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บทคัดยอ 
 การจัดระเบียบรานคาปลีกยอยเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย เปนเรื่องสําคัญในการที่จะ
ดึงดูดผูคนที่เขามาใช และไมกีดขวางทางสัญจร ผูวิจัยสนใจจัดทําข้ึน ทั้งยังเปนการสรางประโยชน
จากพื้นที่วางเพื่อทําการคาขายไดอีกดวย 
 ผลทางกายภาพที่ไดพบเหน็ในปจจุบนัของหางสรรพสินคาต้ังฮั้วเส็งธนบุรี พบวามีมาตรการ
ลดพื้นที่รานคาใหเชาในบริเวณอาคาร และปดกั้นพ้ืนที่ในการใชงาน ทําใหเกิดพ้ืนที่รานคามุมอับ
ภายในอาคารหรือพื้นที่ไมไดใชประโยชน การวิจัยเรื่องนี้จึงเปน การทดสอบความเปนไปไดทาง
ทฤษฎีของการจัดการพ้ืนที่เชา เพื่อนํามาพัฒนาพื้นที่เชาใหสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคไดอยาง
มีประโยชนสูงสุด โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 1.การกําหนดปญหาหรือประเด็นที่จะศึกษา 2.
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 3.นําเนื้อหาจากการทบทวนงานวิจัย นํามาปรับปรุงพ้ืนที่เชาให
เปนไปตามทฤษฎีที่ถูกตอง 4.ออกแบบพื้นที่ใหมใหเปนไปตามทฤษฎีและสัมพันธกับพฤติกรรม
ผูบริโภค 5.นําแบบสัมภาษณที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดพ้ืนที่ใหม ไปสัมภาษณกับเจาหนาที่
ฝายจัดการพ้ืนที่เชา เพื่อทดสอบวาการจัดพื้นที่ที่ยกมาสามารถทําไดจริง 
 จากแบบสัมภาษณพบวาผูจัดการฝายพื้นที่เชาหางสรรพสินคาต้ังฮั้วเส็ง มีความเห็นดวยใน
ทุกขอเชนแผนกเสื้อผาควรจัดใหอยูกับช้ันลาง เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับลูกคา ตําแหนงมี่
เหมาะสมคือต้ังอยูใกลกับทางเทา ซึ่งเหตุผลของการเห็นดวยน้ันคําตอบมีความใกลเคียงกับทฤษฎีที่
ไดหยิบมาอางอิง ซึ่งแสดงถึงความแมนยําและถูกตองในการนําไปใชไดจริง  
คําสําคัญ : หางสรรพสินคา, พื้นที่เชา, รานคาปลีกเฉพาะอยาง, คีออส 
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Abstract 
Organizing finer shops for orderliness is an important issue that researchers 

are interested in. It also creates benefits from free space to trade. 
The current physical effects of Tang Hua Seng Thonburi department store 

Found that there are measures to reduce the shop space for rent in the building 
area And blocking the area of use Causing the shop area in the corner of the 
building or the area not to be used This research is therefore The theoretical 
feasibility test of rental space management In order to develop the rental area to 
be in line with consumer behavior with maximum benefit The process is as follows: 
1 . Determining problems or issues to be studied. 2 . Review relevant literature 3 . 
Bring content from the research review Used to improve the rental area according 
to the correct theory 4 .  Design new areas according to the theory and relate to 
consumer behavior. 5. Take the interview form that gathers information about the 
new space arrangement. Went to interview with the rental area management staff 
In order to test whether the quoted space can be achieved 
 From the interview, found that the department store manager, Tang Hua 
Seng Department Store Have all the opinions Which the reason of agreeing that the 
answer is similar to the theory that has been referenced Which shows accuracy and 
accuracy in actual use 
Keywords: department store, rental area, specialized retail store, Kiosk 
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บทนํา 
 การจัดวางรานคาเชาปลีกยอยใน
หางสรรพสินคาน้ันมกัถูกมองขามไป เนื่องจาก
เปนรานคาที่มีขนาดเล็ก โดยหางสรรพสินคา
บางสวนใหพื้นทีเ่ชารานคาเชาปลีกยอยนี้เปน
บริเวณทางเดิน ทางสัญจร เพื่อหวังสรางกลุม
ลูกคาที่เดินผานไปมาซื้อและอุดหนุนไดอยาง
สะดวก แตอีกประการหนึ่งหากมองใหลึกลงไป
รานคาเชาปลกียอยเหลาน้ัน กําลังขวางทาง
สัญจรหลักซึ่งเปนทางหนีไฟ การจัดระเบียบ
รานคาปลกียอยเพือ่ความเปนระเบียบและ
ถูกตอง นอกจากนั้นแลวยังเปนการสราง
ประโยชนจากพื้นที่วางเพื่อทําการคาขายไดอีก
ดวย จึงเปนเรื่องสําคัญที่ผูวิจัยสนใจจัดทําข้ึน 
เพื่อนํามาพฒันาพื้นทีเ่ชาใหสอดคลองกับ
พฤตกิรรมผูบริโภคไดอยางมปีระโยชนสงูสุด 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการจัดพื้นทีเ่ชารานคา
ยอยปลกีในหางและจัดหมวดหมูตามกลุมสินคา         

2. เพื่อจัดผังบรเิวณพื้นที่รานคา
ปลีกยอยและเสนอแนะแนวทางการจัดใหกับ
ทางหาง   

ระเบียบวิธีวิจัย 
1.รูปแบบการวิจัย 
 จากการที่ใหผูจัดการฝายพื้นทีเ่ชาตอบ
แบบสมัภาษณ ผูวิจัยไดทําจดหมายถึงผูจัดการ
ฝายพื้นทีเ่ชาของหางสรรพสินคา เพื่อขอความ
อนุเคราะห โดยไดรับการอนเุคราะหให 
สัมภาษณผูจัดการฝายพ้ืนทีเ่ชาของหาง 
2.ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยคือ
ผูจัดการฝายพื้นที่เชาหางสรรพสินคาต้ังฮ้ัวเสง็ 

3.ข้ันตอนดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องน้ีเปน การทดสอบความ
เปนไปไดทางทฤษฎีของการจัดการพ้ืนทีเ่ชา 
เพื่อนํามาพฒันาพ้ืนทีเ่ชาใหสอดคลองกับ
พฤติกรรมผูบริโภคไดอยางมปีระโยชนสงูสุด 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
3.1 การกําหนดปญหาหรอืประเด็นท่ีจะศึกษา  
3.2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมของผูใชบริการและการจัดการพ้ืนที่
เชา วาควรเปนไปในรูปแบบใด 
3.3 นําเนื้อหาจากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัย นํามาปรบัปรุงพื้นที่เชาใหเปนไปตาม
ทฤษฎีที่ถูกตอง 
3.4 ออกแบบพ้ืนที่ใหมใหเปนไปตามทฤษฎีและ
สัมพันธกบัพฤติกรรมผูบริโภค 
3.5 นําแบบสัมภาษณที่รวบรวมขอมลูเกี่ยวกับ
การจัดพื้นท่ีใหม ไปสัมภาษณกับเจาหนาทีฝ่าย
จัดการพ้ืนที่เชา เพื่อทดสอบวาการจัดพื้นทีท่ี่ยก
มาสามารถทําไดจรงิ 
4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
4.1 แปลนช้ันใตดินและช้ัน1 ของ
หางสรรพสินคา เพือ่ทําการสํารวจลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่ โดยจุดที่ผูวิจัยมุงเนนคือ
ตําแหนงของรานคีออสช้ันใตดินและช้ัน1 และ
บริเวณโซนทีพลาซา ช้ันใตดินโดยได 
ทําการศึกษาและจดบันทึกขอมลูตาง ๆ ลงใน
แปลน 
4.2 แบบสัมภาษณ  
เพื่อนําไปใชในการสัมภาษณ กับผูจัดการฝาย
พื้นที่เชาหางสรรพสินคาต้ังฮั้วเส็ง โดยแบบ
สัมภาษณไดมีการอางอิงทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวของกับการจัดแผนผังโดยมีเน้ือหา ดังนี ้
กลักการออกแบบรานคาปลีกสมัยใหม 
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- ดานพฤติกรรม 
- ดานสุนทรียภาพ 
- ดานการบริหารจัดการ 
การบริหารรานคาปลีก 
- ความรูทั่วไปดานการบรหิารคาปลีก 
- การเลือกสถานที่ตัง้รานคาปลีกและวางผงั
รานคาปลกี 
- การบริหารรานคาปลกีและบุคคลในรานคา
ปลีก 
- จรรยาบรรณของผูประกอบการรานคาปลกี 
- การบริหารตัวสินคา 
แบบสมัภาษณแบงออกเปน 3 ดาน คือ 
1.ดานกายภาพท่ัวไปของโซนทีพลาซา 
2.ดานประเภทของรานคาภายในโซนทีพลาซา 
โดยแบงเปน 5 หมวดคือ 
- หมวดเสื้อผาและเครื่องประดับ 
- หมวดความงาม 
- หมวดเฟอรนเิจอร 
- หมวดวัตถุมงคลและดูดวง 
- หมวดอื่นๆ 
3.ดานอื่นๆ 
5 การเก็บรวบรวมขอมลู 
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงเชิงคุณภาพ มุงเนนใน
เรื่องการจัดการพ้ืนทีเ่ชารานคาปลีกยอย(คิออส)
ที่วางขวางทางสญัจรหนีไฟในหางสรรพสินคา 
โดยมีรายละเอียดการศึกษาขอมลูเพื่อใชใน
งานวิจัยแบง ออกเปน  2 สวน ดังนี้ 
5.1 ขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการทบทวน
วรรณกรรมจากหนังสือ บทความ และงานวิจัย
ที่ เกี่ยวของ รวมทัง้สบืคนขอมูลหางสรรพสินคา
จากเว็บไซตผานทางอินเทอรเน็ต  
5.2 ขอมูลปฐมภูมเิชิงคุณภาพ ไดจากการที่ให
ผูจัดการฝายพื้นที่เชาตอบแบบสัมภาษณ พื้นที่

เชาของหาง โดยการเก็บรวบรวมขอมูล ไดจาก
การสํารวจทางกายภาพพื้นท่ีของ
หางสรรพสินคาและการศึกษา หาขอมูลดาน
ทฤษฎีที่เก่ียวของ ตั้งแตในชวงเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2561 โดยใชเครื่องมือคือแปลน
หางสรรพสินคา ช้ันใตดิน และช้ัน1 โดยผูวิจัย
ไดทําการ จดบันทึกขอมลูตาง ๆ ลงในแปลน 
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ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะหรายการและที่ตัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท รายการ ตาํแหน่งทคีวรจัด
วาง 

อ้างอิง 

.เฟอร์นิเจอร์ HOME 

TRADE 2U 

ร้านราวตาก
ผ้าเหลก็
และสแตน
เลส 

คุณลกัษณะทางกายภาพ
ของสนิค้า (Physical 

Characteristics of 

Merchandise)  สนิค้า
ประเภทเฟอร์นิเจอร์ ซึง
ต้องใช้พนืทีมากในการ
จัดวางสนิค้ามกัจะต้อง
อยู่ด้านในของร้าน 

หลกัการ
ออกแบบ
ร้านค้าปลกี
สมยัใหม่ 
สเุธียร  โล้กูล
ประกิจ 

.อืนๆ 

(ร้านทีมอียู่เพยีง
ร้านเดียวและไม่
สามารถจัดเข้า
หมวดหมูที่
กลา่วมาข้างต้น
ได้) 

ร้านจักรยาน 

ร้านไวน์ 
ร้านขายของ
เบ็ดเตลด็ 

เนืองจากเป็นตลาด
เฉพาะกลุม่ 

จึงไมส่ามารถหาอ้างอิง
การจัดวางได้ 

- 

 

ธนาคาร
(นํามาลง
เพมิ) 

สนิค้าพเิศษ  Specialty  

Good เป็นสนิค้ามคีวาม
ต้องการก่อนทีจะมาหา
ซอื ควรวางทีจุดใดก็ได้ 

การวางผงั
ตามประเภท
ของ
สนิค้า Types 

of Goods  

ดร.วนัเพญ็ 
เชอืชวลติ 

.ร้านอาหารคี
ออส 

ร้านหมา่ลา่/
ร้านบัวลอย/
ร้านยํา/ทา
โกะยากิ/
สลดัโรล/ผดั
หม/ีนําปัน/ซู
ชิ 

จากชนั บริเวณตู้กดเงนิ
นอกห้างย้ายมายังโซน
take homeชนัใต้ดิน 

เพอืความสะอาดตาม
มาตรฐาน 

 มาตรฐาน
ด้านสุขาภิบาล
อาหาร  
กรมอนามัย 
กระทรวง
สาธารณสุข 

ประเภท รายการ ตาํแหน่งทคีวรจัดวาง อ้างอิง 
.ความ
งาม 

ร้านตัดผม 
เครืองสาํอางค์ 
คอนเทคเลนส์ 

สนิค้าจําพวก  เครืองสาํอาง 
นําหอม  ความงามสินค้า
เหลา่นีจึงวางอยู่ใกล้ ทางเข้า 
หรือใกล้กับจุดชําระเงนิ 

สนิค้าทีซอืด้วยแรง
กระตุ้น (Impulse 
Products) 
หลกัการออกแบบ
ร้านค้าปลกี
สมยัใหม่ 
สเุธียร  โล้กูลประ
กิจ 

.เสอืผ้า
และ
เครืองประ
ดับ 

เสอืผ้า 
เสอืผ้าสตรี 
ชุดชนัในสตรี 
เสอืผ้าผ้าไทย 
เสอืผ้ากีฬา 
เสอืผ้าเด็กและ
เด็กอ่อนถุงเท้า 

ตําแหน่งพนืทีทีมคีวาม
ได้เปรียบ (Relative 
Location Advantages) 
จัดแผนกเสอืผ้าควรจัดให้อยู่
ชนัลา่งเพอือํานวยความ
สะดวกแก่ลกูค้า ให้มากทีสดุ 
ตําแหน่งทีเหมาะควรตงัอยู่
ใกล้กับทางเข้า ทางเดินหลัก 

การกําหนด
ตําแหน่งของแผนก 
หลกัการออกแบบ
ร้านค้าปลกี
สมยัใหม่ 
สเุธียร  โล้กูลประ
กิจ 

เครืองประดับ 
แวน่ตา 
กระเป๋า(เครือง
หนัง) 
รองเท้าบุรุษ 

แผนกสนิค้าทีสมัพนัธ์กัน 
(Adjacent Departments)  
สนิค้าต่างแผนกแต่มี
ความสมัพนัธ์เสริมส่งกันจะ
ถูกจัดให้อยู่ใกล้เคียงกัน เพอื
เพมิ ยอดขาย และสร้างแรง
กระตุ้นของลกูค้าเป็นการจัด
วางแผนกตามพฤติกรรมการ
ซอื 

หลกัการออกแบบ
ร้านค้าปลกี
สมยัใหม่ 
สเุธียร  โล้กูลประ
กิจ 

.วตัถุ
มงคล 

ร้านสุขธรรม 

ดีนะ พระเครือง 
ร้านรับเช่าพระ 
ศูนย์หลักทรัพย์
พระเครือง 
บ้านอาจารย์จุ๋มดู 

สนิค้าเลือกซอื Shopping 

Good เป็นสนิค้าทีลกูค้า
ตงัใจเลอืกซอืควรวางไว้ด้าน
ในสดุ ของร้าน 

การวางผงัตาม
ประเภทของสนิค้า  
Types of Goods 

ดร.วนัเพญ็  เชอื
ชวลติ 
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รูปภาพที่ 1 แผนภูมิประเภทสินคาภายในโซนที
พลาซา 
ตารางที่ 2 แปลนที่ตั้งเกาและใหม 

 
 
 

รูปภาพท่ี  แปลนที่ตั้งเกาและใหม 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ดังตาราง พบวา แปลน ใหมภายหลัง
การจัดรานคาดูเปนระเบียบมากยิ่งขึ้น มีสัดสวน
รานคาที่ชัดเจนข้ึน รานคาถูกจัดเปนหมวดหมู
มากข้ึน และที่สําคัญรานคาปลีกยอย (คีออส) ที่
เดิมที่กีด ขวางทางสัญจรนั้นไดหายไป และถูก
จัดใหเขาไปยังโซนทีพลาซาเดิม ซึ่งเปนโซนท่ีมี
พื้นที่วางมาก (สีขาว) เมื่อนํามาจัดเขาภายใน
โซนโดยใช หลักการทางทฤษฎีที่ยกมาขางตน
นั้น ทําใหสา มารถแกปญหาเรื่องรานคากีด
ขวางทางสัญจรหนีไฟได อีกทั้ งยังสามารถ
สงเสริมการตลาดและดึงลูกคาใหกลับมาใชงาน
ในบริ เวณโซนทีพลาซาไดมากข้ึน  โดยแบบ
สัมภาษณที่จัดทําข้ึนนั้นเพื่อสงเสริมทฤษฎีและ
สามารถนําไปเปนประโยชนและเปนแนวทางใน
การจัดทําไดจริงในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 

แปลนตาํแหน่งเก่า แปลนตําแหน่งใหม่ 
(โซนทีพลาซ่า) 

ชัน  

  
 

ชันใต้ดนิ 
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ขอเสนอแนะ 
1 ในการศึกษาครั้ งนี้ผู วิจัยไดทํ าการศึกษา
เฉพาะเรื่องการจัดแผนผังรานคาปลีกยอย(คี
ออส)ในหางสรรพสนิคา ในการทําวิจัยครั้งตอไป 
ผูวิจัยควรทําการศึกษาเกี่ยวกับการจัดวางแผน
การตลาดภายในพ้ืนที่เชา เพื่อใหไดขอมูลที่สา
มารนํามาสงเสริมตามหลักการจัดวางขางตน 
และควรเพ่ิมเติมหรือทําการขยายขอบเขต
การศึกษาเปนการศึกษาในสถานที่อื่นๆเชน
คอมมูนิตี้มอลล  เปนตน  
2 ผูวิจัยในครั้งตอไปควรออกแบบกราฟฟคและ
รูปแบบรานคาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และ
ควรมีการเสนอราคาและงบประมาณในการ
ปรับปรุงดวย เพื่องายตอการนําไปพิจารณาใช
เปนแนวทางในการพัฒนาอาคารในครั้งตอไป 
3 ควรดําเนินงานวิจัยใหตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
เพราะหากเกิดการเปลีย่นแปลงกะทันหนังานจะ
ได มี ข อมู ลและ เนื้ อ ห าที่ ค รบถ วน ในการ
ดําเนินการตอไดจนจบสิ้นเพ่ือนําไปใชในการ
วิจัยครั้งตอไป 
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