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บทคัดย่อ 
 

 โลกยุคเศรษฐกิจใหม่ในปัจจุบันนี้ การค้าปลีกได้มีความส าคัญต่อระบ บเศรษฐกิจของประเทศ มี
การปรับเปลี่ยนโฉมหน้าธุรกิจไปมากมายอันเกิดจากปัจจัยแวดล้อม   , ความเปลี่ยนแปลงด้านการ
บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยี  และทฤษฎีการบริหาร  อีกทั้งการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจค้าปลีก  ท าให้
ผู้บริโภ คมีทางเลือกในการซื้อสินค้าต่างๆ ได้มากขึ้น   ดังนั้ นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกจึงต้องให้
ความส าคัญกับการออกแบบร้านค้าให้มีความน่าสนใจ มีนวัตกรรมใหม่ๆ   สามารถดึงดูดใจผู้บริโภคมาก
ยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน  นักออกแบบที่ออกแบบร้านค้าสมัยใหม่จึงต้องพิจารณาผสมผสานองค์ประกอบด้าน
จิตวิทยา ด้านศิลปะการออกแบบ และด้านบริหารธุ รกิจค้าปลีกที่ล้วนมีผลกระทบต่อการออกแบบร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่เข้าด้วยกัน 
 บทความช้ินนี้ ได้บูรณาการแนวความคิดพื้นฐานข้างต้นวิเคราะห์แนวโน้มของการค้าปลีกใน
อนาคต ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวความคิดทฤษฎีส าหรับผู้ที่จะใช้องค์ความรู้ด้านนี้ในการออกแบบ  เพื่อพัฒนา
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ต่อไป 
 

ABSTRACT 

 

 Modern retailing is a vibrant part of our changing society.  It is closely tied to the changing 
environment and new ways of doing business, and also the radical change of technology and 
management theory.  The spread of some retail formats makes consumer have a multitude of shopping 
choices. Thus, even more than in the past, retailers must create an exciting store design with innovative 
merchandising techniques to make people want to go shopping.  When designing a store, designer must 
consider and combine elements of psychology,  art and design theory, and commerce that effect retail 
design. 
 
 This article provides a comprehensive analysis in all three areas and including the new trend of 
retail business in the future .  All the  analysis tends to achieve a successful result in retail design and 
implementation study. 
 

ค าส าคัญ (KEYWORDS) 
 

การค้าปลีก   (RETAILING) 
การจัดวางสินค้า  (MERCHANDISING) 
การจัดแสดงสินค้า  (DISPLAY) 
นักออกแบบ  (DESIGNER) 
นักวางผังร้านค้า (STORE   PLANNER)        
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บทน า 
 

ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการ
ขยายตัว และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีรูปแบบใหม่ๆของร้านค้าปลีกเกิดขึ้นมากมาย เช่น ดิสเคาท์สโตร์
(Discount  Store) , ร้านขายสินค้าเฉพาะหมวดสินค้า (Specialty Store) อีกทั้งปริมาณร้านค้าปลีกได้เพิ่มขึ้น
อย่างมากมาย นอกจากนี้แล้วการค้าปลีกมิใช่ท าผ่านร้านค้าเท่านั้น ยังขยายไปยังช่องทางอินเทอร์เน็ตและ
ขายตรง ประกอบกับปัจจุบันสินค้า และบริการได้เพิ่มความหลากหลายมากขึ้น ความต้องการของลูกค้า
ผู้บริโภคก็มีความสลับซับซ้อนเฉพาะกลุ่ม  มีวิถีชีวิต (Lifestyle) ที่เปลี่ยนไป ลูกค้าต่างต้องการบริการที่
เพิ่มขึ้นมากกว่าการซื้อสินค้าโดยทั่ว ๆ ไป ดังนั้นการออกแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน
แนวคิด และเทคนิควิธีการต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกัน ทั้งยังก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการประกอบ
ธุรกิจ 
 บทความต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงแนวความคิดพื้นฐานในการออกแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โดยให้
ความส าคัญกับหลักการพื้นฐาน และเทคนิค วิธีการในการออกแบบ เพื่อให้เป็นแนวทางส าหรับผู้ที่จะใช้
เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อไป 
 
ความหมายของการค้าปลีก 
 

 การค้าปลีก  (Retailing) 1 คือกิจกรรมทางธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า  และบริการเพื่อ
จ าหน่ายแก่ผู้บริโภค 

 โดยทั่วไปมักมีความเข้าใจว่า การค้าปลีกเกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายสินค้าในร้านค้าเท่านั้น แต่ความ
จริงการค้าปลีกครอบคลุมไปถึงธุรกิจบริการด้านต่าง ๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ฟาสต์ฟู้ ด การให้บริการ
ด้านการแพทย์ ร้านตัดผม ร้านเช่าวีดีโอ หรือแม้กระทั่งการให้บริการส่งสินค้าถึงบ้าน เช่น พิซซา เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังรวมถึงการจ าหน่ายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต และการจ าหน่ายสินค้าด้วย แค็ตตาล็อก เช่นกัน  

 การออกแบบร้านค้าปลีก (Retail Design) 2 
  เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง และปรับปรุง

สิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้า และสร้างความจงรักภักดีต่อสินค้าของผู้บริโภค 
 การสร้างเอกลักษณ์ของร้าน  และความโดดเด่นของตราสินค้าล้วนถูกสร้างสรรค์  โดยการ
ออกแบบผ่านการจัดพื้นที่ใช้สอย  การใช้วัสดุที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 

รูปแบบร้านค้าปลีก 
 

ธุรกิจค้าปลีกปัจจุบันมีรูปแบบและการให้บริการที่หลากหลายสามารถจ าแนกได้เป็นประเภท
ใหญ่ๆ ได้  3 ประเภท3

 ดังนี ้
1. ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าทั่วไป  (General  Merchandise  Retailers) 
2. ร้านค้าจ าหน่ายอาหาร  (Food  Retailers) 
3. ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าบริการ  (Service  Retailers) 
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1. ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าทั่วไป 

 

จัดแบ่งได้เป็น  8   ชนิดร้านค้า ดังต่อไปนี ้
1.1 ห้างสรรพสินค้า  (Department  Stores) 

 เป็นร้านค้าขนาดใหญ่ที่จ าหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท (Broad  Variety)  และมีสินค้า
หลายชนิด หลายรุ่น (Deep Assortment) ให้ความส าคัญกับการบริการลูกค้า (Customer  Services) จุดที่
ส าคัญอีกประการหนึ่งของห้างสรรพสินค้าก็คือ การแบ่งสินค้าและการจัดแสดงเป็นแผนกๆ  อย่างชัดเจน 

1.2 ดิสเคาท์สโตร์  (Discount  Stores) 
 เป็นร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท   (Broad   Variety)   สินค้าที่จ าหน่ายเน้น
สินค้าที่ไม่ใช่อาหาร   (Nonfood)   และเน้นการจ าหน่ายสินค้าราคาถูก 

1.3 ร้านจ าหน่ายสินค้าเฉพาะประเภทสินค้า  (Specialty  Stores)  
 ร้านค้าชนิดนี้จะจ าหน่ายสินค้าจ ากัดประเภทนี้    ได้แก่  บอดี้ช้อป  ดาต้าไอที  ไอทีซิตี้  
และทาวเวอร์  เรคคอร์ด  เป็นต้น 

1.4 ร้านดรักสโตร์  (Drugstores) 
 เน้นจ าหน่ายสินค้าประเภทเสริมสุขภาพ  สินค้าเสริมความงาม  และยารักษาโรค  
ตัวอย่างเช่น  ร้านวัตสัน  บู๊ท  เป็นต้น 

1.5 ร้านจ าหน่ายสินค้าเฉพาะหมวดสินค้า   (Category  Specialists) 
 เป็นร้านที่จ าหน่ายสินค้าราคาถูก  โดยเน้นเฉพาะหมวดหมู่สินค้า  ความหลากหลายน้อย  
(Narrow  Variety) แต่มีสินค้าจ าหน่ายมากมายหลายชนิด  (Deep  Assortment)  ตัวอย่างเช่น  ร้าน
เพาเวอร์บาย  จ าหน่ายสินค้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า  ร้านออฟฟิศ ดีโป  จ าหน่ายสินค้าเครื่องใช้ส านักงาน
และเครื่องเขียน  ร้านซูเปอรส์ปอร์ต  จ าหน่ายสินค้าหมวดเครื่องกีฬา  ร้านบีทูเอส  จ าหน่ายสินค้าหมวด
หนังสือและเครื่องเขียน  และร้านทอย อาร์ อัส  จ าหน่ายสินค้าหมวดของเล่นส าหรับเด็ก  เป็นต้น 

1.6  ร้านจ าหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน     (Home  Improvement  Centers) 
 เป็นร้านที่จ าหน่ายสินค้าวัสดุและอุปกรณ์  เพื่อการตกแต่งและก่อสร้างรวมถึงจ าหน่าย
สินค้าประเภทประกอบด้วยตนเอง (Do  It  Yourself)  เช่น IKEA ร้านโฮมโปร   ร้านโฮมเวิร์ค   ร้านบุญ
ถาวร  เป็นต้น 

1.7  ร้านจ าหน่ายสินค้าลดราคา   (Off – Price  Retailers) 
 เป็นร้านที่จ าหน่ายสินค้าที่โละจากสต๊อก  หรือเป็นสินค้าที่หมดฤดูกาล   โดยไม่เน้นตรา
สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง   (Inconsistent  assortment  of  brand  name)  แต่เน้นสินค้าที่ยังอยู่ในสมัยนิยม
และราคาถูก  ตัวอย่างเช่น  ร้านค้าในแฟคตอรี่  เอาท์เล็ท  (Factory  Outlet) 

1.8 ไฮเปอร์มาร์เก็ต  (Hypermarkets)  หรือซูเปอร์เซ็นเตอร ์ (Supercenter) 
เป็นร้านค้าขนาดใหญ่ที่รวมเอาร้านดิสเคาท์สโตร์ที่จ าหน่ายสินค้าที่ไม่ใช่อาหารมารวมกับซูเปอร์มาร์เก็ต   

ที่จ าหน่ายสินค้าอาหารและของสด   ดังนั้นไฮเปอร์มาร์เก็ตจึงแตกต่างจากดิสเคาท์สโตร์ตรงที่จ าหน่าย
อาหารและของสดด้วย  ตัวอย่างเช่น  ห้างเทสโก้โลตัส  บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร ์ คาร์ฟูร์  เป็นต้น  ซึ่งห้าง
ขนาดใหญ่เหล่านี้จะเน้นสินค้าที่มีราคาถูก และมีบริการลูกค้าที่หลากหลาย  
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ตารางท่ี 1   ลักษณะเฉพาะ และความแตกต่างระหว่างร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าทั่วไป  4 

 

 
 
 

ชนิด 

 
ความหลากหลาย 

(Variety) 

 
ชนิดของ 
สินค้า 

(Assortment) 

 
บริการ 

(Service) 

 
ราคา 

(Price) 

 
ขนาด 

(ตร.ม.) 

 
ท่ีตั้ง 

(Location) 

1. ห้างสรรพสินค้า 
 (Department stores) 

 
กว้าง 

 
ลึกถึงเฉลี่ย 

 
เฉลี่ย 
ถึงสูง 

 
เฉลี่ย 
ถึงสูง 

 
9,000-18,000 

 
ศูนย์การค้า 

2. ดิสเคาท์สโตร์ 
 (Discount stores) 

 
กว้าง 

 
เฉลี่ยถึงตื้น 

 
ต่ า 

 
ต่ า 

 
5,000-7,500 

ร้านท่ีตั้งอยู่นอก 
ศูนย์การค้า 

(Stand alone) 
3. ร้านจ าหน่ายสินค้า
 เฉพาะประเภทสินค้า
 (Specialty stores) 

 
แคบ 

 
ลึก 

 
สูง 

 
สูง 

 
200-300 

 
ศูนย์การค้า 

4. ร้านดรักสโตร์ 
 (Drugstores) 

 
แคบ 

 
ลึกมาก 

 
เฉลี่ย 

 
เฉลี่ย 
ถึงสูง 

 
150-200 

ร้านท่ีตั้งอยู่นอก 
ศูนย์การค้า 

(Stand alone) 
5. ร้านจ าหน่ายสินค้า
 เฉพาะหมวดสินค้า     
 (Category specialists) 

 
แคบ 

 
ลึกมาก 

 
ต่ าถึงสูง 

 
ต่ า 

 
800-1,200 

ร้านท่ีตั้งอยู่นอก 
ศูนย์การค้า 

(Stand alone) 
6. ร้านจ าหน่ายสินค้า 
 ตกแต่งบ้าน                         
 (Home improvement 
 centers) 

 
แคบ 

 
ลึกมาก 

 
ต่ าถึงสูง 

 
ต่ า 

 
5,000-7,000 

 
ร้านท่ีตั้งอยู่นอก 
ศูนย์การค้า 

(Stand alone) 
7. ร้านจ าหน่ายสินค้า 
 ลดราคา (Off-price stores) 

 
เฉลี่ย 

 
ลึกแต่ไม่
แน่นอน 

 
ต่ า 

 
ต่ า 

 
1,500-2,000 

ศูนย์จ าหน่ายสินค้า 
จากโรงงาน 

(Stand alone) 
8. ไฮเปอร์มาร์เก็ต 
      (Hypermarkets) 

 
กว้าง 

 
เฉลี่ย 

 
ต่ า 

 
ต่ า 

 
8,000-10,000 

ร้านท่ีตั้งอยู่นอก
ศูนย์การค้า 

(Stand alone) 
 

หมายเหต ุ 1)  ความหลากหลาย :  กว้าง (Broad) หมายถึง จ าหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท,   

  แคบ (Narrow) หมายถึง จ าหน่ายสินค้าจ ากัดประเภท 

2) ชนิดของสินค้า :  ลึก (Deep) หมายถึง จ าหน่ายสินค้าหลายรุ่น หลายชนิด,   

ตื้น (Shallow) หมายถึง จ าหน่ายสินค้าจ ากัดรุ่น และชนิดของสินค้ามีน้อย 
3) บริการ  : สูง หมายถึง  มีรูปแบบบริการให้แก่ลูกค้าหลากหลายรูปแบบ  เช่น  

สามารถใช้บัตรเครดิต ,  บริการถุงใส่สินค้า  เป็นต้น  ต่ า หมายถึง  รูปแบบการ
ให้บริการมีจ ากัด 

 

2. ร้านค้าจ าหน่ายอาหาร 
แบ่งได้เป็น  3  ชนิด    ดังนี ้
2.1 ซูเปอร์มาร์เก็ต  (Conventional  Supermarkets) 

 เป็นร้านจ าหน่ายของช า  (Groceries)  และของสด  เช่น  เนื้อ  ผัก  นม  เป็นต้น  แต่
ซูเปอร์มาร์เก็ตมักจะจ ากัดการจ าหน่ายสินค้าประเภทที่ไม่ใช่อาหาร  (Nonfood)  ตัวอย่าง  เช่น  วิลลา
ซูเปอร์มาร์เก็ต  ท้อปส ์ ฟู้ดแลนด์  เป็นต้น 
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2.2 ร้านจ าหน่ายสินค้าหีบห่อใหญ่  (Big-Box Food Retailers) 
 เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่ขายสินค้าประเภทอาหารที่มีหีบห่อสินค้าขนาดใหญ่ให้
ลูกค้าซื้อในปริมาณมาก  มักพบในไฮเปอร์มาร์เก็ต  หรือซูเปอร์เซ็นเตอร ์
 

2.3 ร้านค้าสะดวกซื้อ  (Convenience  Store) 
 เป็นร้านขนาดเล็กตั้งอยู่ในย่านชุมชนที่ลูกค้าเข้าถึงได้สะดวกและซื้อสินค้าได้รวดเร็ว  
จ าหน่ายสินค้าจ ากัดประเภทและชนิด  เช่น  มีจ าหน่ายเฉพาะสินค้าหีบห่อขนาดเล็ก  ร้านค้าประเภทนี้จะตั้ง
ราคาขายสินค้าสูงกว่าร้านประเภทอื่นๆ  ตัวอย่างเช่น  ร้านเซเว่น อิเลฟเวน  เป็นต้น 

 
3. ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าบริการ 

เป็นร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าในรูปของการให้บริการด้านต่าง  ๆ อาทิ 
3.1            ตัวแทนจ าหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบิน 

3.2            ร้านซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
3.3            ธนาคาร 
3.4            ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 
3.5            ศูนย์บริการบัตรเครดิต 
3.6            ศูนย์บริการให้ค าแนะน าด้านการศึกษา  
3.7            สวนสนุก 
3.8            ฟิตเนส 

3.9            ศูนย์ดูแลด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล 

3.10            โรงแรม 

3.11             ประกันภัย 
3.12            โรงภาพยนตร์ 
3.13            ร้านอาหาร 
3.14            ร้านเช่าวิดีโอ 

 

วัตถุประสงค์ของการออกแบบร้านค้าปลีก 

 

 เมื่อจะท าการออกแบบร้านค้าปลีก นักออกแบบจะต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์สามประการคือ5 
 

ประการแรก บรรยากาศของร้านจะต้องมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และภาพลักษณ์โดยรวมของร้าน 
ประการที่สอง การออกแบบร้านจะต้องสร้างแรงกระตุ้นและจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า 
ประการสุดท้าย เมื่อจะท าการออกแบบร้านค้าปลีกจะต้องค านึงถึงผลิตภาพ (Productivity) ของการใช้
พื้นที่ของร้านค้า ว่าแต่ละส่วนจะช่วยสร้างยอดขายสินค้าได้อย่างไร 
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 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ประการแรก นักออกแบบจะต้องก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  และท าการ
ออกแบบร้านให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  เช่นร้านค้าควรจะมีบรรยากาศร่วมสมัย  

(Contemporary) หรือทันกระแสแฟชั่น (Trendy)  นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงการวางผังร้านค้า  การจัดวาง
และแสดงสินค้ารวมทั้งออกแบบองค์ประกอบ แวดล้อม  เช่น กราฟฟิค  ป้ายสัญลักษณ์  แสงสว่าง  สีสัน 

เป็นต้น 

 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ประการที่สอง ในการสร้างแรงกระตุ้นและจูงใจลูกค้า  นักออกแบบต้อง
ให้ความส าคัญกับการวางผังร้านค้า  และการจัดพื้นที่ใช้สอย  เช่น การจัดวางสินค้า  เพื่อกระตุ้นแรงซื้อ  

 

(Impulse Merchandise) บริเวณเคาน์เตอร์ช าระเงิน  พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าอาจถูกกระตุ้นด้วย
บรรยากาศของร้านเช่น ร้านขายขนมปัง (Bakery) หรือ คุกกี้อาจกระตุ้นแรงซื้อจากลูกค้าโดยการเพิ่มกลิ่น
ของขนมอบ หรือร้านกาแฟที่มีกลิ่นกาแฟหอมอบอวลภายในร้าน  

 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ประการสุดท้าย นักออกแบบต้องพิจารณาการใช้สอยพื้นที่ของสินค้าให้
สอดคล้องกับมูลค่าผลตอบแทนและก าไร  เช่น การจัดช้ันวางสินค้าแบบผังอิสระ  (Free-form) จะใช้พื้นที่
มากกว่าการจัดแบบแถวตรง  จึงท าให้มีต้นทุนการจัดวางสินค้ามากกว่า  เป็นต้น 

 

หลักการพื้นฐานในการออกแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม ่
 

 การออกแบบร้านค้าปลีกในปัจจุบัน  มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น  เนื่องจากนักออกแบบต้อง
ค านึงถึงปัจจัยหลายด้านทั้งที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค  ด้านสุนทรียภาพ  และการ
บริหารจัดการร้าน (ดูรูปที่ 1) ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคจะเกี่ยวข้องกับการศึ กษาพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ของผู้บริโภค  และท าการออกแบบให้ตอบสนองกับพฤติกรรมเหล่านั้น  ด้านสุนทรียภาพ  เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์การออกแบบร้านค้าในด้านการจัดวางผัง  (Store Layout) การจัดสรรพื้นที่จัดวางสินค้า (Allocation 
of Space) การจัดแสดงสินค้า  (Merchadising and Display) และการสร้างบรรยากาศร้านค้า  ด้านการ
บริหารจัดการร้านเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ร้านค้าประสบความส าเร็จทั้งด้านการขาย  ด้านการตลาด  

และด้านความพึงพอใจของลูกค้า รายละเอียดของปัจจัยด้านต่าง ๆ จะได้กล่าวถึงในล าดับถัด 

รูปที่ 1  หลักการพื้นฐานในการออกแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม ่
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ด้านพฤติกรรม (Behavior) 
 
 เพื่อที่จะออกแบบร้านค้าปลีกให้ประสบความส าเร็จ นักออกแบบจะต้องมีความเข้าใจ พฤติกรรม
ผู้บริโภคว่ามีกระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างไรในการซื้อสินค้าและบริการต่าง  ๆ พฤติกรรมผู้บริโภค
เป็นกระบวนการส่วนบุคคลในการตัดสินใจซื้อสินค้ าและบริการ  อะไร  ที่ไหน  อย่างไร  จากใคร  

พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคจึงเป็นปรากฎการณ์ที่มีความซับซ้อนหลายมิติ  และมีปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อหลายปัจจัยดังนี้ (ดูรูปที่ 2)6 

รูปที่ 2  ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการซื้อสินค้า 
 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) 
 ได้แก่ปัจจัยด้านประชากร  (Demographies) และด้านเศรษฐกิจ  (Economic) ปัจจัยด้าน
ประชากร ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ เพศ อายุ อาชีพ เป็นต้น ผู้บริโภคที่มีปัจจัยดังกล่าวแตกต่างกันก็จะ
มีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน  โดยปัจจัยด้าน  เพศ และอายุ จะเป็นปัจจัยที่สามารถเห็นได้ชัดเจนถึง
ความแตกต่าง ในปัจจุบันจึงหันมาจับตลาดเฉพาะกลุ่ม  เช่น วัยรุ่น และเด็ก  หรือเฉพาะเพศหญิงมากขึ้น  

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับรายได้  และสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  ที่จะท าให้
ผู้บริโภคมีก าลังซื้อแตกต่างกันไป 

2. ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) 
 ได้แก่ปัจจัยด้านครอบครัว  (Family) กลุ่ม (Group) ชนช้ัน  (Class) และวัฒนธรรม  

(Culture)   ปัจจัยด้านครอบครัวได้แก่  ปัจจัยด้านสถานภาพโสดหรือสมรส   เป็นครอบครัวเล็กหรือใหญ่  
ครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยาย  และอยู่ในกลุ่มชนช้ันที่มีวัฒนธรรมต่างกันอย่างไร สิ่งเหล่านี้ต่างมีผล
ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของแต่ละบุคคล 
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3. ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) 
 ได้แก่ปัจจัยด้านการรับรู้  (Perception) การจูงใจ  (Motives) การเรียนรู้  (Learning) ทัศนคติ 
(Attitudes) และบุคลิกภาพ  (Personality) ปัจจัยทางจิตวิทยาเหล่านี้เป็นปัจจัยที่นักออกแบบจะต้องสร้าง
สิ่งแวดล้อมของร้านค้าให้สามารถตอบสนองผู้บริโภคได้  ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยที่มีความหลากหลาย  และ
ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะการที่ร้านค้าปลีกเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆเข้ามาในตลาด  

จ าเป็นต้องสร้างก ารรับรู้  ให้การศึกษา  (Educate) แก่ผู้บริโภค ได้เรียนรู้และยอมรับในสินค้านั้ นๆ 

จนกระทั่งยอมเปลี่ยนทัศนคติหันมาใช้บริการ 
                   

ด้านสุนทรียภาพ (Aesthetic) 
 

 การสร้างสุนทรียภาพให้แก่ร้านค้าปลีก เป็นหน้าที่ที่ส าคัญของนักออกแบบ เนื่องจากร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ต่างถือเอาการออกแบบ (Design) เป็นปัจจัยที่จะท าให้ร้านค้าประสบความส าเร็จ (Key Success 
Factor) โดยผ่านการออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในร้าน ซึ่งมีรายละเอียดที่จะได้กล่าวต่อไปนี ้

1. การจัดวางผังร้านค้า (Store Layout) 
 การจัดวางผังร้านค้าที่ดีนักออกแบบจะต้องค า นึงถึงและตอบวัตถุประสงค์ 3 ประการ7   ดังนี ้
 ประการแรก  ผังของร้านค้าจะต้องเอื้ออ านวยให้ลูกค้าสามารถเดินเลือกชมและซื้อสินค้าได้
รอบร้าน โดยจะต้องกระตุ้นแรงซื้อให้ลูกค้ามีความต้องการซื้อสินค้ามากขึ้นกว่าที่ได้วางแผนการซื้อไว้แล้ว 
วิธีการหนึ่งที่สามารถกระท าได้ก็คือ ให้ลูกค้าสามารถเห็นเส้นทางสัญจรของร้านได้อย่างชัดเจน ว่าเส้นทาง
นั้น ๆ จะน าไปสู่สินค้าแผนกใด อีกวิธีการหนึ่งก็คือ สร้างความหลากหลายในการวางผัง เช่น มีการเปลี่ยน
ระดับด้วยขั้นบันได (Step) หรือ ทางลาด (Ramp) เป็นต้น หรือหากว่าไม่สามารถกระท าดังกล่าวมาได้  ก็
ต้องใช้การจัดแสดง (Display) สินค้าในแนวตั้งให้มีความน่าสนใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                รูปที่ 3  การวางผังร้านค้าที่เน้นทางสัญจรหลักชัดเจน  
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 ประการสอง  ของการจัดวางผังที่ดี นักออกแบบจะต้องสร้างความสมดุลระหว่างพื้นที่ว่ างที่
เป็นเส้นทางสัญจรในการเลือกชมสินค้า และพื้นที่ส าหรับการจัดวางสินค้า  นั่นหมายความว่าการวางผัง
จะต้องไม่ให้มีช้ันวางสินค้ามากจนลูกค้ามีความรู้สึกว่าการจัดวางสินค้ามีความสับสน และตกอยู่ท่ามกลาง
หมู่สินค้าจนเกินไป แต่ควรให้มีพื้นที่เพียงพอส าหรับการชมสินค้าอย่างสะดวกสบาย 
 ประการสุดท้าย  นักออกแบบจะต้องพิจารณาถึงผู้พิการ หรือผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ให้สามารถมาใช้บริการได้ ซึ่งจะนับว่าเป็นวิธีการออกแบบที่ค านึงถึงผู้ใช้สอยทุกคน (Universal Design) 
อันเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ (New  Paradigm) ในการออกแบบ 

 
 รูปแบบการวางผังร้านค้าปลีก  

การวางผังร้านค้าปลีกจะพิจารณาพื้นที่ของร้านค้าเป็น   2  ส่วน 8   คือ 
1. ส่วนจัดวางสินค้า  (Merchandising  Area) 
2. ส่วนแสดงสินค้า  (Display  Area) 
 

1. ส่วนจัดวางสินค้า 
แบ่งเป็นรูปแบบการจัดวางได้  3  รูปแบบ  ดังนี้ 

1.1 ผังแบบกริด หรือแบบตาราง  (Grid) 
  รูปแบบนี้มักพบได้ในร้านจ าหน่ายสินค้าสะดวกซื้อหรือซูเปอร์มาร์เก็ต   ผังร้านค้า
จะประกอบด้วยช้ันวางสินค้าเป็นแถวยาว   และมีช่องทางเดินให้ลูกค้าเดินเลือกซื้อสินค้า 
 
 

รูปที่ 4   การวางผังแบบกริด หรือแบบตารางในซูเปอร์มาร์เก็ต 
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การวางผังรูปแบบนี้ท าให้ลูกค้าสา มารถเลือกเดินซื้อสินค้าได้สะดวกตามความ
ต้องการ  และสามารถเดินได้ทั้งร้านในเวลาอันรวดเร็ว  นอกจากนี้การเลือกใช้ผนังแบบนี้จะมีต้นทุนต่อ
พื้นที่ขายต่ า  เพราะวางช้ันได้มาก  วางสินค้าได้มาก  รูปแบบของช้ันวางเป็นรูปแบบมาตรฐานสามารถ
ผลิตเป็นจ านวนมากๆ ได้  (Mass  Production) 

แต่การวางผังแบบนี้จะท าให้ลูกค้าไม่สามารถเดินเลือกซื้อสินค้าได้อย่างเป็น
ธรรมชาติ  เพราะลูกค้าจะถูกบังคับให้เดินในช่องทางเดินระหว่างช้ันวางสินค้าเป็นล๊อคๆ  ไป  เท่านั้น 

1.2 ผังแบบลู่แข่ง (Racetrack) 
รูปแบบนี้มักพบในห้างสรรพสินค้าที่จัดแบ่งสินค้าออกเป็นแผ นกต่างๆ   อย่าง

ชัดเจน  เน้นให้ลูกค้ามองเห็นทางสัญจรหลักได้ง่าย 
 

 
 

        รูปที่ 5  การวางผังแบบลูแ่ข่งในห้างสรรพสินค้า 
 

 ผังรูปแบบลู่แข่งจะช่วยให้ลูกค้าเดินเข้าถึงแผนกต่างๆ ได้สะดวก  และเพิ่มมุมมองที่
หลากหลายขึ้นในการจัดแสดงสินค้าจะช่วยกระตุ้นการซื้อสินค้ าได้เพิ่มมากขึ้น 
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ผังแบบอิสระ  (Free - Form) 
 รูปแบบนี้มักพบในร้านจ าหน่ายสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น   (Boutique)  มีการจัดช้ันวาง
สินค้าที่ไม่สมมาตรกัน  (Asymetry)  เหมาะกับร้านขนาดเล็กที่จ าหน่ายสินค้าเฉพาะด้าน  

 

รูปที่ 6  การวางผังแบบอิสระในร้านเสื้อผ้าแฟชัน่ 
 

      ร้านที่มีการจัดผนังแบบอิสระจะท าให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายในการเลือกชมสินค้าได้ตามความต้องการ   

ช้ันวางสินค้าในการจัดผังแบบนี้จะมีราคาสูงกว่าจัดแบบอื่นๆ   เพราะเป็นช้ันวางเฉพาะจุด   (Custom  
made)  แต่จะท าให้บรรยากาศร้านค้ามีความหลากหลาย   สวยงามมากกว่าและสามารถก าหนดราคาสินค้า
ได้สูงกว่า 
 

2. ส่วนแสดงสินค้า 
แบ่งเป็นรูปแบบการจัดวางได้  3  แบบ  ดังนี้ 

2.1 ส่วนที่เน้นสินค้า  (Feature  Area) 
เป็นช้ันวางสินค้าในร้านซึ่งอยู่ในต าแหน่งที่ต้องการให้ ลูกค้ามองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

มักจัดวางใน 3 รูปแบบดังนี้ 
 

ช้ันที่วางไว้ที่ปลายแถวของช้ันวางสินค้า  (End  Cap) 
 เป็นช้ันที่อยู่หัวแถวของช้ันวาง  (Gondola)  ลูกค้าจึงมองเห็นสินค้าได้ก่อนเดินเข้า
ไปเลือกซื้อสินค้าในแถว   มักใช้วางสินค้าที่วางตลาดใหม่  (New  Arrival)  หรือเป็นสินค้าจัดรายการ   

(Promotion) 
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รูปที่ 7  ช้ันวางของที่อยู่หวัแถว 

 
ช้ันวางสินค้าแบบลอยตัว   (Freestanding  Fixture) 

 เป็นช้ันหรือกระบะที่ลูกค้าสามารถเดินเลือกสินค้าได้โดยรอบมักใช้วางกลาง
ทางเดินหลัก  เพื่อดึงดูดความสนในให้ลูกค้าเดินต่อเข้ามาในแผนก 

 
รูปที่ 8  ช้ันแสดงสินค้าแบบลอยตวั 
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ช้ันวางสินค้า  ณ  จุดช าระเงิน  (Point – Of – Purchase Area  POP) 
 เป็นช้ันวางสินค้าที่วางไว้  ณ จุดช าระเงิน  เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าที่เข้าแถวรอช าระ
เงินได้มองเห็นและเลือกซื้อสินค้า   มักจัดวางสินค้าที่ลูกค้าจะเลือกซื้อโดยไม่ได้วางแผนมาล่วงหน้า   

(Impulse  Purchasing)  เช่น  ถ่านไฟฉาย  ลูกอม  หมากฝรั่ง  ใบมีดโกน  ถุงยางอนามัย  เป็นต้น 

 
รูปที่ 9  ช้ันวางสินค้า ณ จุดช าระเงิน 

 
รูปที่ 10  ช้ันวางสินค้า ณ จุดช าระเงิน 

 

2.2  ส่วนจัดวางสินค้า  (Bulk – Of – Stock Areas) 
 เป็นส่วนจัดวางสินค้าบนแถวของช้ันวางสินค้า   (Gondola)  หรือช้ันวางสินค้าแบบ
ลอยตัว  สินค้าบางส่วนที่วางจ าหน่ายจะใช้เป็นสต๊อกสินค้าไปในตัวโดยจะจัดเรียงไว้ในปริมาณมาก   มีทั้ง
ที่แกะสินค้าออกจากหีบห่อแล้ว   หรือวางแสดงไว้ทั้งหีบห่ออยู่บนช้ัน   สินค้าที่วางอยู่บนช้ันนี้จะถูก
แนะน าและดึงดูดความสนใจของลูกค้าด้วยช้ันที่ปลายแถวของช้ันวางสินค้า   (End  Cap) 



 15 

 

 
รูปที่ 11  ส่วนจัดวางสินค้าบนช้ัน 

 
2.3 ส่วนวางสินค้าบนผนังหรือด้านบนของช้ันวางสินค้า   (Walls) 

 เนื่องจากพื้นที่จัดวางสินค้าในร้านค้าปลีกมักจะมีจ านวนจ ากัดจึงใช้การจัดวาง
สินค้าบางส่วนบนผนัง  หรือส่วนช้ันบนสุดของช้ันวางสินค้าอาจด้วยการวางบนช้ัน   หรือแขวนสินค้ากับ
ผนัง  เพื่อช่วงเพิ่มพื้นที่ของการเก็บสต๊อกสินค้า  และยังเป็นการจัดแสดงสินค้าให้ดูน่าสนในอีกทางหนึ่ง   

นอกจากนี้ยังช่วยให้ลูกค้าสามารถมองเห็นสินค้าได้จากระยะไกล   การจัดวางสินค้าแบบนี้อาจเพิ่มความ
น่าสนใจโดยการน ารูปภาพ  ภาพกราฟฟิค  หรือการจัดแสดงสินค้า  (Display)  เข้ามาประกอบ 

 
รูปที่ 12  การจัดวางสินค้าบนช้ันเหนือส่วนวางสินค้า 
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รูปที่ 13  การจัดวางสินค้าบนผนัง 

 
2. การจัดสรรพื้นที่จัดวางสินค้า (Allocation of Space) 

 การจัดสรรพื้นที่จัดวางสินค้านับเป็นประเด็นที่มีความสลับซับซ้อน และความส าคัญมากสิ่ ง
หนึ่งที่นักออกแบบร่วมกับนักวางผังร้านค้า  (Store Planner) จะต้องค านึงถึง โดยปกติแล้วการจัดสรรพื้นที่
ส าหรับสินค้าแต่ละชนิดจะพิจารณาจากยอดขายของสินค้าชนิดนั้น  เช่น สินค้าที่มียอดขายร้อยละ 15 ก็จะ
ได้รับการจัดสรรพื้นที่ร้อยละ 15 เช่นกัน  ในขณะเดียวกันนักออกแบบ อาจต้องปรับสัดส่วนของพื้นที่จัด  

สินค้าด้วยเหตุผลจากปัจจัยหลายประการดังต่อไปนี้  
 2.1  สินค้าชนิดนั้นท าก าไรได้มากเพียงใด 

  ในการจัดวางสินค้าหลายตราสินค้า  (Brand) จะมีค าถามว่าจะให้สัดส่วนกับตราสินค้า  

ได้มากน้อยอย่างไร ข้อพิจารณาก็คือ สินค้านั้น สามารถท าก าไรได้มากน้อยเพียงใด มียอดขายเท่าไร หาก
ตราสินค้านั้น ๆ มียอดขายมาก และความสามารถท าก าไรได้สูงก็จะครอบครองพื้นที่บนช้ันสินค้ามาก  แต่
มิได้หมายความว่าสินค้าตราอื่น  ๆ ที่มียอดขายน้อยกว่าจะถูกขจัดออกจากช้ัน  นักวางผังร้านค้า  จะต้อง
พิจารณาส่วนผสมให้มีความพอเหมาะพอดี เพือ่รักษาฐานลูกค้าที่มีความต้องการบริโภคสินค้าตราอื่น  นั้น
อยู่ หากส่วนผสมของสินค้าหลากตราสินค้ามีความลงตัวก็จะสร้างยอดขาย  และก าไรสูงสุดให้กับหมวด
สินค้า (Category) นั้นได้ 
 2.2  สินค้านั้นสามารถขายหรือหมุนเวียนได้รวดเร็ว  (Turnover) และต้องมีสินค้าคงคลัง  

(Stock) เปรียบเทียบกับยอดขายมากเพียงใด 

 สินค้าบางชนิดมียอดขายเป็นช่วงฤดูกาล เช่น เสื้อกันหนาว, ชุดว่ายน้ า สินค้าเหล่านี้
เมื่อถึงฤดูกาลจะต้องถูกจัดสรรพื้นที่ให้มากกว่าสินค้าชนิดอื่น ๆ ส่วนสินค้าบางชนิดจะต้องมีที่จัดวาง
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สินค้ามากจึงจะมียอดขายมาก เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจ าพวก ตู้เย็น เครื่องซักผ้า การจัดสรรพื้นที่
วางสินค้าก็จะต้องมีมากเช่นกัน      
                          2.3  สินค้านั้นต้องใช้พื้นที่แสดงสินค้า (Display) อย่างไร 
 การออกแบบช้ันและอุปกรณ์วางสินค้า  (Fixture) ก็มีความส าคัญต่อการใช้พื้นที่  เพราะ
สินค้าบางชนิด เช่น เสื้อผ้า สามารถแขวน และจัดแสดงได้มากกว่าการวางโชว์ไว้บนโต๊ะ  นักออกแบบจึง
ต้องพิจารณาการใช้อุปกรณ์วางสินค้า   (Fixture) ต่าง ๆ ให้เหมาะสม 

 2.4  สินค้าใดที่จะถูกเน้นเป็นพิเศษ  

 สินค้าที่จะถูกเน้นเพื่อสร้างยอดขายจะถูกจัดสรรพื้นที่ให้มากเพื่อจัดวางสินค้า มิฉะนั้น
จะไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได ้
                         2.5    สินค้าใดจะต้องใช้พื้นที่จัดแสดง เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้า 

 สินค้าที่จะเป็นตัวดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้าน และต้องการ การจัดแสดง (Display) พิเศษ 

เช่นมีหุ่นโชว ์หรือมีช้ันวางพิเศษ นักออกแบบก็จะต้องจัดสรรให้มีพื้นที่อย่างเพียงพอ 
 

3. การก าหนดต าแหน่งของแผนก  (Location of Departments) 
 สินค้าที่ถูกวางในต าแหน่งที่ดีของร้านย่อมต้องมีลูกค้าเดินผ่านมาก  และมียอดขายที่ดี แต่ใน
ความเป็นจริงแล้ว สินค้าทุกแผนกไม่สามารถอยู่ในต าแหน่ง ที่ดีทั้งหมดได้ หน้าที่ของนักออกแบบจึงต้อง
ก าหนดต าแหน่งของแผนกให้สามารถตอบสนองพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค  และขณะเดียวกันต้อง
สร้างความต่อเนื่องระหว่างแผนก เพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยมีข้อพิจารณาต่อไปนี้9 
 

 3.1  ต าแหน่งพื้นที่ที่มีความได้เปรียบ (Relative Location Advantages) 
 ต าแหน่งในร้านที่จัดว่าเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดนั้นจะขึ้นอยู่กับต าแหน่งช้ัน  (Floor Location) 
ต าแหน่งในช้ันนั้น  ๆ (Position within a Floor) และต าแหน่งของแผนกซึ่งสัมพันธ์กับทางเดิน  ทางเข้า  
หรือบันไดเลื่อน โดยทั่วไปแล้ว ช้ันที่ดีที่สุดในร้านค้าก็คือ ช้ันล่าง ซึ่งเป็นช้ันทางเข้า ส่วนช้ันอื่น  ๆ ก็จะ
มีความส าคัญน้อยลงไปตามล าดับ ดังนั้นสินค้าที่จะจัดวางอยู่ในช้ันล่างของร้านจึงเป็นสินค้าที่ประสงค์จะ
ให้ลูกค้าเข้าถึงได้โดยง่าย เช่น พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าของผู้ชายจะต้องการการเข้าถึงได้ง่าย  และสะดวก
ในการซื้อ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จึงจัดแผนกเสื้อผ้าชายให้อยู่ช้ันล่างเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า
ให้มากที่สุด 

 ต าแหน่งของแผนกในช้ันจะเป็นต าแหน่งที่ส าคัญหากตั้งอยู่ใกล้กับทางเข้า  ทางเดิน
หลัก หรือบันไดเลื่อน การก าหนดทิศทางการขึ้น-ลง ของบันไดเลื่อน  ในห้างที่มีหล ายช้ันจึงพยายามให้
ลูกค้าเดินผ่านแผนกต่าง  ๆ ให้มากที่สุด นอกจากนี้ลูกค้ามักจะมีพฤติกรรมการเดินเลี้ยวขวา  เมื่อเดินจาก
ทางเข้าพื้นที่ด้านขวาจึงนับเป็นพื้นที่ที่ดีอีกแห่งหนึ่ง 
 3.2  สินค้าที่ซื้อด้วยแรงกระตุ้น (Impulse Products) 
  สินค้าจ าพวก  เครื่องส าอาง  น้ าหอม ในห้างสรรพสินค้า  วารสารในซูเปอร์มาร์เก็ต  

เป็นสินค้าที่ลูกค้ามักจะซื้อโดยอาศัยแรงกระตุ้นจากการเห็นสินค้าที่จัดวางอยู่  สินค้าเหล่านี้จึงวางอยู่ใกล้
ทางเข้า หรือใกล้กับจุดช าระเงิน 
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 3.3  พื้นที่ที่เป็นความต้องการ/ จุดหมายการซื้อ (Demand / Destination Area) 
 สินค้าของเด็กเล่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า  มักจะอยู่ในจุดที่ห่างจากทางเข้า หรืออยู่
ช้ันบนในห้างสรรพสินค้าที่มีหลายช้ัน สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ลูกค้ามีการวางแผนการซื้อมาล่วงหน้าแล้ว 
จึงไม่ยากที่จะเดินหาแผนกที่ตนต้องการ หรือสินค้าราคาแพงบางชนิด เช่น เครื่องเสียง มักจะอยู่ในจุดที่มี
ผู้คนเดินผ่านไม่มาก เพราะลูกค้าที่มาเลือกซื้อสินค้าต้องการสมาธิในการเลือกสินค้าสูง 
 ที่เรียกกันว่าความต้องการ / จุดหมาย ก็มีที่มาจาก ความต้องการ สินค้าหรือบริการถูก
ก าหนด และตัดสินใจมาล่วงหน้า ก่อนที่จะเดินมายังพื้นที ่จุดหมาย (Demand for their products of 
services is created before customers get to their destination) 10 
 3.4  ความต้องการสินค้าตามฤดูกาล  (Seasonal Needs) 
 ห้างสรรพสินค้าบางแห่งจัดวางสินค้าประเภทเสื้อหนาวไว้ข้างชุดว่ายน้ า เมื่อถึงฤดูร้อน
พื้นที่ที่วางเสื้อหนาวจะถกูทดแทนด้วยสินค้าฤดูร้อนช่ัวคราว เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้กับสินค้าที่วางต่าง
ฤดูกาลกัน 
 3.5 คุณลักษณะทางกายภาพของสินค้า (Physical Characteristics of Merchandise) 
 สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งต้องใช้พื้นที่มากในการจัดวางสินค้ามักจะต้องอยู่ด้านใน
ของร้าน หรื อสินค้าประเภทรองเท้า ซึ่งต้องการพื้นที่ห้องเก็บสินค้าจ านวนมาก ก็จะถูกจัดวางไว้ใน
ต าแหน่งที่สามารถกั้นห้องเก็บสินค้าขนาดใหญ่ได้  
 3.6  แผนกสินค้าที่สัมพันธ์กัน (Adjacent Departments) 
 สินค้าต่างแผนกแต่มีความสัมพันธ์เสริมส่งกันจะถูกจัดให้อยู่ใกล้เคียงกัน เพือ่เพิ่ม
ยอดขาย และสร้างแรงกระตุ้นของลูกค้าเป็นการจัดวางแผนกตามพฤติกรรมการซื้อ มิใช่จัดตามแผนก เช่น 

จัดวางสินค้าประเภทเครื่องโทรสาร ใกล้กับกระดาษโทรสาร หรือจัดวางอุปกรณ์มือถือใกล้กับ
อุปกรณ์เสริม (Accessories) เป็นต้น 

 

4. ต าแหน่งการจัดวางสินค้า  (Location of Merchandise) 
 การก าหนดต าแหน่งของการจัดวางสินค้าบนช้ันวางสินค้าแต่ละช้ันในร้านจะใช้แผนผัง
สินค้าที่เรียกว่า  แพลนโนแกรม  (Planogram)11 จะเป็นไดอะแกรม  (Diagram) ที่ถูกเขียนหรือถ่ายภาพ
ขึ้นมา เพื่อให้เห็นว่าสินค้าแต่ละชนิด แต่ละตราสินค้าจะถูกจัดวางอย่างไรบนช้ัน  เป็นจ านวนสินค้ากี่กลุ่ม  

กี่ช้ิน (SKU : Stock Keeping Units) การก าหนดแพลนโนแกรมก็จะก าหนดจากยอดขายในอดีต  การท า
ก าไร  และการใช้พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพที่สุด  แพลนโนแกรมไม่เพียงแต่ก าหนดจ านวนการวางสินค้า
เท่านั้น แต่ในร้านขายเสื้อผ้า (Boutique) บางร้านอาจใช้ แพลนโนแกรมนี้  เป็นตัวก าหนดว่าสินค้าจะถูก
จัดแสดง (Display) อย่างไรด้วย 
 เป็นหน้าที่ของนักออกแบบที่จะต้องศึกษาแพลนโนแกรมจึงจะสามารถก าหนดชนิดของช้ัน
วางสินค้า และแนวทางในการจัดแสดงได้  
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รูปที่ 14  การใช้แพลนโนแกรมเป็นแนวทางในการจัดเรียงสินค้า 

 

5. การจัดวาง และแสดงสินค้า (Merchandising and Display) 
 
 5.1 เทคนิคการจัดวางสินค้า  (Merchandise Presentation Techniques) 
 เทคนิคการจัดวางสินค้าในปัจจุบันมีหลากหลายวิธีที่นักออกแบบจะสามารถเลือกใช้ 
เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อสินค้า ในการเลือกใช้เทคนิควิธีต่าง ๆ นักออกแบบ จะต้องค านึงถึงประเด็น
ต่อไปนี้ 

ประเด็นแรก    ซึ่งเป็นประเด็นที่ส าคัญที่สุด  คือ สินค้าจะต้องถูกจัดวางอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของร้าน เช่น แผนกเสื้อผ้าชายในห้างสรรพสินค้าอาจใช้เทคนิคการจัดวางแบบ
เน้นสีสันเดียวกันเพื่อภาพลักษณ์ที่ดูเป็นร้านค้าแฟชั่น (Fashion Store) แต่ส าหรับในซูเปอร์  สโตร์ (Super 
Store) การจัดวางอาจจะเน้นให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าขนาด  (Size) ของเสื้อผ้าขนาดเดียวกัน  เพื่อสะดวกใน
การเลือกซื้อ เป็นต้น 

ประเด็นที่สอง   พิจารณาถึงธรรมชาติของตัวสินค้าเอง  เช่น สินค้าประเภทกางเกงยีนส์ อาจ
ใช้วิธีการวางซ้ อนกันบนช้ันได้  เนื่องจากสินค้าไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก  แต่การโชว์ชุดกระโปรง
จะต้องใช้วิธีแขวน เพื่อให้ลูกค้าเลือกดูได้ง่าย 

ประเด็นที่สาม    ใช้หีบห่อเป็นตัวก าหนดวิธีการจัดวาง  ตัวอย่าง  เช่น ในซูเปอร์  สโตร์ 
(Super Store) การจัดวางจะเน้นการวางด้วยหีบห่อของสินค้าเองเลย เพราะการขายขายเป็นหีบห่อใหญ่ แต่
ส าหรับห้างสรรพสินค้าจะจัดวางสินค้าชนิดเดียวกันเป็นยูนิตเล็ก ๆ เป็นต้น 

ประเด็นสุดท้าย  ใช้ศักยภาพในการท าก าไรของตัวสินค้าเป็นตัวก าหนดวิธีการจัดวาง  สินค้า
ที่มีก าไรต่ า หรือมีการหมุนเวียนสูง  (Turnover) เช่น เครื่องเขียน หรือสินค้าส าหรับนักเรียน จะมีรูปแบบ
การจัดวางแตกต่างจากสินค้าที่มีราคาแพง  และสามารถสร้างผลก าไรได้มาก  เช่น เครื่องหนัง หรือ เครื่อง
เขียนราคาสูง เป็นต้น 
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 ในล าดับถัดไปจะได้อธิบายถึงเทคนิคของการจัดวาง และแสดงสินค้า ซึ่งสามารถจัดประเภทได้
ดังต่อไปนี้10 

1) การน าเสนอสินค้าที่มีแนวความคิดเดียวกัน (Idea – Oriented Presentation) 
 เป็นการจัดวางสินค้าโดยค านึงถึงรูปแบบแนวความคิดที่เป็นแนวทางเดียวกัน เช่น สินค้าแผนกเสื้อผ้าสตรี 

ที่เน้นการใช้สีสันสอดคล้องกับฤดูกาล หรือสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ที่มีแนวความคิดแบบสมัยใหม่ก็จะถูกจัด
กลุ่มให้มีความสอดคล้องกัน 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

รูปที่ 15  การจัดแสดงสินค้าที่แสดงแนวความคิดให้ลูกค้าสามารถน าไปใช้ 
 

2) การน าเสนอสินค้าที่มีรูปแบบเดียวกัน (Style / Item Presentation) 
 เป็นการจัดวางสินค้าที่มีชนิด และรูปแบบเดียวกันอยู่ด้วยกัน  ในร้านดิสเคาท์สโตร์ หรือร้าน
ขายของช า  (Grocery Store) มักใช้รูปแบบลักษณะนี้ เช่น สินค้าเสื้อหนาวจะถูกจัดวางทุกชนิด ทุกรุ่น ให้
ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ง่าย หรืออาจจัดแสดงโดยเน้นขนาด (Size) เดียวกันให้อยู่ด้วยกัน เป็นต้น 

 

 
รูปที่ 16  การจัดวางสินค้าโดยเน้นกลุ่มรูปแบบสินค้า 
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3) การน าเสนอสนิค้าที่มีสีสันเดียวกัน (Colour Presentation) 
 เป็นการจัดวางโดยน าสินค้าสีสันเดียวกันตามฤดูกาลมาจัดวางด้วยกัน  เช่น เสื้อผ้าฤดูร้อนสีสดใสจัดกลุ่ม

เดียวกัน  หรือปากกาสีแดงอยู่กลุ่มสีแดง  สีน้ าเงินอยู่กลุ่มสีน้ าเงิน  โดยแต่ละกลุ่มจะมีสินค้าหลากหลาย  

Brand รวมกัน 

 

 
รูปที่ 17  การจัดวางโดยเน้นกลุ่มสีของสินค้า 

4) การจัดสินค้าตามกลุ่มราคา (Price Lining) 
 เป็นการจัดวางสินค้าตามกลุ่มราคา เป็นการสะดวกแก่ลูกค้าที่จะเลือกซื้อสินค้าในช่วงราคาที่ตนต้องการได้

ง่าย  ตัวอย่างเช่นช้ันวางสินค้าประเภทสุรา เป็นต้น  
 

                                                       
รูปที่ 18  การจัดวางสินค้าตามกลุ่มราคา 
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5) การจัดสินค้าตามแนวตั้ง (Vertical Merchandising) 
 เป็นการจัดวางสินค้าแนวตั้ง ไม่ว่าจะด้วยช้ันติดผนัง (Wall Shelf) หรือ ช้ันวางลอยตัว 
(Gondola) เช่น แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า แผนกยีนส์ แผนกหนังสือ เป็นต้น วิธีการนี้เป็นการง่ายที่จะแบ่งแยก 
ตรา (Brand) และชนิดของสินค้ารวมถึงสีสันของสินค้าได้ และลูกค้าก็สะดวกในการเลือกซื้อสินค้าที่ตน
ต้องการโดยการมอง ขึ้น – ลง   ซ้าย – ขวา เหมือนกับการอ่านหนังสือพิมพ์ 

 
 

รูปที่ 19  การจัดวางสินค้าบนช้ันในแนวตั้ง 
 

 
รูปที่ 20  การจัดวางสินค้าด้วยการแขวนผนังในแนวตั้ง 
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6) การจัดสินค้าให้มีปริมาณมาก (Tonnage Merchandising) 
 เป็นวิธีการแสดงสินค้ารวมกันในปริมาณมาก  ๆ ลูกค้าสามารถหยิบได้ง่าย  โดยทั่วไปจะใช้
กับสินค้าที่มีการจัดรายการ  (Promotion) ทั้งนี้ในแง่จิตวิทยา  ลูกค้าจะมี ความรู้สึกว่าสินค้าที่มีการจัดวาง
เป็นกองขนาดใหญ่จะมีราคาถูก โดยวิธีนี้มักจะเห็นได้ในดิสเคาท์สโตร์หรือซูเปอร์มาร์เก็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            รูปที่ 21  การจัดวางสินค้าที่มีการจัดรายการและตั้งแสดงไว้ในปริมาณมาก  

 

7) การจัดโดยเน้นด้านหน้าของสินค้า (Frontage Presentation) 
 เป็นวิธีการจัดแสดงสินค้าให้ลูกค้าสามารถเห็นหน้าสินค้ามากที่สุด  จะเห็นวิธีการนี้ได้ในร้าน
หนังสือที่จะหันปกหนังสือออกเป็นจ านวนมาก ให้ลูกค้าได้เห็นชัดเจน เป็นวิธีการที่จะช่วยเน้นการจัดวาง
สินค้าไม่ให้ซ้ าซากน่าเบื่อ 

 
รูปที่ 22  การจัดวางหนังสือโดยเน้นด้านหน้า 
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                          รูปที่ 23  การจัดวางสินค้าโดยเน้นหน้าของหีบห่อ 

 

6. การสร้างบรรยากาศในร้าน  (Atmospherics) 
 การสร้างบรรยากาศในแง่ของการออกแบบ หมายถึง การออกแบบสภาพแวดล้อม โดย
สื่อสารผ่านการมองเห็นของลูกค้า (Visual Communications) การให้แสงสว่าง การให้สีสัน เสียงดนตรี 
หรือแม้กระทั่งกลิ่น เป็นต้น เพื่อกระตุ้นการรับรู้ และสร้างการตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ
ลูกค้าการสร้างบรรยากาศต่าง ๆ ภายในร้านมีหลักพื้นฐานดังต่อไปนี้  
 6.1 การสื่อสารผ่านการมองเห็น (Visual communications) 
  ประกอบด้วย กราฟฟิค (Graphics) และ ป้ายสัญลักษณ์  (Signs) ส่วนประกอบเหล่านี้
จะเป็นส่วนช่วยให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า เพื่อกระตุ้นยอดขาย นอกจากนี้ กราฟฟิคและ  ป้ายสัญลักษณ์  ยัง
เป็นตัวช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าในการค้นหาแผนกหรือสินค้าที่ตนต้องการ  นักออกแบบจะต้อง
ค านึงถึงหลักบางประการของการใช้กราฟฟิคและ  ป้ายสัญลักษณ์ดังนี้ 

6.1.1  กราฟฟิคและป้ายสัญลักษณ์  จะต้องมีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของร้าน               

โดยจะเป็นตัวเช่ือมโยงสินค้ากับลูกค้าเข้าด้วยกัน  สีสันของกราฟฟิคจะต้อง
สอดคล้องกับชนิดของสินค้า  และรสนิยมของลูกค้า  เช่น กราฟฟิคที่มีสีสัน
สดใส ส าหรับแผนกสินค้าวัยรุ่น สีโทนอบอุ่นส าหรับสินค้าอาหาร เป็นต้น 

6.1.2   กราฟฟิคและป้ายสัญลักษณ์จะต้องสามารถให้ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการสื่อสาร               
กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่การใช้ข้อความ ขนาด และรูปแบบตัว  

        อักษร 
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6.1.3   ใช้กราฟฟิคและป้ายสัญลักษณ์  ในฐานะเป็นองค์ประกอบสินค้า  (Props) เช่น  

แผนกผลไม้ในซูเปอร์มาร์เก็ต  กราฟฟิครูปผลไม้ขนาดใหญ่สีสันสดใส  ดูสด
สะอาด จะเสริมส่งสินค้า และกระตุ้นแรงซื้อจากลูกค้าได้ 

6.1.4   การออกแบบกราฟฟิคและป้ายสัญลักษณ์จะต้องให้มีความคงทน และคงความ
ใหม่ สดใสเสมอ 

6.1.5  ให้มีปริมาณป้ายสัญลักษณ์ที่เหมาะสม  การใช้ป้ายประชาสัมพันธ์  (Banner) 
จ านวนมากเกินไปติดในร้าน ท าให้ขาดความน่าสนใจ และถูกลูกค้าละเลยการ
อ่านไปได้ 

6.1.6 งานกราฟฟิคและป้ายสัญลักษณ์จะต้องมีการให้แสงสว่าง เพื่อเน้นให้เกิดความ   
สวยงามและน่าสนใจ 

 
รูปที่ 24  การใช้ภาพกราฟฟิคที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของร้าน 

                     
รูปที่ 25  การใช้ป้ายสัญลักษณ์เพื่อให้ข้อมูลของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า 
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 6.2 การให้แสงสว่าง (Lighting) 
 การให้แสงสว่างที่เหมาะสมในร้านค้าจะช่วยเพิ่มบรรยากาศแก่ตัวสิ นค้า และการจัดแสดง  

(Display) การให้แสงสว่างที่ดียังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์แก่ร้านค้าอีกทางหนึ่ง  ทั้งยังช่วยสร้าง  ธีม
(Theme) ของร้านค้าได้ เช่น การให้แสงสว่างที่ดูเป็นร้านเอนเตอร์เทนเมนท์  (Entertainment)  รู้สึกสงบ  

รู้สึกสดใส หรือรู้สึกสนุกสนาน เป็นต้น 

 6.3 การให้สี (Colour) 
 การให้สีสันร้านค้ามีผลในด้านจิตวิทยา  เช่นเดียวกับการให้แสงสว่าง  สีสันสามารถ
สร้างบรรยากาศ  และอารมณ์ความรู้สึกแก่ลูกค้า  โดยผ่านการใช้จิตวิทยาของสี  อาทิ สีโทนร้อน  หรือสี
โทนเย็น เป็นต้น 

 การใช้สีโทนร้อนในร้านค้าจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจ  และดึงดูดลูกค้า ในทางตรงข้าม  

สีโทนเย็นจะให้ความรู้สึกสงบ เยือกเย็น และมีความสุข ดังนั้นนักออกแบบควรเลือกใช้สีโทนเย็นส าหรับ
ร้านค้าที่ต้องการความสงบ และดูหรูหรา และใช้สีโทนร้อนส าหรับร้านที่ต้องการความตื่นเต้น  เช่น ร้าน 

บริการอาหารจานด่วน (Fast Food) ร้านขายเครื่องกีฬา เป็นต้น 

 6.4 การใช้เสียงดนตรี (Music) 
 ดนตรีเป็นตัวช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของร้านได้ดีอีกสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากแสงสว่าง  
และสีสัน การใช้ดนตรีมาประกอบบรรยากาศของร้านที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายจะช่วยให้ลูกค้ามีความ
เพลิดเพลินในการใช้บริการของร้าน  ในปัจจุบัน เราจะพบว่าร้านค้าต่าง  ๆ ได้น าดนตรีมาใช้ประกอบ
บรรยากาศของร้านอย่างแพร่หลาย  

 6.5 การใช้กลิ่น (Scent) 
 การสร้างบรรยากาศด้วยกลิ่นเป็นองค์ประกอบส าคัญอีกอย่างหนึ่งในการกระตุ้น
อารมณ์ของผู้บริโภค เราจะพบว่าลูกค้าเกิดความรู้สึกอยากเข้ามาดื่มกาแฟในร้านกาแฟ  โดยได้กลิ่ นกาแฟ
มากกว่าการได้มองเห็นร้าน  การใช้กลิ่นกระตุ้นผู้บริโภคมักใช้กับร้านอาหาร  ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี ่ร้าน
ขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกลิ่น   เช่น  เทียนหอม  ธูปหอมหรือในธุรกิจสปาที่นิยมให้มีกลิ่นของน้ ามันหอม
ตลบอบอวลในร้าน เพื่อกระตุ้นความสนใจจากลูกค้า 
 

ด้านการบริหาร  หรือการปฏิบัติการ (Practicality) 
 

 ปัจจัยสองด้านที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว  ได้แก่ ด้านพฤติกรรม และด้านสุนทรีภาพ จะไม่สามารถ
ท าให้ร้านค้าปลีกประสบความส าเร็จได้เลยหากขาดเสียปัจจัยด้านสุดท้าย  คือ การปฏิบัติการให้ทั้งสอง
ปัจจัยดังกล่าวเป็นผล  นักออกแบบอาจจะไม่ได้มีส่วนร่ว มโดยตรงกับการบริหารจัดการ  แต่ผลของการ
ออกแบบอาจท าให้ปัจจัยด้านนี้ประสบความส าเร็จมาก  หรือน้อยได้เช่นกัน  การจัดการให้ร้านค้าปลีกที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบให้ประสบความส าเร็จ สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี ้
 

1. ร้านค้าปลีกจะต้องสร้างต าแหน่ง   (Position) ของร้านค้า  และตอบสน องกลุ่มเป้าหมายได้
นักออกแบบจะต้องออกแบบให้ภาพลักษณ์ของร้านค้าตรงกับรสนิยม บุคลิกภาพ ของลูกค้า
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กลุ่มเป้าหมาย เช่น วัยรุ่น ชาย หรือ หญิง เป็นต้น และขณะเดียวกันยังต้องศึกษาทิศทางความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย  

2. การบริหารจัดการร้านค้าปลีกสมัยใหม่จะต้องค านึงถึงประสบการณ์ของลูกค้า (Customer 
Experience)13

 ที่มีต่อร้านค้าปลีก ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ Sense  Feel  Think  Act  Relate 
สัมผัส (Sense) เป็นความรู้สึกของผู้บริโภคที่รับรู้ผ่านการเห็น ได้ยิน สัมผัส 

ลิ้มรส และได้กลิ่น นักออกแบบสามารถออกแบบร้านค้าให้มี
ความแตกต่างด้วยหลักความรู้สึกได ้

ความรู้สึก (Feel)  เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ภายใน ที่ผู้บริโภคสามารถ
รู้สึกถึงความสุข ความภาคภูมิใจที่ได้มาใช้บริการ 

การคิดค านึงถึง (Think) เป็นการกระตุ้นผู้บริโภคให้คิดค านึงถึง และมาใช้บริการ 
การกระท า (Act)                           เป็นประสบการณ์ที่มีผลต่อผู้บริโภคในแง่การเปลี่ยนวิถีชีวิต  
                                                     ประสบการณ์ทางร่างกาย และแสดงออกผ่านการกระท า 
การเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ (Relate) เป็นการกระตุ้นใหผู้้บริโภครับรู้ถึงประสบการณ์ทั้งหมดที่ได ้     
                                                      กล่าวมาข้างต้น 
 

 ในแง่การบริหารจัดการถึงแม้นักออกแบบจะมีส่วนร่วมไม่มาก เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่แล้ว
เป็นเรื่องการตลาด การบริหาร แต่นักออกแบบต้องตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึ่งที่น าพาให้กลยุทธ์ทางการ
จัดการทั้งหลายประสบความส าเร็จได้  
 

ทิศทางการออกแบบร้านค้าปลีกในอนาคต 
 

 ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจค้าปลีกจะยังคงมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต ใน
ฐานะนักออกแบบควรจะตระหนักถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับการออกแบบ  

 ความเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งที่นักออกแบบจะต้องประสบในอนาคตก็คือ ร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ ๆ 
ที่จะเกิดขึ้นอย่างมากมายเช่นในอดีตและปัจจุบัน ดังนั้น รูปแบบการออกแบบจะต้องสามารถตอบสนองกับ
วัตถุประสงค์ใหม่ ๆ เช่น รูปแบบสินค้าและบริการ กลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายและมีความต้องก ารมาก
ขึ้น อีกทั้งยังต้องออกแบบโดยใช้พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลิตภาพให้มากขึ้น เนื่องจากร้านค้า
ปลีกในอนาคตจะมีขนาดเล็กลง  ด้วยเหตุผลในด้านต้นทุนของร้านค้าเอง และด้วยขนาดของศูนย์การค้าที่
จะมีขนาดเล็กลงด้วย 
 ในแง่ทิศทางของสไตล์ (Style) การออกแบบ จะต้ องตอบสนองวิถีชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภค
มากขึ้น ร้านค้าปลีกจะมีความทันสมัย ทันแฟชั่น และทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงใหม่ทางด้าน
เทคโนโลย ี
 ความเปลี่ยนแปลงของทิศทางการออกแบบนี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว นักออกแบบต้องเน้นการท างาน
ที่สามารถให้สไตล์ที่ท าการออกแบบไว้ สามารถตอบสนองเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ 
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บทสรุป 
 
 การออกแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่ นักออกแบบจะต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบ 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรม ด้านสุนทรียภาพ และด้านการบริหารจัดการ โดยด้านพฤติกรรมจะเป็น
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ด้ านสุนทรียภาพจะศึกษาทฤษฎี และเทคนิควิธีการออกแบบร้านค้าให้
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ด้านสุดท้าย คือ การบริหารจัดการ เป็นการบริหารจัดการ โดยน า
ความรู้ด้านการออกแบบเข้าไปผสมผสาน เพื่อให้การบริหารร้านค้าปลีกสมัยใหม่ประสบความส าเร็จ  
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