118
บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
4.1 การวิเคราะหขอมูลทัว่ ไปของศูนยการคาและประชาชนผูมาใชงานพื้นที่
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของศูนยการคาและประชาชนผูมาใชงานพื้นที่ศูนยการคาทั้ง
3 แหง ไดแก ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซา ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร ศูนยการคาสยามพารากอน
โดยการสัมภาษณ และใชแบบสอบถามในเรื่ องการฟนฟูพื้ นที่ภายนอกของศูนยการคา สามารถ
วิเคราะหไดดังนี้
4.1.1 ขอมูลพื้นฐานของศูนยการคาที่มกี ารฟนฟูอาคาร
1. ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซา ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดมีพื้นที่รวม 191,640
ตารางเมตร โดยแบงเปนพื้นที่ใหเชา 128,109 ตารางเมตร พื้นที่สาธารณะ 3,021.6 ตารางเมตร
และพื้นที่ที่จอดรถ 96,087 ตารางเมตร ที่จอดรถสามารถจอดไดประมาณ 2,000 คัน และ
ประมาณการผูมาใชบริการศูนยการคาประมาณ 150,000 คนตอวัน โดยพื้นที่ใหเชาแบงเปน
สัญญาระยะสั้นรอยละ 66 โดยเปนสัญญาที่มีระยะเวลาสัญญาอยูในชวงระยะเวลาประมาณ 3 ป
และสั ญ ญาระยะยาวร อ ยละ 34 โดยเป น สั ญ ญาที่ มี ร ะยะเวลาสั ญ ญาอยู ใ นช ว งระยะเวลา
ประมาณ 20 ป โดยผูเชาที่มีสัญญาระยะสั้นในนั้นก็จะจําแนกออกเปน สัญญาที่มีคาเชาแนนอน
รอยละ 75 และสัญญาที่มีคาเชาเปนสวนแบงจากรายไดอีกประมาณรอยละ 25 โดยคูสัญญา
มักจะเปนรานคาที่มีชื่อเสียงระดับประเทศขึ้นไป ดังภาพที่ 4.1
ทางศูนยการคามีแนวทางการวางแผนการฟนฟูศูนยการคาโดยสาเหตุที่จําเปน ที่
จะตองมีการฟนฟูศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซานั้น เนื่องจากในตอนเริ่มแรกที่ไดรับตึกอาคาร
ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซามา สภาพอาคารที่ไดรับมามีสภาพที่ต่ํากวามาตรฐานจํานวนมาก
เช น ไม มี ส ปริ ง เกอร และระบบการป อ งกั น ไฟเนื่ อ งจากอาคารถู ก สร า งมาในช ว งก อ นที่ จ ะมี
กฎหมายควบคุมอาคารขึ้น และที่จอดรถขนาดใหญของศูนยการคาก็ขาดที่อัดอากาศ หองน้ํามี
จํานวนนอยไมเพียงพอแกผูใช และอยูในมุมอับที่ยากจะเขาถึง แสงสวางของศูนยการคาที่นอย
เกินไปจากมาตรฐาน และระบบการใชพลังงานไฟที่สิ้นเปลือง และการเปลี่ยนหลอดไสที่มีการ
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ปลอยคาความรอนออกมาสูง ตัวคูลลิ่งทาวเวอรมีสภาพที่ทรุดโทรมขาดการบํารุงรักษา ดูแลลิฟต
และปายสัญญาณตาง ๆ ของตัวอาคาร การเขาถึงอาคารก็มีเสนทางที่นอย ยากแกการเดินทาง
เขาถึง มีปญหาในการจราจร และจํานวนทางเขาสูตัวอาคารศูนยการคา จากทิศทางตาง ๆ และ
เพิ่มเสนทางการรับสงผูใชอาคารศูนยการคาดวยรถรับจาง การจัดเสนทางเดินของบันไดเลื่อน
และตรอกในการเดินของผูใชศูนยการคา
ภาพที่ 4.1
ลักษณะประเภทของผูเชาพืน้ ที่ขายภายในศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซา

ที่มา: บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน), 2548.
2. ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร ศูนยการคาแหงนี้ ผานการปรับปรุงมาได 2 ครั้ง การ
ปรับปรุงครั้งแรกมีขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2548 เปนครั้งที่สอง การออกแบบสถาปตยกรรม
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ภายนอกอาคาร โดยบริษัทสถาปนิกดีไซน 103 อินเตอรเนชั่นแนล ออกแบบงานตกแตงภายในโดย
บริ ษั ท ออบิ ท ดี ไ ซน จํ า กั ด และบริ ษั ท อิ น ที เ รี ย อาคิ เ ต็ ก 103 จํ า กั ด มี วิ ชั่ น ดี ไ ซน ส ตู ดิ โ อ เป น
ผูออกแบบงาน แสงไฟภายใน และภายนอกอาคาร เค ซี เอส แอนด แอสโซสิเอด เปนผูรับผิดชอบ
โครงสราง และบริษัทเอนไวโรเมนด เอนจิเนียร คอนเซาแทนท จํากัด (EEC) เปนผูรับผิดชอบการ
ออกแบบบงานระบบทั้งหมด
ทางศูนยการคามีแนวทางการวางแผนการฟนฟูศูนยการคาโดยศูนยการคาสยามเซ็นเตอร
ไดเปดดําเนินการมานาน และมีความคิดที่จะฟนฟูศูนยการคาอยูกอนแลวประกอบกับการกอสราง
รถไฟลอยฟา และการเปดตัวศูนยการคาสยามพารากอนขึ้น ทางศูนยการคาจึงไดมีนโยบายที่จะฟนฟู
ศูนยการคาเพื่อใหรับกับบริบทโดยรอบที่เปลี่ยนไปใหเหมาะสมกับพฤติกรรมของผูใชมากขึ้น และ
สรางความดึงดูดและภาพลักษณที่ดีแกผูที่เดินทางผานไปมาโดยรอบศูนยการคา
ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร ไดปรับเปลี่ยนโฉมภายนอก และตกแตงภายในทั้งหมด ภายใต
แนวคิด “กลองกระจกมหัศจรรย” ที่จะสามารถรับเปลี่ยนภาพลักษณของอาคารไดตลอดเวลา เพื่อ
สรางภาพลักษณใหศูนยการคาสยามเซ็นเตอรเปนศูนยแหงแฟชั่นที่ล้ําสมัยที่สุดแหงยุค
ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร ไดเปดทางเขา-ออกใหมเพิ่มอีก 5 จุด โดยประสาน
ศักยภาพกับโครงการสยามพารากอน และเชื่อมกับสะพานลอยคนขามถนน เปนงบประมาณ 20
ลานบาท เพื่อมอบใหกับกรุงเทพมหานคร โดยจะเชื่อมกับฝงสยามสแควรเขาสูชั้น 3 ของสยามเซ็น
เตอร และขยายทางเชื่อมสถานีสยามของรถไฟลอยฟา เขาสูชั้น 2 และชั้น 3 อีกดวยซึ่งคาดการณ
วาจะสามารถดึงดูดผูเขาใชศูนยการคาใหเขาสูศนู ยการคาไดในทุก ๆ ชัน้ เพิม่ ขึน้ อีกรอยละ 20
หรือไมต่ํากวา 1 แสนคน
ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร เปนศูนยการคาที่มีผูมาใชบริการประมาณ 100,000 คนตอ
วัน เนนการวางตําแหนงทางการตลาดไปที่กลุมลูกคาตั้งแตวัย 13 ปถึงกลุมวัยทํางานตอนตน มี
รานคาดึงดูดเนนไปที่รานเกี่ยวกับแฟชั่นเครื่องแตงกาย โดยมีแนวคิดวาเปนศูนยการคาที่มีการ
รวบรวมนักออกแบบชาวไทยที่มีกวา 30 ป เชน ราน โซดา เทียเตอร กูด มิกเซอร ที่ชั้น 3 ของสยาม
เซ็นเตอร เปนตน โดยจะมี รานคาดึงดูด ของดีไซเนอรไทยอีกหลายรายที่จะเพิ่มความหลากหลาย
ใหกับลูกคา และที่สําคัญ ชั้นนี้ยังจะมีพื้นที่แสดงผลงานของ นักออกแบบรุนใหมเพื่อเปนเวทีแสดง
ผลงานของดีไซเนอรไทยหนาใหม เพื่อนําเสนอคอลเล็กชั่นลาสุด โดยจะเปลี่ยนทุก 2 เดือน
ซึ่งก็เปนที่ชื่นชอบไมเพียงแตชาวไทยเทานั้นแตยังเปนที่ดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาติอีกดวย
3. ศูนยการคาสยามพารากอน ศูนยการคาสยามพารากอนมีพื้นที่รวม 550,000
ตารางเมตร โดยเปนพื้นที่สวนพื้นที่สาธารณะ 1,200 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่สามารถจัดกิจกรรมได
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ประมาณ 20 X 25 ตารางเมตร รองรับผูเขารวมกิจกรรมไดประมาณ 3,000 คน ประมาณการผูมา
ใชบริการศูนยการคาในวันธรรมดาประมาณ 100,000 คนตอวันในวันธรรมดา และ ในวันหยุดเสาร
และอาทิตยประมาณ 150,000 คนตอวัน และจะเพิ่มขึ้นเปน 200,000 คนตอวันในชวงวันหยุด
นักขัตฤกษ มีรานคากวา 300 รานคา และเนนรองรับลูกคาครอบคลุมในกลุมชาวไทย และ
ชาวตางชาติ
4.1.2 การมาใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคา
การวิเคราะหขอมูลจากผูมาใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซา
ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร ศูนยการคาสยามพารากอน จํานวน 401 ราย โดยใช แบบสอบถาม
พบวา ประชากรสวนใหญที่ที่มาใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคาทั้ง 3 แหง เปน เพศชายอายุ
ประมาณ 21 -25 ป มีอาชีพเปนนักเรียนนักศึกษา ชวงรายไดประมาณ 5,001 - 10,000 บาท ดัง
ตารางที่ 4.3
จะเห็นไดวา เนื่องจากพื้นที่ของศูนยการคาอยูในยานใจกลางเมือง ที่มีกลุมเปาหมาย
ของศูนยการคาอยูในกลุมชวงอายุที่กวาง ตั้งแตชว งอายุที่ 16 - 20 ป ชวง 21 - 25 ป และชวงอายุ
ที่ 26 - 30 ป โดยกลุมที่เขามาใชงานมากที่สุดเปนกลุมชวงอายุที่ 21 - 25 ป เนื่องจากเปนกลุม
นักศึกษาที่มีเวลาในการเขาเรียนไมแนนอน จึงทําใหสามารถมีเวลาเขามาใชงานพื้นที่ไดกวางกวา
กลุมประชาชนที่เขามาใชงานในชวงอายุอื่น โดยที่จะมีกําลังในการจับจายสินคาอยูที่ประมาณ
5,000 บาท - 10,000 บาทตอเดือน
4.2 การวิเคราะหขอมูลการฟนฟูในเรื่องการเขาถึง และการประสานเชื่อมตอ
การวิเคราะหขอมูลการฟนฟูในเรื่องการเขาถึง และการประสานเชื่อมตอพื้นที่ศึกษา
ศูนยการคาทั้ง 3 แหง ไดแก ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซา ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร ศูนยการคา
สยามพารากอน โดยการสํารวจ สัมภาษณ และใชแบบสอบถามในเรื่องการฟนฟูพื้นที่ภายนอกของ
ศูนยการคา สามารถวิเคราะหออกมาได ดังตารางที่ 4.1 ดังนี้
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ตารางที่ 4.1
จํานวนและรอยละลักษณะของประชาชนผูม าใชงานพืน้ ที่ภายนอก
ของศูนยการคา จําแนกตามศูนยการคา
จํานวนผูม าใชงานพืน้ ที่
ลักษณะของ
ประชาชนผูม า
ใชงานพืน้ ที่
สาธารณะของ
ศูนยการคา

ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลด
พลาซา

ศูนยการคา
สยาม
เซ็นเตอร

ศูนยการคา
สยาม
พารากอน

จํานวนรวมทัง้ 3
ศูนยการคา

รอย
จํานวน
ละ

รอย
ละ

จํานวน

รอย
ละ

75

57.3

89

63.6

242

60.3

40.0

56

42.6

51

36.4

159

39.7

130

100.0

131

100.0

140

100.0

401

100.0

10-15 ป

4

3.1

12

9.2

6

4.3

22

5.5

16-20 ป

25

19.2

39

29.8

41

29.3

105

26.2

21-25 ป

83

63.8

66

50.4

77

55.0

226

56.4

26-30 ป

12

9.2

10

7.6

7

5.0

29

7.2

31-40 ป

4

3.1

2

1.5

3

2.1

9

2.2

41-50 ป
51-60 ป

0

0.0

1

0.8

1

0.7

2

0.5

1

0.8

0

0.0

3

2.1

4

1.0

1

0.8

1

0.8

2

1.4

4

1.0

130

100.0

131

100.0

140

100.0

401

100.0

จํานวน

รอย
ละ

จํานวน

เพศ
ชาย

78

60.0

หญิง

52

จํานวนรวม
อายุ

60 ปขึ้นไป
จํานวนรวม
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
ลักษณะของ
ศูนยการคา
ประชาชนผูม า
เซ็นทรัลเวิลด
ใชงานพืน้ ที่
พลาซา
สาธารณะของ
ศูนยการคา จํานวน รอย
ละ
อาชีพ
นักเรียน นักศึกษา
รับราชการ
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษทั
อื่นๆ
จํานวนรวม
ชวงรายได
ต่ํากวา 1,000
บาท
1,001 - 5,000
บาท
5,001 - 10,000
บาท
10,000 25,000 บาท
25,001 50,000 บาท
50,001 บาทขึน้
ไป
จํานวนรวม

จํานวนผูม าใชงานพืน้ ที่
ศูนยการคา
ศูนยการคา
สยาม
สยาม
พารากอน
เซ็นเตอร

จํานวนรวมทัง้ 3
ศูนยการคา

จํานวน

รอย
ละ

จํานวน

รอย
ละ

จํานวน

รอย
ละ

100

76.9

108

82.4

113

80.7

321

80.0

2

1.5

2

1.5

3

2.1

7

1.7

3

2.3

1

0.8

2

1.4

6

1.5

3
19
3
130

2.3
14.6
2.3
100.0

1
15
4
131

0.8
11.5
3.1
100.0

3
14
5
140

2.1
10.0
3.6
100.0

7
48
12
401

1.7
12.0
3.0
100.0

9

6.9

17

13.0

17

12.1

43

10.7

32

24.6

42

32.1

34

24.3

108

26.9

48

36.9

47

35.9

58

41.4

153

38.2

30

23.1

20

15.3

23

16.4

73

18.2

8

6.2

3

2.3

5

3.6

16

4.0

3

2.3

2

1.5

3

2.1

8

2.0

130

100.0

131

100.0

140

100.0

401

100.0
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4.2.1 การวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจพืน้ ที่ศนู ยการคา
1. การเดินทางเขาถึงศูนยการคาดานการสัญจรของศูนยการคาทั้ง 3 แหง ดังตาราง
ที่ 4.2 พบวา การเขาถึงและการเชื่อมตอในดานการเดินทางเขาสูศูนยการคานั้น ศูนยการคาทั้ง 3
แหงจะจัดการเชื่อมตอเสนทางการเขาถึงศูนยการคาใหแกผูใชสามารถเขาสูพื้นที่ของศูนยการคา
ในเสนทางถนน และทางเชื่อมตอตาง ๆ โดยรอบพื้นที่ทุกเสนทางทั้งในดานของการออกแบบ และ
การจัดการพื้นที่ที่คลายคลึงกัน เชน การสรางทางตอเชื่อมพื้นที่จากบริเวณรถไฟฟาเขาสูพื้นที่ของ
อาคารศูนยการคา และการสรางจุดรับ - สงผูโดยสารในบริเวณพื้นที่ของศูนยการคา โดยสิ่งที่
แตกตางกันออกไปมักจะเปนในเรื่องของการจัดวางองคประกอบตาง ๆ โดยรอบ โดยอางอิงจาก
บริบทของพื้นที่ เชน ตําแหนงของทางเขา หรือตําแหนงของจุดรับ - สงผูโดยสาร เปนตน
ตารางที่ 4.2
ลักษณะการเดินทางเขาถึงทางดานการสัญจรของศูนยการคา
เสนทางการเขาถึง
1. เสนทางรถไฟฟา

2. เสนทางรถ
ประจําทาง

ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลดพลาซา
สยามเซ็นเตอร
สยามพารากอน
มีสกายวอรกตอเชื่อม ตอเชื่อมกับตัว
ตอเชื่อมกับตัว
จากสถานีรถไฟฟา
ศูนยการคา และพื้นที่ ศูนยการคา และพื้นที่
สยาม และชิดลมหาง สาธารณะของ
สาธารณะโดยตรง
จากตัวศูนยการคา
ศูนยการคาสยาม
ประมาณ 300 เมตร พารากอน

1. ทางลงดานหนามี 1. ทางลงดานหนามี 1. ทางลงดานหนามี
การติดตั้งปาย
การติดตั้งปาย
การติดตั้งปาย
รถเมลอัจฉริยะเพื่อ
รถเมลอัจฉริยะเพื่อ
รถเมลอัจฉริยะเพื่อ
แจงสายรถเมลที่จะ
แจงสายรถเมลที่จะ
แจงสายรถเมลที่จะ
มาถึงลวงหนา
มาถึงลวงหนา
มาถึงลวงหนา
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)
เสนทางการเขาถึง

3. เสนทางรถรับจาง

4. เสนทางรถสวนตัว
และจักรยาน
มอเตอรไซค

ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลดพลาซา

สยามเซ็นเตอร

สยามพารากอน

2. ขยายพืน้ ทีท่ างเดิน
เทาใหแกผูทมี่ ารอ
รถเมลสามารถ
เดินทางสัญจรได
โดยสะดวก
อยูบริเวณทางเขาฝง
ถนนพระราม 1
จํานวน 2 ชองทาง คือ
จากทางฝง
ศูนยการคา และจาก
ทางฝงอาคาร
สํานักงาน วนเขา
ดานหลังของ
ศูนยการคา
โดยอยูดานหลัง
ทางเขาที่จอดรถ

2. ขยายพืน้ ทีท่ างเดิน
เทาใหแกผูทมี่ ารอ
รถเมลสามารถ
เดินทางสัญจรได
โดยสะดวก
อยูบริเวณทางเขารถ
สวนตัวดานพญาไท
เพื่อใหผูใชรถรับจาง
สามารถลงมาใช
บริการศูนยการคาโดย
เดินทางผานสวนพื้นที่
สาธารณะของ
ศูนยการคากอนที่จะ
เขาไปใชงาน อาคาร
ศูนยการคา โดย
ทางเขาเปนแยกกอน
ถึงพืน้ ที่อาคารจอดรถ

2. ขยายพืน้ ทีท่ างเดิน
เทาใหแกผูทมี่ ารอ
รถเมลสามารถ
เดินทางสัญจรได
โดยสะดวก
อยูบริเวณใกลทางเดิน
สัญจรบนถนน
พระราม 1 เพือ่ รอรับ
ผูโดยสาร และ
สามารถที่จะใชบริการ
ใหทางศูนยการคาทํา
การโทรเรียกรถรับจาง
มารับยังบริเวณ
ทางเขาออกของ
ศูนยการคากอนถึง
ทางเขาที่จอดรถ

1. ถนนทัง้ 2 ดานของ 1. มีการวางระบบการ 1. สําหรับผูเปน

ศูนยการคาได
ออกแบบทางเขา
มากกวา 1
ชองทางแมขับรถ
เลยทางเขาแรกไป
แลวก็สามารถเขา
ศูนยการคาทาง
ทางเขาถัดไปได

จัดการที่จอดรถ
เปนแผนปายอิเลค
โทรนิคที่สามารถ
แสดง ชั้นที่มที วี่ าง
ที่สามารถนํารถเขา
ไปจอดได

สมาชิกทางหางมี
บริการใหพนักงาน
นํารถไปจอดยังซอง
จอดที่ทาง
ศูนยการคาได
เตรียมไวลวงหนา
แกสมาชิกได
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)
เสนทางการเขาถึง

5. เสนทางรถทัวร

ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลดพลาซา
สยามเซ็นเตอร
สยามพารากอน
2. ทั้งในบริเวณถนน 2. มีทางเชื่อมตอไปยัง 2. สามารถที่จะนํารถ
พระราม 1 ทีม่ ี
อาคารโดยรอบ คือ
เขาไปจอดยัง
การจราจร
อาคารศูนยการคา
อาคารจอดรถของ
หนาแนนก็ไดมีการ
สยามเซ็นเตอร
ศูนยการคาสยาม
เซ็นเตอรได
จัดพนักงาน และ
อาคารสยาม ทาว
ปายแสดงจุดเลี้ยว
เวอร และมีการตอ 3. ผูที่เดินทางมายัง
ศูนยการคาจะ
เขาสูอาคารเพือ่
เติมทางเชื่อมตอไป
สามารถสังเกตเห็น
อํานวยความ
ยังพืน้ ที่สาธารณะ
ทางเขาสู
สะดวกใหแกผมู า
ของอาคาร
ศูนยการคาไดจาก
ใชบริการ
ศูนยการคาสยาม
ทางเขาที่มีจาํ นวน
ศูนยการคา
พารากอน
เล็นเดินรถจํานวน
6 เลนทําใหงา ยตอ
การเขาสูอาคาร
ไดจัดไวขางศาลพระ ใชบริการรวมกับ
พิฆเนศวรซึ่งเปนจุดที่ ศูนยการคาสยาม
ชาวตางชาติทมี่ า
พารากอน
ทองเที่ยว และถายรูป
และสามารถชม
บรรยากาศโดยรอบได
จากบริเวณพืน้ ที่
สาธารณะในบริเวณ
นั้น

มีบริการรถรับ-สงจาก
บริเวณโรงแรม และ
โรงพยาบาลบริเวณ
ยาน สีลม สาธร และ
สุขุมวิท และมีการจัด
พื้นที่จอดรถรับสง
รถทัวรโดยสาร และมี
การจัดพืน้ ทีน่ ดั รอรถ
เปนสัดสวนแยกจาก
พื้นที่ซื้อ - ขายของ
รานคา
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)
เสนทางการเขาถึง
6. เสนทางเรือ

7. เสนทางการเดิน

ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลดพลาซา
สยามเซ็นเตอร
อยูในระหวางวางแผน ไมมีการสนับสนุนการ
เดินทางดวยเสนทาง
เรือเนื่องจากหางไกล
จากพื้นที่
การสราง สกายวอรก การสรางทางเชื่อมตอ
เพื่อเชื่อมตอฝง สถานี ฝงสยาม ดวย
รถไฟฟาสยาม และ สะพานลอยขามแยกที่
ชิดลม
บริเวณหนาโรง
การสรางสะพานลอย ภาพยนตรลิโด
เชื่อมตอกับ
การสรางทางเชื่อมตอ
ศูนยการคาเกสร
กับศูนยการคาสยาม
พลาซา เพื่อเชือ่ มตอ พารากอน บริเวณ
กับสังคมฝง ตรงขาม พารคพารากอน และ
ศูนยการคา
สยามดิสคัฟเวอรี่ อีก
ดวย

สยามพารากอน
ไมมีการสนับสนุนการ
เดินทางดวยเสนทาง
เรือเนื่องจากหางไกล
จากพื้นที่
การสรางทางเชื่อมตอ
พื้นที่สาธารณะของ
ศูนยการคา กับ
ศูนยการคาสยามเซ็น
เตอร ชั้นที่ 2 และ 3
และเชื่อมตอพืน้ ที่
อาคารศูนยการคาชั้น 1
ทั้งจากสถานีรถไฟฟา
สยาม และจากพื้นที่
สาธารณะ อีกทั้งทาง
เชื่อมตอเขาศูนยการคา
โดยตรงจากสถานี
รถไฟฟาสยาม

2. ทางสัญจรของพื้นที่สาธารณะของศูนยการคาทั้ง 3 แหงมีรายละเอียด ดังตารางที่
4.3 พบวา การเดินทางเขาสูพื้นที่สาธารณะของศูนยการคานั้นมักจะอยูติดกับพื้นที่ทางเทา
ดานขาง โดยรอบศูนยการคาโดยจะมีการแบงพื้นที่สาธารณะออกจากพื้นที่ทางเทาภายนอกดวย
ระดับความสูงของพื้นที่สาธารณะ จะมีความสูงมากกวาระดับของทางเดินเทา และเนื่องจากพื้นที่
เปนที่เปดกวางจึงมีทางเขาสูพื้นที่สาธารณะโดยรอบพื้นที่ ในชวงที่มีกิจกรรมของทางศูนยการคาทาง
ศูนยการคาจะมีการจัดเสนทางที่ประชาชนสามารถเดินทางผานไป - มาในบริเวณพืน้ ทีส่ าธารณะโดย
ไมกระทบกับงานกิจกรรม และสามารถเขารวมกิจกรรมไดขณะใชเสนทาง
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ตารางที่ 4.3
ทางสัญจรของพืน้ ที่สาธารณะของศูนยการคา
ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลดพลาซา
สยามเซ็นเตอร
สยามพารากอน
1. การเขาถึงพื้นที่
สามารถเขาถึงได 6
เขาสูพนื้ ที่ไดจากทาง 1. จากพื้นที่
สาธารณะของ
ชองทางบริเวณถนน ดานหนาและดานหลัง
ศูนยการคาสยาม
ศูนยการคา
ราชดําริ และสามารถ อยางละ 1 ชองทาง
เซ็นเตอร และ
เขาถึงไดจากพื้นที่ของ และเขาจากทาง
สยามพารากอน
ศูนยการคา
ศูนยการคาไดจาก
2. เขาถึงจากพื้นที่
ทางซาย และขวาของ
จอดรถศูนยการคา
สยามเซ็นเตอร
ศูนยการคาดานละ 1
3. จากบันไดทางเดิน
ชองทาง
เขาสูพนื้ ที่
สาธารณะจากชั้น
1 ของศูนยการคา
4. จากทางเชื่อมตอ
พื้นที่ทางเชื่อม
รถไฟฟา
2. ทางสัญจรของพื้นที่ 1. สามารถเดินผาน 1. เดินผานทาง
เดินผานพืน้ ทีโ่ ดยรอบ
ในขณะที่มกี ิจกรรม
ทางพืน้ ที่ดา นหนา
ของพื้นทีท่ ี่มีการเวน
ดานหลัง และ
ของศูนยการคา
ดานหนาของพื้นที่ วางสําหรับสัญจรของ
2. เดินผานชองทาง
พื้นที่สาธารณะ
ที่มีการเวนวาง
เดินแบงระหวาง
สําหรับสัญจรของ
โซนจัดกิจกรรม
พื้นที่สาธารณะ
ของแตละพื้นที่
2. ผานตัวงาน
3. ผานตัวงาน
กิจกรรมโดยตรง
กิจกรรมโดยตรง
ทางสัญจร
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3. การเขาถึงอาคารศูนยการคาของศูนยการคาทั้ง 3 แหงมีรายละเอียด ดังตารางที่ 4.4
พบวา ศูนยการคาทั้ง 3 แหงมีการจัดทางเขาสูศูนยการคา ทั้งจากทางเชื่อมตอ และทางเขาปรกติ
ใหสามารถเขาสูศูนยการคาไดจากทุกเสนทางโดยรอบศูนยการคา ทางเขาของศูนยการคานั้นจะ
ทําการออกแบบใหมีการรองรับการเขาใชงานของประชาชน จากเสนทางการเดินทางตาง ๆ ให
สามารถเขาสูพื้นที่ของอาคารศูนยการคาใหเร็วที่สุด เมื่อประชาชนเขามาถึงยังพื้นที่โดยรอบของ
อาคารศูนยการคาผานทางพื้นที่ที่ไมมีลักษณะเปดโลง ไดแก พื้นที่ประเภทพื้นที่จอดรถ หรือโดย
ทางเขาตาง ๆ ในระนาบเดียวกันจะอยูหางกันไมเกิน 100 เมตร และกระจายตัวอยูโดยรอบพื้นที่
ตารางที่ 4.4
การเขาถึงอาคารศูนยการคา
ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลดพลาซา
สยามเซ็นเตอร
1. การเดินผานทาง
สามารถเขาถึงจาก
1. เขาทางดานขาง
พื้นที่สาธารณะของ ทางพืน้ ที่สาธารณะได
ของศูนยการคา
ศูนยการคา
ทั้งหมด 15 ประตู
2. ผานสวนลานพื้นที่
สาธารณะของ
ศูนยการคาสยาม
พารากอน
2. การเดินทางเขาสู 1. ผานทางเชื่อมตอ 1. ทางเชื่อมตอที่
เชื่อม ตอกับ
เขาสูตัวอาคาร
ศูนยการคาผาน
ศูนยการคา
บริเวณใกลสถานี
ทางเชื่อมตอ
สยามดิสคัฟเวอรี่
รถไฟฟาสยาม
2. ผานทางตอเขาสู 2. ทางเชื่อมตอกับ
สถานีรถไฟฟา
ตัวอาคาร บริเวณ
สยามกับชั้น 2 และ
ใกลสถานีรถไฟฟา
3 ของศูนยการคา
ชิดลม
3. ทางเชื่อมบริเวณ
ดานหนาโรง
ภาพยนตรลิโด
เสนทางการเขาถึง

สยามพารากอน
1. เขาทางประตูที่ติด
กับสวนลานพืน้ ที่
สาธารณะ
2. ลงบันไดบริเวณ
พื้นที่สาธารณะเขา
สูอาคารที่ชนั้ 1
ทางเชื่อมกับสถานี
รถไฟฟากับพืน้ ที่ของ
ศูนยการคาโดยตรง
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ตารางที่ 4.4 (ตอ)
เสนทางการเขาถึง
เซ็นทรัลเวิลดพลาซา
1. ผานทางพืน้ ทีน่ ํารถ
3. การเดินเขาสู
เขาทางฝง ถนน
ศูนยการคาโดยตรง
พระรามหนึง่
2. ผานทางเขาจากฝง
อาคารสํานักงาน

4. การเดินผานทางที่
จอดรถ

เขาสูศูนยการคาได
ทั้งหมด 12 จุดจาก
ทางชั้นใตดิน แบงเปน
บันไดเลื่อน 4 จุด และ
ลิฟท 8 จุด

ศูนยการคา
สยามเซ็นเตอร
1. เขาดานหนา และ
หลังของอาคาร
สยามเซ็นเตอร
2. การเขาดานขาง
ของศูนยการคาฝง
ศูนยการคาสยาม
พารากอน
1. เขาสูศูนยการคา
จากทางอาคาร
จอดรถ ชั้น 1 และ
ทาง
2. เชื่อมชั้น 6 และเขา
สูอาคารผานพื้นที่
สาธารณะของ
ศูนยการคาสยาม
พารากอน

สยามพารากอน
1. การเขาทางดาน
ขางชัน้ 1 ฝง
ศูนยการคาสยาม
เซ็นเตอร
2. ทางเขาดานหลัง
3. ทางเขาดานหนา 3
ชองทาง
1. เขาสูศนู ยการคา
จากทางทีจ่ อดรถได
ทุกชัน้ ชัน้ ละ 3 จุด
2. เขาสูศูนยการคาได
ทั้งหมด 8 จุดจาก
ทางชั้นใตดิน เปน
บันไดเลื่อน 4 จุด
และลิฟท 4 จุด

4.2.2 การวิเคราะหขอ มูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่ผูมีสวนในการวางแผนงานโครงการฟนฟู
อาคารศูนยการคา
1. ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซา ทางศูนยการคาไดมีการจางวิศวกรการจราจร
(traffic engineer) มาจัดการการจราจรภายใน และโดยรอบตัวศูนยการคา และการจัดการ
สัญลักษณที่ใชในการบอกเสนทาง และทิศทางตาง ๆ ของศูนยการคาใหเปนระบบ ไมวาจะเปน
การรับการสงผูโดยสาร ตลอดจนการจัดการเสนทางการเดินรถ ทั้งในชวงที่การฟนฟูเสร็จสิ้นหรือ
การเดินรถในชวงการปรับปรุงอาคารก็ตาม อีกทั้งทางศูนยการคายังไดแจงความประสงคไปยัง
กทม. เพื่อขอจัดทําทางเชื่อมตอไปยังบริเวณสถานีรถไฟฟาโดยใชชื่อวา สกายวอรค เนื่องจากทาง
ศูนยการคาเล็งเห็นวาในอนาคต รถยนตจะมีบทบาทนอยลง และบริการขนสงมวลชนจะมีบทบาท
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ที่มากขึ้นโดยเฉพาะบริการรถไฟฟา ซึ่งจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นอยางมากโดยเฉพาะยิ่งเปนศูนยการคา
ที่อยูในละแวกใจกลางเมือง เชน บริเวณสี่แยกราชประสงค ที่รถไฟฟาสามารถเดินทางไดเร็ว และ
สะดวกยิ่งกวา ถึงแมวาถนนในบริเวณนั้นจะมีเสนทางรถถึง 13 ชองทางก็ตามแตก็ยังมีปญหา
การจราจรที่หนาแนน ในชวงเวลาเรงดวนอยูดี และทางศูนยการคายังไดมีแผนการที่จะสราง
เสนทางระบายรถในบริเวณออกไปยังทางเสน ถนนเพชรบุรีตัดใหมอีก เพื่อระบายรถในบริเวณ
ยานศูนยการคา และยังไดมองถึงการพัฒนาเสนทางเชื่อมตอจากทางเสนทางเรือ ซึ่งลําเลียง
ผูโดยสารจากทางยานบางกะป และรามกําแหง มายังบริเวณศูนยการคาดวย และเนื่องจาก
บริเ วณดา นหนาของ ทางศู นย การคาไมไดอํานวยให รถโดยสารประจํา ทางวิ่ งผานไดอยา งมี
ประสิทธิภาพนัก ทางศูนยการคาก็ไดจัดใหมีการวางปายรถเมลอัจฉริยะเพื่อลดภาระใหแกผูที่
โดยสารโดยทาง รถโดยสารประจําทางใหเดินทางไดสะดวกยิ่งขึ้น และมีการจัดทําเสนทางภายใน
ตัวพื้นที่โดยรอบศูนยการคาที่สามารถเดินทางผานศูนยการคา โรงแรม และอาคารสํานักงานของ
เซ็นทรัลเวิลดพลาซาได
ศูนยการคาที่อยูในบริเวณที่มีบริการรถไฟฟาอยูใกลเคียงควรที่จะสรางทางเชื่อมตอ
จากบริ เ วณรถไฟฟ า นั้ น เข า ไปยั ง พื้ น ที่ ศู น ย ก ารค า โดยตรง เพื่ อ ให เ กิ ด การเข า ใช พื้ น ที่ ข อง
ศูนยการคาตอไป และในกรณีที่ศูนยการคานั้น ๆ อยูระหวางพื้นที่ของสถานีรถไฟฟา 2 แหง
ศูนยการคาสามารถที่จะสรางทางเชื่อมตอพื้นที่ของ สถานีรถไฟฟาทั้ง 2 แหงขึ้น เพื่อใหเกิดเปน
เสนทางเดินที่สามารถเดินทางตอเนื่อง เขาสูชั้นบนของศูนยการคาไดตอไป
เนื่องจากทางศูนย การคาสยามเซ็น เตอรเปน
2. ศูนยการค าสยามเซ็นเตอร
ศูนยการคาที่อยูตรงกลางระหวางศูนยการคาสยามดิสคัฟเวอรี่ ซึ่งเปนศูนยการคาของบริษัท
สยามพิวรรธน เชน เดียวกับศูนยการคาสยามเซ็นเตอร และศูนยการคาสยามพารากอนซึ่งเปนของ
บริษัทสยามพิวรรธน และกลุมเดอะมอลลรวมทุนกันรอยละ 50 ตอกลุม ฉะนั้น จึงสามารถที่จะ
เชื่อมทางเดินตาง ๆ ของศูนยการคาทั้ง 3 เพื่อใหเกิดการเขาใชที่สามารถประสานประโยชนกันได
เนื่ อ งจาก ตั ว ศู น ย การคา ทั้ง 3 แหง นั้ น มีจุด ขายหลั กไมว า จะเปน ลัก ษณะของกลุม ลู ก คา และ
ทํา ใหผูที่มาเดิน ยังศูนยการคาแตละที่สามารถเดิน ผา น
ประเภทของสินคาที่แตกต างกัน
ศูนยการคาแตละแหงโดยไมเกิดการซ้ําซอนกันของกลุมสินคาที่แตละที่นํามาจัดวาง มีการเพิ่ม
เสนทางเขาถึงดานสยามสแควรมายังศูนยการคา และมีการปรับปรุงสภาพใหดียิ่งขึ้น เนื่องจาก
กลุมคนที่ใชศูนยการคาสยามเซ็นเตอร และสยามสแควรเปนกลุมเดียวกัน
3. ศูนยการคาสยามพารากอน การสัญจรทางรถยนตสวนตัวของศูนยการคาสยาม
พารากอนนั้นถูกแบงออกเปนทางเขา 2 ทาง คือ ทางเขาฝงถนนพญาไท และทางเขาฝงพระราม 1
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ชองทางระหวางศูน ยการค าสยามพารากอน และศู นยการค าสยามเซ็น เตอร และทางออก 3
ชองทางโดยมีชองทางออกเพิ่มขึ้น คือ ชองทางเสนพระราม 1 ระวางศูนยการคาสยามพารากอน
และวั ด ปทุ ม ฯ โดยทางศู น ย ก ารค า มี นโยบายที่ จ ะเพิ่ ม ช อ งทางออกโดยผ า นด า นหลั ง ของ
ศูนยการคาไปออกยังเสนทางถนนเพชรบุรี และถนนราชดําริ ซึ่งกําลังอยูในระหวางติดตอกับทาง
กรุงเทพมหานครฯ โดยในแงของการจราจรทางศูนยการคาก็ไดทําการประสานงานกับทางสถานี
ตํารวจในบริเวณรอบ ๆ เพื่อที่จะสามารถอํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการศูนยการคา เชน
การจัดชองทางสัญจร หรือการปลอยรถจากทางสัญจรของศูนยการคาเขาสูถนนพระราม 1 ในชวง
เวลาตาง ๆ ที่จะสงผลกระทบตางกันตามชวงเวลาที่เปลี่ยนไป
การเชื่อมตอศูนยการคานั้นมีการเชื่อมตออยู 3 จุดใหญ คือ การเชื่อมตอกับรถไฟฟา 2 จุด
และเชื่อมตอกับสยามเซ็นเตอร 1 จุด และทางเชื่อมตอทั้ง 3 จุดสามารถเชื่อมตอกันไดตลอด และ
ทางเชื่อมตอกับรถไฟฟาทางศูนยการคาก็จะใหบริการถึงเที่ยงคืน
ในทางดานรถรับจางนั้นทางศูนยการคามีการจัดจุดรับสงลูกคาตามจุดตาง ๆ ของ
ศู น ย ก ารค า 3 จุ ด ใหญ คื อ ทางเข า ถนนพระราม 1 มี ท างรั บ ส ง 2 จุ ด คื อ บริ เ วณตรงข า ม
ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร และทางเขาดานขางตอนในของศูนยการคาซึ่งทั้ง 2 ทางนี้รถรับจางเมื่อ
สงลูกคาเรียบรอยแลวก็จะไปวนรอบศูนยการคา และออกไปยังดานขางทางออกฝงวัดปทุมฯ
ตอไป และอีกทางหนึ่งเปนทางเขาฝงริมถนนพระราม 1 ซึ่งเปนจุดที่รถรับจางสามารถที่จะรับลูกคา
ตอไปได และทางศูนยการคาไดมีบริการเรียกรถรับจางมายังศูนยการคาใหแกผูที่ไมสะดวกที่จะ
ออกไปเรียกรถยังภายนอกโดยทางศูนยการคาจะไมคิดคาบริการใด ๆ ตรงสวนนี้
กลุมชาวตางชาติที่เขามาศูนยการคา มีลักษณะการเดินทางมา 4 ทางหลัก ๆ ไดแก การ
เดินทางผาน รถไฟลอยฟา รถรับจาง รถตูโดยสารโดยจะแบงเปน 2 กลุม คือ รถตูโดยสารที่จัดโดย
ทางโรงแรม และนําพาผูโดยสารไปยังศูนยการคาตาง ๆ และสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ และอีกกลุม คือ
รถตูที่จัดโดยทางศูนยการคาสยามพารากอน โดยไดมีการจัดรถตูขับวนรับชาวตางชาติตามโรงแรม
ตามยานสีลม สาธร สุขุมวิท และโรงพยาบาลตาง ๆ เชน โรงพยาบาลกรุงเทพ หรือโรงพยาบาลบํารุง
ราษฎร และอีกทาง คือ เสนทางรถทัวรโดยสารจากบริษัททองเที่ยวโดยทางศูนยการคาไดมีการ
ประสานงานติ ดต อกั บบริ ษั ทท องเที่ ยว และจั ดให มี จุ ดรั บ - ส งผู โดยสารบริ เวณด า นหลั ง ของ
ศูนยการคา และจัดที่จอดรถไวบริเวณทางออกฝงวัดปทุมฯ โดยจอดไดสูงสุดประมาณ 6 คัน หรือใน
กรณีที่ไมพอเพียงก็จะมีการใหรถออกไปยังฝงถนนอังรีดูนังกแลววนกลับมารับผูโดยสาร โดยการ
ติดตอทางโทรศัพท ซึ่งในวันหนึ่ง ๆ จะมีรถทัวรทองเที่ยวมาลงทั้งหมด 30 - 40 คันตอวัน และในกรณี
ที่เปนชวงที่มีนักทองเที่ยวจํานวนมากปริมาณอาจพุงขึ้นไปถึง 90 คันตอวัน
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จากการวิเคราะหการสัมภาษณเจาหนาที่ผูมีสวนในการวางแผนงานโครงการฟนฟู
อาคารศูนยการคาในเรื่องการเขาถึง และการประสานเชื่อมตอ พบวา ศูนยการคาทั้ง 3 แหงมี
นโยบายที่จะเพิ่มเสนทางการเขาถึงพื้น ที่ศูนยการคาโดยรอบ และมีการศึ กษาเพื่ อที่จะขยาย
เสนทางการเขา – ออกทางเสนทางถนน และรถไฟฟา เพิ่มเติมอีกทั้งยังมีการจัดการบริการเพื่อให
เกิดการเขาถึง และออกจากพื้นที่ไดโดยสะดวก เชน การจัดบริการโทรศัพทเรียกรถรับจางมารับ
ประชาชนโดยไมคิดคาบริการใด ๆ เปนตน
4.2.3 การวิเคราะหขอ มูลจากผูมาใชงานพืน้ ที่ภายนอกของศูนยการคา
1. การเขาใชงานพื้นที่ศูนยการคาตอไปหลังจากใชงานพื้นที่สาธารณะ
ตารางที่ 4.5
จํานวนและรอยละของการเขาใชงานพืน้ ทีศ่ ูนยการคาตอไปหลังจากใชงานพืน้ ที่สาธารณะ
ของประชาชนในการมาใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคา จําแนกตามศูนยการคา

หลังจากใชงานพืน้ ที่
สาธารณะของ
ศูนยการคา
ใชบริการ

จํานวนของประชาชนในการมาใชงานพืน้ ที่
จํานวนรวมทัง้
ศูนยการคา
ศูนยการคา
ศูนยการคา
3 ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลด
สยาม
สยาม
พลาซา
เซ็นเตอร
พารากอน
รอย
รอย
รอย
รอย
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
ละ
ละ
ละ
ละ
115

88.5

114

87.0

130

92.9

359

89.5

ไมใชบริการ

15

11.5

17

13.0

10

7.1

42

10.5

จํานวนรวม

130

100.0

131

100.0

140

100.0

401

100.0

จากตารางที่ 4.5 จํานวน และรอยละของการเขาใชงานพื้นที่ศูนยการคาตอไปหลังจาก
ใชงานพื้นที่สาธารณะของประชาชนในการมาใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคาจําแนกตาม
ศูนยการคาพบวา
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ประชากรสวนใหญที่มาใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซา
จํานวน 115 คน (88.5%) ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร จํานวน 114 คน (87.0%) ศูนยการคาสยาม
พารากอน จํ านวน 130 คน (92.9%) เมื่อมาใชงานพื้นที่สาธารณะแล ว จะเขาไปใชพื้นที่ของ
ศูนยการคาตอไป
เมื่อทําการวิเคราะห พบวา ประชาชนที่ใชงานพื้นที่สาธารณะของศูนยการคา ทั้ง 3
ศูนยการคา เมื่อไดเขามาใชงานพื้นที่บริเวณพื้นที่สาธารณะของศูนยการคาแลวจะมีพฤติกรรมการ
เขาไปใชพื้นที่ภายในของศูนยการคาตอไป ความถี่ของประชาชนผูมาใชงานพื้นที่ภายนอกของ
ศูนยการคา
2. การสัญจรของประชาชนผูมาใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคา
จากตารางที่ 4.6 จํานวน และรอยละของการสัญจรของประชาชนผูมาใชงานพื้นที่
ภายนอกของศูนยการคาจําแนกตามศูนยการคา พบวา ประชาชนสวนใหญที่มาใชงานพื้นที่
ภายนอกของศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซา เดินทางมายังศูนยการคาดวย รถไฟฟา รถไฟลอย
ฟา หรือรถไฟใตดิน จํานวน 71 คน (54.6%) มากที่สุด รองลงมาเปนเดินทางมาดวยรถยนตสวนตัว
จํานวน 43 คน (33.1%) เดินทางมาดวยรถประจําทาง จํานวน 28 คน (21.5%) เดินทางมาดวยรถ
รับจาง จํานวน 20 คน (15.4 %) เดินทางมาดวยเรือโดยสาร และวิธีการอื่น ๆ จํานวน 5 คน (3.8
%) และเดินทางมาดวยจักรยานหรือมอเตอรไซค จํานวน 1 คน (0.8 %) ตามลําดับ
ประชาชนสวนใหญที่มาใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคาสยามเซ็นเตอร เดินทาง
มายังศูนยการคาดวยรถไฟฟา รถไฟลอยฟา หรือรถไฟใตดิน จํานวน 87 คน (66.4%) มากที่สุด
รองลงมาเปนเดินทางมาดวยรถประจําทาง จํานวน 31 คน (23.7%) เดินทางมาดวยรถยนตสวนตัว
จํา นวน 20 คน (15.3%) เดิ น ทางมาด ว ยรถรั บ จ า ง จํ า นวน 11 คน (8.4 %) เดิ น ทางมาด ว ย
จักรยาน หรือมอเตอรไซค จํานวน 4 คน (3.1 %) เดินทางมาดวยรถนําเที่ยว จํานวน 2 คน (1.5 %)
และเดินทางมาดวยวิธีการอื่น ๆ จํานวน 1 คน (0.8 %) ตามลําดับ
ประชาชนสวนใหญที่มาใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคาสยามพารากอนเดินทาง
มายังศูนยการคาดวย รถไฟฟา รถไฟลอยฟา หรือรถไฟใตดิน จํานวน 87 คน (62.1%) มากที่สุด
รองลงมาเปนเดินทางมาดวยรถยนตสวนตัว จํานวน 32 คน (22.9%) เดินทางมาดวยรถประจําทาง
จํานวน 26 คน (18.6%) เดินทางมาดวยรถรับจาง จํานวน 16 คน (11.4 %) เดินทางมาดวยวิธีการ
อื่น ๆ จํานวน 2 คน (1.4 %) เดินทางมาดวยจักรยาน หรือมอเตอรไซค และเดินทางมาดวยรถนํา
เที่ยว จํานวน 1 คน (0.7 %) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.6
จํานวนและรอยละของการสัญจรของประชาชนผูม าใชงานพื้นที่ภายนอก
ของศูนยการคา จําแนกตามศูนยการคา

ประเภทการสัญจรของ
ประชาชนผูม าใชงาน
พื้นที่ภายนอกของ
ศูนยการคา
จักรยาน มอเตอรไซค
รถสวนตัว

ประเภทการสัญจรของประชาชน
ศูนยการคา
ศูนยการคา
ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลด
สยาม
สยาม
พลาซา
เซ็นเตอร
พารากอน
รอย
รอย
รอย
จํานวน
จํานวน
จํานวน
ละ
ละ
ละ

จํานวนรวมทัง้
3 ศูนยการคา
จํานวน

รอย
ละ

1

0.8

4

3.1

1

0.7

6

1.5

43

33.1

20

15.3

32

22.9

95

23.7

รถรับจาง เชน แท็กซี่
มอเตอรไซครับจาง
สามลอ เปนตน
รถประจําทาง
เชน รถตู รถเมล เปนตน
รถนําเที่ยว
(รถทัวรโดยสาร)
เรือโดยสาร

20

15.4

11

8.4

16

11.4

47

11.7

28

21.5

31

23.7

26

18.6

85

21.2

0

0.0

2

1.5

1

0.7

3

0.7

5

3.8

0

0.0

0

0.0

5

1.2

รถไฟฟา รถไฟลอยฟา
(BTS) รถไฟใตดิน (MRT)

71

54.6

87

66.4

87

62.1

245

61.1

5

3.8

1

0.8

2

1.4

8

2.0

อื่น ๆ

เมื่อทําการวิเคราะห พบวา ประชาชนที่ใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคา ทั้ง 3 แหง
จะนิยมเดินทางเขามาใชงานศูนยการคาเสนทางรถไฟฟามากที่สุด เพราะวาพื้นที่ของศูนยการคา
ทั้ ง 3 อยู บ ริ เ วณใจกลางเมื อ งทํ า ให มี ก ารจราจรติ ด ขั ด เป น พิ เ ศษแต จะสามารถสั ง เกตได ว า
ศูนยการคา เซ็นทรัลเวิลดพลาซาเปนศูนยการคาที่อยูหางไกลจากตัวสถานีรถไฟฟามากที่สุดทําให
มีอัตราการใชงานรถไฟฟานอยกวาศูนยการคาอีก 2 แหงแตจะมีอัตราการใชรถยนตสวนตัว และ
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รถรับจางมากกวาศูนยการคาอีก 2 แหงเนื่องจากพื้นที่บริเวณดานหนาของศูนยการคาเซ็นทรัล
เวิลดพลาซา มีชองทางสัญจรของรถยนตถึง 8 ชองทาง และเปนชองทางที่วิ่งผานหนาศูนยการคา
ถึง 6 ชองทาง และเปนชองทางรถสวนเพียง 2 ชองทางในขณะที่บริเวณดานหนาของศูนยการคา
สยามเซ็นเตอร และศูนยการคาสยามพารากอนมีเสนทางสัญจรเพียง 6 ชองทางอีกทั้งชองทาง
เหลานั้นเปนชองทางรถสวนถึง 5 ชองทางเหลือชองทางที่จะผานดานหนาของศูนยการคาเพียง 1
ชองทางทําใหการเดินทางเขาสูศูนยการคาทําไดไมสะดวก
3. ลักษณะเสนทางของประชาชนในการเขาไปในตัวศูนยการคา
ตารางที่ 4.7
จํานวนและรอยละของเสนทางของการใชงานทางเขาสูศนู ยการคาของประชาชนผูม าใชงานพืน้ ที่
จําแนกตามศูนยการคา
จํานวนผูม าใชงานพืน้ ที่
เสนทางของการใช
งานทางเขาสู
ศูนยการคา

ศูนยการคา
ศูนยการคา
ศูนยการคา จํานวนรวมทัง้ 3
ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลด
สยาม
สยาม
พลาซา
เซ็นเตอร
พารากอน
รอย
รอย
รอย
จํานวน
จํานวน รอยละ
จํานวน
จํานวน
ละ
ละ
ละ

ผานทางเขาชัน้ 1

38

29.2

23

17.6

18

12.9

79

19.70

ผานทางเชื่อม

59

45.4

99

75.6

94

67.1

252

62.84

ผานทางรถสวนตัว

31

23.8

9

6.9

27

19.3

67

16.70

2
130

1.5
100.0

0
131

0.0
100.0

1
140

0.7
100.0

3
401

0.75
100.00

อื่น ๆ
จํานวนรวม

จากตารางที่ 4.7 จํานวน และรอยละของเสนทางของการใชงานทางเขาสูศูนยการคา
ของประชาชนผูมาใชงานพื้นที่จําแนกตามศูนยการคาพบวา
ประชาชนสวนใหญที่มาใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซา เขา
สูศูนยการคามากที่สุด ผานทางเชื่อมของศูนยการคา จํานวน 59 คน (45.4%) รองลงมาเปนเขาสู
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อาคารผานทางเขาชั้นที่ 1 จํานวน 38 คน (29.2%) เขาสูอาคารผานทางรถยนตสวนตัว 31 คน
(23.8%) และเขาสูศูนยการคาดวยเสนทางอื่น ๆ จํานวน 2 คน (1.5%) ตามลําดับ
ประชาชนสวนใหญที่มาใชงานพื้นที่ภายนอกของศูน ยการคาสยามเซ็นเตอร เขา สู
ศูนยการคามากที่สุด ผานทางเชื่อมของศูนยการคา จํานวน 99 คน (75.6%) รองลงมาเปนเขาสู
อาคารผานทางเขาชั้นที่ 1 จํานวน 23 คน (17.6%) เขาสูอาคารผานทางรถยนตสวนตัว 9 คน
(6.9%) ตามลําดับ
ประชาชนสวนใหญที่มาใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคาสยามพารากอนเขาสู
ศูนยการคาผานทางเชื่อมของศูนยการคา จํานวน 94 คน (67.1%) มากที่สุด รองลงมาเปนเขาสู
อาคารผานทางรถยนตสวนตัว 27 คน (19.3%) เขาสูอาคารผานทางเขาชั้นที่ 1 จํานวน 18 คน
(12.9%) เขา และเขาสูศูนยการคาดวยเสนทางอื่น ๆ จํานวน 1 คน (0.7%) ตามลําดับ
เมื่อทําการวิเคราะห พบวา ประชาชนที่ใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคา ทั้ง 3 แหง
จะเขาสูอาคารผานทางเชื่อมมากที่สุดแสดงใหเห็นวาผูเขามาใชบริการศูนยการคานิยมที่จะเดิน
ทางผ า นเส น ทางต า ง ๆ ผ า นทางเชื่ อ มมากกว า การเดิ น ตามทางเท า ด า นล า งเพื่ อ ผ า นเข า สู
ศูนยการคาชั้น 1 โดยทางศูนยการคาสยามพารากอนจะมีอัตราการเขาสูศูนยการคาผานทางเขา
ชั้นที่ 1 นอยกวาศูนยการคาอื่นเนื่องจากศูนยการคาพารากอนมีพื้นที่สาธารณะอยูบริเวณชั้นที่ 2
ของศูนยการคา จะทําหนาที่เปนทางเชื่อมในเวลาเดียวกัน และจะพบวาผูมาใชศูนยการคาสยาม
เซ็นเตอร จ ะมี ผูเ ข า มาใชศูน ยการค า ดว ยทางรถยนต นอ ยที่ สุด เนื่อ งจากรูปแบบทางเขา และ
ปริมาณที่จอดรถที่ทางศูนยการคาสามารถรองรับไดนั้นมีนอยกวาศูนยการคาอีก 2 แหงอีกทั้ง
กลุมเปาหมายของของศูนยการคาสยามเซ็นเตอรยังไมใชกลุมที่เดินทางมายังศูนยการคาดวย
รถยนตสวนตัวเปนหลักอีกดวย และศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดจะมีอัตราการเขาใชงานพื้นที่ผาน
ทางรถยนตสวนตัว และทางเขาชั้น 1 มากกวาศูนยการคาอีก 2 แหงเนื่องจากพื้นที่สาธารณะของ
ศูนยการคามีขนาดใหญ ทางเชื่อมตอตาง ๆ โดยรอบมีระยะทางยาวไกลจากจุดสัญจรตาง ๆ เมื่อ
เทียบกับศูนยการคาอื่น ๆ อีก 2 แหง
4. คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางของความพึง
พอใจตออาคารศูนยการคาหลังการฟนฟู ในเรื่องการเขาถึงและการประสานเชื่อมตอ จําแนกตาม
ศูนยการคา จากตารางที่ 4.8 เมื่อพิจารณาคา F - test ที่มีนยั สําคัญ 0.05 พบวา
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ตารางที่ 4.8
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจตออาคาร
ศูนยการคาหลังการฟนฟู จําแนกตามศูนยการคา
ศูนยการคา

จํานวน
รายละเอียดอาคาร
รวมทัง้ 3
Fแปล
สยาม
สยาม
sig.
ศูนยการคาหลังการ เซ็นทรัลเวิลด
ผล
พลาซา
เซ็นเตอร
พารากอน ศูนยการคา Test
ฟนฟู
⎯x
SD ⎯x
SD ⎯x
SD ⎯x
SD
การเดินทางถึง
มาก
3.55 0.768 3.79 0.731 3.84 0.732 3.73 0.752 5.739 .003
ศูนยการคา
การจัดทําทางเขาสู
อาคาร
การเดินทางเขาถึง
รานคา

3.68 0.768 3.64 0.680 3.82 0.671 3.72 0.709 2.418 .090 มาก
3.61 0.676 3.51 0.661 3.63 0.661 3.58 0.666 1.174 .310 มาก

ความพอใจตอรูปแบบการเดินทางถึงศูนยการคาอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 แตมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอรูปแบบ การจัดทําทางเขาสูอาคาร การเดินทางเขาถึง
รานคา อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาว คือ หากประชาชนผูมาใชงานพื้นที่
ภายนอกของศูนยการคา มีความพึงพอใจตอรูปแบบของ การเดินทางถึงศูนยการคา ประชาชนก็
ยินดีที่จะเขาไปใชงานศูนยการคา
เมื่อทําการวิเคราะห พบวา การเขาถึงศูนยการคาที่งายตอการเขาถึงจะทําใหประชาชน
สามารถที่จะเขามาใชงานพื้นที่ไดมากขึ้น ตามหลักการเขาถึงและการประสานเชื่อมตอของ มารคัส
และฟรานซิส (Marcus and Francis, 1990) ที่กลาววา รูปแบบของพื้นที่สาธารณะ หรือพลาซาใน
เรื่อง การเขาถึง ที่ประสบความสําเร็จนั้นควรมีลักษณะที่สามารถเขาถึง และพบเห็นไดโดยงาย ดัง
เชน ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร และศูนยการคาสยามพารากอน ที่งายตอการเขาถึง และอยูใกลกับ
สถานีรถไฟฟามากกวา ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซาโดยที่ทางศูนยการคาก็ไดจัดทําทางเดิน
เชื่อมตอจากพื้นที่รถไฟฟาตอเชื่อมระหวางพื้นที่ศูนยการคากับพื้นที่ของสถานีรถไฟฟาขึ้นมาทําให
ไดรับความพอใจในระดับมากแตเมื่อเปรัยบเทียบกับระยะทางที่ไกลจากสถานีมากกวา 240 เมตร
ตามผลการศึกษาเกี่ยวกับศูนยการคาในประเทศสหรัฐอเมริกา (Darlow,1972) ที่กลาวไววาความ
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ยาวสูงสุดของทางเดินที่ใชติดตอระหวางหางสรรพสินคาขนาดใหญ 2 แหง อาจมีความยาวได
ประมาณ 180 เมตร แตไมควรยาวเกิน 240 เมตร ดังภาคผนวก ฉ
5. สาเหตุที่ทําใหเลือกใชบริการศูนยการคา จากภาพที่ 4.2 สาเหตุที่ทําใหเลือกใช
บริ การศู นยการค าจําแนกตามศูนยการคาพบวา ประชาชนมีสาเหตุในการเขา ใชศูน ยการคา
เซ็นทรัลเวิลดพลาซา มากที่สุด คือ ความสวยงามของอาคาร จํานวน 31 คน และการสัญจรที่
สะดวกจํานวน 22 คน ตามดวยเขามาใชกิจกรรมของศูนยการคา จํานวน 20 คนตามลําดับ ขณะที่
ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร ประชาชนมีสาเหตุในการเขาใชศูนยการคามากที่สุด คือ การสัญจรที่
สะดวกจํานวน 28 คน การเขามาใชรานคาดึงดูดของศูนยการคา จํานวน 16 คน และความ
สวยงามของอาคาร จํานวน 11 คน ตามลําดับ และศูนยการคาสยามพารากอน ประชาชนมีสาเหตุ
ในการเขาใชศูนยการคามากที่สุด คือ การสัญจรที่สะดวกจํานวน 35 คน การเขามาใชรา นคาดึงดูด
ของศูนยการคา จํานวน 22 คน และตองการเขามาใชศูนยการคาที่พึ่งเปดใหม จํานวน 11 คน
ภาพที่ 4.2
สาเหตุที่ทาํ ใหเลือกใชบริการศูนยการคา จําแนกตามศูนยการคา
18
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ที่มา: การวิเคราะหแบบสอบถามโดยผูวิจยั , 7 สิงหาคม 2550.
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เมื่อทําการวิเคราะห พบวา สาเหตุในการเขาใชศูนยการคาของประชาชนที่มากที่สุด
คือ การสัญจรที่สะดวก และงายตอการเขาถึงของศูนยการคา เนื่องจากวาเมื่อศูนยการคาตาง ๆ มี
สินคาที่ผูใชบริการตองการอยูอยางครบครัน หรือสามารถใชทดแทนกันไดแลวผูที่มาใชบริการก็จะ
มองถึงประเด็นของการเดินทางเขาถึงที่สะดวกสบายเปนปจจัยที่ตามมาสอดคลองกับหลักการของ
ฟรานซิส (Francis, 2003) ที่กลาวถึงหลักการที่จะใหพื้นที่ประสบความสําเร็จควรมีลักษณะที่
เขาถึง และพบเห็นไดงาย และตามมาดวยรานคาดึงดูดเนื่องจาก รานคาในปจจุบันมีการแขงขันที่
สูง เพราะฉะนั้นรานคาตาง ๆ จึงพยายามที่จะสรางภาพลักษณ และบริการตาง ๆ เพื่อดึงดูดลูกคา
และสรางการดึงดูดใหเกิดการใชเปนนิสัย จึงเปนสาเหตุใหลูกคามีสิทธิ์ในการเลือกที่จะเขารานคา
ดึงดูดที่ดีกวา และตามดวยความสวยงามของศูนยการคาซึ่งเปนเสมือนหนาตาของศูนยการคา ถา
ศูนยการคาใดมีปญหาเรื่องความสวยงามก็จะทําใหผูใชบริการศูนยการคารูสึกวาศูนยการคานั้น ๆ
ไมใสใจในพื้นที่ และจะทําใหผูซื้อไดรับบริการที่ไมดีพอตามมาดวย
6. สิ่งที่ทางศูนยการคาควรปรับปรุงภายหลังจากการฟนฟูอาคารศูนยการคา จาก
ภาพที่ 4.3 ขอคิดเห็นตอสิ่งที่ทางศูนยการคาควรปรับปรุงภายหลังจากการฟนฟูอาคารศูนยการคา
จําแนกตามศูนยการคา พบวา ประชาชนมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ทางศูนยการคาควรปรับปรุง
ภายหลังจากการฟนฟูอาคารศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซาพบวา ปญหาที่พบมากที่สุด คือ การ
จัดการพื้นที่ภายในศูนยการคา จํานวน 17 คน การสัญจรเขาสูศูนยการคาจํานวน 9 คน ปญหา
เรื่องหองน้ํา สาธารณูปโภค และพื้นที่สาธารณะ จํานวน 5 คน ตามลําดับ ขณะที่ศูนยการคาสยาม
เซ็นเตอร ประชาชนมี ความคิ ดเห็น ในเรื่องที่ควรจัดการมากที่สุ ด คือ การจัดการพื้ นที่ภายใน
ศูนยการคา จํานวน 13 คน ปญหาเรื่องหองน้ํา และสาธารณูปโภค จํานวน 5 คน ปญหาเรือ่ งความ
สะอาดของศูนยการคา จํานวน 4 คน ตามลําดับ และศูนยการคาสยามพารากอน ประชาชนมี
ความคิดเห็นในเรื่องที่ควรจัดการมากที่สุด คือ การจัดการพื้นที่ภายในศูนยการคา จํานวน 16 คน
การเขามาใชรานคาดึงดูดของศูนยการคา จํานวน 8 คน และการสัญจรเขาสูศูนยการคา ความ
สวยงามของศูนยการคา และที่จอดรถ จํานวน 3 คน ตามลําดับ
เมื่อทําการวิเคราะห พบวา ประชาชนที่ใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคา ทั้ง 3 แหง
ตางก็มีปญหาที่พบมากที่สุด คือ การจัดการพื้นที่ภายในศูนยการคา เนื่องจาก พื้นที่ยังมีความใหม
และมี การปรับเปลี่ ยนผัง ทําใหประชาชนที่เ ขามาใชงานศูนยการคาไม สามารถเขาใจเสนทาง
ภายในศูนยการคาได ควรจะมีการแนะนําเสนทางจัดทําปายที่เขาใจไดโดยงาย และจัดการทีน่ งั่ พัก
ภายในศูน ยการคาเพิ่ม ขึ้น ตามมาดวยปญหาเรื่องการสัญจรเขา สูอาคาร เนื่องจากพื้น ที่ของ
ศูนยการคาอยูในบริเวณใจกลางเมืองจึงเปนพื้นที่ที่มีการจราจรติดขัดในเวลาเรงดวน จึงทําใหการ
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สั ญ จรทางถนนเข า สู อ าคารเป น เรื่ อ งลํ า บาก ทางศู น ย ก ารค า จะลดป ญ หาด ว ยการส ง เสริ ม
ประสิ ท ธิภาพของการสัญจรประเภทอื่น ใหมีศักยภาพใกลเ คี ยงกับการสั ญจรทางถนนเพื่ อให
ผูใชบริการศูนยการคาสามารถที่จะเดินทางมายังศูนยการคาดวยวิธีการอื่นได และปญหาเรื่อง
หองน้ํา และสาธารณูปโภค ซึ่งเปนปญหาเดียวกับการสัญจรภายในอาคารโดยทางศูนยการคาควร
ที่จะจัดการโดย เพิ่มบริการหองน้ํา และสาธารณูปโภคใหพอเพียงกับความตองการของลูกคา และ
จัดตั้งในจุดที่สามารถพบเห็นไดโดยงายจากผูใชบริการศูนยการคา เพื่อใหงายตอการเขาถึง
ภาพที่ 4.3
สิ่งทีท่ างศูนยการคาควรปรับปรุงภายหลังจากการฟนฟูอาคารศูนยการคา จําแนกตามศูนยการคา
18
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ที่มา: การวิเคราะหแบบสอบถามโดยผูวิจยั , 7 สิงหาคม 2550.
4.3 การวิเคราะหขอมูลการฟนฟูในเรื่องความสะดวกสบาย และภาพลักษณที่สวยงาม
การวิเคราะหขอมูลการฟนฟูในเรื่องความสะดวกสบาย และภาพลักษณที่สวยงามพื้นที่
ศึกษาศูนยการคาทั้ง 3 แหง ไดแก ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซา ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร
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ศูนยการคาสยามพารากอน โดยการสํารวจ สัมภาษณ และใชแบบสอบถามในเรื่องการฟนฟูพื้นที่
ภายนอกของศูนยการคา สามารถวิเคราะหออกมาไดดังนี้
4.3.1 การวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจพืน้ ที่ศนู ยการคา
1. การเดิ น ทางเข า ถึ ง พื้ น ที่ ศู น ย ก ารค า รู ป แบบในด า นความสะดวกสบาย และ
ภาพลักษณที่สวยงามของศูนยการคาทั้ง 3 แหง ดังตารางที่ 4.2 พบวา ทางศูนยการคามีการฟนฟู
พื้นที่ดานความสะวกสบาย และภาพลักษณที่สวยงามแกพื้นที่การสัญจรเขาสูศูนยการคาในทุก
เสนทางที่สามารถเขาสูศูนยการคาได เชน การขยายพื้นที่ทางเดินเทาโดยรอบศูนยการคา ใน
บริเวณที่มีการใชงานรถประจําทาง และรถรับจาง เพื่อใหเกิดความสะดวกในการสัญจรของผูคนที่
ใชบริการศูนยการคา หรือการจัดพื้นที่รับสงนักทองเที่ยวทางรถทัวร ใหอยูหางจากจุดรับ - สง
ผูโดยสารที่เดินทางกลุมอื่น ๆ เนื่องจากการโดยสารดวยรถทัวรทองเที่ยวนั้นมีกลุมผูโดยสารมายัง
ศูนยการคาเปนครั้งละจํานวนมากซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบกับการสัญจรโดยรวม จึงทําการจัด
พื้นที่ออกจากกัน ตามปจจัยที่ทําใหพื้นที่สาธารณะประสบความสําเร็จ (Francis, 2003) ที่กลาวไว
วาควรมีการจัดเตรียมพื้นที่ทางเดินเทาขนาดกวาง และคํานึงถึงความสมดุลระหวางการใชงานของ
คนเดินเทา กับการใชงานอื่น ๆ เชน การใชงานทางรถยนต จักรยาน หรือรถประจําทาง เปนตน
2. ขนาดและรูปรา ง พื้นที่สาธารณะของศู นยการค า ทั้ง 3 แหงมีรายละเอีย ด ดั ง
ตารางที่ 4.9 พบวา พื้นที่สาธารณะของศูนยการคาทั้ง 3 แหงแมวาจะมีขนาดที่แตกตางกันก็ตาม
แตวาพื้นที่สาธารณะทั้ง 3 แหงตางมีจุดรวมในการออกแบบพื้นที่ที่เหมือนกัน ไดแก ดานยาวดาน
ใดดานหนึ่งยาวไมนอยกวา 20 เมตร มีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมผืนผา ซึ่งตรงตามทฏษฏีขนาดรูปราง ที่
ประสบความสําเร็จ ของลินช (Lynch, 1971) ที่กลาววา ขนาดรูปแบบของพื้นที่สาธารณะ ควรมี
ขนาดความกวางดานใดดานหนึ่งไมนอยกวา 40 ฟุต (12 เมตร) จนไปถึง 80 ฟุต (24 เมตร)
3. ทางเขาและทางเชื่อมตอของอาคารศูนยการคา
1) รูปแบบทางเขาสูอาคารศูนยการคาของศูนยการคาทั้ง 3 แหงมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.10 พบวา ทางเขาหลักที่ผานพื้นที่สาธารณะที่สามารถพบเห็นไดแตไกลจะมีการจัด
ตกแตงแสดงใหเห็นถึงความโดดเดนของทางเขา และมีการใชวัสดุเปนกระจกใสที่ทําใหสามารถทํา
ใหเกิดการเชื่อมตอทางสายตาแกผูที่เ ขาไปใชบริการ และตอบรับกับลักษณะของผิวผนังของ
อาคารศูนยการคา
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2) ทางเชื่อมตอของศูนยการคาทั้ง 3 แหงมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.10 พบวา
เสนทางของทางเชื่อมตอจะใหมีความกวางอยางนอย 4 ชองทางเปนอยานอย โดยเปนเสนทาง
เขา - ออกอยางละ 2 ชองทาง และมีการนําแสงสวางเขามายังพื้นที่โดยการใชหลังคาที่มีลักษณะ
นําแสง หรือการเปดชองเปดบริเวณดานขางของทางเชื่อมตอนั้น ๆ เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน
การใชแสงในเวลากลางวัน และมีการติดตั้งไฟฟาในเวลากลางคืนบริเวณทางเดินของทางเชื่อมตอ
ตลอดระยะทาง
ตารางที่ 4.9
ขนาดและรูปรางพื้นที่สาธารณะของศูนยการคา
รูปแบบในดาน
1. ขนาดของพื้นที่
สาธารณะของ
ศูนยการคา
2. รูปรางของพื้นที่
สาธารณะของ
ศูนยการคา

ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลดพลาซา
สยามเซ็นเตอร
ขนาดพืน้ ที่รวม 4,581 ขนาดพืน้ ที่รวม 525
ตารางเมตร
ตารางเมตร
มีรูปรางเปน
สี่เหลี่ยมผืนผามีขนาด
ดานยาวตามแนว
อาคารดานหนาของ
ศูนยการคา

มีรูปรางเปน
สี่เหลี่ยมผืนผามีขนาด
ดานยาวตามแนว
อาคารดานขางของ
ศูนยการคา

สยามพารากอน
ขนาดพืน้ ที่รวม 4,125
ตารางเมตร
มีรูปรางเปน
สี่เหลี่ยมผืนผามีขนาด
ดานยาวตามแนวตาม
แนวอาคารดานขาง
ตอนหนาของ
ศูนยการคา

ตารางที่ 4.10
ทางเขาอาคารศูนยการคา
ทางเขาอาคาร
1) ทางเขาสูอาคาร
ศูนยการคา

ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลดพลาซา
สยามเซ็นเตอร
สยามพารากอน
1. ทางเขาใหญทมี่ ี
1. ทางเขาใหญที่มีการ 1. ทางเขาที่เปนทาง
การตกแตงทางเขา
ตกแตงทางเขา
เชื่อมตอกับสถานี
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ตารางที่ 4.10 (ตอ)
ทางเขาอาคาร
เซ็นทรัลเวิลดพลาซา

2.

3.

4.

5.

2) ทางเชื่อมตอ

ศูนยการคา
สยามเซ็นเตอร

เดนชัดบริเวณตรง
อยางเดนชัด และ
กลาง 2 ชองทาง
ใชประตู 2 ชั้น
ทางเขาที่มีการ
2. ทางเขาทีม่ กี ารใช
ตกแตงระดับกลาง
บานประตูคูแบบ
ที่มีขนาดใกลเคียง
ผลัก
กับทางเขาใหญ
3. ชองทางเขาที่ใช
และมีการถอย
ประตูเลื่อน
ระยะของตัวอาคาร
อัตโนมัตใิ นการ
สัญจร
ชองทางเขาขนาด
เล็กที่ไมมกี าร
ตกแตง
ทางบันไดเลื่อนเขา
สูชั้นบนของ
ศูนยการคาโดยตรง
ทางเขาผานทาง
เชื่อมตอบริเวณ
รถไฟฟา เขาสู
อาคาร

มีทางเขา – ออก 6
ชองทาง นําแสงจาก
ดานขาง และใช
หลังคาทึบแสง

มีทางเขา – ออก 4
ชองทาง นําแสงจาก
ดานขาง และใช
หลังคาโปรงแสง
บริเวณทางขามถนน
พระราม 1 และ
หลังคาทึบแสงบริเวณ
ทางเชื่อมรถไฟฟา

สยามพารากอน
รถไฟฟาจะเปน
ประตูเลื่อนอัตโนมัติ
2. ทางเขาทีม่ กี ารใช
บานประตูคูแบบ
ผลัก จะใชในประตู
บริเวณชั้นที่ 1
ทั้งหมด

มีทางเขา – ออก 4
ชองทาง นําแสงจาก
ดานขาง และใช
หลังคาทึบแสง
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4.3.2 การวิเคราะหขอ มูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่ผูมีสวนในการวางแผนงานโครงการฟนฟู
อาคารศูนยการคา
1. ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซา รานคาปลีก คือ ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งซึ่ง
จะทําให ศูนยการคาประสบความสําเร็จ ทางศูนยการคาจะทําการคัดเลือกรานคาปลีกที่เปนที่
นิยม มีสินคา และบริการที่มีคุณภาพเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายของ
ศูนยการคา โดยทางศูนยการคาไดวางนโยบายในเรื่องการจัดการลูกคาสัมพันธ (customer
relationship management) เพื่อรักษาความสัมพันธกับทางรานคา รวมทั้งคอยแนะนําให
คําปรึกษาในการปรับปรุง รูปแบบราน และกลยุทธทางการตลาดเพื่อสนับสนุนยอดขายของทาง
รานคาตลอดจนมีการจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเชาพื้นที่ภายในศูนยการคาไดทํากิจกรรมรวมกับบริษัท
เชน การรวมการแขงขันกอลฟ ที่จะจัดใหมีขึ้นทุก ๆ ป นอกจากนี้ ทางกลุมบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา
ไดวางแผนในการพัฒนาผูประกอบการรายเดิม จัดหาผูประกอบการ และรานคาใหม ๆ เพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจของบริษัท ฯ ในอนาคตโดยมีการปรับปรุงศูนยการคาอยางสม่ําเสมอโดยเปรียบ
ศูนยการคาเสมือนคน ๆ หนึ่งที่สวมเสื้อผา ยามใดที่ใสเสื้อผาตัวเดิมอยูตลอดจะทําใหภาพลักษณ
ของศูนยการคาดูแยลง ฉะนั้นศูนยการคาจึงมีนโยบายที่จะปรับปรุงศูนยการคาอยางสม่ําเสมอ
2. ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร ความสะดวกสบายและภาพลักษณที่สวยงาม มีการ
จัดทําผังงานกิจกรรมประจําปลวงหนาเพื่อวางผังรายการในการจัดการบริการตาง ๆ แกผูเขามาใช
บริการศูนยการคา และผูเชาพื้นที่ขายของรานคา เพื่อใหเกิดประโยชนรวมกันมากที่สุด เชน การ
ออกร า น และจั ด ส ว นลดเพื่ อ เป น การดึ ง ดู ด ให เ กิ ด การเข า ใช และทางศู น ย ก ารค า จะปกป อ ง
ผลประโยชนของทางรานคาที่เปนผูเชาของศูนยการคา เชน เมื่อมีคูแขงทางการตลาดเขามาทํา
เรื่องจัดกิจกรรมของทางศูนยการคา ทางศูนยการคาก็จะทําการปฏิเสธเรื่องไปเนื่องจากจะทําใหผู
เชาพื้นที่ขายของศูนยการคาเสียผลประโยชน
3. ศูนยการคาสยามพารากอน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยการคาสยามพารา
กอนนั้น เมื่อมีการติดตอเขามาขอใชบริการพื้นที่สาธารณะของศูนยการคาสยามพารากอน จะมี
การตรวจสอบในดา นความสวยงาม และความเหมาะสมในการจั ดตั้ ง ในพื้น ที่สาธารณะของ
ศูนยการคา และอาจจะถึงขั้นเขาไปมีสวนรวมในการออกแบบดวย เพื่อใหเกิดประโยชนรวมกัน ทั้ง
ผูเชาพื้นที่ในการจัดกิจกรรม และศูนยการคา ถึงแมวาบางงานเปนงานกิจกรรมที่มีชื่อเสียง และ
เงินที่เพียงพอแตเกิดการขัดของทางดานภาพลักษณ และผลประโยชนโดยรวม เชน การออกแบบที่
จํากัด และไมอนุญาตใหทางศูนยการคาเขามามีสวนรวมในการจัดการกับแบบทางศูนยการคาก็
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อาจจะตองปฏิเสธไป เปนตน เนื่องจากวาพื้นที่สาธารณะของศูนยการคาสยามพารากอนนั้นเปน
พื้นที่ที่มีการสัญจรสูงที่สุดของพื้นที่ศูนยการคา และถือไดวาเปนหนาตาของศูนยการคา ฉะนัน้ งาน
กิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่มาจัดบริเวณพื้นที่สาธารณะของศูนยการคาสยามพารากอนนั้น ก็นับไดวา
เปนหนาตาของศูนยการคาในการจางงานพนักงานของศูนยการคาสยามพารากอน เนื่องจาก ทาง
ศูนยการคามีแนวคิดที่จะรองรับลูกคาไมใชแคชาวไทยเปนหลัก พนักงานของสยามพารากอน ตอง
สามารถที่จะสามารถพูดไดอยางนอย 2 ภาษา อีกทั้ง ยังมีการจัดทีมงานที่สามารถใหบริการ
ชาวตางชาติอื่น ๆ เชน จีน ญี่ปุน อารบิก
จากการวิเคราะหการสัมภาษณเจาหนาที่ผูมีสวนในการวางแผนงานโครงการฟนฟู
อาคารศูนยการคาในเรื่องความสะดวกสบายและภาพลักษณที่สวยงาม พบวา ศูนยการคาทั้ง 3
แหงมีนโยบายในดานการจัดแผนกที่รองรับดานการอํานวยความสะดวกแกประชาชนทั้งผูที่มา
ติดตอ และประชาชนที่เขามาใชบริการ อีกทั้งยังมีแผนกที่เนนสรางภาพลักษณขององคกร เพื่อให
เกิดการรับรูของประชาชนอยางตอเนื่อง โดยทางศูนยการคาทั้ง 3 แหงจะมีการจัดทีมสถาปนิกที่จะ
ดูแลดานการจัดงานกิจกรรม และตรวจสอบเพื่อที่จะใหงานถูกจัดขึ้นอยางไรปญหา และมีความ
สวยงามนาเขาไปใช
4.3.3 การวิเคราะหขอ มูลจากผูมาใชงานพืน้ ที่ภายนอกของศูนยการคา
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจตอ
อาคารศูนยการคาหลังการฟนฟู ในเรื่องความสะดวกสบายและภาพลักษณที่สวยงามจําแนกตาม
ศูนยการคา จากตารางที่ 4.11 พบวาเมื่อพิจารณาคา F - test ที่มีนัยสําคัญ 0.05 พบวา
ความพอใจตอรูปแบบการจัดพื้นที่ดานความสวยงามโดยรอบศูนยการคา การจัดพื้นที่
ดานความสวยงามภายในศูนยการคา และภาพลักษณของศูนยการคา อยางมีนัยยะสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แตมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอรูปแบบ ความสะดวกในการใชงานพื้นที่
ศูนยการคา และประเภทของรานคาภายในศูนยการคา อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กลาว คือ หากประชาชนผูมาใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคา มีความพึงพอใจตอรูปแบบของ
การจัดพื้นที่ดานความสวยงามโดยรอบศูนยการคา การจัดพื้นที่ดานความสวยงามภายใน
ศูนยการคา ภาพลักษณของศูนยการคา ประชาชนก็ยินดีที่จะเขาไปใชงานศูนยการคา
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ตารางที่ 4.11
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจตออาคาร
ศูนยการคาหลังการฟนฟู จําแนกตามศูนยการคา
รายละเอียดอาคาร
ศูนยการคาหลังการ เซ็นทรัลเวิลด
พลาซา
ฟนฟู
⎯x
SD
การจัดพืน้ ที่ดา น
ความสวยงาม
3.95 0.771
โดยรอบศูนยการคา
การจัดพืน้ ที่ดา น
3.87 0.801
ความสวยงาม
ภายในศูนยการคา
ภาพลักษณของ
3.95 0.725
ศูนยการคา
ความสะดวกในการ
3.59 0.733
ใชงานพืน้ ที่
ศูนยการคา
ประเภทของรานคา
3.66 0.877
ภายในศูนยการคา

ศูนยการคา
สยาม
เซ็นเตอร
⎯x
SD

สยาม
พารากอน
⎯x
SD

จํานวน
รวมทัง้ 3
ศูนยการคา
⎯x

แปล
Fsig.
Test
ผล

SD

3.59 0.812 3.89 0.796 3.81 0.807 7.688 .001 มาก

3.63 0.788 3.94 0.794 3.82 0.804 5.830 .003 มาก
3.73 0.734 4.01 0.759 3.90 0.748 5.673 .004 มาก
3.57 0.734 3.68 0.825 3.62 0.766 .739 .478 มาก
3.60 0.781 3.71 0.773 3.66 0.810 .560 .572 มาก

เมื่อทําการวิเคราะห พบวา การเขาถึงศูนยการคาที่งายตอการเขาถึงจะทําให
ประชาชนสามารถที่จะเขามาใชงานพื้นที่ไดมากขึ้น ตามหลักการในเรื่องของความสะดวกสบาย
และภาพลักษณ ที่กลาวไววา ควรมีการจัดเตรียมสิ่งตาง ๆ เพิ่มเติมที่ทําใหพื้นที่มีความนาใชงาน
ไวบริการใหแกผูมาใชงาน เชน ที่นั่งพัก ตูโทรศัพท ถังขยะ สวนใหบริการขอมูล รานขายอาหาร
หรือน้ําพุ เพื่อประดับตกแตง และมีการเพิ่มการบํารุงรักษา เชน มีการทําความสะอาดทุกวัน และ
ดูแลเรื่องสาธารณูโภคตาง ๆ โดยที่ทางศูนยการคาสยามเซ็นเตอร ยังไมไดมีการฟนฟูสวนพื้นที่
สาธารณะ และมีองคประกอบที่จะดึงดูดใหเกิดความเขาใชพื้นที่นอยกวาศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด
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พลาซา และศูนยการคาสยามพารากอน จึงทําใหมีคาความพึงพอใจของประชาชนที่เขามาใชต่ํา
กวาศูนยการคาทั้ง 2 ดังภาคผนวก ฉ
4.4 การวิเคราะหขอมูลการฟนฟูในเรื่องการคํานึงถึงผูใชงาน และกิจกรรมที่เกิดขึ้น
การวิเคราะหขอมูลการฟนฟูในเรื่องการคํานึงถึงผูใชงาน และกิจกรรมที่เกิดขึ้นพื้นที่
ศึกษาศูนยการคาทั้ง 3 แหง ไดแก ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซา ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร
ศูนยการคาสยามพารากอน โดยการสํารวจ สัมภาษณ และใชแบบสอบถามในเรื่องการฟนฟูพื้นที่
ภายนอกของศูนยการคา สามารถวิเคราะหออกมาไดดังนี้
4.4.1 การวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจพืน้ ที่ศนู ยการคา
1. การเดินทางเขาถึงศูนยการคารูปแบบในดานการคํานึงถึงผูใชงาน และกิจกรรมที่
เกิดขึ้นของศูนยการคาทั้ง 3 แหง ดังตารางที่ 4.2 พบวา ศูนยการคาทั้ง 3 แหงมีการติดดั้งเครื่องมือ
ตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับกิจกรรมการสัญจรของประชาชนโดยรอบ เชน การติดตั้งปาย
รถเมลอัจฉริยะ การวางพื้นที่เรียกรถรับจางบริเวณพื้นที่ภายใน และดานหนาของศูนยการคา
ปจจัยที่ทําใหพื้นที่สาธารณะประสบความสําเร็จ ซึ่งตรงกับคํากลาวของฟรานซิส (Francis, 2003)
ที่กลาวไววา ควรมีการจัดเตรียมสิ่งตาง ๆ เพื่อรองรับความตองการกิจกรรมของผูมาใชงาน สราง
จุดรวมตัว เพื่อใหผูมาใชงานสามารถมารวมตัวกันทํากิจกรรม หรือเพื่อใชพบปะระหวางกัน และมี
การพัฒนา และปรับปรุงในสวนพื้นที่วางเปลา ใหเกิดมีชีวิตชีวาขึ้นมา โดยการพัฒนากลยุทธ
รวมกันระหวาง เจาของพื้นที่ กับรานคาตาง ๆ เพื่อใหพื้นที่บริเวณดังกลาวเกิดกิจกรรมของผูมาใช
งาน
2. พื้นที่ในการจัดกิจกรรมของศูนยการคาทั้ง 3 แหงมีรายละเอียด ดังตารางที่ 4.12
พบวาพื้นที่ในการจัดกิจกรรมจะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาที่มีการจัดกิจกรรมตามแนวยาวของพื้นที่ ใน
กรณีที่พื้นที่มีขนาดยาวมากมักจะมีการแบงพื้นที่ออกเปนพื้นที่ยอย ๆ ใหสามารถจัดกิจกรรมได
หลากหลายประเภทยิ่งขึ้น โดยสามารถรับรูไดจากประชาชนที่ใชเสนทางโดยรอบพื้นที่ในขณะที่มี
การจัดกิจกรรม ซึ่งรูปรางตามยาวของลานกิจกรรมจะมีระยะทางประมาณ 20 เมตรซึ่งเปนระยะที่
เสียงรบกวนจากภายนอกจะรบกวนไมมากนัก ตามคํากลาวของฮอลล (Hall, 1966) ที่กลาวไววาหู
จะไดยินเสียงไดอยางมีประสิทธิภาพในระยะทางประมาณ 20 ฟุต และจะสามารถไดยินเสียง
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ประกาศได ใ นระยะทาง 100 ฟุ ต หากเกิ น จากระยะนี้ เสี ย งจะกระจายหายไปอย า งรวดเร็ ว
(ประมาณ 6 - 30 เมตร)
ตารางที่ 4.12
รูปแบบในดานพืน้ ที่ในการจัดกิจกรรมของศูนยการคา จําแนกตามศูนยการคา
รูปแบบในดาน
พื้นที่ในการจัด
กิจกรรมของ
ศูนยการคา

เซ็นทรัลเวิลดพลาซา
จัดตามโซนตาง ๆ โดย
ขึ้นอยูกับการวางแผน
กับผูเชา โดยจะมีการ
เวนชองทางเดินเปน
เสนแบงระหวางโซน
จัดกิจกรรมของแตละ
พื้นที่

ศูนยการคา
สยามเซ็นเตอร
ใชพื้นที่สาธารณะ
ทั้งหมดแลวเวนพืน้ ที่
ดานหนา และ
ดานหลังดานละ 6
เมตร เพื่อใชเปนทาง
สัญจรของผูใชบริการ
ศูนยการคา

สยามพารากอน
ใชพื้นที่ขนาด 23 x 39
เมตร บริเวณดานหลัง
ของพื้นที่สาธารณะ
โดยเวนพืน้ ทีโ่ ดยรอบ
พื้นที่กิจกรรมเปน
ระยะ 10 เมตร เพื่อใช
ในการสัญจร

3. รูปแบบทางเขาสูอาคารศูนยการคาของศูนยการคาทั้ง 3 แหง มีรายละเอียด ดัง
ตารางที่ 4.10 พบวา ทางเขาที่มีการเคลื่อนตัวของประชาชนผูใชบริการมาก จะมีการออกแบบ
ประตูทางเขาที่มีลักษณะเปนประตูอัติโนมัติ หรือมีพนักงานบริการเปด - ปดประตูแกผูใชบริการ
ศูนยการคา และจะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแล และตรวจตราสิ่งของ ขณะที่ประตูที่มี
ลักษณะเปนประตูคู จะอยูในพื้นที่ที่มีความถี่ของการเขาใชต่ํากวา และบริเวณที่จอดรถสวนตัว จะ
มีการรักษาความปลอดภัยที่ต่ํากวาเนื่องจาก จะมีการตรวจสอบผูใชบริการตั้งแตบริเวณที่นํารถ
สวนตัวเขามายังบริเวณศูนยการคา
4.4.2 การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่ผูมีสวนในการวางแผนงานโครงการฟนฟู
อาคารศูนยการคา
1. ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซา ทางบริษัทฯ ไดปรับปรุง (renovation) รูปแบบ
และสวนประกอบการใชงานในศูนยฯ เชน ทางเดิน บันไดเลื่อน ลิฟท หองน้ํา ฯลฯ ใหภายใน
ศูนยการคามีบรรยากาศในการจับจายใชสอยที่ดี มีความทันสมัยอยูเสมอ รวมถึงการมีใช
ประโยชน และความปลอดภัยสูงสุดจากพื้นที่ทุกตารางเมตร นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมใน
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การสงเสริมการขายที่สามารถสนับสนุนยอดขายของรานคา แผนกการสงเสริมการขายสําหรับ
รักษาฐานลูกคาเดิม และสรางฐานลูกคาใหม ๆ ตลอดทั้งป
การสงเสริมการจัดนิทรรศการ ณ บริเวณลานเอนกประสงคของศูนยการคา โดยบริษัท
จะมีการบริหารพื้นที่ ณ ลานเอนกประสงคโดยการเปดโอกาสใหรานคาภายในศูนยการคา และ
กลุมผูจัดนิทรรศการตาง ๆ เขามาเสนอขายสินคา และบริการ
ทางบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาฯ จะติดตอฐานลูกคากลุมเดิม ไดแก ผูเชารานคาที่เปนผูเชา
หลัก และรานคาปลีกที่มีคุณภาพจากสาขาที่ไดเปดใหบริการไปแลวเขามาอยูในศูนยการคาแหง
ใหมกอ นเปนอันดับตน ๆ เพื่อเปนการสรางระดับมาตรฐานเดียวกัน และสรางความมั่นใจใหลูกคา
วาสามารถพบสินคาที่ตองการไดในทุกศูนยการคา
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาฯ ไดจัดทํานิตยสารรายไตรมาสเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ของ
บริษัท และแนวโนมของธุรกิจคาปลีกเพื่อสรางความสัมพันธที่ดี และทําใหคูคาของทางบริษัทฯได
รับทราบขาวสารที่เปนประโยชน และความเคลื่อนไหวของธุรกิจคาปลีกตลอดเวลา ในชวงเปด
โครงการใหม ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯจะสรางความสัมพันธที่ดีโดยการพบปะกับเจาของ
รานคา เพื่อรับรูถึงปญหา และทําการชวยเหลือ ในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานการตลาดการ
สงเสริมการขายทําใหบริษัทฯ มีการหมุนเวียนของรานคา (turnover) อยูในอัตราที่ต่ํามาก
2. ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร ทางศูนยการคาไดจัดตั้งบริษัท สุพรีโมขึ้นมาซึ่งเปน
บริษัทในเครือสยาม พิวรรธน ที่มีหนาที่คอยดูแลดานกิจกรรม และสรางภาพลักษณ การโฆษณา
และลูกคาสัมพันธใหแกศูนยการคาในเครือสยามพิวรรธน ซึ่งรวมถึงศูนยการคาสยามเซ็นเตอรดวย
โดยทางศูนยการคาในชวงที่มีกิจกรรมในบริเวณพื้นที่สาธารณะนั้นจะจัดพื้นที่ในการ
จัดกิจกรรมใหเกิดการรบกวนผูใชบริการศูนยการคาใหนอยที่สุด และมีการกําหนดพื้นที่ถอยรน
ออกจากพื้นที่กิจกรรมในการสัญจรของประชาชนทั่วไป เพื่อใหมีพื้นที่ใหแกประชาชนใชในการ
สัญจร โดยไมจําเปนตองถูกบีบออกไปนอกสวนพื้นที่ของถนนนอกอาคารศูนยการคา
การติดตั้งสื่อโฆษณาแบบจอพลาสมาภายในสยามเซ็นเตอร และสยามดิสคัพเวอรี่
กวา 70 แหง รวมกับ จอแอลอีดี (LED) ขนาดใหญเคลื่อนที่ไดตัวแรกของภูมิภาค บริเวณลาน
ระหวางสยามเซ็นเตอร และสยามพารากอน เพื่อนําเสนอเนื้อหารายการถูกใจวัยรุน ทั้งรายการ
แฟชั่น รายการเพลง เบื้องหลังโฆษณา ก็จะชวยสรางสีสันความทันสมัย และเติมแตงความี
ชีวิตชีวาใหกับสยามเซ็นเตอร ใหเหมาะสมกับตําแหนงทางการตลาด (positioning) ใหมที่ตั้งเปา
จะศูนยรวมวัยรุน และศูนยรวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัยรุน
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3. ศูนยการคาสยามพารากอน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยการคาสยามพารา
กอนนั้น เมื่อมีการติดตอเขามาขอใชบริการพื้นที่สาธารณะของศูนยการคาสยามพารากอน จะมี
การตรวจสอบที่พิถีพิถันไมเฉพาะเรื่องความงามเทานั้นแตยังตองใสใจในเรื่องโครงสราง และ
น้ํ า หนั ก ด ว ย เนื่ อ งจาก ตั ว พื้ น ที่ ส าธารณะของสยามพารากอนตั้ ง อยู บ นอาคารชั้ น 2 ของ
ศูน ยการคา ฉะนั้ น ความสามารถในการรับน้ําหนัก ของศูน ยการคานั้น จึง ตองพิ จารณาอย า ง
ละเอียดใหเหมาะสมกับตัวพื้นที่สาธารณะดวยการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยการคาจะมีการ
ตกแตงตาง ๆ เพื่อใหศูนยการคามีบรรยากาศที่เอื้อใหผูที่เดินอยูภายในศูนยการคาสามารถที่จะ
รับรูไดถึงกิจกรรมหรือเทศกาลที่ทางศูนยการคากําลังเขารวมอยูในขณะนั้น
จากการวิเคราะหการสัมภาษณเจาหนาที่ผูมีสวนในการวางแผนงานโครงการฟนฟู
อาคารศูนยการคาในเรื่องการคํานึงถึงผูใชงาน และกิจกรรมที่เกิดขึ้น พบวา ศูนยการคาทั้ง 3 แหง
มีแนวคิดในการจัดงานกิจกรรมบนพื้นที่สาธารณะของศูนยการคาอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการ
รับรู และเขาใชตอเนื่องโดยผานการควบคุมจากเจาหนาที่ของศูนยการคา อยางเขมงวดในเรื่อง
ของการจัดพื้นที่ ความสวยงาม ประเภทของกิจกรรม การจัดการโครงสรางของงานกิจกรรมนั้น ๆ
เพื่อใหงานกิจกรรมของศูนยการคาดําเนินอยางสะดวก
4.4.3 การวิเคราะหขอ มูลจากผูมาใชงานพืน้ ที่ภายนอกของศูนยการคา
1. บริการที่ประชาชนผูมาใชงานพืน้ ทีเ่ ลือกใชภายในศูนยการคา
จากตารางที่ 4.13 จํานวน และรอยละของบริการที่ประชาชนผูมาใชงานพื้นที่เลือกใช
ภายในศูนยการคาจําแนกตามศูนยการคา พบวา
ประชาชนสวนใหญที่มาใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซาได
เขามาใชบริการซื้อความบันเทิงของศูนยการคา จํานวน 87 คน (66.9%) มากที่สุด รองลงมาเปน
รับประทานอาหาร จํานวน 83 คน (63.8%) ซื้อของใชกลับบาน จํานวน 68 คน (52.3%) เขารวม
กิจกรรมของศูนยการคา จํานวน 19 คน (14.6%) ใชการบริการดานการเขาถึงของศูนยการคา
จํานวน 18 คน (13.8%) ตามลําดับ
ประชาชนสวนใหญที่มาใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคาสยามเซ็นเตอรไดเขามา
ใชการบริการดานการเขาถึงของศูนยการคา จํานวน 101 คน (77.1%) มากที่สุด รองลงมาเปน ซื้อ
ของใชกลับบาน จํานวน 78 คน (59.5%) รับประทานอาหาร จํานวน 67 คน (51.1%) เขารวม
กิจกรรมของศูนยการคา จํานวน 13 คน (9.9%) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.13
จํานวนและรอยละของบริการที่ประชาชนผูม าใชงานพืน้ ที่เลือกใชภายในศูนยการคา
จําแนกตามศูนยการคา
จํานวนผูม าใชงานพืน้ ที่
ประเภทของบริการที่
ประชาชนผูม าใช
งานพืน้ ทีเ่ ลือกใช
ภายในศูนยการคา
ซื้อของใชกลับบาน
รับประทานอาหาร
เขารวมกิจกรรม
ซื้อความบันเทิงของ
ศูนยการคา
ใชการบริการดาน
การเขาถึง

จํานวนรวมทัง้ 3
ศูนยการคา
ศูนยการคา
ศูนยการคา
ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลด
สยาม
สยาม
พลาซา
เซ็นเตอร
พารากอน
รอย
รอย
รอย
จํานวน
จํานวน
จํานวน รอยละ
จํานวน
ละ
ละ
ละ
68 52.3 78 59.5
56 40.0 202
50.37
83 63.8 67 51.1
90 64.3 240
59.85
19 14.6 13
9.9
9
6.4
41
10.22
87

66.9

0

0.0

68

48.6

155

38.65

18

13.8

101

77.1

107

76.4

226

56.36

ประชาชนสวนใหญที่มาใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคาสยามพารากอนไดเขามา
ใชการบริการดานการเขาถึงของศูนยการคา จํานวน 107 คน (76.4%) มากที่สุด รองลงมาเปน
รับประทานอาหาร จํานวน 90 คน (64.3%) ใชบริการซื้อความบันเทิงของศูนยการคา จํานวน 68 คน
(48.6 %) ซื้อของใชกลับบาน จํานวน 56 คน (40.0%) เขารวมกิจกรรมของศูนยการคา จํานวน 9 คน
(6.4%) ตามลําดับ
เมื่อทําการวิเคราะห พบวา ประชาชนที่ใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคา ทั้ง 3 แหง
เมื่อศูนยการคาทําหนาที่เปรียบเสมือนทางเชื่อมตอไปยังศูนยการคาอื่น ๆ ตอไป จะทําใหมีผูที่ผาน
ไปมายังศูนยการคาเพิ่มขึ้น และทําใหเกิดการใชงานตัวศูนยการคาดวยเปาหมายเพื่อเปนเสนทาง
สัญจรเพิ่มขึ้น
2. กิจกรรมที่เขารวมของประชาชนในการมาใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคา
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ตารางที่ 4.14
จํานวนและรอยละของชวงอาชีพของประชาชนในการมาใชงานพืน้ ที่ภายนอก
ของศูนยการคา จําแนกตามศูนยการคา
จํานวนผูม าใชงานพืน้ ที่
ประเภทของกิจกรรม
จํานวนรวมทัง้
ศูนยการคา
ศูนยการคา
ศูนยการคา
ที่ประชาชนผูม าใช
3 ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลด
สยาม
สยาม
งานพืน้ ที่ภายนอก
พลาซา
เซ็นเตอร
พารากอน
ของศูนยการคาเขา
รอย
รอย
รอย
รอย
รวม
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
ละ
ละ
ละ
ละ
กิจกรรมทางดาน
45 34.6 33 25.2 31 22.1 109 27.2
สงเสริมความรูทั่วไป
กิจกรรมทางดาน
35 26.9 38 29.0 39
27.9 112 27.9
สงเสริมความรูเพื่อ
สงเสริมการขาย
กิจกรรมทางดาน
16.4
83 20.7
สันทนาการ และการ 24 18.5 36 27.5 23
บันเทิงเพื่อรับชม
กิจกรรมทางดาน
54 41.5 50 38.2 34
24.3 138 34.4
สันทนาการ และการ
บันเทิงที่มีการเขารวม
กิจกรรมทางดาน
สันทนาการ และ
64 49.2 73 55.7 67
47.9 204 50.9
การบันเทิงเพือ่
สงเสริมการขาย
จากตารางที่ 4.14 จํานวน และรอยละของการสัญจรของประชาชนผูมาใชงานพื้นที่
ภายนอกของศูนยการคาจําแนกตามศูนยการคา พบวา
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ประชาชนสวนใหญที่มาใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคา เซ็นทรัลเวิลดพลาซาเขา
รวมกิจกรรมมากที่สุดทางดานสันทนาการ และการบันเทิงเพื่อสงเสริมการขายจํานวน 64 คน
(49.2%) รองลงมาเปนกิจกรรมทางดานสันทนาการ และการบันเทิงที่มีการเขารวม จํานวน 54 คน
(41.5%) กิจกรรมทางดานสงเสริมความรูทั่วไป จํานวน 45 คน (34.6%) กิจกรรมทางดานสงเสริม
ความรูเพื่อสงเสริมการขาย จํานวน 35 คน (26.9%) กิจกรรมทางดานสันทนาการ และการบันเทิง
เพื่อรับชม จํานวน 24 คน (18.5%) ตามลําดับ
ประชาชนสวนใหญที่มาใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคาสยามเซ็นเตอร เขารวม
กิ จ กรรมมากที่ สุ ด ทางด า นสั น ทนาการ และการบั น เทิ ง เพื่ อ ส ง เสริ ม การขายจํ า นวน 73 คน
(55.7%) รองลงมาเปน กิจกรรมทางดานสันทนาการ และการบันเทิงที่มีการเขารวม จํานวน 50 คน
(38.2%) กิจกรรมทางดานสงเสริมความรูเพื่อสงเสริมการขาย จํานวน 38 คน (29.0%) กิจกรรม
ทางดานสันทนาการ และการบันเทิงเพื่อรับชม จํานวน 36 คน (27.5%) และกิจกรรมทางดาน
สงเสริมความรูทั่วไป จํานวน 33 คน (25.2%) ตามลําดับ
ประชาชนสวนใหญที่มาใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคาสยามพารากอน เขารวม
กิจกรรมมากที่สุด ทางดานสันทนาการ และการบันเทิงเพื่อสงเสริมการขายจํานวน 67 คน (47.9%)
รองลงมาเปน กิจกรรมทางดานสงเสริมความรูเพื่อสงเสริมการขาย จํานวน 39 คน (27.9%)
กิจกรรมทางดานสันทนาการ และการบันเทิงที่มีการเขารวม จํานวน 34 คน (24.3%) กิจกรรม
ทางดานสงเสริมความรูทั่วไป จํานวน 31 คน (22.1%) และกิจกรรมทางดานสันทนาการ และการ
บันเทิงเพื่อรับชม จํานวน 23 คน (16.4%) ตามลําดับ
เมื่อทําการวิเคราะห พบวา ประชาชนที่ใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคา ทั้ง 3 แหง
ตางก็เขารวมกิจกรรมทางดานสันทนาการ และการบันเทิงเพื่อสงเสริมการขายมากที่สุดทั้งหมด
และตามมาดวยกิจกรรมทางดานสันทนาการ และการบันเทิงที่มีการเขารวม ยกเวนศูนยการคา
สยามพารากอน ที่เปนอันดับที่ 3 เนื่องจากวากิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นนั้น จะไดรับผลตอบรับจาก
ประชาชนมากเปนพิเศษเมื่อ ประชาชนไดเขารวมไปเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมนั้น ๆ ดวย และทําให
ประชาชนรูสึกวาไดรับประโยชนจากกิจกรรมนั้นอยางเห็นไดชัด มากกวากิจกรรมประเภทอื่น ๆ ที่
จัดขึ้นเพื่อใหประชาชนเขารวมชมอยางเดียวแตไมไดมีปฏิสัมพันธอื่น ๆ ในกิจกรรมนั้น
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4.5 การวิเคราะหขอ มูลการฟน ฟูในเรื่องการสรางสังคม
การวิเคราะหขอมูลการฟนฟูในเรื่องการสรางสังคมพื้นที่ศึกษาศูนยการคาทั้ง 3 แหง
ไดแก ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซา ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร ศูนยการคาสยามพารากอน โดย
การสํารวจ สัมภาษณ และใชแบบสอบถามในเรื่องการฟนฟูพื้นที่ภายนอกของศูนยการคา สามารถ
วิเคราะหออกมาไดดังนี้
4.5.1 การวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจพืน้ ที่ศนู ยการคา
1. การเดิ น ทางเข า ถึ ง ศู น ย ก ารค า รู ป แบบในด า นการสร า งสั ง คมที่ ส วยงามของ
ศูนยการคาทั้ง 3 แหง ดังตารางที่ 4.2 พบวา ศูนยการคาทั้ง 3 แหงมีการดูแลพื้นที่ในดานการ
เขาถึงอยางตอเนื่อง และพรอมจะใหบริการประชาชนที่สัญจรมายังศูนยการคาตลอดเวลาทําการ
เชน การบริการเรียกรถรับจาง พนักงานบริการดานการอํานวยความสะดวกในการนํารถสวนตัวเขา
มายังศูนยการคา โดยเมื่อเกิดปญหาขึ้นทางศูนยการคาจะรีบประสานงานกับสถานีตํารวจใน
บริเวณพื้นที่ เพื่อใหเกิดปญหาแกศูนยการคา และประชาชนนอยที่สุด
2. องคประกอบยอยตาง ๆ ของพื้นที่สาธารณะของศูนยการคาทั้ง 3 แหงมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 4.15 พบวา ศูนยการคาทั้ง 3 แหงมีการออกแบบ และจัดการพื้นที่ดวยองคประกอบ
ตาง ๆ เพื่อสงเสริมการใชงานพื้นที่ของประชาชนที่เขามาใชบริการศูนยการคาในทุกดาน เชน ที่นั่ง
พักคอย แสงสวาง การตกแตง เปนตน โดยพื้นที่ที่มีการจัดองคประกอบในบริเวณที่เปนพื้นที่จัด
กิจกรรมของศู นยการคา มักจะเปน องคประกอบที่ติดตั้ ง ชั่ว คราว และสามารถเคลื่อ นยายได
โดยง า ย เช น เก า อี้ ย าว ฯลฯ และในกรณี ที่ ท างศู น ย ก ารค า ติ ด ตั้ ง องค ป ระกอบที่ ไ ม ส ามารถ
เคลื่อนยายได ในบริเวณพื้นที่สาธารณะ เชน น้ําพุ รูปปน ศาลพระภูมิ ฯลฯ พื้นที่นั้นจะไมถูกใชเปน
พื้นที่กิจกรรมของทางศูนยการคา แตจะเปนพื้นที่ที่มีกิจกรรมของประชาชนผูใชบริการใชอยาง
สม่ําเสมอ เชน เปนทางสัญจร ไหวพระ พักผอนหยอนใจ นัดพบรอคอย ฯลฯ
3. การเดินทางเขาถึงอาคารศูนยการคา ของศูนยการคาทั้ง 3 แหงมีรายละเอียด ดัง
ตารางที่ 4.4 พบวา ศูนยการคาทั้ง 3 แหงมีการจัดทางเขาสูศูนยการคา ในเรื่องของการสรางสังคม
โดยมีการจัดเตรียมพนักงานที่คอยบริการในการเปด - ปดประตูเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชนอีกทั้งยังมีการจัดพื้นที่ดานหนาเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยแกประชาชนที่เขาใชพื้นที่
ศูนยการคาดวยวิธีการตาง ๆ เชน จัดพนักงานตรวจกระเปา ติดตั้งเครื่องตรวจโลหะบริเวณ
ทางเดินเขา และทางเขาพื้นที่จอดรถ เปนตน โดยเมื่อเกิดการสรางความสบายใจแกผมู าใชบริการ
แลวก็จะทําใหเกิดการเขามาใชอยางสม่ําเสมอเกิดขึ้น

156
ตารางที่ 4.15
องคประกอบยอยตาง ๆ ของพืน้ ที่สาธารณะของศูนยการคา
องคประกอบยอย
1. ที่นั่งพักคอย

2. การตกแตง

ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลดพลาซา
สยามเซ็นเตอร
มี 3 รูปแบบ คือ
มี 3 รูปแบบ คือ
1. เปนทีน่ งั่ รูปโคง
1. มานัง่ โคงเรียงเปน
วงกลม
รอบบอน้ําของ
2. ที่นงั่ ใตตนไม
ศูนยการคา
วางตัวตามยาว
2. เปนทีน่ งั่ เปนทีน่ ั่ง
อาคารศูนยการคา
แบบชมการแสดง
สยามเซ็นเตอร ที่
และกิจกรรม
นั่งกระจายตามจุด
บริเวณใตอาคาร
ตาง ๆ ใตเสาของ
ศูนยการคา
ศูนยการคา
3. เปนทีน่ งั่ เปนทีน่ ั่ง
ดิสคัฟเวอรี่
แบบชมการแสดง
และกิจกรรม
บริเวณพืน้ ที่
สาธารณะบริเวณ
ศาลพระพรหม
และศาลพระ
พิฆเนศ

สยามพารากอน
มี 4 รูปแบบ คือ
1. ทีน่ ั่งรูปตัวแอลวาง
ตัวดานหลังพืน้ ที่
สาธารณะ
2. เปนทีน่ ั่งตามยาว
วางตัวตามน้ําพุ
ของพื้นที่สาธารณะ
3. เปนที่นงั่ พักคอย
ตามยาววางตัว
ตามทางลงชั้น 1
ของศูนยการคา
4. เปนทีน่ ั่งบริเวณ
ฐานบอน้ําขนาด
เล็กดานหนาประตู
ทางเขาของอาคาร
ศูนยการคา

1. ปลูกตนไมเปนแนว 1. ปลูกตนไมเปนแนว 1. ปลูกตนไมเปนแนว
2. สรางสระน้าํ พุ
2. สรางบอน้าํ ขนาด 2. สรางบอน้าํ ขนาด
เล็กตามความยาว
เล็กบริเวณทางเขา
ของอาคาร
ของอาคาร
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ตารางที่ 4.15 (ตอ)
องคประกอบยอย

3. ความสวาง

4. การจัดการปองกัน
ความรอน

ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลดพลาซา
สยามเซ็นเตอร
สยามพารากอน
3. ตกแตงผิวผนังของ 3. มีการตกแตงผิว
3. ตกแตงผิวผนังของ
อาคารดวยกระจก
ผนังอาคารดวย
อาคารดวยกระจก
และแผนปาย
กระจก
และแผนปาย
โฆษณา
4. มีการจัดปายแสดง
โฆษณา
4. มีศาลพระพรหม
ชื่อศูนยการคา
4. มีการสรางน้าํ ตก
ศาลพระพิฆเนศ
และปายโฆษณา
ไหลลงสูบอน้าํ เปน
5. มีจอโทรทัศนขนาด
โดยรอบบริเวณ
จุด ๆ ตามบันได
ทางลงสูชนั้ 1 ของ
ใหญ
พื้นที่สาธารณะ
ศูนยการคา
กลางวัน
กลางวัน
กลางวัน
- แสงแดดโดยตรง - แสงแดดโดยตรง
- แสงแดดโดยตรง
กลางคืน
กลางคืน
กลางคืน
- อาคารศูนยการคา - แสงจากสปอทไลท - แสงจากอาคาร
- ปายทางเขา
จากอาคารที่ขนาบ
ศูนยการคาทีข่ นาบ
ขางทัง้ 2 ดาน
- สระน้ําที่เปดไฟใน ขางทัง้ 2 ดาน
- แสงจากเสาไฟฟาที่
เวลากลางคืน
- รถไฟลอยฟา
ทางศูนยการคาไดทํา
- ศาลพระภูมิ
- ยานรอบขาง
การติดตั้ง
- จอโทรทัศน
- แสงจากน้ําพุ
- จอโทรทัศน
- สถานีรถไฟลอยฟา
สามารถใชงานบริเวณ สามารถใชงานบริเวณ สามารถใชงานบริเวณ
ที่นงั่ พักใตอาคาร และ ที่นงั่ ใตรมไมได
ที่นงั่ ดานหลังพื้นที่
ที่นงั่ ใตรมไมได
สาธารณะที่มกี ารจัดที่
กันแดดได
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ตารางที่ 4.15 (ตอ)
องคประกอบยอย

ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลดพลาซา

สยามเซ็นเตอร

สยามพารากอน

5. เสียงรบกวน

พื้นที่สาธารณะของ มี
ขนาดกวางใหญ และ
ไกลจากถนน จึงไม
คอยไดรับผลกระทบ
เสียงการจราจร

ตั้งอยูบนชัน้ 2 ของ
ศูนยการคาจึงไดรับ
ผลกระทบจากเสียง
ของสิ่งรบกวนที่มีเสียง
ดังในยานนัน้ นอยกวา
พื้นที่สาธารณะอื่น ๆ
ในละแวกนัน้

6. บรรยากาศโดยรอบ

ประชาชนที่ใชบริการ
ศูนยการคา และผูที่
ทํางานภายในอาคาร
และอยูในบริเวณ
ใกลเคียงออกมานัง่
พัก

การออกแบบให
เพดานของอาคาร
บริเวณทางเขา อยูสงู
เปนพิเศษเพื่อปองกัน
การเกิดการสะทอน
ของเสียง และอยูใกล
ถนนสัญจรเพียงดาน
เดียว
มีผูคนเขามาใชบริการ
ตอเนื่องตลอดทั้งวัน
เปนจุดทีม่ ีผูคนมานัง่
พักเพื่อ นัดพบกันที่
บริเวณเกาอี้ตรงกลาง
เปนสวนใหญ

มีผูคนเขามาใชบริการ
ต อ เนื่ อ งตลอดทั้ ง วั น
โดยจะมี ม ากในช ว ง
เย็น และเชาเปน จุดที่
มี ผู ค นมาเพื่ อ สั ญ จร
ผ า น และนั่ ง พั ก เพื่ อ
นั ด พ บกั นที่ บริ เ ว ณ
เกาอี้ดานหนาน้ําพุ

4.5.2 การวิเคราะหขอ มูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่ผูมีสวนในการวางแผนงานโครงการฟนฟู
อาคารศูนยการคา
1.
ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซา ทางศู น ย ก ารค า ได มี ก ารจั ด ตั้ ง ฝ า ย
วิจัย ฝายพัฒนาธุรกิจ และฝายการตลาดมีการจัดทํางานวิจัย เพื่อใหไดขอมูลทางดานกําลังซื้อ
ของผูบริโภค ดานพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การเจริญเติบโตของเมืองทั้ง
กรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด ขอมูลดานกฎหมายของทางราชการที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
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ที่ดิน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบ ขนสงมวลชน รวมทั้งขอมูลทางการตลาด
ของคูแขงขันเพื่อนํามาสนับสนุนการเลือกทําเลที่จะพัฒนาเพื่อใหศูนยการคาประสบผลสําเร็จ
การใชโฆษณาผานสื่อตาง ๆ สนับสนุนใหลูกคาไดรับขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึงทั้ง
ลู ก ค า ที่ ไ ด เ ช า พื้ น ที่ อ ยู แ ล ว หรื อ ลู ก ค า รายอื่ น ที่ ส นใจประกอบธุ ร กิ จ ค า ปลี ก เพิ่ ม เติ ม เช น
หนังสือพิมพ โบวชัวร วิทยุ และปายโฆษณากลางแจง บนสถานที่กอสรางโครงการ เปนตน
นอกจากนั้นยังมีการประชาสัมพันธผานเว็บไซท ของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาฯ
เมื่อมีฝนตกหรือสาเหตุใหพื้นที่ไมสามารถใชการไดจะมีพนักงานทําความสะอาดจะรีบ
เขามาจัดการพื้นที่ทันที เพื่อใหพื้นที่มีความสะอาดทางทัศนียภาพอยูเสมอ ดังภาพที่ 4.4
ภาพที่ 4.4
พนักงานทําความสะอาดจัดการพืน้ ที่ เพือ่ ใหพนื้ ที่มีความสะอาดทางทัศนียภาพ

หมายเหตุ: ถายภาพโดยผูวจิ ัย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2550.
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2. ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร ทางศูนยการคาใหความสําคัญในการบริการผูที่เขามา
ใชศูนยการคา และกลุมผูเชาพื้นที่ขายอยางสม่ําเสมอ ไมวาจะเปน ความสะอาด ความปลอดภัย
และการเอาใจใสไมวาจะเปนเรื่องน้ํา ไฟฟา หรืองานชางตาง ๆ โดยพนักงานสวนใหญในที่นี้เปน
พนักงานที่ถูกจางจากบริษัทในการจัดหาบุคลากรอีกที (out - source) มีการใหความสําคัญกับ
ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น เชนเครื่องตรวจจับโลหะ และพนักงานในการตรวจสอบกระเปาของผูที่
เขามาใชศูนยการคา หรือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในบริเวณพื้นที่สาธารณะของศูนยการคาที่
จําเปนตอง มีการจางพนักงานอัคคีภัยคอยดูแลในวันติดตั้งงาน (คาจางพนักงานอัคคีภัย 890 บาท)
เพื่ อคอยดูแลปอ งกั น การเกิ ดอุ บัติเหตุที่อ าจเกิ ดขึ้น แกผูที่เ ขาไปใชบริการศูน ย ก ารคา และตัว
ศูนยการคาเอง
3. ศู น ย ก ารค า สยามพารากอน เมื่ อ พื้ น ที่ ส าธารณะสํ า หรั บ ใช ทํ า กิ จ กรรมของ
ศูนยการคาสยามพารากอน อยูในระดับชั้นสายตาของผูที่ใชงานรถไฟลอยฟาจึงทําใหผูที่ใชบริการ
ลอยฟาสามารถรับรูไดถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่ถูกจัดขึ้นในชวงเวลานั้น ๆ และสามารถที่จะดึงดูดผูคน
ใหเกิดความตองการเขาไปใชงานไดงายขึ้น
การสรางความปลอดภัยการจัดเจาหนาที่พยาบาล และการตรวจสอบสิ่งของเพือ่ ความ
ปลอดภัย โดยทางศูนยการคามีการติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะ และมีการตรวจสอบกระเปา เพื่อให
เกิดความอุนใจแกลูกคาที่เขามาใช
จากการวิเคราะหการสัมภาษณเจาหนาที่ผูมีสวนในการวางแผนงานโครงการฟนฟู
อาคารศูนยการคาในเรื่องการสรางสังคม พบวา ศูนยการคาทั้ง 3 แหง มีแนวคิดในการสรางสังคม
ใหเกิดการใชงานศูนยการคาอยางตอเนื่อง การสรางความปลอดภัยการจัดเจาหนาที่พยาบาล
และการตรวจสอบสิ่งของเพื่อความปลอดภัย โดยทางศูนยการคามีการติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะ
และมีการตรวจสอบกระเปา เพื่อใหเกิดความอุนใจแกลูกคาที่เขามาใช สรางการรับรูจากการ
โฆษณา การประชาสัม พั นธ และการจัดกิจกรรมอยา งตอเนื่อง เพื่ อสร างความเคยชิน ในการ
รวมกลุมเขาสูพื้นที่อยางสม่ําเสมอ
4.5.3 การวิเคราะหขอ มูลจากผูมาใชงานพืน้ ที่ภายนอกของศูนยการคา
1. ความถี่ของประชาชนผูมาใชงานพืน้ ที่ภายนอกของศูนยการคา
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จํานวนและรอยละของความถี่ของประชาชนผูมาใชงานพืน้ ที่ภายนอก
ของศูนยการคา จําแนกตามศูนยการคา
ประเภทการสัญจรของประชาชน
จํานวนรวมทัง้
ศูนยการคา
ศูนยการคา
ศูนยการคา
ความถี่ของประชาชนผู
3 ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลด
สยาม
สยาม
มาใชงานพืน้ ที่ภายนอก
พลาซา
เซ็นเตอร
พารากอน
ของศูนยการคา
รอย
รอย
รอย
รอย
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
ละ
ละ
ละ
ละ
ทุกวัน
12
9.2
4
2.9
30
7.5
14 10.8
2-3 วัน/ครั้ง

8

6.2

21

16.0

20

14.3

49

12.2

4-5 วัน/ครั้ง

6

4.6

9

6.9

7

5.0

22

5.5

อาทิตยละครั้ง

48

36.9

35

26.7

48

34.3

131

32.7

เดือนละครั้ง
มากกวานัน้

27

20.8

37

28.2

35

25.0

99

24.7

27

20.8

17

13.0

26

18.6

70

17.5

จํานวนรวม

130

100.0

131

100.0

140

100.0

401

100.0

จากตารางที่ 4.16 จํานวน และรอยละของความถี่ของประชาชนผูมาใชงานพื้นที่
ภายนอกของศูนยการคา จําแนกตามศูนยการคา พบวา
ประชาชนสวนใหญที่มาใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซา มา
ใชงานอาทิตย ละครั้ง จํ านวน 48 คน (36.9%) มากที่สุด รองลงมาเปนใชงาน เดือนละครั้ ง และ
มากกวานั้น จํานวน 27 คน (20.8%) ใชงานทุกวัน จํานวน 14 คน (10.8%) และมาใชงานทุก 2 - 3
วันตอครั้ง จํานวน 8 คน (6.2%) และมาใชงานทุก 4 - 5 วันตอครั้ง จํานวน 6 คน (4.6%) ตามลําดับ
ประชาชนสวนใหญที่มาใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคาสยามเซ็นเตอรมาใชงาน
เดือนละครั้ง จํานวน 37 คน (28.2%) มากที่สุด รองลงมาเปนใชงาน อาทิตยละครั้ง จํานวน 35 คน
(26.7%) และมาใชงานทุก 2 - 3 วันตอครั้งจํานวน 21 คน (16.0%) และมากกวานั้น จํานวน 17 คน
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(13.0%) ใชงานทุกวัน จํานวน 12 คน (9.2%) และมาใชงานทุก 4 - 5 วันตอครั้ง จํานวน 9คน
(6.9%) ตามลําดับ
ประชาชนสวนใหญที่มาใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคาสยามพารากอนมาใชงาน
อาทิตยละครั้ง จํานวน 48 คน (34.3%) มากที่สุด รองลงมาเปนใชงาน เดือนละครั้ง จํานวน 35 คน
(25%) และมากกวา นั้ น จํา นวน 26 คน (18.6%) มาใชง านทุก 2 -3 วัน ตอครั้ง จํา นวน 20 คน
(14.3%) มาใชง านทุก 4 - 5 วั นต อครั้ง จํา นวน 7 คน (5.0%) และใชงานทุ กวัน จํานวน 4 คน
(2.9%) ตามลําดับ
เมื่อทําการวิเคราะห พบวา ประชาชนที่ใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคา ทั้ง 3 แหง
จะนิยมเขามาใชงานศูนยการคามากที่สุด คือ สัปดาหละครั้ง เพราะศูนยการคาทั้ง 3 แหงตั้งอยู
บริเวณใจกลางเมือง สามารถเดินทางสัญจรไดโดยสะดวก และจะสังเกตไดวา เซ็นทรัลเวิลด
พลาซา จะมีกลุมคนที่เดินทางมาทุกวันมากกวาศูนยการคาอีก 2 แหงเนื่องจากวาศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลดพลาซา มีสํานักงานอยูใกลเคียงตัวอาคารศูนยการคา อีกทั้งยังอยูใกลแหลงทํางาน
เชน ยานสุขุมวิทมากกวา ศูนยการคาอีก 2 แหง แตจะพบวาศูนยการคาสยามเซ็นเตอร จะมี
ประชาชนเขามาใชงานมากกวาศูนยการคาอื่นในกลุมที่เขามาใชทุก 2 - 3 วัน และกลุมที่เขามาใช
ทุก 4 - 5 วันเนื่องจากวาตัวศูนยการคาอยูใกลกับบริเวณยานสยาม สแควรที่มีการเรียนพิเศษกัน
ของกลุมนักเรียนโดยสถานศึกษาเหลานี้มักจะเปดสัปดาหละ 2 - 5 วัน ซึ่งตรงกับกลุมประชาชนที่
เขามาใชบริการศูนยการคาสยามเซ็นเตอร
2. ความเปลี่ยนแปลงของประชาชนผูมาใชงานศูนยการคาภายหลังการฟนฟู
จากตารางที่ 4.17 จํานวน และรอยละของการเปลี่ยนแปลงของประชาชนผูมาใชงาน
ศูนยการคาภายหลังการฟนฟูจําแนกตามศูนยการคาพบวา
ประชาชนสวนใหญที่มาใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซา มี
ประชาชนที่มีพฤติกรรมการเขาใชศูนยการคาเทาเดิมมากที่สุด จํานวน 72 คน (55.4%) และ
ตามมาดวยมีผูเขามาใชบริการศูนยการคาภายหลังการฟนฟูมากขึ้น จํานวน 49คน (37.7%) และ
มีผูเขามาใชบริการศูนยการคาภายหลังการฟนฟูนอยลง จํานวน 9 คน (6.9%) นอยที่สุด
ประชาชนสวนใหญที่มาใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคาสยามเซ็นเตอร พบวามี
ประชาชนที่มีพฤติกรรมการเขา ใช ศูน ยการคา เทาเดิ มมากที่สุด จํา นวน 89 คน (67.9%)และ
ตามมาดวยมีผูเขามาใชบริการศูนยการคาภายหลังการฟนฟูมากขึ้น จํานวน 29 คน (22.1%) และ
มีผูเขามาใชบริการศูนยการคาภายหลังการฟนฟูนอยลง จํานวน 13 คน (9.9%) นอยที่สุด
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ตารางที่ 4.17
จํานวนและรอยละของการเปลี่ยนแปลงของประชาชนผูม าใชงานศูนยการคา
ภายหลังการฟนฟูจําแนกตามศูนยการคา
ประเภทการสัญจรของประชาชน
การเปลี่ยนแปลงของ
ศูนยการคา
ศูนยการคา
ศูนยการคา
ประชาชนผูม าใชงาน
เซ็นทรัลเวิลด
สยาม
สยาม
ศูนยการคาภายหลังการ
พลาซา
เซ็นเตอร
พารากอน
ฟนฟู
รอย
รอย
รอย
จํานวน
จํานวน
จํานวน
ละ
ละ
ละ
เพิ่มขึ้น
22.1
49 37.7 29
เทาเดิม

72

55.4

89

67.9

-

-

นอยลง

9

6.9

13

9.9

-

-

130

100.0

131

100.0

-

-

Total

เมื่อทําการวิเคราะห พบวา ประชาชนที่ใชงานพื้นที่ภายนอกของศูนยการคา ทั้ง 2 แหง
จะยังคงใชศูนยการคาตอไปแมวาจะไมมีการฟนฟู แตจํานวนของประชาชนที่จะเขามาใชบริการ
ศูนยการคา อาจจะลดลงถ าทางศูนยการคาไมทําการฟนฟู ใด ๆ กับทางศูนยการคา และจะมี
แนวโนมที่จะมีผูเขามาใชบริการศูนยการคาเพิ่มขึ้น หลังจากที่ทางศูนยการคาไดทําการฟนฟูพื้นที่
ตามทฤษฏีของไลออน (Lion, 1982) ในเรื่องการปรับปรุงศูนยการคาที่กลาวไววาศูนยการคาเมื่อ
ดํา เนินการไดถึง จุด หนึ่ง ที่ อาคารเริ่ม มีสภาพที่ถูกมองวา มีอ ายุประมาณ 20 ป ควรที่จะมีก าร
เปลี่ยนแปลงรูปลักษณตามกาลสมัย และเวลา

