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การวิจัยตลาด (Market Survey) 

การส ารวจความเป็นไปได้ของ “โครงการคอมมูนิตี ้มอลล์  วัชรพล กรุงเทพมหานคร” ปี 2555 

    ผลการวิจยั การส ารวจตลาดความคิดเห็นของประชาชน ในพืน้ที่ ถนนวชัรพล จ านวน 500 คน พบวา่ 

ประชากรที่ท าการศกึษาเป็นเพศชาย ร้อยละ 42  หญิง ร้อยละ 58   มีรายได้เดือนละ ประมาณ มากกวา่ 60,000 บาท 

ร้อยละ 40.0  รองลงมาเป็นกลุม่ผู้มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท   และสว่นใหญ่มีอายตุัง้แต ่41-50 ปี ร้อยละ 33.8   

นอกจากนัน้ยงัพบวา่ สว่นใหญ่มอีาชีพเป็นพนกังาน ลกูจ้างบริษัทเอกชน ร้อยละ 51.8  มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี และ

ปริญญาโท  ร้อยละ 44.5   

1.  พฤติกรรมการใช้บริการ คอมมูนิตีม้อลล์/ห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาร์เกต็ของประชาชนทั่วไป  

 จากการส ารวจ พบวา่ คนในชมุชนมีการใช้บริการคอมมนูิตีม้อลล์/ห้างสรรพสนิค้า   คอมมนูติีม้อลล์/

ห้างสรรพสนิค้า ครัง้สดุท้าย ในชว่งเดือนตลุาคม ร้อยละ 61.0 โดย กลุม่ผู้มีรายได้ต ่ากวา่ 50,000 บาท  

มีการใช้บริการคอมมนูิตีม้อลล์/ห้างสรรพสนิค้าลา่สดุ ในชว่งเดือนกนัยายน   

 ในการไปใช้บริการคอมมนูติีม้อลล์/ห้างสรรพสนิค้ามกัจะไปใช้บริการกบัสามี/ภรรยา/คนรัก ร้อยละ 

79.6  รองลงมาไปใช้บริการกบั เพื่อน ร้อยละ 11.0 และใช้บริการกบับิดา/มารดา ร้อยละ 6.8 

ตามล าดบั   

 ในการไปใช้บริการคอมมนูติีม้อลล์/ห้างสรรพสนิค้าแตล่ะครัง้ สว่นใหญ่ ใช้บริการ นาน 2-3 ชัว่โมง  

ร้อยละ 66.2 รองลงมาใช้บริการเป็นระยะเวลานาน 1- 2 ชัว่โมง และ ใช้ระยะเวลา 3-4 ชัว่โมง 

 วนัและช่วงเวลาทีม่กัจะเข้าใช้บริการคอมมนูิตีม้อลล์/ห้างสรรพสนิค้าบอ่ยทีสดุ พบวา่ ประชาชนสว่น

ใหญ่ มกัใช้บริการวนัเสาร์ มากถงึร้อยละ 41.2  และใช้บริการชว่งเวลา 15.00 -17.00 ร้อยละ 27.2 

 ความถ่ีในการใช้บริการห้างสรรพสนิค้า พบวา่ สว่นใหญ่ใช้บริการห้างสรรพสนิค้า 1-2 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 

รองลงมา ใช้บริการ มากกวา่ 1-2 ครัง้ตอ่สปัดาห์ ร้อยละ 29.0 และใช้บริการ 2 สปัดาห์ตอ่ครัง้ ร้อยละ 

22.0 ตามล าดบั 

 สว่นความถ่ีในการใช้บริการคอมมนูิตีม้อลล์ สว่นใหญ่ใช้บริการ มากกวา่ 1-2 ครัง้ตอ่สปัดาห์ คิดเป็น

ร้อยละ 41.8 รองลงมาใช้บริการคอมมนูิตีม้อลล์ 1-2 ครัง้ตอ่สปัดาห์ ร้อยละ 23.2  และใช้บริการคอมมู

นิตีม้อลล์  2 สปัดาห์ตอ่ครัง้ ร้อยละ 18.0 ตามล าดบั 

 ในการไปใช้บริการห้างสรรพสนิค้า/คอมมนูติี ้มอลล์ แตล่ะครัง้ สว่นใหญ่จะใช้บริการประเภท 
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                             ประเภท ของใช้ในครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 64.4   รองลงมาใช้บริการประเภทอาหาร(ซุปเปอร์) ร้อยละ  

  59.6  ดงันัน้คน สว่นใหญ่จึงมกัใช้บริการซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้อยละ  85 .6   รองลงมามีการใช้บริการ 

  ธนาคาร ร้อยละ 40.0 และอนัดบัสาม เป็นการใช้บริการร้านอาหารฟาสฟู๊ ด/ฝร่ัง ร้อยละ  21.0   

 ประเภทของบริการตา่งๆในห้างสรรพสนิค้า/คอมมนูิตี ้มอลล์ ท่ีประชาชนต้องการให้มี  พบวา่ 

ประชากรสว่นใหญ่ต้องการให้มบีริการด้านซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้อยละ  76.6  รองลงมาต้องการให้มี

บริการธนาคาร ร้อยละ 51.8 และอนัดบัสาม ต้องการให้มีบริการร้านอาหารฟาสฟู๊ ด/ฝร่ัง ร้อยละ  18.8 

ตามล าดบั   

 ผลติภณัฑ์และบริการ แตล่ะประเภทในห้างสรรพสนิค้า/คอมมนูิตี ้มอลล์   ที่ประชาชนมกัจะนกึถงึเป็น

ล าดบัแรก พบวา่ ประชาชนสว่นใหญ่ที่ใช้บริการซุปเปอร์มาเก็ต   ร้อยละ 85.5  นกึถงึTesco Lotus 

รองลงมานกึถงึ Big C ร้อยละ 57.0 และร้อยละ 49.0 นกึถงึ Top Market ตามล าดบั   

 ผลติภณัฑ์และบริการ แตล่ะประเภทในห้างสรรพสนิค้า/คอมมนูิตี ้มอลล์   ที่ประชาชนใช้มากเป็น

ล าดบัสอง พบวา่ ประชาชนสว่นใหญ่มกัใช้ บริการธนาคาร  โดย ร้อยละ 64.7 นกึถงึธนาคาร กสกิร

ไทย  รองลงมานกึถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ ร้อยละ 64.6 และนกึถงึธนาคารกรุงเทพ ร้อยละ 47.1 

ตามล าดบั 

 ผลติภณัฑ์และบริการ แตล่ะประเภทในห้างสรรพสนิค้า/คอมมนูิตี ้มอลล์   ที่ประชาชนใช้มากเป็น

ล าดบัสาม พบวา่ ประชาชนสว่นใหญ่มกัใช้บริการร้านอาหารฟาสฟู๊ ด/ฝร่ัง/Restaurant   

 

2. ความคิดเหน็ท่ีมีต่อคอมมูนิตีม้อลล์ของประชาชนท่ัวไป  

 คอมมนูิตี ้มอลล์ ท่ีประชาชนในพืน้ท่ีช่ืนชอบมากที่สดุอนัดบั 1 คอื  Tesco Lotus  คิดเป็นร้อยละ 43.8 

สว่นคอมมนูติีม้อลล์ที่ช่ืนชอบเป็นอนัดบัสอง สว่นใหญ่กลา่ววา่ช่ืนชอบ Big C  คิดเป็นร้อยละ 37.2 

รองลงมา ได้แก่  The mall  ร้อยละ 31.8 และ  Fashion Island ร้อยละ 12.0 ตามล าดบั 

  
3.  การยอมรับต่อคอมมูนิตี ้มอลล์/ซุปเปอร์มาเก็ต ท่ีใช้บริการในปัจจุบันและปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการใช้บริการ  

เมื่อสอบถามวา่ คอมมนูิตี ้มอลล์/ซุปเปอร์มาเก็ต ที่ประชาชนใช้บริการในปัจจบุนัมีปัจจยัใดบ้างทีม่ี

อิทธิพลตอ่การตดัสนิใจใช้บริการบอ่ยครัง้ในแตล่ะสปัดาห์  
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 จากการส ารวจ พบวา่ ประชากรสว่นใหญ่คิดวา่ ความหลากหลายของสนิค้าและบริการท่ีครบวงจร 

เป็นปัจจยัที่ส าคญัอนัดบัแรก ร้อยละ 76.2 และรองลงมาคิดวา่ สถานท่ีตัง้อยูใ่กล้บ้าน ร้อยละ 57.8 

และ อนัดบัสาม คิดวา่ มีสิง่แวดล้อมดี สวยงาม สะอาด ร้อยละ 50.2   

 

4.  การยอมรับต่อ คอมมูนนิตีม้อลล์ แห่งใหม่และความพงึพอใจที่มีต่อองค์ประกอบด้าน

ต่าง ๆ 

เมื่อสอบถามวา่หาก คอมมนูติี ้ มอลล์ แหง่ใหมม่ีสนิค้าและบริการ ตอ่ไปนี ้  ทา่นคิดวา่ทา่นจะซือ้/หรือ

จะมาใช้บริการหรือไม่  พบวา่  

 ในสว่นของ Super Market คิดวา่จะมาใช้บริการ Top ร้อยละ 99.4 และจะมาใช้บริการ Maxvalue 

ร้อยละ 98.2 และจะมาใช้บริการ Food land ร้อยละ 97.8   

 ด้านธนาคาร สว่นใหญ่ใช้จะมาใช้บริการธนาคารกสกิรไทยและไทยพาณิชย์ ร้อยละ 98.2 รองลงมาใช้

บริการ ธนาคารกรุงเทพ ร้อยละ 97.8 และใช้บริการธนาคาร กรุงไทยร้อยละ 97.2 ตามล าดบั  

                     และเมื่อสอบถามวา่หาก  คอมมนูิตี ้มอลล์  มีสนิค้าและบริการ ตอ่ไปนี ้ ทา่นคิดวา่ทา่นจะซือ้/หรือจะมาใช้

บริการหรือไม ่ พบวา่        

 สว่นบริการ Book Store ร้อยละ 98.6 คิดวา่จะมาใช้บริการ Se-Ed ร้อยละ 98.4 คดิวา่จะมาใช้บริการ

ร้านหนงัสอืนายอินทร์และร้อยละ 96.4 คิดวา่จะมาใช้บริการร้านดอกหญ้า   

 สว่นบริการด้าน IT & Gadget  ร้อยละ 98.6 คิดวา่จะมาใช้บริการ Samsung shop  ร้อยละ 96.6 คิด

วา่จะมาใช้บริการ Nokia shop และร้อยละ 92.0 คิดวา่จะมาใช้บริการ Big Camera ตามล าดบั   

 ในสว่น Pay Points Service  คดิวา่จะมาใช้บริการ Dtac  ร้อยละ 97.8 และจะมาใช้บริการ Telewiz 

ร้อยละ 97.6 และจะมาใช้บริการ True Shop ร้อยละ 96.6   

 บริการด้าน Hair Salon / Nail สว่นใหญ่ใช้จะมาใช้บริการ Cut&Curl ร้อยละ 68.4 รองลงมาใช้

บริการ 2-Be-1 Hair Salon ร้อยละ 64.6 และใช้บริการ Nail Club ร้อยละ 64.0 ตามล าดบั  

 ในสว่นของการบริการด้าน Drugstore คิดวา่จะมาใช้บริการ boots ร้อยละ 97.4 และจะมาใช้บริการ 

Watson ร้อยละ 97.2   

 สว่นบริการด้าน Beauty Center สว่นใหญ่ใช้จะมาใช้บริการ วฒุศิกัดิ์ คลนิิก ร้อยละ 73.4 รองลงมา

ใช้บริการ นิติพล คลนิิก ร้อยละ 72.4 และใช้บริการ  Slim up center ร้อยละ 69.0 ตามล าดบั   
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 ในสว่นของการบริการด้าน Restaurant (QSR) คิดวา่จะมาใช้บริการ Mc Donald's ร้อยละ 100 

และจะมาใช้บริการ KFC ร้อยละ 99.4 และจะมาใช้บริการ Chester's Grill ร้อยละ 98.8   

 สว่นบริการด้าน Restaurant (จีน) สว่นใหญ่ใช้จะมาใช้บริการ Mr.Meng ร้อยละ 94.0 รองลงมาใช้

บริการ แคนตนัเฮ้าส์ ร้อยละ 93.4 และใช้บริการ Hong min ร้อยละ 91.6   

 ในสว่นของการบริการด้าน Restaurant (ญ่ีปุ่ น) คิดวา่จะมาใช้บริการ Fuji Restaurant ร้อยละ 99.4 

และจะมาใช้บริการ Yayoi ร้อยละ 95.6 และจะมาใช้บริการ Peper Lunch ร้อยละ 94.4   

 สว่นบริการด้าน Restaurant (ครอบครัว/ชาบ)ู สว่นใหญ่ใช้จะมาใช้บริการ MK Suki ร้อยละ 97.0 

รองลงมาใช้บริการ Shabushi ร้อยละ 96.8 และใช้บริการ จุ่มแซบ่ฮทั ร้อยละ 96.6   

 ในสว่นของการบริการด้าน Restaurant (ปิง้ยา่ง) คิดวา่จะมาใช้บริการ BBQ Plaza ร้อยละ 96.4 และ

จะมาใช้บริการ Sukishi ร้อยละ 9.63 และจะมาใช้บริการ Seoul Grill ร้อยละ 92.4   

 สว่นบริการด้าน Restaurant (ไทย) สว่นใหญ่ใช้จะมาใช้บริการ ร้านก๋วยเตีย๋วไก่แมศ่รีเรือน ร้อยละ 

96.8 รองลงมาใช้บริการ ร้านย าแซบ่ และร้าน S&P ร้อยละ 96.6 และใช้บริการ ร้านสวสัดีบางกอก 

ร้อยละ 95.6 ตามล าดบั   

 ในสว่นของการบริการด้าน Restaurant (Steak) คิดวา่จะมาใช้บริการ Sizzler ร้อยละ 97.4 และจะ

มาใช้บริการ Jeffer Steak ร้อยละ 94.8 และจะมาใช้บริการ ซานตาเฟ่ สเต็ก ร้อยละ 93.2   

 สว่นบริการด้าน Casual Dining สว่นใหญ่ใช้จะมาใช้บริการ House of Beers (HOB) ร้อยละ 64.6 

รองลงมาใช้บริการ Wine Connection ร้อยละ 55.2 และใช้บริการ Wine Society ร้อยละ 54.8 

ตามล าดบั   

 ในสว่นของ Coffee Café คิดวา่จะมาใช้บริการ Café Amazon ร้อยละ 96.0 และจะมาใช้บริการ 

Starbucks Coffee ร้อยละ 95.8 และจะมาใช้บริการ Black Canyon ร้อยละ 95.6   

 ด้าน Ice Cream สว่นใหญ่ใช้จะมาใช้บริการ Swenzen's ร้อยละ 99.2 รองลงมาใช้บริการ Dairy 

Queen ร้อยละ 97.8 และใช้บริการ Umm! Milk ร้อยละ 93.0 

 ในสว่นของบริการ เบเกอร่ีและเคร่ืองดื่ม คดิวา่จะมาใช้บริการ Dunkin Donut และ Mister Donut 

ร้อยละ 98.2 และจะมาใช้บริการ Yamazaki ร้อยละ 96.8 และคดิวา่จะมาใช้บริการ Auntie Ann 

ร้อยละ 96.0 ตามล าดบั   

 ด้าน Education (คณิตศาสตร์) สว่นใหญ่ใช้จะมาใช้บริการ King Math ร้อยละ 86.2 รองลงมาใช้

บริการ Kumon ร้อยละ 86.0 และใช้บริการ Sakamotoร้อยละ 82.2  
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 ในสว่นของบริการ Education ( เสริมทกัษะส าหรับเดก็ ) คิดวา่จะมาใช้บริการ IQ. Kid Planner ร้อย

ละ 76.2 และร้อยละ 75.2 จะมาใช้บริการ Gymboree และ Babies Genius   

 ด้าน Education ( ART ) สว่นใหญ่ใช้จะมาใช้บริการ ARTino ร้อยละ 73.2 รองลงมาใช้บริการ kolor 

me & Katoon  ร้อยละ 72.8   

 ในสว่นของบริการด้าน Education (ดนตรี/เต้นร า) สว่นใหญ่ใช้จะมาใช้บริการ Yamaha/สยามกล

การ ร้อยละ 76.6 รองลงมาใช้บริการ KPN ร้อยละ 73.6 และใช้บริการ อารี Dance Center ร้อยละ 

72.6   

         5.  ความต้องการจ าเป็น(Needs Assessment) และประเมินการยอมรับ (Acceptance) ต่อ

คุณภาพบริการด้านต่างๆที่พงึมี 

 “ตลาดคนเดิน” ที่มกัจะไปใช้บริการ พบวา่ คนในชมุชนสว่นใหญ่จะเดินตลาดนดัคนเดิน ร้อยละ 51.4 ทีช่ื่น

ชอบเพราะมีสนิค้าหลากหลายและครบวงจร  มีสตัว์เลีย้ง ดอกไม้ ต้นไม้ ท่ีมีราคาถกู มีสนิค้าทัง้มอืหนึง่และ

มือสองจ าหนา่ย และมีเคร่ืองอปุโภคและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าจ าหนา่ยและมีความหลากหลายของสนิค้า สว่น

ร้อยละ 22.0 ชอบเดินตลาดนดัตะวนันา เนื่องจากมีสนิค้าอปุโภคและเคร่ืองใช้ในครัวเรือน และ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าจ าหนา่ย  และร้อยละ 6.40 ช่ืนชอบตลาดนดัปัฐวกิรณ์ เนื่องจากมีสนิค้ามือสองคณุภาพดี 

จดัจ าหนา่ยมีทัง้ปลกีและสง่ ในราคาทีถ่กูและดี 

 ประเภทสนิค้าทีค่วรจะจ าหนา่ยใน   “ตลาดคนเดิน”   พบวา่ ประชาชนสว่นใหญ่ กลา่ววา่ ควรจ าหนา่ย

สนิค้าประเภทสนิค้าอปุโภคและเคร่ืองใช้ในครัวเรือน ร้อยละ 26.4 และรองลงมาคิดวา่ควรจ าหนา่ยสินค้า

ประเภท สนิค้าค้าแบรนด์เนม เชน่กระเป๋า เสือ้ผ้า รองเท้าและเคร่ืองประดบั ทัง้มือหนึง่และมือสอง ร้อยละ 

18.6 และสนิค้าอปุโภคและของใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 18.2 ตามล าดบั   

 หากจะท าให้ศนูย์การค้านีเ้ป็น “ศนูย์การค้าในฝัน” ที่ท าให้ประชาชนอยากมาใช้บริการ..สว่นใหญ่คิดวา่

จ าเป็นต้องมีลกัษณะเป็นศนูย์การค้าที่มีสนิค้าคณุภาพดี ราคายอ่มเยาจ าหนา่ย ร้อยละ 39.2 และสนิค้ามี

ความหลากหลายและครบวงจร ร้อยละ 23.6  มีการจดัภมูิทศัน์ทีส่วยงาม สิง่แวดล้อมดีสวยงาม และ

สะอาด ร้อยละ 21.8 ตามล าดบั    

6.   ข้อเสนอแนะอื่นๆทีจ่ะช่วยสนบัสนนุให้ ศนูย์การค้านี ้เป็นท่ียอมรับของคนในชมุชน และสามารถยืนหยดัคูก่บั

ชมุชนได้ในระยะยาว  



    

   หน้าที่ 6 

 

 

  

 จากการส ารวจ พบวา่ คนในชมุชนสว่นใหญ่กลา่วข้อเสนอแนะ ในเร่ืองของการลงมติความคดิเห็น 

รวมทัง้ ข้อเสนอแนะในการสร้างและผลที่จะเกิดขึน้หลงัจากการกอ่สร้าง เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

ร้อยละ 29.0 และ มีมาตรการป้องกนัผลกระทบด้านตา่งๆ ท่ีจะมีผลตอ่สิง่แวดล้อม เช่น การจราจร การ

ลกัขโมย ร้อยละ 14.6 และร้อยละ 10 กลา่ววา่ไมส่ร้างความเดือดร้อนให้กบัชมุชน   

 

 

 


