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1. บทนํา 

รานคาปลีกในอดีต โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทย มักจะไมคอยใสใจ และสนใจตอความสวยงามของราน
เทาใดนัก คิดเพียงวา “แคมีสินคาตามท่ีลูกคาตองการ” หรือไมก็ “ขายสินคาราคาถูกๆ” ก็เพียงพอท่ีจะทําใหรานคาสามารถ
ขายของได แตจากสถานการณในปจจุบัน ลูกคามีความตองการมากกวานั้น เพราะนอกเหนือจากดานตัวสินคาและเรื่องของ
ราคาแลว ลูกคายังตองการบริการอื่นๆ ดวย  การออกแบบ-ตกแตงรานคา ถือเปนการบริการอยางหนึ่งของรานคาปลีกดวย
เชนกัน การตกแตงหนารานหรือภายนอกรานใหดูสวยงามจะชวยดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ สวนการตกแตงภายในราน 
ก็จะชวยทําใหลูกคาไดรับความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินคา สามารถหาสินคาไดงายข้ึน เพลิดเพลินอยูในรานของเรา
นานข้ึน และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ทําใหเราสามารถขายสินคาไดมากข้ึน 
 
2. การออกแบบรานคาและวางผังรานคา สําหรับ                     
ธุรกิจคาปลีก 

การออกแบบรานคา (Store Design) หมายถึง 
ลักษณะทางสถาปตยกรรม และรูปแบบการตกแตงรานคา
ปลีกซึ่งแสดงใหลูกคาเห็นวา “รานคาปลีกนั้นมีภาพลักษณ
อยางไร” โดยรูปท่ี 1 ไดแสดงใหเห็นถึง “ภาพรวมของการ
ออกแบบรานคา” ซึ่งจะเห็นไดวา การออกแบบรานคา มี
พื้นฐานท่ีสําคัญ 3 ประการ 1) การออกแบบรานคาจะตอง 
ทําข้ึนเพื่อปกปองสินคาและชวยจัดแสดงสินคาท่ีจําหนาย 
2) การออกแบบรานคานั้นจะตองทําใหสอดคลองกับ
ภาพลักษณของรานท่ีไดกําหนดไว และ 3) การออกแบบ
รานคาจะตองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการใชพื้นท่ีท้ังหมด
ของรานเสมอ  อยางไรก็ตาม การออกแบบรานคา มี
เปาหมายเพื่อ  “การกระตุนใหลูกคาเกิดการซื้อ และบอกถึง 
ภาพลักษณของรานใหลูกคารับรู”  ท้ังนี้ ผูคาปลีกสามารถ
แบงการออกแบบรานคาไดเปน 2 สวนคือ การออกแบบ 

 
ภายนอก (Exterior Design) และ การออกแบบภายใน 
(Interior Design) โดยท้ัง 2 สวนมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1  การออกแบบภายนอก (Exterior Design) 

การออกแบบตกแตงภายนอกรานคาปลีก  ถือ
เปนสิ่งแรกท่ีลูกคาจะพบเห็น  และลูกคาจะใชเปนสวน
หนึ่งในการตัดสินใจวาจะเขาหรือไมเขารานคาปลีกนั้น  
ดังนั้นการออกแบบ และตก-แตงภายนอกของรานคาปลีก 
จะตองสามารถดึงดูดใหลูกคาเกิดความสนใจ และเดินเขา
มาในราน ในทางตรงกันขาม ถาการตกแตงภายนอกรานคา
ปลีกมีภาพลักษณไมสอดคลองกับลูกคา จะสงผลใหลูกคา
ไมอยากเขาราน  ดังนั้นองคประกอบตางๆ ของการตกแตง
ภายนอก ไมวาจะเปน ทางเขา เครื่องหมาย สัญลักษณ 
กระจก หนาราน ฯลฯ  จะตองสอดคลองกับภาพลักษณ 
และมีความเปนอันหนึ่ งอัน เ ดียวกัน   อีก ท้ั งจะตอง
สอดคลองกับความตองการของลูกคาเปาหมายดวย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

องคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการออกแบบภายนอก 

 2.1.1 รูปแบบทางสถาปตยกรรม: การออกแบบ
ภายนอกรานคานั้น  ผูคาปลีกจําเปนตองคํานึงถึงรูปแบทาง
สถาปตยกรรมของรานใหมีความสอดคลองกับภาพลักษณ
ของราน และ ตรงกับความตองการของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมเป าหมาย  ไม เพียงเท านี้  ยังจํ า เปนตองใหความ
กลมกลืนกับภาพรวมของศูนยการคาท่ีรานคานั้นต้ังอยูดวย 

 2.2.2 เคร่ืองหมายสัญลักษณ: เครื่องหมายหรือ
สัญลักษณของรานท่ีดีนั้นจะตองสามารถบอกใหลูกคา
ทราบวารานคานั้นขายอะไร มีภาพลักษณอยางไร อีกท้ังยัง

ปกปอง และจัดแสดงสินคา
ภายในรานคา 

สอดคลองกับภาพลักษณของ
รานคาที่ไดกําหนดไว 

คํานึงถึงประสิทธิภาพ ใน
การใชพื้นที่ภายในราน 

การออกแบบภายนอก 

• สิ่งท่ีลูกคาเห็นกอนท่ีจะเขามาในราน 

§ รูปแบบทางสถาปตยกรรม 
§ เครื่องหมาย / สัญลักษณ 
§ หนาตางจัดแสดงสินคา 
§ ทางเขา 
§ สี / แสง 
§ การใชวัสดุในการตกแตง 

การออกแบบภายใน 

• สิ่งท่ีลูกคาเห็นภายในราน 

§ ผังรานคา 
§ อุปกรณติดต้ังท่ีใชในการจัด

แสดงสินคา 
§ การจัดแสดงสินคา 
§ พื้น 
§ ฝาผนัง 
§ สี / แสง 

ตรงกับความตองการของลูกคา 
- กระตุนใหลูกคาเกิดการซื้อ 
- บอกถึงภาพลักษณของรานใหลูกคารับรู 

รูปที่ 1  ภาพรวมของการออกแบบรานคา 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Figure 7.2: The Nature of Store Design (Hasty, Ronald W. and James Reardon. 1997: 256) 

 



 

 

ตองสวยงามและสรางความสะดุดตาสะดุดใจ ใหแกลูกคา
ไดอีกดวย 

 2.2.3 หนาตางจัดแสดงสินคา: การใชตูโชวท่ีหนา
รานนี้นับวาเปนสิ่งดึงดูดใจผูท่ีเดินผานไปมา เพราะวาเปน
การจัดแสดงให เ ห็นถึงการวางตําแหนงสินคาอย าง
เหมาะสม ทําใหเห็นรูปรางลักษณะของสินคาอยางชัดเจน 
ซึ่งเปดโอกาสใหสินคาขายไดมากข้ึน การจัดตูโชวนี้จะชวย
สรางความดึงดูดใจใหเกิดข้ึนในสายตาผูบริโภค  กลาวได
วาการจัดตูโชวสินคาท่ีหนาราน เปรียบเสมือนการโฆษณา
สินคา และเปนพนักงานขายเงียบในตัวท่ีจะเช้ือเชิญ
ผูบริโภคท่ีเดินผานไปมา รานคาปลีกแตละประเภทจะมี
ความตองการในการใชตูโชวท่ีหนารานแตกตางกันไป 
รานคาปลีกท่ัว ๆ ไปท่ีเห็นไดตามทองถนนจะใชตูโชว
สินคาท่ีไมใหญโตนัก หรือบางรานอาจจะไมไดใชตูโชว
เลยก็มี  แตสําหรับหางสรรพสินคาขนาดใหญ  การใชตูโชว
นับวามีความสําคัญ  และบางแหงใชตูโชวท่ีมีขนาดใหญ
มาก เพื่อจะใชแสดง สินคาอยางเต็มท่ี โดยการใชหุนจําลอง
ท่ี มี ขน า ด เ ท า คนจ ริ ง เ ป น ตั ว แสดงสิ นค า  หรื อ ใ ช
ประกอบการแสดงสินคาตามฤดูกาล 

 2.2.4  ทางเขาราน: ทางเขาของรานคา ก็นับเปน
การเชิญชวนใหผูบริโภคเดินเขามาหาซื้อสินคาท่ีราน ความ
กวางขวางของทางเขารานควรจะกวางพอท่ีจะใหผูบริโภค
เดินผานไปมาอยางสบาย  ทางเขารานท่ีวางสินคาเกะกะ
ยอมจะสรางความรําคาญใหกับผูบริโภคได  และอาจจะ
เปนเหตุใหผูบริโภคไมอยากเขาราน และเดินผานรานไปได 
ในกรณีท่ีรานคาอยูตรงมุมตึกยอมจะไดเปรียบในการท่ีมี
ทางเขารานอยู 2 ดาน  สําหรับหางสรรพสินคาขนาดใหญ
การทําประตูเขารานจะตองทําใหมีขนาดใหญ  เพียงพอท่ีจะ
รองรับผูบริโภคท่ีจะเดินเขาและออกจากราน  และอาจจะ
ตองทําประตูเขารานหลาย ๆ ประตู  

 2.2.5 การใชสีและวัสดุในการตกแตงภายนอก: 
การใชสีและแสงในการออกแบบและตกแตงภายนอก
อาคาร  มีสวนอยางยิ่งในการสรางความประทับใจใหแก

ลูกคา  และบงบอกถึงบุคลิก รวมถึงภาพลักษณของราน ไม
เพียงเทานี้ ในปจจุบันรานคาปลีกหลาย ๆ แหงไดนําเอา
วัสดุแปลก  ๆ  อาทิ  อิฐ  ไม  ฯลฯ  มาใชในการตกแตง
ภายนอกราน  ท้ังนี้วัสดุท่ีแตกตางกันก็ใหความรูสึกแก
ลูกคาแตกตางกันดวย  ตัวอยางเชน ถาใชเหล็กเปนวัสดุใน
การตกแตงภายนอก ลูกคาจะรูสึกวารานดูเขมแข็ง ในทาง
ตรงกันขาม ถาใชกระจกในการตกแตง ลูกคาจะรูสึกถึง
ความทันสมัย หรือถาใชคอนกรีต ลูกคาจะรูสึกถึงความ
ประหยัด ตนทุนตํ่าของรานนั้นเปนตน 

2.2  การออกแบบภายใน และการวางผังรานคาปลีก 
(Interior Design and Store Layout) 

การออกแบบภายในรานคาปลีกนั้นเปนการ
ตัดสินใจวา “สินคาภายในรานจะถูกเก็บ และเสนอขาย
ใหแกลูกคาในลักษณะใด” ท้ังนี้ การออกแบบจะตองทําให
ลูกคาสามารถเขาถึงตัวสินคาไดงาย อีกท้ังการออกแบบยัง
ตองทําใหเกิดความสอดคลองกับภาพพจนของรานคา และ
สิ่งท่ีสําคัญก็คือ จะตองทําใหลูกคามีความสะดวกในการ
เลือกซื้อสินคา และมีสวนชวยกระตุนใหเกิดการซื้อมากข้ึน
ดวย ท้ังนี้ในการออกแบบภายใน และการวางผังรานคา
ปลีก มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ 2 ประการ ดังตอไปนี้ (1) ผัง
รานคาท่ีดีจะตองสามารถจูงใจใหลูกคาเดินไปจนท่ัวรานคา 
และสงผลใหลูกคาจําเปนตองซื้อสินคามากกวาท่ีตนเองได
ต้ังใจไวแตแรก และ (2) การออกแบบผังรานคาจะตอง
กอใหเกิดความสมดุลระหวาง “การใหลูกคามีพื้นท่ีในการ
เดินเลือกซื้อสินคาท่ีเหมาะสม” กับ “ประสิทธิภาพในการ
ใชพื้น ท่ีในการทําให เกิดยอดขาย” และเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค ท้ัง 2 ประการขางตน  ผูออกแบบรานคา
จะตองตัดสินใจในประเด็นดังตอไปนี ้(2.1) รูปแบบในการ
ออกแบบ และการวางผังรานคา (2.2) รูปแบบของพื้นท่ีการ
จัดแสดงสินคา (2.3) ความยืดหยุนของการออกแบบ และ
การผังรานคา 

 



 

 

 2.2.1 รูปแบบในการออกแบบ และการวางผัง
รานคา (Type of Design) ผูคาปลีกสมัยใหมในปจจุบัน มี
การออกแบบ  และวางผังรานคา ท่ีสําคัญอยูดวยกัน  3 
รูปแบบ 

 2.2.1.1 Grid Layout: เปนผังรานคาท่ีพบเห็นได
บอยท่ีสุดในรานสะดวกซื้อ ซูเปอรมารเก็ต หรือ รานคาท่ี
ขายสินคาอุปโภค-บริโภคตาง ๆ การวางผังรานคาแบบนี้จะ
นําเอาช้ันวางสินคามาต้ังเปนแถวๆ เรียงตอๆ กัน (ดังภาพท่ี 
2) ผังรานแบบนี้ไมใชผังท่ีมีความสวยงามเทาใดนัก แตผัง
แบบนี้จะดีอยางยิ่งสําหรับการเดินเลือกซื้อสินคา เพราะจะ
ทําใหลูกคางาย และสะดวกในการเดินเลือกซื้อสินคาท้ัง
ราน เพราะลูกคาท่ีมาเปนประจําจะจดจําไดวาสินคาอยูใน
จุดไหน ซึ่งทําใหใชเวลาในการหาสินคานอย อีกท้ังการจัด
ผังรานแบบนี้ ก็เปนผังรานคาท่ีทําใหผูคาปลีกมีตนทุนตํ่า
ในการดําเนินงาน เพราะทําใหสามารถใชพื้นท่ีขายไดอยาง
มีประสิทธิภาพ กลาวคือ พื้นท่ีเดินของลูกคาก็เวนไวพอดี
กับขนาดของรถเข็นสินคา  ไมเพียงเทานี้พื้นท่ีขายก็ถูก
จัดเรียงข้ึนเปนช้ัน ๆ ซึ่งผูคาปลีกสามารถปรับระดับช้ันวาง
สินคาไดตามความเหมาะสม ซึ่งผูคาปลีกก็ไมจําเปนตอง
ตกแตงพื้นท่ีขาย ทําใหสามารถประหยัดคาใชจายไดใน
ตัวเอง 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 Grid Layouts 

 2.2.1.2  Loop Layout: ท้ังนี้ปญหาประการหนึ่ง
ของการออกแบบพื้นท่ีขายแบบ Grid Layout ก็คือ ไม
สามารถดึงดูดลูกคาใหเขามาในรานไดโดยธรรมชาติ ซึ่ง
ป ร ะ เ ด็ น นี้ ค ง ไ ม ใ ช ป ญ ห า ข อ ง ร า น ส ร ร พ า ห า ร 
(Supermarket) ท่ีสวนใหญแลวลูกคาจะมีความต้ังใจในการ
ซื้อกอนท่ีจะเขามาในราน ดังนั้นผูคาปลีก ควรจะออกแบบ
ภายในรานคาแบบใดท่ีจะสามารถดึงดูดใหลูกคาเขามาเดิน
ในรานคาปลีกขนาดใหญ ท่ีจํ าหนายสินค า เลื อกซื้ อ 
(Shopping Goods) เชน  หางสรรพสินคาตาง ๆ  อาทิ 
เซ็นทรัล เดอะมอลล และโรบินสัน ได ดังนั้น Loop Layout 
จึงเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับการวางผังรานคาท่ีสามารถทํา
ใหลูกคา เดินเลือกซื้อสินคาจากแผนกตาง ๆ ภายในรานคา
ได ท้ังนี้ Loop Layout เปนการวางผังรานคาปลีกท่ีจะเวน
พื้นท่ีทางเดินหลักระหวางแผนกเอาไว เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการเดินเลือกซื้อสินคา โดยออกแบบใหแตละ
แผนกเปรียบเสมือนหนึ่งเปนรานคายอย ซึ่งลูกคาสามารถ
เขาไปสูแผนกตาง ๆ ภายในรานไดอยางสะดวก และเม่ือ
ลูกคาเลือกซื้อสินคาอยูในแผนกใดก็จะสามารถมองเห็น
สินคาในแผนกอื่น ๆ ไดอีกดวย ตามท่ีไดแสดงไวในรูปท่ี 3 
ซึ่งจะเห็นไดว า  ภายในรานมีแผนกมากมาย  ซึ่งการ
ออกแบบทางเดินภายในรานจะตองทําใหลูกคาสามารถเดิน
ผานไดทุกแผนก โดยอาจจะใชวิธีการจัดวางแผนกสําคัญ ๆ 
ไวสวนหลังของรานเปนตน 

 2.2.1.3  Free – From Layout หรือบางครั้ง
เรียกวา “ Boutique Layout ” เปนการวางผังรานท่ีจัดให
เฟอรนิเจอรจัดแสดงสินคาเรียงกันแบบอิสระ ตามท่ีได
แสดงไวในรูปท่ี 4 ซึ่งเหมาะอยางยิ่งสําหรับใชในการวางผัง
รานขายสินคาเฉพาะอยาง (Specialty Store) ท่ีจําหนาย
สินคาราคาคอนขางสูง การวางผังรานแบบนี้จะทําใหลูกคา
รูสึกผอนคลาย มีอิสระในการเดินเลือกซื้อสินคา แตในทาง
กลับกัน ผังรานแบบนี้ไมสามารถดึงดูดใหลูกคาเดินไปท่ัว 

 



 

 

รานได (เพราะลูกคาเปนอิสระในการเดิน) ดังนั้น พนักงาน
ขายท่ีประจําอยูในรานจึงเปนสวนสําคัญในการกระตุนให
ลูกคาเลือกชมสินคา ขอดอยอีกประการหนึ่งของ Free – 
From Layout ก็คือ การสิ้นเปลือกพื้นท่ีใชสอยในการ 

จัดเก็บ และจัดแสดงสินคา เพราะจําเปนตองเผื่อพื้นท่ีเดิน
ไวใหลูกคาอยางกวางขวาง อีกท้ังผังรานลักษณะนี้ยังมี
ตนทุนในการออกแบบ  และตกแตงสูงกวาแบบ Grid 
Layout ดวย 

 

 
รูปที่ 3   Loop Layout 

                                            ท่ีมา : Figure 7-13: The Boutique Layout (Lewison, Dale M. 1994: 291) 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4   Free – From Layout 
ท่ีมา: Exhibit 18-3 Free-Form Store Layout (Levy, Michael and Barton A Weitz 1998: 547) 
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รูปที่ 5 : รูปแบบการวางผังรานคาในลักษณะอื่นๆ 
 ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Figure 7-16: Additional Layout Patterns (Lewison, Dale M. 1994: 290) 

 

จริงๆ แลวการวางผังรานคามีรูปแบบพื้นฐานอยู
ดวยกัน 3 แบบตามท่ีไดกลาวไปแลวขางตน แตเนื่องจากใน
ปจจุบันผูคาปลีกไดมีการพัฒนา และคิดรูปแบบการวางผัง
รานคาในลักษณะอื่นๆ ข้ึนมา เพื่อสรางความแตกตางใหกับ
รานคาของตนเอง ตามท่ีไดแสดงไวในรูปท่ี  5  ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังตอไปนี้  

ก) Y-Plan: เปนการวางผังท่ีทําใหลูกคาสามารถ
เขาถึงพื้นท่ีดานหลังรานไดงาย เหมาะกับรานคาท่ีตองการ
แกปญหาลูกคาเขาไปไมถึงดานหลังของราน ซึ่งทําโดยการ
แบงโซนภายในรานคาเปน 3 โซน และทําทางเดินหลักเปน
รูปตัว Y และถาผูคาปลีกตองการจัด Layout แบบนี้ ก็ควร
เลือกใช Fixture ท่ีเปนเหลี่ยม มีมุม หรือรูปทรงเรขาคณิต ก็
จะยิ่งทําใหภาพรวมภายในรานดูสวยงามยิ่งข้ึน 

ข) S-Plan: เปนการวางผังรานคาท่ีใหความสําคัญ
การการกําหนดทางเดินหลักท่ีจะนําพาลูกคาเดินเลือกซื้อ-
เลือกชมสินคาต้ังแตดานหนารานไปจนถึงหลังราน และสิ่ง
สําคัญในการวางผังในลักษณะนี้คือ ตองไมทําให Traffic 
ในการเลือกซื้อ-เลือกชมสินคาของลูกคาสะดุดหรือมี
อุปสรรค ซึ่งถาทําเชนนี้ได ลูกคาก็จะสามารถเขาถึงพื้นท่ี
ทุกตารางเมตรในรานคาของเราไดอยางท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค) Q-Plan ผังรานคาลักษณะนี้มีวัตถุประสงคให
ลูกคาเดินเลือกซื้อ-เลือกชมสินคาจนท่ัวรานเชนเดียวกัน แต
จะกําหนดทางเดินหลักเปนรูปตัว Q ไลต้ังแตทางเขาราน
เปนตนไป และเม่ือลูกคาเดินเขาไปในรานก็จะเดินจับจาย
ในลักษณะรูปวงกลม คลายๆ กับการบังคับใหลูกคาเดินจน
ครบรอบจึงจะสามารถออกไปจากรานได 

2.2.2 รูปแบบของพื้นที่การจัดแสดงสินคา 

รูปแบบพื้นท่ีในการจัดแสดงสินคาแบงไดเปน 3 
รูปแบบดังนี้ 

2.2.2.1 Feature Areas: เปนพื้นท่ีจัดแสดงสินคาท่ี
ถูกออกแบบข้ึนเพื่อดึงดูดความ  สนใจของลูกคา โดย
สามารถแบงออกไดเปน 5 แบบยอย ดังนี้ 

 ก) End Caps: เปนพื้นท่ีขายท่ีอยูตรงหัว หรือทาย
ช้ันวางสินคา เปนจุดท่ีเดนมากในซูเปอรมารเก็ต ท้ังนี้โดย
สวนใหญมักจะใชวางสินคาท่ีอยูในรายการโปรโมช่ัน 

 ข) Freestanding Fixtures and Mannequins: เปน
พื้ น ท่ี จั ด แสดงสินค า อิ ส ระ ท่ี อา จ จะประกอบด ว ย
เฟอรนิเจอร หรือหุนโชวสินคาท่ีถูกออกแบบข้ึนมาเพื่อใช
ดึงดูดความสนใจของลูกคา และกระตุนใหลูกคาสนใจเดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เขามาในแผนก พื้นท่ีขายลักษณะนี้มักจะใชในการแสดง 
หรือจัดเก็บสินคาท่ีใหมท่ีสุดหรือนาสนใจท่ีสุดในแผนก 

 ค)  Promotional Aisle: เปนพื้นท่ีขายท่ีใชในการ
จัดแสดงสินคาท่ีอยูในชวงสงเสริมการตลาดโดยเฉพาะ 

 ง) Window Display: การจัดแสดงสินคาภายในตู
โชว แมวาโดยมากมักจะอยูภายนอกราน แตก็ถือวาเปน
องคประกอบสําคัญในการวางผัง และการออกแบบภายใน
รานคา เนื่องจากถารานคามีการจัดแสดงสินคาภายในตูโชว
อยางเหมาะสม ตูโชวก็จะมีสวนชวยในการดึงดูดลูกคาเขา
ราน อีกท้ังยังแสดงใหเห็นถึงภาพลักษณของราน ท้ังนี้การ
จัดแสดงสินคาภายในตูโชว จะตองมีความสอดคลองกับ
สินคาท่ีรานจําหนายและสอดคลองกับการจัดแสดงสินคา
ในลักษณะอื่น ๆ ภายในรานดวย และท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ 
ผูออกแบบรานคาปลีกจะตองใชตูโชวเปนเครื่องมือในการ
สรางบรรยากาศในการเลือกซื้อสินคาใหเหมาะสมในแตละ
ฤดูกาล เชน การจัดตูโชวสินคาในชวงเทศกาลตางๆ ใน
หางสรรพสินคา เซ็นทรัล เปนตน 

 จ) Point – of – Sale Areas: ถือวาเปนพื้นท่ี ๆ มีคา
มากท่ีสุดในรานคาปลีกเลยก็วาได เนื่องจากลูกคาเกือบ
ท้ังหมด จําเปนตองถูกดึงดูดมาในจุดนี้ ตัวอยางเชน บริเวณ
เครื่องแคชเชียรใน ทอป ซูเปอรมาเก็ต ลูกคาตองรออยูใน
บริ เวณนี้ เพื่อ ชําระเ งิน  ดังนั้น  ลูกคาอาจจะเลือกซื้อ 
ถานไฟฉาย  ขนน  ท่ีโกนหนวด  หรือ  นิตยสาร  ท่ีวาง
จําหนายในบริเวณนั้นไปดวย 

 2.2.2.2  Bulk of Stock Area: เปนพื้นท่ีจัดแสดง
สินคา ท่ีรวมเอาพื้นท่ีจัดเก็บสินคาเขาไปดวย ตัวอยางเชน 
ช้ันวางสินคาใน ทอปซูเปอรมาเก็ต  เทสโก-โลตัส และแม็
กโคร เปนตน 

 2.2.2.3 Walls: คือ การนําสินคาไปติดแสดงบน
ผนังท่ีวาง อาจทําเปนฉากหลังรองรับสินคาโดยไมตองติด
สินคาดานบนผนังโดยตรงก็ได  เพื่อเปนการเพิ่มความ
สวยงามใหกับสินคา ท้ังนี้สินคาท่ีจะจัดแสดงในลักษณะนี้
ควรเปนสินคาท่ีมีน้ําหนักเบา และมีความหนาไมมากนัก 

ขอดีของการจัดแสดงสินคาแบบนีก้็คือ สามารถใชพื้นท่ีบน
ผนังท่ีวางใหเกิดประโยชน 

 2.2.3 คว าม ยื ดห ยุ น ข อ งก า รอ อ กแ บบ                           
และวางผังรานคา 

ในการออกแบบ  และการวางผังร านคา 
ผูออกแบบตองคํานึงถึงความยืดหยุนของการออกแบบดวย 
ท้ังนี้ความยืดหยุน หมายถึง 1) การเคลื่อนยายอุปกรณและ
สิ่งติดต้ังตาง ๆ ในพื้นท่ีขายไดงาย และ 2) การปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง อุปกรณ และสิ่งติดต้ังไปใชในโอกาสตาง ๆ 

3.  การวางแผนพื้นที่ขาย  (Space Planning) 
หลังจากท่ีเราไดออกแบบท้ังภายใน และภายนอก

รานคาปลีกเปนท่ีเรียบรอยแลว ประเด็นตอมาท่ีผูบริหาร
รานคาปลีกจะตองตัดสินใจก็คือ การตัดสินใจจัดสรรพื้นท่ี
ขายท่ีมีอยูใหกับสินคาแตละแผนก  สินคาแตละประเภท 
และสินคาแตละตัว ซึ่งถือไดวาเปนการตัดสินใจท่ียาก และ
ซับซอนท่ีสุดในการวางแผนรานคาปลีก 

ในการวางแผนพื้นท่ีขาย ผูตัดสินใจหรือผูวางแผน 
จําเปนตองตอบคําถาม 4 ขอนี้ใหได 

1) ในรานคาปลีกของเราควรจะแบงเปนกี่แผนก 
แตละแผนกมีสินคากี่ประเภท และสินคาแตละประเภทจะ
ซื้อมาจากผูขายกี่ราย และผูขายแตละรายเราจะซื้อสินคา
จากเขากี่ตัว (Item)  

2) สินคาแตละตัวนั้น  เราจะนํามาจําหนายใน
อัตราสวนมากนอยเทาใด ? 

3) สินคาแตละตัวนั้น เราควรจะนําไปจัดแสดงไว
จุดใดในรานคา ?  

4) สินคาแตละตัวนั้น เราควรจะใชพื้นท่ีในการจัด
แสดงสินคามากเทาใด ? 

อนึ่ง การจัดสรรพื้นท่ีขายใหกับสินคาแตละแผนก 
ควรจะต้ังอยูบนพื้นฐานของความสามารถในการสราง
ยอดขายของสินคาแต ละตัวหรือสินคา แตละแผนก 
ตัวอยางเชน  ถาเสื้อเช้ิตผูชายสามารถสรางยอดขายไดรอย



 

 

ละ 15 ของยอดขายในแผนกเสื้อผาผูชายท้ังหมด พื้นท่ีขาย
เสื้อเช้ิตก็ควรจะมีขนาดเทากับ รอยละ 15 ของพื้นท่ีขาย
เสื้อผาผูชายท้ังหมดเชนกัน 

3.1  การตัดสินใจเลือกพื้นที่ขายสําหรับสินคาแตละแผนก  
(Location of Department)  
ความสามารถในการทํากําไรในพื้นท่ีขายแตละจุด

ในศูนยการคาหรือในทําเล-ท่ีต้ังแตละแหงมีไมเทากัน พื้นท่ี
ท่ี มีคนผานมากมักจะเปนทําเลท่ีดี แตทุกแผนกไมสามารถ
ต้ังอยูในทําเลท่ีดีท่ีสุดไดท้ังหมด! ดังนั้นผูคาปลีกจะตอง
พิจารณาถึงความสามารถในการสรางยอดขายของแตละ
แผนก และความสัมพันธของแตละแผนก เม่ือตองการ
ตัดสินใจเลือกพื้นท่ีขายสําหรับสินคาแตละแผนกในรานคา
ปลีก แตอยางไรก็ดี ในการตัดสินใจฯ ดังกลาวมีประเด็นท่ี
ผูคาปลีกจะตองพิจารณาดังตอไปนี้ 

 3.1.1 พื้นที่ขายที่ดีภายในศูนยการคา: พื้นท่ีขายท่ีดี
ภายในศูนยการคา ไดแก บริเวณใกลทางเขา บริเวณทางเดิน
หลัก บริเวณลิฟต  บริเวณบันไดเลื่อน เนื่องจากบริเวณ
เหลานี้ลูกคาจําเปนท่ีจะตองผาน ทําใหมีลูกคาหนาแนน 
ท้ังนี้สําหรับรานคาปลีกท่ีมีหลายช้ัน ยิ่งสูงเทาใด คุณคา
ของพื้นท่ีขายในการดึงดูดลูกคายิ่งนอยลงเทานั้น (โดยปกติ
ลูกคาไมชอบข้ึนไปบนช้ันสูง ๆ) ตัวอยางเชน สุภาพบุรุษจะ
ไมคอยมีความกระตือลือรนในการเลือกซื้อเสื้อผาเทาใดนัก 
ดังนั้น แผนกเสื้อผาบุรุษภายในหางสรรพสินคา จึงมักต้ังอยู
ในช้ัน 1 (Ground Floor) ไมเพียงเทานี้ พฤติ-กรรมของ
ลูกคาสวนใหญ เม่ือเขามาในรานคาปลีก หรือเม่ือออกจาก
ลิฟต มักจะเลี้ยวขวาดังนั้น พื้นท่ีดานขวาของลิฟต หรือ
ทางเขาจึงเปนพื้นท่ี ๆ ดี 

3.1.2 สินคาที่ลูกคาซ้ือโดยไมไดต้ังใจไวลวงหนา 
(Impulse Products): ตัวอย า งเชน  น้ํ าหอม  และ
เครื่องสําอาง  ในหางสรรพสินคา  และนิตยสาร  ใน
ซูเปอรมารเก็ต สินคาเหลานี้มักจะถูกนํามาต้ังไวบริเวณ
หนารานคาท่ีซึ่งลูกคาทุกคนจะตองเห็น 

3.1.3  พื้นที่ที่ลูกคาจําเปนตองไป (Demand / 
Destination Areas): แผนกสินคาเฉพาะอยางท่ีมีราคาแพง 
แผนกเด็กออน  และแผนกเฟอรนิ เจอร  รวมถึง พื้น ท่ี
ใหบริการ อาทิ รานทําผม รานถายภาพ รานซอมรองเทา 
แผนก หรือรานเหลานี้ไมจําเปนตองต้ังอยูในพื้นท่ี ๆ ดีนักก็
ได เนื่องจาก สินคาหรือบริการเหลานี้ ถาลูกคาตองการ 
ลูกคาก็จะพยายามเสาะแสวงหาพวกมัน และเพราะความ
ตองการของลูกคาในสินคาหรือบริการเหลานี้ ไดเกิดข้ึน
กอนท่ีลูกคาจะเขามาในราน ดังนั้น แผนกเหลานี้จึงไม
จําเปนตองอยูในพื้นท่ีดี ๆ  

3.1.4  ความจําเปนสําหรับแตละฤดูกาล (Seasonal 
Needs): บางแผนกจําเปนท่ีจะตองมีความยืดหยุนมากกวา
แผนกอื่น ตัวอยางเชน แผนกเสื้อผา ในฤดูหนาว อาจจะจัด
ใหเสื้อกันหนาวอยูใกล ๆ กับชุดกีฬา แตพอถึงฤดูรอน 
แผนกเสื้อผาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีขายให ชุดวายน้ํา
มาอยูใกล ๆ กับชุดกีฬา และจัดโปรโมช่ันลดลางสตอกเสื้อ
กันหนาวในบริเวณใกล ๆ  

3.1.5  ลักษณะทางกายภาพของสินคาแตละชนิด 
(Physical Characteristics of Merchandise): บางแผนก
จําเปนตองใชพื้นท่ีขายมาก ตัวอยางเชน แผนกเฟอรนิเจอร 
ดังนั้น บอยครั้งท่ีเราจะเห็นแผนกเฟอรนิเจอรไปต้ังอยูใน
ช้ันสูง ๆ ซึ่งเปนพื้นท่ี ๆ ไมตองดีนักในหางสรรพสินคา 
หรือตัวอยางเชน แผนกผามาน ก็จําเปนตองใชพื้นท่ีขาย
ใกล ๆ ผนัง ในขณะท่ีแผนกบางแผนก (เชน แผนกรองเทา) 
ก็จํา เปนตองมีพื้นท่ีในการเก็บสินคา สินคาท่ีพนักงาน
สามารถเขาถึงไดโดยงาย 

3.1.6  ความสัมพันธและความตอเนื่องของแตละ
แผนก (Adjacent Department): การตัดสินใจเลือกพื้นท่ี
ขายสําหรับสินคาแตละแผนก  ผู ตัดสินใจจํา เปนตอง
พิจารณาความสัมพันธ และความตอเนื่องของแตละแผนก
ดวย กลาวคือ เราจะตองศึกษาถึงวิธีการในการเลือกซื้อ
สินคาของลูกคา แทนท่ีจะจัดวางแตละแผนกในพื้นท่ีขาย
ตามกลุม หรือประเภทสินคา ดังท่ีเคยทํากันมาในอดีต 



 

 

ท้ังนี้การศึกษาวิธีการเลือกซื้อสินคาของลูกคา และ
นํามาใชในการเลือกพื้นท่ีขายสําหรับแตละแผนก เรียกวา 
“Market Basket Analysis” ในการใชเทคนิคนี้ ผูคาปลีก
จะตองนําขอมูลจากเครื่องอานรหัสแทง (Barcode Scanner) 
ณ จุดท่ีเกิดการขายของลูกคาแตละราย มาวิเคราะหกันวา
สําหรับลูกคาแตละคนท่ีซื้อนั้น ลูกคาซื้อสินคาจากแผนก
ใดบาง ตัวอยางเชน ถาในตะกราของลูกคาคนหนึ่งกวารอย
ละ 25 เปนผลิตภัณฑเครื่องสําอาง หรือไมก็ผลิตภัณฑดูแล
รักษาความงาม ดังนั้น ลูกคารายนี้จึงถูกจัดเปน “นักซื้อท่ี
เนนความสวยงาม” (Beauty Conscious Shopper) 

การแบงกลุมสินคาตาม “Market Basket” จะต้ังอยู
บนพื้นฐานความตองการของลูกคาเปนหลัก ดังนั้น ตะกรา
ของนักซื้อท่ีเนนความสวยงาม (The market basket for the 
Beauty Conscious) อาจจะประกอบดวย เครื่องสําอาง สําลี
เช็ดหนา ไดรเปาผม และ โคโลญน ซึ่งแตเดิมผลิตภัณฑท้ัง 
4 ตัวนี้อยูในพื้นท่ีขายท่ีหางกันมากภายในราน เราก็ควร
นํามาไวใกลกัน 

3.2    การตัดสินใจเลือกพื้นที่ในแผนกใหกับสินคาแตละตัว  
(Location of Merchandise within Department) 

ในการตัดสินใจวาสินคาแตละตัวควรจะถูกจัดวาง
ไวจุดใดภายในแตละแผนก ในปจจุบันนี้ผูคาปลีกสวนใหญ
จะใชวิธีการสรางแผนผังท่ีเรียกวา “Planograms” ท้ังนี ้
Planograms คือ แผนภาพ หรือ แปลนท่ีสรางข้ึนจากรูปถาย 
วาดจากเครื่องคอมพิวเตอร หรือ วาดข้ึนโดยชางศิลป ก็ได 
โดยอาศัยการสรางภาพเหมือนท่ีแสดงใหเห็นวา สินคาแต
ละหนวย (SKU: Stock Keep Unit) เม่ือวางอยูบนช้ันวาง 
หรือ วางอยูในพื้นท่ีขาย แลวจะมี รูปหนา หนาตาเปน
อยางไร หรือ สินคาแตละหนวยควรจะอยูในจุดไหน ท้ังท่ี
ในป จจุ บันการสรา ง  Planograms มักจะใช เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอรเปนหลัก 

อนึ่งในการสราง Planograms ผูสรางจําเปนตองมี
ขอมูลเกี่ยวกับ 1) ประสิทธิผลในการขายของสินคาแตละ
หนวย (แตละ SKU) โดยพิจารณาจากยอดขายในอดีต 2) 

ประสิทธิภาพในการใชพื้นท่ีขายในการกอใหเกิดยอดขาย
ของสินคาแตละหนวย (แตละ SKU) 3) รหัสสินคาแตละ
หนวย  4) กําไรของสินคาแตละหนวย  5) อัตราการ
หมุนเวียนสินคาแตละหนวย 6) ขนาดของบรรจุภัณฑ และ 
7) พื้นท่ีช้ันวางสินคาท่ีมีอยูภายในรานคาปลีก หลังจากนั้น
เครื่องคอมพิวเตอรจะประมวลผลและสรางภาพเหมือนจริง
ในการจัดวางสินคาแตละตัว ตามตัวอยาง ในรูปท่ี 5 

           

         
 

รูปที่ 5 ตัวอยางภาพ Planograms   ท่ีสรางข้ึนดวย 
เครื่องคอมพิวเตอร 

 



 

 

ไมเพียงเทานี้ เราสามารถกําหนดไววา การจัดวาง
สินคาในแผนกจะมุงเนนท่ีประเด็นใด ตัวอยางเชน จัดวาง
ใหมียอดขายสูงสุด จัดวางใหมีกําไรสูงสุด จัดวางใหมีอัตรา
การหมุนเวียนสินคาสูงสุด ก็สามารถกําหนดใหโปรแกรม
คอมพิวเตอรสราง Planograms ใหสอดคลองกับเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคของเราได 

บทสรุป 

ภายใตกระแสโลกาภิวัตน ท่ีธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ขามชาติไดเขามาลงหลักปกฐาน ขยายสาขา และแยงชิง
สวนแบงทางการตลาดจากธุรกิจคาปลีกทองถิ่นอยางหลัก
เลี่ยงไมได สงผลใหธุรกิจคาปลีกสัญชาติไทยจําเปนตอง
ปรับตัวเพื่ออยูรอดภายใตสภาพการแขงขันท่ีทวีความ
รุนแรงข้ึนทุกขณะ 

การออกแบบรานคา และการวางผังรานคาถือเปน
ปจจัยสําคัญท่ีธุรกิจคาปลีกไทยจําเปนตองปรับรูปแบบใหมี
ความเปนสากล เพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคา และเปน
การแยงชิงฐานลูกคากลับคืนมา แตสิ่งสําคัญเหนืออื่นใด 
การออกแบบรานคา  และการวางผังรานคามีสวนชวย
กระตุนใหลูกคาท่ีเขามาจับจายในรานเกิดการซื้อ หรือซื้อ
มากข้ึน อีกท้ังยังเปนสวนสําคัญในการสื่อถึงภาพลักษณ
ของรานคาใหลูกคารับรูอีกดวย 

อยางไรก็ดี การออกแบบรานคา  และการวางผัง
รานคา ไมใชเรื่องงาย เนื่องจากมีปจจัยหลายประการท่ีตอง
วิเคราะห วางแผน และตัดสินใจ ไมวาจะเปนเรื่อง การ
ออกแบบภายนอก ท่ีตองใหความสําคัญตอรูปแบบทาง
สถาปตยกรรม การออกแบบภายในท่ีตองตัดสินใจเลือก
รูปแบบการวางผังรานคา และรูปแบบพื้นท่ีจัดแสดงสินคา 
รวมถึงการตัดสินใจจัดสรรพื้นท่ีขายใหแกสินคาแตละ
รายการท่ีจําหนายในราน 

ดังนั้น  การศึกษา และทําความเขา เกี่ยวกับ  การ
ออกแบบรานคา และการวางผังรานคา ถือเปนเรื่องสําคัญท่ี
ผูประกอบการค าปลีกไมส ามารถละ เลย  และ เ ม่ือ
ผูประกอบการสามารถนําทฤษฏีมาประยุกตใชในทาง

ปฏิบัติได ก็จะสงผลตอการพัฒนากิจการ และปรับปรุงการ
ดําเนินงาน เพื่อความอยูรอด และสามารถแขงขันไดใน
อนาคต 
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