาพการมองเห็น
5.8.1. ศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร
ลักษณะเดน
1. อยูใกลสี่แยกปทุมวัน ซึ่งเปนสี่แยกใหญทําใหตัวอาคารมีความโดดเดน
2. อยูในยานธุรกิจ สยามแสควร
3. อยูใกลระบบขนสงมวลชนหลัก หรือเปนจุดเชื่อมตอรถโดยสารประจําทาง
4. มีสภาพการจราจรติดขัดในชวงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งสูง
ลักษณะดอย
1. ทางเชื่อมระหวางสยามเซ็นเตอร และสยามแสควร บดบังสภาพการมองเห็นของ
พื้นที่ที่ใชทําการโฆษณาบนเปลือกอาคาร
ดวยศักยภาพของที่ตั้งอาคารศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร ทําใหสามารถสรุป
แนวทางการใชประโยชนพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณาเพื่อเพิ่มรายไดใหกับโครงการตาม
สภาพการมองเห็น ดังนี้
1. รูปแบบของสื่อโฆษณาของศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร ที่เหมาะสมกับ
สภาพปจจุบันและอนาคต ควรเปน ปาย vinyl และปาย trivision
2. อัตราสวนที่ใชในการทําโฆษณาบนเปลือกอาคารของฟศูนยการคา มาบุญครอง
เซ็นเตอร ที่เหมาะสมคือ รอยละ 36 – 70 เพราะเปนอัตราสวนที่เหมาะสมที่สุด กับลักษณะทาง
สถาปตยกรรมในสวนของเปลือกอาคาร และสภาพเปลือกอาคารของศูนยการคา มาบุญครอง
เซ็นเตอร และควรเพิ่มพื้นที่โฆษณาบนเปลือกอาคารในดานที่หันตัวอาคารเขาหาสี่แยกปทุมวัน
เพราะเปนพื้นที่เปลือกอาคารดานที่มีความโดดเดนที่สุด
3. แนวทางในการบริหารจัดการการใชประโยชนพื้นที่เปลือกอาคารที่เหมาะสมของ
อาคารศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร นั้น ควรเลือกใช การบริหารจัดการโดยผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกทั้งหมด เพราะทางศูนยการคาฯ มีความไดเปรียบในดานศักยภาพของที่ตั้ง ทําใหพื้นที่
เปลือกอาคารที่เปนปายโฆษณามีความตองการสูง สามารถตอรองกับบริษัทโฆษณาที่สนใจเชา
พื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณาในสวนของตนทุนในการเตรียมพื้นที่สําหรับการโฆษณา ทําให
ศูนยการคา มาบุญครอง เซ็นเตอร สามารถลดตนทุนในการบริหารจัดการ และในสวนสวนตนทุน
ในการเตรียมพื้นที่เปลือกอาคารศูนยการคาฯ เปนปายโฆษณาไดมากที่สุด
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5.8.2 ศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร
ลักษณะเดน
1. ตั้ง อยู บริ เวณสี่ แยกประตู น้ํา ซึ่ งเปน สี่ แยกขนาดปานกลาง ทํา ใหตัว อาคารมี
ความโดดเดนพอสมควร
2. อยูในยานธุรกิจ ตลาดขายสงประตูน้ํา
3. เปนจุดเชื่อมตอรถโดยสาร หรือรถประจําทาง
4. มีสภาพการจราจรติดขัดในชวงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งสูง
ลักษณะดอย
1. สะพานขามสี่แยกประตูน้ํา บดบังสภาพการมองเห็นของพื้นที่ที่ใชทําการโฆษณา
บนเปลือกอาคาร
ดวยศักยภาพของที่ตั้งของทางศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร ทําใหสามารถสรุป
แนวทางการใชประโยชนพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณาเพื่อเพิ่มรายไดใหกับโครงการตาม
สภาพการมองเห็น ดังนี้
1. รูปแบบของสื่อโฆษณาของศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร ที่เหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบันและอนาคต ควรเปน ปาย vinyl และปาย trivision
2. อั ต ราส ว นที่ ใ ช ใ นการทํ า โฆษณาบนเปลื อ กอาคารของอาคารศู น ย ก ารค า
ประตูน้ํา เซ็นเตอร ที่เหมาะสมคือ รอยละ 36 – 70 เพราะเปนอัตราสวนที่เหมาะสมที่สุด กับ
ลักษณะทางสถาปตยกรรมในสวนของเปลือกอาคาร และสภาพเปลือกอาคารของ ศูนยการคา
ประตูน้ํา เซ็นเตอร
3. แนวทางในการบริหารจัดการการใชประโยชนพื้นที่เปลือกอาคารที่เหมาะสมของ
อาคารศูนยการคา ประตูน้ํา เซ็นเตอร นั้น ควรเลือกใช การบริหารจัดการโดยผูเชี่ยวชาญภายนอก
บางสวน เพราะสภาพการมองเห็นของเปลือกอาคารของทางศูนยการคาฯ เสียไป เนื่องจากถูกบด
บังจากสะพานขามสี่แยกประตูน้ํา จึงทําใหพื้นที่ในสวนที่ถูกบดบังไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะ
ตอรองกับบริษัทโฆษณาที่สนใจจะเชาพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณาในสวนของตนทุนใน
การเตรียมพื้นที่สําหรับการโฆษณา ทําใหทางฝายบริหารของศูนยการคาฯ ตองลงทุนในสวนของ
พื้นที่เปลือกอาคารที่สูญเสียการมองเห็นเองทั้งหมด และใชเปนพื้นที่สําหรับใชทําการโฆษณา
สินคา หรือรานคาที่เชาพื้นที่สินคาภายในอาคารศูนยการคาฯ
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5.8.3 ศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม
ลักษณะเดน
1. ตั้งอยูริมถนนเพชรบุรี ซึ่งเปนถนนสายหลักสายหนึ่งของกรุงเทพมหานคร
2. อยูในยานธุรกิจ ตลาดขายสงประตูน้ํา
3. เปนจุดเชื่อมตอรถโดยสาร หรือรถประจําทาง
4. มีสภาพการจราจรติดขัดในชวงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งสูง
ลักษณะดอย
1. สะพานลอย และเสาไฟฟา บริเ วณหน า ศูน ยการคา เดอะ แพลททินั่ม บดบั ง
สภาพการมองเห็นของพื้นที่ที่ใชทําการโฆษณาบนเปลือกอาคาร
ดวยศักยภาพของที่ตั้งของทางศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม ทําใหสามารถสรุปแนว
ทางการใชประโยชนพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณาเพื่อเพิ่มรายไดใหกับโครงการตามสภาพ
การมองเห็น ดังนี้
1. รูปแบบของสื่อโฆษณาของศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม ที่เหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบันและอนาคต ควรเปน ปาย vinyl และปาย trivision
2. อัตราสวนที่ใชในการทําโฆษณาบนเปลือกอาคารของอาคารศูนยการคา เดอะ
แพลททินั่ม ที่เหมาะสมคือ รอยละ 36 – 70 เพราะเปนอัตราสวนที่เหมาะสมที่สุด กับลักษณะทาง
สถาป ต ยกรรมในส ว นของเปลื อ กอาคาร และสภาพเปลื อ กอาคารของศู น ย ก ารค า เดอะ
แพลททินั่ม
3. แนวทางในการบริหารจัดการการใชประโยชนพื้นที่เปลือกอาคารที่เหมาะสมของ
อาคารศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม นั้น ควรเลือกใช การบริหารจัดการโดยผูเชี่ยวชาญภายนอก
บางสวน เพราะศักยภาพของพื้นที่ตั้งของทางศูนยการคา เดอะ แพลททินั่ม และตัวอาคารมีสภาพ
การมองเห็นไมดีเทาที่ควร เมื่อเทียบกับบริเวณสี่แยก ทําให พื้นที่เปลือกอาคารบางสวนถูกบดบัง
จากสะพานลอย และเสาไฟฟาบริเวณหนาศูนยการคา ทําใหพื้นที่ในสวนที่ถูกบดบังไมมีศักยภาพ
เพียงพอพอที่จะตอรองกับบริษัทโฆษณาที่สนใจจะเชาพื้นที่เปลือกอาคารเปนปายโฆษณาในสวน
ของตนทุนในการเตรียมพื้นที่สําหรับการโฆษณา ทําใหทางฝายบริหารของศูนยการคาฯ ตอง
ลงทุนในสวนของพื้นที่เปลือกอาคารที่สูญเสียการมองเห็นเองทั้งหมด และใชเปนพื้นที่สําหรับใช
ทําการโฆษณาสินคา หรือรานคาที่เชาพื้นที่สินคาภายในอาคารศูนยการคาฯ

