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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

กำรอ่ำนหนังสือ นับว่ำเป็นกำรใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ เพรำะหนังสือสำมำรถให้ประโยชน์
หลำยด้ำน เช่น ให้ควำมรู้ควำมบันเทิง ค้นพบงำนอดิเรก พบวิธีกำรแก้ปัญหำ ได้รับประสบกำรณ์ 
ใหม่ ๆ จำกผู้เขียนหนังสือ เป็นทำงลัดท ำให้ไม่ต้องท ำในส่ิงผิดพลำดท่ีผู้อื่นเคยท ำมำแล้ว ซึ่งจะ
สำมำรถค้นพบส่ิงเหล่ำนี้ได้จำกกำรอ่ำนบทควำมท่ีดี ซึ่งในปัจจุบันนอกจำกหนังสือต ำรำเรียน ยังมี
หนังสือเกร็ดควำมรู้เฉพำะด้ำนหนังสือนวนิยำย หรือกำร์ตูนท่ีให้ควำมรู้ ผุดขึ้นมำอย่ำงมำกมำย ท ำให้
ร้ำนหนังสือเป็นแหล่งหมุนเวียนของคนท่ีต้องกำรหำควำมรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

ร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เปิดด ำเนินกำรมำต้ังแต่ พ.ศ. 2517 คือเปิดบริกำรมำกกว่ำ  
40 ปี ซึ่งเป็นร้ำนหนังสือท่ีมีสำขำมำกถึง 506 สำขำเพื่อให้ครอบคลุมต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ  
โดยแนวคิดกำรเปิดสำขำใหม่ ๆ มำจำกกำรลองผิดลองถูกของกลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทจึงท ำให้ได้รู้ว่ำ  
คนท่ีจะเข้ำร้ำนหนังสือนั้นมำจำกควำมสะดวกสบำยในกำรพบเห็น ท ำให้สำขำต่ำง ๆ ของร้ำนหนังสือ 
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จะอยู่ตำมซูเปอร์มำร์เก็ต และห้ำงสรรพสินค้ำ รวมทั้งยังมีผู้ท่ีสนใจเป็นตัวแทน
จ ำหน่ำยหนังสือของซีเอ็ดบุ๊ค เช่น B2S ศูนย์หนังสือแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ร้ำนหนังสือ 
ดวงกมล Double A Book Tower ฯลฯ 

ร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เป็นร้ำนขำยหนังสือครบวงจรมีท้ัง นิตยสำร วำรสำร หนังสือ
แบบเรียน หนังสือกำร์ตูน หนังสือเสริมทักษะส ำหรับเด็ก รวมท้ังยังเปิดให้เช่ำพื้นท่ีในร้ำนแก่
ส ำนักพิมพ์ต่ำง ๆ เพื่อจ ำหน่ำยหนังสือต่อผู้ท่ีสนใจ ท ำให้มีผู้ท่ีสนใจหรือรักกำรอ่ำน ทุกเพศ ทุกวัย 
เข้ำมำซื้อหนังสือเป็นจ ำนวนมำก และยังจ ำหน่ำยอุปกรณ์น ำทำง GPS อุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อเป็น
ช่องทำงรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำมำกขึ้น 

จุดขำยของร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ คือ กำรมีจ ำนวนสำขำท่ีมำกพอ และสำมำรถ 
พบเห็นได้ง่ำยตำมห้ำงสรรพสินค้ำและจะมีหนังสือเสริมควำมรู้ หนังสืออ่ำนเล่นท่ีมีเกร็ดควำมรู้  
ซึ่งผู้ปกครองหรือเด็กนักเรียน นักศึกษำท่ีต้องกำรหำควำมรู้นอกเหนือจำกท่ีโรงเรียนสำมำรถมำหำซื้อ
ได้มีต้ังแต่หนังสือเสริมเกร็ดควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ ฯลฯ มีกำรจัดอันดับ
หนังสือขำยดี และหนังสือแนะน ำไว้ใกล้ ๆ กับจุดช ำระเงิน เพื่อท่ีลูกค้ำจะสำมำรถพบเห็นหนังสือได้
ง่ำยข้ึนมีกำรจัดแบ่งแยกหมวดหมู่ของหนังสือไว้ โดยหนังสือท่ีเป็นรำยได้หลักคือ หนังสือท่ีเกี่ยวกับ
เด็ก เช่น หนังสือกำร์ตูนเสริมควำมรู้ หนังสือติวข้อสอบต่ำง ๆ และพจนำนกุรม 

จำกสโลแกนของบริษัทท่ีว่ำ “เรำมุ่งมั่นท่ีจะท ำให้คนไทยเก่งขึ้น” จำกวิสัยทัศน์ “บริษัทจะ
เป็นผู้น ำ ในกำรท ำให้คนไทยหำควำมรู้ได้ง่ำยข้ึน และสะดวกขึ้น” และภำรกิจของบริษัทว่ำด้วย 
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“บริษัทจะด ำเนินธุรกิจท่ีเอื้ออ ำนวยต่อกำรศึกษำหำควำมรู้ในสำขำท่ีจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ  
จะด ำเนินธุรกิจท่ีจะท ำให้คนไทยเก่งขึ้น โดยพัฒนำขึ้นเป็นธุรกิจท่ียั่งยืน มีกำรเติบโตต่อเนื่องท่ีสูงกว่ำ
ค่ำเฉล่ียของอุตสำหกรรม เป็นบริษัทตัวอย่ำงท่ีดี สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนท่ีเป็นประโยชน์ และเป็นท่ี
ยอมรับในวงกว้ำง พนักงำนมีควำมสุข และสำมำรถให้ผลตอบแทนกำรลงทุนท่ีน่ำพึงพอใจในระยะ
ยำว” บริษัทจึงต้องขยำยร้ำนค้ำเครือข่ำยร้ำนค้ำออกไปท่ัวประเทศ กำรออกแบบร้ำนหนังสือท่ีช่วย
สร้ำงควำมสะดวกสบำยในกำรจับจ่ำยซื้อหนังสือ เป็นส่ิงส ำคัญท่ีจะช่วยเสริมให้ภำพลักษณ์ของร้ำนค้ำ
ดีขึ้น 

จำกแนวคิดเกี่ยวกับกำรสร้ำงเอกลักษณ์ขององค์กร หำกองค์กรสำมำรถบริหำรจัดกำร 
ควบคุมกำรใช้เอกลักษณ์องค์กรไปในทิศทำงเดียวกัน น ำมำออกแบบ ตกแต่ง และจัดผังร้ำนค้ำ 
ผู้บริโภคย่อมมีโอกำสท่ีจะเกิดควำมประทับใจในแบรนด์มำกขึ้น ดังนั้นจึงควรศึกษำเอกลักษณ์องค์กร
และน ำมำใช้สร้ำงเอกลักษณ์ของร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ใหแ้ตกต่ำงจำกร้ำนหนังสืออื่น ๆ 
เหมำะสมกับกำรใช้งำนเพื่อก ำหนดเป็นลักษณะกำรจัดวำงแผนผังร้ำนค้ำท่ีเหมำะสมและมีเอกลักษณ์ 

ปัจจุบันมีร้ำนขำยหนังสือมำกมำยหลำยแบรนด์ เช่น นำยอินทร์ B2S ดอกหญ้ำ ซึ่งร้ำนค้ำ
เหล่ำนี้มีสินค้ำใกล้เคียงกับร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ มีกำรจัดวำงสินค้ำประเภทหนังสือคล้ำยกัน
โดยมีควำมแตกต่ำงกันท่ีร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์จะเน้นปริมำณหนังสือให้มำกท่ีสุด โดยขำดกำร
ค ำนึงถึงควำมง่ำยต่อกำรหำสินค้ำก่อให้เกิดปัญหำกำรหำสินค้ำไม่เจอ ต่ำงกับร้ำนหนังสืออื่น ๆ ท่ีมี
กำรจัดวำงหนังสือให้ง่ำยต่อกำรค้นหำ และผลจำกกำรท่ีเน้นปริมำณหนังสือให้มำกท่ีสุด ส่งผลให้เกิด
ควำมคับแคบในด้ำนทำงสัญจร เนื่องจำกสินค้ำประเภทหนังสือเป็นสินค้ำท่ีต้องใช้เวลำในกำร
พิจำรณำก่อนซื้อ ผู้บริโภคมักจะเปิดหนังสืออ่ำนเพื่อพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมในกำรเลือกซื้อสินค้ำ 
ส่งผลให้เกิดควำมแออัด ผู้ท่ีเลือกสินค้ำอำจจะถูกรบกวนโดยผู้ท่ีสัญจรไปมำ 

ปัญหำทำงด้ำนส่ือสมัยใหม่ ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ำมำมีบทบำทมำกขึ้นในชีวิตประจ ำวัน 
ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนไป ท ำอ่ำนหนังสือน้อยลงหรือสำมำรถหำอ่ำนได้ในอินเทอร์เน็ต 
โดยมีอุปกรณ์ท่ีมีควำมเอื้ออ ำนวยต่อกำรใช้งำน เช่น Tablet Smart Phone ซึ่งเรำสำมำรถพบว่ำ
กลุ่มผู้บริโภคใช้งำนอุปกรณ์เหล่ำนี้ไปกับ App เกมส์ Facebook  Youtube Twitter ตอบอีเมลล์ 
เข้ำเว็ปไซต์ โปรแกรมแชทต่ำง ๆ กำรจัดผังร้ำนท่ีส่งเสริม หรือสร้ำงควำมสะดวกสบำยให้ผู้บริโภค  
จะมีส่วนช่วยในกำรดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้ำมำซื้อสินค้ำมำกขึ้น 

ปัญหำทำงด้ำนควำมสะดวกสบำยในกำรเข้ำใช้พื้นท่ี เนื่องมำจำกวิสัยทัศน์ขององค์กร  
จึงท ำให้ร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เปิดให้บริกำรอยู่ตำมห้ำงสรรพสินค้ำ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดควำม
สะดวกในกำรจับจ่ำยสินค้ำ แต่ทำงห้ำงสรรพสินค้ำมีกำรแบ่งหมวดหมู่ของร้ำนค้ำไว้เช่นกัน ท ำให้ร้ำน
หนังสือภำยในห้ำงสรรพสินค้ำเปิดบริกำรอยู่ใกล้เคียงกันโดยท่ีร้ำนหนังสือเหล่ำนี้มีประเภทสินค้ำท่ี
ใกล้เคียงกัน  
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ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดควำมเข้ำใจผิดหรือผู้บริโภคสำมำรถเข้ำใช้บริกำรร้ำนหนังสือใดก็ได้ กำรสร้ำง
ควำมสะดวกสบำยในกำรเข้ำใช้พื้นท่ีใหร้้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จึงมีประโยชน์ต่อองค์กรทำงด้ำน
ยอดจ ำหน่ำยสินค้ำ สร้ำงควำมมั่นคงให้แก่องค์กรเพื่อด ำเนินตำมวิสัยทัศน์ขององค์กรสืบไป 

 
1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 

1.2.1 กำรจัดผังท่ัวไปของร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์มีลักษณะเป็นอย่ำงไร 
1.2.2 กำรจัดผังร้ำนในปัจจุบันของร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์มีอุปสรรคในกำรใช้

ประโยชน์ อย่ำงไร 
1.2.3 แนวทำงกำรปรับปรุงผังร้ำนท่ีเหมำะสมต่อผู้ท่ีเข้ำมำใช้สถำนท่ีของร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊ค 

เซ็นเตอร์ควรเป็นอย่ำงไร 
 
1.3 จุดประสงค์กำรวิจัย 

1.3.1 เพื่อศึกษำลักษณะรูปแบบกำรจัดผังของร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
1.3.2 เพื่อศึกษำถึงปัญหำและอุปสรรคสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊ค 

เซ็นเตอร์ในปัจจุบัน 
1.3.3 เพื่อเสนอแนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบผังร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ท่ีเหมำะสมต่อผู้ท่ี

เข้ำมำใช้สถำนท่ี 
 
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 

กำรจัดผังพื้นท่ีภำยในของร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์มุ่งเน้นศึกษำข้อมูลในด้ำนปัญหำใน
กำรเข้ำใช้งำนของร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เพื่อน ำผลท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดกำร
จัดรูปแบบร้ำนค้ำ เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์องค์กรและลดปัญหำท่ีเกิดขึ้นภำยในพื้นท่ี โดยมีขอบเขต
กำรศึกษำดังนี้ 

1.4.1 แนวควำมคิดกำรใช้ตรำสัญลักษณ์ท่ีส่ือถึงองค์กรกับงำนออกแบบภำยใน 
1.4.2 กำรออกแบบร้ำนค้ำปลีก 
1.4.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรรับรู้สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ 
1.4.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรรับรู้สภำพแวดล้อม 
1.4.5 ขอบเขตด้ำนสถำนท่ี 
1.4.6 ขอบเขตด้ำนกลุ่มตัวอย่ำง 
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1.5 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1.5.1 ทรำบถึงข้อดีและข้อเสียของผังร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ในปัจจุบัน 
1.5.2 ทรำบถึงแนวทำงท่ีเหมำะสมในกำรจัดผังร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
1.5.3 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดผัง

ร้ำนค้ำต่อไปในอนำคต 
 

1.6 กรอบกำรวิจัย 
 
ภำพท่ี 1.1: กรอบกำรวิจัย 

 
 
1.7 ค ำนิยำมศัพท์ท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 ผู้ท่ีเข้ำมำใช้พื้นท่ี หมำยถึง กลุ่มลูกค้ำท่ีเข้ำมำใช้พื้นท่ี ไม่ว่ำจะมำซื้อสินค้ำ หรือมำติดต่อเรื่อง 
ใด ๆ ก็ตำม รวมไปถึงพนักงำนให้บริกำรของร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
 ร้ำนขำยหนังสือครบวงจร หมำยถึง ธุรกิจหนังสือท่ีท ำท้ังขำยปลีกและขำยส่ง คือมีหน้ำร้ำน  
มีกำรจัดจ ำหน่ำยหนังสือให้กับร้ำนหนังสือท่ัวประเทศ นอกจำกนี้ยังมีอุปกรณ์กำรเรียนและอุปกรณ์
ประกอบกำรศึกษำด้วย 
  ร้ำนหนังสือซีเอ็ดฯ หมำยถึง ร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เป็นร้ำนหนังสือท่ีมีจ ำนวนสำขำ
มำกถึง 506 สำขำ จ ำหน่ำยหนังสือเรียน หนังสือเสริมควำมรู้ นิตยสำร เครื่องเขียน และอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวกับกำรเรียน เช่น เป้ กระเป๋ำ ของเล่นเสริมทักษะ ฯลฯ 
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 สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ หมำยถึง ส่ิงต่ำง ๆ ท่ีอยู่ในร้ำนหนังสือซีเอ็ดฯ ท่ีมีผลกระทบต่อ
ผู้ท่ีเข้ำมำใช้พื้นท่ี 



บทท่ี 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมทฤษฎี บทความและแนวความคิด ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบร้านหนังสือ 
ซึ่งมาจากการศึกษาข้อมูลทางรายงาน เอกสาร วารสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็น 4 
หัวข้อหลัก ได้แก่ 
 2.1 ประวัติและนโยบายของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
 2.2 ทฤษฎีการจัดผังร้านหนังสือและการออกแบบร้านหนังสือ 
 2.3 จิตวิทยาการรับรู้ของมนุษย์และความต้องการของมนุษย ์
 2.4 ผังพื้นปัจจุบันของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  
 
2.1 ประวัติและนโยบายของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

2.1.1 ประวัติขององค์กร SE-EDUCATION Public Company Limited และร้านหนังสือ 
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2517 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 99,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดําเนินธุรกิจ 
ท่ีเอื้ออํานวยต่อการศึกษาหาความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคนไทย ในสาขาท่ีจําเป็นต่อ
การพัฒนาประเทศ โดยกลุ่มผู้ลงทุนท้ังหมดเป็นวิศวกรไฟฟ้า ซึ่งต่างก็เคยมีประสบการณ์ในการดําเนิน
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในขณะท่ีเป็นนิสิตมาแล้วและตระหนักดีว่าประเทศไทยยังขาดแคลนการ
พัฒนาส่ือความรู้วิชาการอยู่มาก บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ก่อต้ังมานาน 26 ปี เป็น
สํานักพิมพ์ท่ีเน้นการผลิตหนังสือวิชาการรายเดียวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับ
อนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในภาคอุตสาหกรรมบริการกลุ่ม
ธุรกิจหลัก ส่ือประชาสัมพันธ์หมวดธุรกิจย่อยส่ิงพิมพ์ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2534 และบริษัทฯแปลงสภาพเป็น
บริษัทมหาชน เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2536 
  บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) มีช่ือภาษาอังกฤษว่า SE-EDUCATION PUBLIC 
COMPANY LIMITED โดยคําว่า SE-EDUCATION เป็นคําย่อมาจากคําเต็มว่า Science, 
Engineering and Education ปัจจุบันชื่อเรียกส้ัน ๆ  ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันแพร่หลายคือ  
ซีเอ็ด (SE-ED) 
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โลโก้และสีของบริษัท 
เนื่องจากกลุ่มผู้ก่อตั้งเป็นวิศวกรไฟฟ้า โลโก้ (เครื่องหมาย) ของซีเอ็ด จึงเป็นรูปคล่ืน 

ทางไฟฟ้าท่ีสะท้อนถึงวิทยาการท่ีทันสมัย และมีความต่อเนื่องของการดําเนินงานอย่างไม่ส้ินสุด โลโก้
นี้เป็นรูปท่ีเห็นจากจอภาพของออสซิลโลสโคป (เครื่องดูรูปคล่ืนไฟฟ้า) เมื่อนําคล่ืนทางไฟฟ้า 2 
ความถ่ีมาป้อนเข้าทางแกนนอนและแกนต้ังของเครื่องออสซิลโลสโคป โดยคล่ืนหนึ่งมีความถ่ีหนึ่งเป็น 
1.5 เท่าของอีกความถ่ีหนึ่ง วงกลมล้อมรอบคือขอบของจอภาพสีหลักของโลโก้ของซีเอ็ด คือ พื้นสี
แดง เส้นรูปคล่ืนเป็นสีขาว ตัวอักษรช่ือซีเอ็ด เป็นสีน้ําเงินอมม่วง หรือสีดํา โดยอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามลักษณะของสีพื้นภายนอก ดังนั้น สีหลักท่ีใช้ในการออกแบบตกแต่งต่าง ๆ  จะประกอบด้วยสีแดง
ขาว และน้ําเงินอมม่วง เป็นหลัก 

 
ภาพท่ี 2.1: ตราสัญลักษณ์ SE-ED Book Center 
 

 
 

ท่ีมา: บล็อกการตลาดดิจิตอล. (2558) สืบค้นจาก http://blog.accesstrade.in.th/wp-  
       content/uploads/2015/05/5676B17-C99D857-FAA665B.jpg. 
 

ท่ีต้ังสํานักงาน 
 1) ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายผลิตหนังสือและวารสาร, ฝ่ายจัดจําหน่าย และการตลาด  
เลขท่ี 800/30, 43-45 ซอยตระกูลสุข ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 248-
6280-9 โทรสาร 246-5999  
 2) สํานักงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และคลังสินค้าจัดส่ง  
เลขท่ี 46/45-50 ช้ัน 7,8,10 และ ช้ัน11 อาคารเนช่ัน หมู่ 10 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร. 751-4175 โทรสาร 751-4188 

ทุนจดทะเบียน 
500 ล้านบาท เรียกชําระแล้ว 210.99 ล้านบาท 

 
 

http://blog.accesstrade.in.th/wp-
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ประเภทและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจการเผยแพร่ความรู้ โดยเนินในด้านการ

พัฒนาความรู้ความสามารถของคนไทย ในสาขาท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ในปัจจุบัน บริษัทฯ
เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายวารสารและหนังสือเชิงวิชาการ โดยเป็นผู้นําตลาดในสาขาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่น ๆ หนังสือส่งเสริมเยาวชน หนังสือการบริหาร/ การจัดการ 
และหนังสือพัฒนาตนเอง ลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ (ลักษณะของรายได้) สามารถแยกเป็น 
4 ลักษณะ ดังนี้ 

1) ผลิตและจําหน่ายวารสารและหนังสือเชิงวิชาการ และเป็นผู้จัดจําหน่ายหนังสือ 
เชิงวิชาการให้หน่วยงานและสํานักพิมพ์อื่น เพื่อจําหน่ายให้กับร้านหนังสือท่ัวประเทศ  

2) จําหน่ายวารสารและหนังสือในลักษณะขายปลีก ผ่านร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ซึ่ง 
เป็นร้านหนังสือของบริษัทฯ 

3) รับจ้างโฆษณา เพื่อจัดลงในวารสารรายเดือน 7 ฉบับท่ีบริษัทฯผลิตขึ้น 
4) รับจ้างพิมพ์จําหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์จําหน่ายอุปกรณ์ท่ี 

ใช้ในธุรกิจร้านหนังสือ และรายได้อื่น ๆ  
ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ผลิตภัณฑ์ท่ีสําคัญของบริษัทฯ มีดังนี้ 
1) หนังสือเชิงวิชาการ ปัจจุบันบริษัทฯเป็นผู้ผลิตหนังสือเชิงวิชาการรายใหญ่ของ 

ประเทศ โดยเป็นผู้นําตลาดในสาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์  วิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่น ๆ  
หนังสือส่งเสริมเยาวชน และหนังสือการบริหาร/ การจัดการ และหนังสือการพัฒนาตนเอง 

2) วารสารเชิงวิชาการรายเดือน ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตวารสารรายเดือน 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจํานวน 7 ฉบับ ดังนี้ 

2.1) วารสารเซมิคอนดัคเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เน้นหนักด้านการให้ความรู้ใน 
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวารสารด้านเทคโนโลยีท่ีมีจํานวนหน้าโฆษณามากท่ีสุด เริ่มออกจําหน่าย
ต้ังแต่ปี 2517  

2.2) วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ เน้นหนักด้านการให้ความรู้ในสาขา 
ไมโครคอมพิวเตอร์ เริ่มออกจําหน่ายต้ังแต่ปี 2526  

2.3) วารสาร UpDATE (เดิมช่ือวารสารรู้รอบตัว) เน้นหนักด้านการให้ 
ความรู้ในเรื่องท่ีแปลกใหม่ทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีน่าสนใจ แก่ผู้ต้องการพัฒนา
ตนเอง และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน เริ่มออกจําหน่ายต้ังแต่ปี 2521 

2.4) วารสาร Hobby Electronics (เดิมช่ือวารสารอิเลคทรอนิกส์ 
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สมัครเล่น) เน้นหนักด้านการให้ความรู้ด้าน อิเล็กทรอนิกส์แก่เยาวชน และประชาชนท่ัวไปท่ีเริ่มสนใจ 
เริ่มออกจําหน่ายต้ังแต่ต้นปี 2534  

2.5) วารสาร MICROCOMPUTER USER เน้นหนักด้านการให้ความรู้ใน 
สาขาไมโครคอมพิวเตอร์ แก่ผู้ใช้งานท่ัวไป เริ่มออกจําหน่ายต้ังแต่ปลายปี 2536  

2.6) วารสาร Industrial Technology Review เน้นหนักด้านให้ความรู้ด้าน 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แก่วิศวกรโรงงาน และผู้ใช้งานท่ัวไป เริ่มออกจาหน่ายต้ังแต่กลางปี 2537  

2.7) วารสาร Internet Magazine เน้นหนักด้านการให้ข้อมูลและวิธีการ 
เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต แก่คนท่ัวไป เริ่มออกจําหน่ายต้ังแต่กลางปี 2539  

ร้านหนังสือซีเอ็ดฯ แบ่งลักษณะของลูกค้าตามประเภทของธุรกิจ ได้ดังนี้  
 1) ธุรกิจขายส่งหนังสือและวารสารลูกค้าได้แก่ ร้านหนังสือรายย่อยและรายใหญ่ท่ัว 
ประเทศ รวมถึงสถาบันการศึกษา และห้องสมุด 

2) ธุรกิจขายปลีกหนังสือและวารสาร เป็นการขายผ่านสาขาร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  
ซึ่งเน้นการเป็นศูนยร์วมส่ือความรู้ความบันเทิง สําหรับครอบครัวและคนทํางาน 

3) ธุรกิจโฆษณาในวารสารของบริษัทฯ กลุ่มลูกค้าเป็นท้ังบุคคลธรรมดา ห้างร้าน 
บริษัท ท่ีทําธุรกิจเกี่ยวข้องสอดคล้องกับประเภทของวารสารนั้นผลของฤดูกาลท่ีกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบของฤดูกาล คือ ในเดือนมิถุนายนและเดือน
พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงเปิดภาคการศึกษา เพราะหนังสือของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งเป็นแบบเรียนหรือใช้
ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะมียอดจําหน่ายท่ีสูงขึ้นมาก บางกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีอาจเป็นของขวัญปี
ใหม่ได้จะมียอดจําหน่ายสูงขี้นในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 

การผลิตหรือการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจําหน่ายการส่ังพิมพ์แต่ละครั้งนั้น จะมีการ 
ส่ังจํานวนการผลิต ให้สอดคล้องกับปริมาณการขายท่ีเกิดขึ้นในแต่ละปีตามความต้องการของตลาด 
โดยเน้นประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังให้มีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าดีขึ้น ในปี 2542 
กําลังการผลิตได้เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากบริษัทจะเน้นทําการผลิตหนังสือท่ีตลาดมีความต้องการ เช่น 
หนังสืออ้างอิง ประเภท Dictionary เป็นต้น ในปี 2541 กําลังการผลิตลดลงมากด้วยเหตุท่ีบริษัทฯ 
ยังคงเน้นการผลิตเฉพาะสินค้าท่ีมีความต้องการของตลาดเพียงพอท่ีจะทํากําไรเหมาะสมได้เท่านั้น
และอยู่ในทิศทางของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมีการชะลอตัว จึงส่งผลให้บริษัทฯ ลดการผลิตเพื่อปรับปรุง
ให้มีความสอดคล้องกัน 

2.1.2 กลยุทธทางการตลาด 
บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจหนังสือเชิงวิชาการประเภท How-to มาตลอด  และมีภาพพจน์ 

ท่ีดีในฐานะผู้นําทางด้านหนังสือและวารสารเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีรายใหญ่ของประเทศ 
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จุดเด่นในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ 
1) บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการวางแผนสร้างและคัดเลือกหนังสือ ซึ่งเป็นสินค้า 

หลักของบริษัทฯให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด จึงทําให้หนังสือของบริษัทฯ ท่ีออกจําหน่าย
มีวงจรชีวิตอยู่ในตลาดยาวนานมาก และสามารถทํากําไรในระยะยาวให้กับบริษัทฯ ได้ 

2) บริษัทฯ เน้นคุณภาพเป็นหลัก ท้ังในด้านการคัดเลือกต้นฉบับท่ีจะนํามาพิมพ์ 
ความถูกต้องในการผลิต การจัดวางรูปเล่มและการพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าเล่มใช้วิธีเย็บ
เชือก (เย็บกี่) จึงทําให้หนังสือทุกเล่มมีความแข็งแรง ทนทาน กว่ามาตรฐานหนังสือท่ัวไปในท้องตลาด 

3) เนื่องจากบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสํานักพิมพ์ช้ันนําในต่างประเทศ เช่น 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา อังกฤษ เยอรมัน สิงคโปร์ ฯลฯ จึงทําให้บริษัทฯ สามารถคัดเลือก
ต้นฉบับท่ีจะนํามาจัดทําได้เป็นจํานวนมาก และสามารถจัดทําได้ระยะยาวโดยไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ 

4) การท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจมานานกว่า 26 ปี และยึดถือคุณภาพ บริการ และ 
ความซื่อสัตย์เป็นสําคัญ จึงได้รับความเช่ือถือมานานจากผู้เขียน ผู้อ่าน ผู้ลงโฆษณา และผู้จัดจําหน่าย 
เป็นอย่างดี ทําให้บริษัทฯ มีภาพพจน์ท่ีดีและส่งผลให้สินค้าของบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนและได้รับ
การยอบรับโดยง่าย 

5) สินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีการศึกษา มีกําลังซื้อ และมี 
เนื้อหาท่ีจําเป็นต่อการทํางานการพัฒนาความรู้ความสามารถท่ีจําเป็น จึงทําให้มีศักยภาพการเติบโต
ของตลาดอย่างต่อเนื่องต้นทุนวัตถุดิบท่ีสําคัญ เช่น กระดาษ มีผลกระทบไม่มากนัก เพราะบริษัทฯ 
สามารถกําหนดราคาขายปลีกให้สอดคล้องกับภาวะต้นทุนจริงได้ในการพิมพ์แต่ละครั้ง 

6) บริษัทฯ เป็นผู้นําตลาดหนังสือคอมพิวเตอร์ โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 90%+ 
 และยังเป็นผู้นําตลาดด้านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาต่าง ๆ  หนังสือบริหาร/ 
การจัดการพัฒนาตนเอง 

7) วารสารส่วนใหญ่ของซีเอ็ด เป็นผู้นําตลาดในแต่ละสาขา เน้นกลุ่มเป้าหมายทาง 
เทคโนโลยีโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีความจําเป็นต้องติดตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และ
ผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด จึงทําให้มีฐานรายได้โฆษณาท่ีเข้มแข็ง และยังมีศักยภาพการเติบโตโดยได้รับ
ผลกระทบจากการแข่งขันจากส่ืออื่นน้อยมาก 

นโยบายการตั้งราคา 
บริษัทฯ สามารถกําหนดราคาขายปลีกให้สอดคล้องกับภาวะต้นทุนจริงได้ในการพิมพ์ 

แต่ละครั้ง จึงทําให้ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงราคากระดาษมากนัก 
การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย ด้านการจัดจําหน่ายหนังสือ 
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บริษัทฯ เป็นผู้จัดจําหน่ายสู่ร้านหนังสือเองโดยตรงท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดและ 
ยังจําหน่ายผ่านทาง ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นร้านหนังสือของบริษัทฯ เองด้วย และเป็นผู้บริหารพื้นท่ี
ขายหนังสือในแม็คโคร ออฟฟิศเซ็นเตอร์ รวมทั้ง ร้านเครือข่ายซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

ลักษณะของลูกค้า 
ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ กลุ่มร้านหนังสือท้ังรายใหญ่และรายย่อยท่ัวประเทศ ไม่น้อย

กว่า 700 ร้านค้า รองลงมาคือกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีใช้บริการลง
โฆษณาในวารสารของบริษัทฯ ท้ังนี้ลูกค้าท้ังหมดของบริษัทฯ นี้ มิได้เป็นบริษัทในเครือ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือเป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และไม่มีข้อผูกพันใด ๆ  กับบริษัทฯ ในอนาคต 

ปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อความสําเร็จของธุรกิจ (Key Success Factors) 
บริษัทฯ มีนโยบายธุรกิจท่ีชัดเจนและจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ มีร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

และกระจายอยู่ตามชุมชนท่ีสําคัญท่ัวประเทศ อีกท้ังได้รับการยอมรับและได้รับความไว้วางใจ 
จากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีหลายปัจจัยท่ีส่งผลให้บริษัทฯ เป็นบริษัทส่ิงพิมพ์ 
ท่ีขึ้นอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ และมีผลมากขึ้นในการดําเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งสามารถสรุป
โดยสังเขปได้ดังนี้ 

1) มีนโยบายธุรกิจท่ีชัดเจน และจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยตลอดนับแต่เริ่ม 
ก่อตั้งบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคคลากรของประเทศในสาขาท่ีจําเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศมาโดยตลอด ดังนั้น จึงเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาประเทศ และไม่ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจรุนแรงนัก นอกจากนั้น ยังทําให้ภาพพจน์ของบริษัทฯ ชัดเจน เป็นท่ี
ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

2) มีเครื่องมือและส่วนประกอบทางธุรกิจท่ีเอื้อต่อการดําเนินธุรกิจในอนาคต 
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯดําเนินธุรกิจท่ีมีส่วนเกื้อหนุนกันได้มาก ทําให้มีโอกาสประสบความสําเร็จได้
สูงขึ้น ท่ีสําคัญได้แก่  

2.1) บริษัทฯมีส่ือเป็นของตนเองในด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสามารถใช้ 
ส่ือของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บริษัท เนช่ันมัลติมีเดียกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้ในราคาต้นทุนท่ีตํ่า 

2.2) บริษัทฯ มีเนื้อหาสาระ (Content) เป็นของตนเอง จากส่ิงพิมพ์ประเภทความรู้ 
ท่ีบริษัทฯเป็นผู้ผลิต 

2.3) บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจําหน่ายและมีระบบการจําหน่ายเอง โดยผ่านร้าน 
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีสําคัญและกระจายอยู่ตามชุมชนท่ีสําคัญท่ัว
ประเทศ และมีระบบการจัดจําหน่ายท่ีถือได้ว่าเป็นระบบท่ีดีท่ีสุดในธุรกิจนี้ จํานวนและขนาดของคู่
แข่งขัน ธุรกิจการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารและธุรกิจสํานักพิมพ์มีแนวโน้มท่ีสดใสและเติบโตอย่าง
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ต่อเนื่อง จึงมีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และเกิดการแข่งขันกันขึ้นในธุรกิจ แต่ยังมี
ไม่มากนักเนื่องจากธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจท่ีต้องใช้เงินลงทุนสูงประกอบกับต้องมีบุคคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถเฉพาะทางในการเขียนหนังสือเชิงวิชาการ ส่วนแบ่งตลาด บริษัทฯ เป็นผู้นําตลาด
หนังสือคอมพิวเตอร์ โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 90% และยังเป็นผู้นําตลาดด้านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมศาสตร์สาขาต่าง ๆ  หนังสือบริหาร/ การจัดการ/ พัฒนาตนเอง  

ความยาก/ ง่ายท่ีจะมีคู่แข่งขันรายใหม่ 
สภาพการแข่งขันปัจจุบันมีตัวอย่างของผู้ประสบความสําเร็จในธุรกิจสํานักพิมพ์และ 

ข้อมูลข่าวสารให้เห็นได้เด่นชัดอยู่หลายราย และเป็นธุรกิจท่ียังมีอนาคตเติบโตได้อีกมาก ดังนั้นจึงมี
ผู้ประกอบการรายใหม่เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา และมีการแข่งขันกันพอสมควรในบางสาขา อย่างไรก็ตาม
ในธุรกิจการเผยแพร่ความรู้ในสาขาท่ีบริษัทฯ ดําเนินงานอยู่ ยงัมีการแข่งขันกันไม่มากนัก 

สินค้าทดแทน 
การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านอตุสาหกรรมและธุรกิจ ทําให้เกิดความ

จําเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้ส่ิงใหม่ พัฒนาความรู้เพื่อความไม่เสียเปรียบในการแข่งขัน แต่ไม่ว่าเทคโนโลยี
ทางการส่ือสารจะก้าวหน้าไปไกลถึงไหน หนังสือก็ยังเป็นส่ือเดียวที่ให้ความรู้ได้สะดวกทุกหนทุกแห่ง 
ทุกเวลา ราคาถูก และมีอายุยาวนานท่ีสุด 

อํานาจต่อรองของผู้ซื้อและผู้ขาย 
จากการท่ีบริษัทฯ มีนโยบายการตั้งราคาขายปลีกให้สอดคล่องกับภาวะต้นทุนจริงได้ 

ในการพิมพ์แต่ละครั้ง และประกอบกับผู้ซึ่งเห็นความสําคัญของการเรียนรู้ และตระหนักถึงความ
จําเป็นในการนําวิชาการมาใช้ควบคู่กับชีวิตเพื่อตามทันพัฒนาการของโลก อีกท้ังผู้ซื้อมีระดับ
การศึกษาเฉล่ียท่ีสูงขึ้น และจะยิ่งสูงขึ้นในอนาคต ความต้องการอ่านหนังสือจะเพิ่มมากขึ้นตามระดับ
การศึกษา การจัดจําหน่ายหนังสือของบริษัทฯ จึงไม่มีภาวะการต่อรองราคาจากผู้ซื้อ 
 แนวโน้มในอนาคต 

บริษัทฯจะปรับปรุงประสิทธิภาพการทํากําไรให้เหมาะสมข้ึน เพื่อให้สามารถสร้าง 
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผู้ลงทุน และทําให้บริษัทฯสามารถระดมทุนในระยะยาวได้โดยไม่ยากนกั
บริษัทฯจึงกําหนดนโยบายท่ัวไปเพื่อให้ได้กําไรต่อเงินลงทุนสูงขึ้น ดังนี้ 
 1) จะเน้นใช้การตลาดผลักดันให้ยอดขายสินค้าท่ีมีอยู่ให้ขายได้มากยิ่งขึ้น 

2) จะเน้นการผลิตและการจัดจําหน่ายเฉพาะสินค้าท่ีมีความต้องการของตลาดเพียง 
พอท่ีจะทํากําไรท่ีเหมาะสมได้เท่านั้น และอยู่ในทิศทางของบริษัท 
 3) จะเน้นการขยายงานท่ีมีความเส่ียงตํ่า และไม่ต้องใช้เงินทุนในทรัพย์สินมากนัก 

4) จะควบคุมค่าใช้จ่าย และพัฒนางานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยให้ใช้จํานวน 
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บุคลากรเท่าเดิม รวมทั้งลดงานหรือหน่วยงานท่ีไมส่ามารถทํากําไร และ/ หรือไม่เป็นกลยุทธ์ที่สําคัญ
ของบริษัทในอนาคตลง 

แนวทางเพิ่มเติมจากปัจจุบัน 
1) เน้นการผลิตและจัดจําหน่ายหนังสือประกอบการเรียนระดับปวช.และปวส.ขึ้นไป 

และหนังสืออ้างอิง 
2) จะเน้นการขยายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และร้านเครือข่ายร้านค้าพันธมิตร 

 ตลอดจนเข้าช่วยปรับปรุงร้านค้าท่ัวประเทศ เพื่อเป็นฐานรับรองการเติบโตของบริษัทฯ 
3) จะพัฒนาการเผยแพร่ความรู้แก่คนไทยสู่รูปแบบอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากส่ิงพิมพ์ 

เพิ่มขึ้นเพื่อสนองความต้องการและพฤติกรรมสังคมท่ีเปล่ียนแปลงในอนาคต 
2.1.3 การประสบปัญหาการขาดทุนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541 
บริษัทฯเริ่มได้รับผลกระทบมาต้ังแต่กลางปี 2540 หลังจากท่ีประเทศไทยได้เปล่ียน 

ระบบอัตราแลกเปล่ียนเงิน ทําให้มีการชะลอตัวลง และตกลงอย่างมากตามภาวะเศรษฐกิจท่ีเศรษฐกิจ
หดตัวอย่างรุนแรง สภาวะการเงินตึงตัวทั้งประเทศ มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน และกําลังซื้อตก
ลงมาก ซึ่งเห็นภาพชัดมากตั้งแต่เดือนตุลาคม 2540 เป็นต้นมา ทําให้เกิดปัญหาลูกโซ่ คาดการณ์ว่า
ร้านหนังสือท่ีไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับยอดขาย จะต้องปิดตัวลงมาก และจะมีผล
ลูกโซ่ทําให้สํานักพิมพ์ท้ังเล็กและใหญ่ ท่ีสายป่านไม่ยาวพอและบริหารสินค้าและการเงินไม่ดีพอ  
จะปิดตัวกันมากตามในปี 2541 และ 2542 โดยภาพรวมแล้ว คาดการณ์ว่ายอดขายของธุรกิจหนังสือ
ตกลงประมาณ 20% ในตอนครึ่งหลังของปี 2540 และมีแนวโน้มตกกว่านี้อีกในครึ่งปีแรกของปี 2541 
ปัญหาการเงินและปัญหาสภาพคล่อง จะเป็นปัญหาสําคัญของผู้ประกอบการจะต้องช่วยกันประคอง
กันไป  

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน สําหรับการดําเนินงานของบริษัทฯ เอง แม้จะมี 
การชะลอตัวลงบ้างในปี 2540 ตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจาก บริษัทฯยังคงเป็น
ผู้ผลิตและจําหน่ายส่งและปลีกหนังสือวิชาการรายใหญ่ของประเทศ ธุรกิจวารสารและโฆษณาของ
บริษัทฯ ได้รับผลกระทบมาก เพราะเป็นไปตามสภาวะของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ท่ีส่งผลถึง
รายได้โฆษณาท่ีลดลง ส่วนธุรกิจร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ก็ยังสามารถขยายสาขาได้อย่าง
ต่อเนื่องด้วยเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจเอง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้รับผลกระทบในภาพรวมไม่มากนัก 
อย่างไรก็ดี แนวโน้มธุรกิจหนังสือของบริษัทฯ ในระยะยาว ยังคงสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและ
มั่นคง 

ผลการดําเนินงานปี พ.ศ. 2541 เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2540 
ขาดทุนสุทธิสําหรับปีเป็นจํานวนเงิน 25.27 ล้านบาทคิดเป็น  –3.97% ของรายได้ 
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รวม (2540: มีกําไรสุทธิ 39.16 ล้านบาทคิดเป็น 5.82% ของรายได้รวม) โดยลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อน 64.43 ล้านบาทหรือลดลง 9.79% ของรายได้รวม โดยสาเหตุหลักสามประการ คือ 

ประการแรก บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการจัดจําหน่ายหนังสือและรายได้ 
โฆษณา ซึ่งเป็นรายได้ท่ีมีกําไรขั้นต้นสูงสุด รวมลดลงประมาณ 11.85 ล้านบาท หรือลดลง 32.60% 
จากงวดเดียวของปีก่อน เป็นผลสือเนื่องจากเศรษฐกิจหดตัว 

ประการท่ีสอง บริษัทฯ มีรายได้จากร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (ธุรกิจค้าปลีก) เพิ่มขึ้น 
69.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 22.61% จากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน 

ประการสุดท้าย บริษัทฯ มีการบันทึกรายจ่ายหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับปีเป็นจํานวน 
เงิน 27.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสําคัญจากงวดเดียวกันของปีก่อน 24.39 ล้านบาท ซึ่งเป็น
หนี้สงสัยจะสูญท่ีเกิดจากลูกหนี้รายใหญ่จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 5.88% ของ
รายได้รวมและค่าใช้จ่ายในการขายละบริหารรวมเพิ่มขึ้น 3.88% ของรายได้รวมและหนี้สงสัยจะสูญ
ต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้น 3.86% ของรายได้รวม จึงทําให้สภาพการทํากําไรโดยรวมสําหรับปีลดลงจาก
งวดเดียวกันของปีก่อน 9.79% ของรายได้รวม) 

 
2.2 ทฤษฎีการจัดผังร้านหนังสือและการออกแบบร้านหนังสือ 
 กลยุทธที่สําคัญนอกจากการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและนโยบายท่ีชัดเจนของร้านค้า การจัด
ผังร้านค้าท่ีดีมีประสิทธิภาพในการรองรับผู้บริโภค มีความสอดคล้องต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ก็นับเป็น
การส่งเสริมการขายอย่างดี 
 ร้านค้าท่ีได้รับการออกแบบตกแต่งให้ส่ือถึงนโยบาย วัฒนธรรมองค์กร มีความสอดคล้อง 
ไปกับทิศทางและผลิตภัณฑ์ขององค์กร มีความสวยงาม ย่อมมีความดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาอุดหนุน
ผลิตภัณฑ์ขององค์กร เกิดความประทับใจในหมู่ลูกค้า ทําให้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง ท้ังหมดคือ
จุดประสงค์ของการค้าในยุคปัจจุบัน 
 ปัจจุบันร้านขายหนังสือมีหลายแบรนด์ แต่ละแบรนด์มีหลายสาขากระจายอยู่ท่ัวประเทศ 
เนื่องจากมีหลายแบรนด์ หลายองค์กร ย่อมเกิดการแข่งขันทางการค้า แต่ละบริษัทจะพยายามหา
จุดเด่นขององค์กรมาสร้างความดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายมาซื้อหรือใช้บริการสินค้าขององค์กรตนเอง
มากท่ีสุด จึงทําให้การออกแบบร้านหนังสือในปัจจุบันมีความสําคัญเช่นกัน 
 ไวท์ (White, 1982) ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบร้านหนังสือมากกว่า 1,000 แห่ง กล่าวว่า
ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับร้านขายหนังสือคือ ความชัดเจนในการเลือกหนังสือ ในสหรัฐอเมริกามีร้าน
หนังสือท่ีมีตําแหน่งร้านและรูปแบบการจัดร้านคล้ายกัน และมีกว่า 750 ร้านค้าอยู่ในเมืองนิวยอร์ค 
โดยจุดประสงค์ของการตั้งร้านก็เพื่อประสบความสําเร็จในธุรกิจ แต่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีได้รับการ
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ออกแบบจากผู้เช่ียวชาญ เสน่ห์ของร้านหนังสือจะมีส่วนมาจากการจัดผังร้านท่ีสามารถแสดง
รายละเอียดหนังสือ ช่ือหนังสือ หรือหนังสือใหม ่หลักการออกแบบหนังสือสามารถนําไปประยุกต์
สําหรับใช้ออกแบบร้านหนังสือได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ 

2.2.1 ศึกษาประเภทของร้านจําหน่ายหนังสือ 
ประเภทของร้านหนังสือสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ  คือ ร้านจําหน่ายหนังสือ

ท่ัวไปและร้านจําหน่ายหนังสือเฉพาะด้าน ร้านจําหน่ายหนังสือ 2 ประเภทนี้มีความแตกต่างกันตรงท่ี 
ร้านจําหน่ายหนังสือท่ัวไปจะมีวางจําหน่ายสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียน หรือสินค้าย่อยอื่น ๆ  เช่น 
การ์ดอวยพร ฯลฯ โดยแต่ละร้านมีการกําหนดประเภทของหนังสือท่ีจะจําหน่ายสามารถแบ่งออกเป็น 
3 ลักษณะ คือ 
  2.2.1.1 ร้านจําหน่ายหนังสือประจําโรงเรียน 

จุดประสงค์ของร้านหนังสือประเภทนี้มีความแตกต่างจากร้านหนังสือท่ัวไป 
ในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการตั้งร้าน รายการหนังสือท่ีจําหน่าย และขนาดของร้านค้า โดยตําแหน่ง
ท่ีต้ังจะอยู่ในโรงเรียน และโดยส่วนมากมีโรงเรียนนั้นเป็นเจ้าของกิจการ ร้านขายหนังสือประเภทนี้
ส่วนมากจะมีหนังสือท่ีใช้เรียนในโรงเรียน โดยวัตถุประสงค์ของการตั้งร้านคือ เพื่อจําหน่ายหนังสือ
แบบเรียน อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์ท่ีอํานวยความสะดวกในการเรียนสําหรับคณาจารย์และ
นักเรียน ร้านค้าประเภทนี้จํามีขนาดเล็ก มีรูปแบบสินค้าท่ีแน่นอน และมีนักเรียนเป็น 
ลูกค้าหลัก 
  2.2.1.2 ร้านจําหน่ายหนังสือแบบลูกโซ่  

ร้านหนังสือประเภทนี้จะมีการออกแบบตกแต่งร้าน ท้ังกราฟฟิกภาพประกอบต่าง ๆ  
ในทํานองเดียวกัน ร้านประเภทนี้มีจํานวนสาขามากกว่า 1 แห่งและมีการติดต่อส่ังซื้อหนังสือหรือ
สินค้าต่าง ๆ ในร้านจากทางส่วนกลาง ทําให้ขนาดพื้นท่ีร้านค้าเล็กกว่าร้านจําหน่ายหนังสือท่ัวไป  
ซึ่งร้านค้าประเภทนี้สินค้าในร้านจะไม่แปรผันไปตามกลุ่มผู้บริโภค 
  2.2.1.3 ร้านจําหน่ายหนังสือลดราคา หนังสือตกค้าง และหนังสือเก่า 

นโยบายของร้านค้าประเภทนี้คือ ราคาถูก โดยการใช้ประเด็นเรื่องราคาเป็นจุดขาย 
สร้างการแข่งขันกับร้านค้าประเภทอื่น ๆ  ร้านค้าประเภทนี้จะมีหนังสือท่ีตกค้าง ขายไม่ออก หนังสือ
ท่ีใช้แล้ว หนังสือท่ีชํารุด โดยหนังสือจําพวกนี้สามารถขายได้ในราคาท่ีถูกกว่าหนังสือท่ีมีสภาพดี 
จําหน่ายง่าย และสร้างกําไรได้ดีกว่า ร้านค้าประเภทนี้มีการจัดองค์ประกอบภายในร้านให้ลูกค้า
สามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าได้อย่างใกล้ชิด ทําให้พื้นท่ีส่วนใหญ่ของร้านเป็นพืน้ท่ีของการตั้งสินค้า 
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2.2.2 ศึกษาการเลือกทําเลท่ีต้ังของร้านจําหน่ายหนังสือ 
ในอดีตพ่อค้ามักจะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อขายสินค้าประเภทเดียวกัน เช่น ตลาดสด 

ซึ่งร้านหนงัสือก็มีการรวมตัวกันของร้านจําหน่ายหนังสือเช่นกัน โดยการรวมตัวนี้แบ่งได้ดังนี้ 
  2.2.2.1 Central Business District ร้านประเภทนี้จะอยู่บริเวณจุดตัดของถนนสาย
หลัก ซึ่งเป็นพื้นท่ีทางธุรกิจ ซึ่งบริเวณนี้จะมีสินค้ามากมายหลายประเภท เช่น เส้ือผ้า หรือร้านอาหาร 
ทําเลท่ีต้ังนี้มีความยืดหยุ่นสูงเพราะมีร้านค้าหลายประเภทยากค้าการตั้งร้านค้า 
  2.2.2.2 The Regional Shopping Center กลุ่มนี้จะอยู่บริเวณท่ีมีการพัฒนาท่ี
รวดเร็ว แหล่งธุรกิจใหม่ ซึ่งมักจะมี ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดท่ีเหมาะสมสําหรับร้านค้าประเภท
ลูกโซ่ 
  2.2.2.3 The Community Shopping Center กลุ่มนี้จะมีขนาดเล็กกว่าข้างต้น ซึ่ง
กลุ่มนี้จะเหมาะกับการขยายสาขา 

2.2.2.4 The Neighborhood Shopping Center กลุ่มนี้จะอยู่ใกล้แหล่งท่ีพัก
อาศัย ซึ่งจะควบคู่ไปกับร้านสะดวกซื้อ ซึ่งจะเหมาะสมกับร้านค้าประเภทลูกโซ่มากท่ีสุด 

2.3.3 แนวคิดในการออกแบบร้านจําหน่ายหนังสือ 
คนท่ัวไปสามารถรับรู้ลักษณะของร้านค้า โดยรับรู้ได้จากบริบทท่ีอยู่บริเวณนั้น ๆ  เช่น ผนัง 

เพดานหนังสือ ฯลฯ โดยใช้เวลาเพียงช่ัวครู่เดียวเท่านั้น โดยความแตกต่างของร้านค้าแต่ละองค์กรจะ
รับรู้ได้จาก สีแสง วัสดุ ภาพประกอบ ฯลฯ 

2.3.3.1 การใช้สัญลักษณ์และสีมาเป็นแนวคิดการออกแบบ 
สัญลักษณ์ในท่ีนี้ หมายถึง ตราร้านค้า ซึ่งร้านหนังสืออาจจะใช้แนวคิดจากเรื่องราว 

ของ ตราสัญลักษณ์มาเป็นส่วนประกอบของการออกแบบร้านค้า การใช้สีมากําหนดรูปแบบของ
ร้านค้าจะส่งผลในเรื่องของความเป็นองค์กร โดยความเป็นจริงแล้วบริบทของแต่ละสถานท่ีจะไม่
เหมือนกัน การเลือกสีมาสร้างความเป็นองค์กร ความเป็นเอกลักษณ์ของร้านค้ามีส่วนทําให้ประสบ
ความสําเร็จทางการค้า องค์ประกอบต่าง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกร้านค้า รวมไปถึงการเลือกใช้
วัตถุดิบ ควรเลือกให้เหมาะสมกับประเภทร้าน เพื่อวัตถุดิบท่ีเลือก จะสะท้อนถึงคุณภาพและประเภท
หนังสือ 

2.3.3.2 แนวทางการออกแบบร้านหนังสือ 
ทุกองค์กรมักจะใช้นโยบาย “สร้างความแตกต่าง” มาเป็นจุดเสริมร้านค้าของตน คือ 

สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร สร้างสถาปัตยกรรมท่ีไม่เหมือนใคร ซึ่งการนําเสนอใน
รูปแบบนี้เป้าหมายเพื่อสร้างความประทับใจให้กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ท่ีเกิดความสนใจแนวทางในการ
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ออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพจะทําให้บริบทของร้านค้ามีความแตกต่างไปจากร้านอื่น ๆ  สร้างความ
จดจําท่ีดี สร้างบรรยากาศท่ีดี 

2.3.3.3 การออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้า 
ในความเป็นจริงแล้วการเปิดร้านหนังสือก็เพื่อผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจ หากทําให้ 

เกิดผู้ท่ีสนใจในร้านนอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ได้ ก็นับเป็นเรื่องท่ีดี เพราะเป็นการสร้าง
ฐานลูกค้าใหม่ให้กับร้านค้า คนท่ัวไปมักนิยมร้านหนังสือท่ีสะดวกสบาย ดูอบอุ่นเป็นกันเอง ซึ่งหากใช้
เรื่องประเพณีวัฒนธรรมของสถานท่ีนั้น ๆ  เข้ามาช่วยในเรื่องการออกแบบร้านหนังสือก็จะมีแนวโน้ม 
ท่ีสามารถสร้างความอบอุ่นเป็นกันเองได้โดยง่าย การใช้โทนสีเข้ามาช่วยในการออกแบบร้านหนังสือก็
สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของร้านค้าได้เช่นกัน โดยต้องคํานึงถึงปัจจัยท่ีแสดงถึงส่ิงท่ีนํามาใช้แล้วส่งเสริม
มูลค่าทางการค้า เช่น กราฟฟิก เฟอร์นิเจอร์ไม้ทาแลกเกอร์ พรม ฯลฯ 

2.2.4 การออกแบบสภาพแวดล้อมร้านค้า 
นอกจากตัวผลิตภัณฑ์ หรือโปรโมช่ันส่งเสริมการขายแล้ว ส่ิงท่ีจะดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้

บริการคือ การออกแบบสภาพแวดล้อมร้านค้าท่ีมีความน่าสนใจ มีความแปลกใหม่ และต้องเป็นการ
ออกแบบท่ีเกื้อหนุนกับตัวผลิตภัณฑ์ การออกแบบสภาพแวดล้อมของร้านค้าท่ีทําให้ผู้บริโภครู้สึก 
ผ่อนคลาย จะมีส่วนช่วยในเรื่องการซื้อและความถ่ีในการซื้อ วอลเตอร์ (Walters, 1983 อ้างใน  
ชาติ ภาสวร, 2536) โดยจะแบ่งเป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมภายนอกร้านค้า และการออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในร้านค้า 

2.2.4.1 การออกแบบสภาพแวดล้อมภายนอกร้านค้า ไวช่า (Weishaar, 1992) 
ได้กล่าวถึงส่ิงท่ีช่วยให้ผู้ซื้อเกิดจินตภาพและคาดหวังว่าจะพบส่ิงใดเมื่อเข้ามาใช้บริการในร้านค้า 
แบ่งออกเป็น 8 หัวข้อ ดังนี้ 
   2.2.4.1.1 การโฆษณา (Advertising) ปัจจุบันเทคโนโลยีส่ิงพิมพ์มีการ
พัฒนาไปมาก ป้ายสินค้าจึงมีความสวยงามด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ ซึ่งป้ายสินค้ามักจะถูกตั้งไว้หน้า
ร้านเพื่อแสดงรายการสินค้า แต่ป้ายสินค้านั้นไม่สามารถบอกได้ถึงคุณภาพสินค้า บอกได้เพียงแต่
รายละเอียดคร่าว ๆ เท่านั้น นอกจากการใช้ป้ายโฆษณาแล้วการประชาสัมพันธ์ด้วยเสียงจะสามารถ
ก่อให้เกิดการสร้างจินตภาพได้ดีเช่นกัน 
   2.2.4.1.2 ทําเลท่ีต้ังของร้านค้า (Location) ทําเลท่ีต้ังร้านค้าจะมีความ
เกี่ยวข้องต่อทัศนคติของผู้บริโภค เช่น ร้านค้าท่ีอยู่ในศูนย์การค้า พารากอน กับร้านค้าท่ีอยู่ริมถนน 
ผู้บริโภคจะมีทัศนคติท่ีดีต่อร้านท่ีอยู่ในศูนย์การค้ามากกว่า การเลือกทําเลท่ีต้ังควรเลือกท่ีท่ีเดินทาง
สะดวก ช่ือร้านค้าและป้ายร้านค้ามีความสําคัญควบคู่ไปกับทําเลท่ีต้ัง หากท่ีต้ังร้านค้า มีบริบท
โดยรอบเป็นย่านร้านค้า การเลือกใช้วัสดุท่ีมีความโดดเด่นเหมาะสมกับร้านค้าก็จะสามารถสร้าง 
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จินตภาพให้ผู้บริโภคได้เช่นกัน 
   2.2.4.1.3 การออกแบบภายนอกร้านค้า ฟิทช์ และโนเบล (Fitch & 
Knobel, 1990) กล่าวว่า การสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริโภคโดยการออกแบบภายนอกร้านให้
ดึงดูดด้วยลักษณะพิเศษของร้านค้า แต่ต้องมีความสอดคล้องกันท้ังภายในและภายนอกร้าน 
ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่มีการออกแบบเน้นไปทางด้าน ความหรูหรา ความสวยงาม 
การออกแบบภายนอกร้านค้าท่ีขัดแย้งกับศูนย์การค้าจะช่วยสร้างความประทับใจแรกเริ่มให้ผู้บริโภค
ได้ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจดจําร้านค้าได้ 
   2.2.4.1.4 สัญลักษณ์ต่าง ๆ ป้ายช่ือและตราสัญลักษณ์ของร้านค้าเป็นส่ิง
สําคัญในการออกแบบภายนอกร้านค้า ป้ายช่ือเป็นกุญแจสู่การสร้างความประทับใจแรกเริ่ม เป็นตัว
บ่งบอกว่าเราเป็นใคร ทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไร การออกแบบป้ายร้านค้ามีหลายทาง หลากวิธีการ เช่น
วัสดุท่ีใช้ ขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร ซึ่งตําแหน่งต่าง ๆ ท่ีนิยมในการติดต้ังป้ายร้านค้ามีดังนี้ 
 ด้านบนทางเข้าร้านค้า: เป็นตําแหน่งท่ีนิยมใช้กันมาก เพราะสามารถมองเห็น 
ได้จากระยะไกล 
  บนกันสาด: สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล เช่น อีกฝ่ังของถนน 
  บนเสาด้านข้างของร้านค้า: ป้ายท่ียื่นออกมาจากเสา 

บนผิวกระจกท่ีตู้แสดงสินค้า: เห็นได้ในระยะใกล้และไกล อาจแปรผัน 
ไปตามขนาดของตู้แสดงสินค้า ซึ่งจะอยู่ต่ํากว่าป้ายช่ือร้าน  
  ติดต้ังภายในตู้แสดงสินค้า: เหมาะสําหรับร้านค้าท่ีมีทางสัญจรหน้าร้านคับแคบ 
   2.2.4.1.5 คําบอกเล่าต่อ การออกแบบร้านค้าท่ีมีประสิทธิภาพสามารถ
สร้างความประทับใจท่ีดีให้ลูกค้าได้ ย่อมเป็นเรื่องท่ีดี โดยคําบอกเล่าต่อจากผู้บริโภคด้วยกันจะ
สามารถสร้างความน่าเช่ือถือได้ดี ผู้รับข้อมูลมีโอกาสเช่ือมั่นในตัวสินค้าได้ทันที การบอกต่อประเภทนี้
นับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีท่ีสุด แต่ก็มีโอกาสท่ีจะถูกบิดเบือนหรือบอกเล่าต่อในแง่ลบได้ตาม
ประสบการณ์ของผู้บริโภค 
            2.2.4.1.6 การสร้างจินตภาพเริ่มแรกที่ดี ผู้ประกอบการควรสร้างจินตภาพ
ท่ีดีแต่แรกตั้งแต่ท่ีผู้บริโภคเห็นร้านค้า โดยผู้บริโภคจะใช้ประสบการณ์ท่ีเคยได้รับมาในการสร้างความ
พึงพอใจ ได้แก่ การมองเห็น การสัมผัส เสียงท่ีได้ยิน และกล่ินโดยกระบวนการเหล่านี้จะนําไปสู้การ
ซื้อสินค้า 
   2.2.4.1.7 การนําเข้าสู้ร้านค้า บริบทบริเวณหน้าร้านค้า เช่น ตู้แสดงสินค้า 
ป้ายร้านค้า จะเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกลูกค้าถึงความหรูหราของร้าน ระดับการให้บริการและประเภทของ
สินค้า  
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   2.2.4.1.8 ตู้แสดงสินค้าหน้าร้าน ตู้แสดงสินค้าเป็นส่ิงท่ีจะส่ือสารกับ
ผู้บริโภคเป็นส่ิงสุดท้ายก่อนท่ีจะก้าวเข้าสู้ร้านค้า โดยท่ีตู้แสดงสินค้าสามารถทําให้ผู้บริโภคเห็น
คุณภาพของสินค้าได้ การจัดแสดงสินค้าในตู้โชว์ที่มีความสวยงาม เปรียบได้กับภาพวาดท่ีชวนให้มอง 
สําหรับผู้ท่ีสัญจรไปมา โดยจะเกิดความสนใจในตัวสินค้า เข้ามาพิจารณาตัวสินค้าและมีปฎิกริยา
เกิดขึ้น โดยใช้เวลาในการเกิดระบวนการข้างต้นไม่เกิน 11 วินาที (พาศนา ตัณฑลักษณ์ และดํารัส  
อุทยานานนท์, 2525) 

โดยประเภทของตู้แสดงสินค้าแบ่งได้ดังนี้ 
     1. ตู้แสดงสินค้าตามเทศกาล 
     2. ตู้แสดงสินค้าอย่างเดียว 
    3. ตู้แสดงสินค้าท่ีสัมพันธ์กันเป็นชุด 
   4. ตู้แสดงสินค้าท่ีสัมพันธ์กันต่างชุด 
    5. ตู้แสดงสินค้าตามประเภท 
    6. ตู้แสดงสินค้าหลายประเภท 
   7. ตู้แสดงสินค้าในวาระพิเศษ 
 ตู้แสดงสินค้าแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

1) ตู้แสดงสินค้าท่ีมีด้านหลังปิดทึบ (Closed Back)  
เป็นตู้แสดงสินค้าท่ีสามารถจัดแสดงสินค้าได้ สามารถจัดแสดงหรือตกแต่ง 

เพิ่มเติมได้โดยท่ีไม่ต้องคํานึงถึงลักษณะของร้าน 
2) ตู้แสดงสินค้าท่ีด้านหลังเปิดโล่ง (Open Back) 
เป็นการจัดตู้สินค้าท่ีมีความสอดคล้องกับตัวสินค้ามากท่ีสุดเพราะ เป็นการ 

ใช้บรรยากาศของร้านค้าเป็นพื้นหลัง 
3) ตู้แสดงสินค้าแบบพื้นหลังปิดบางส่วน (Partial Back) 
การปิดบางส่วนทําให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นบรรยากาศของร้านได้บ้าง  

และทําให้ร้านไม่รู้สึกถูกปิดทึบ 
การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในร้านค้า 
โมเว่น (Mowen, 1998) การจัดผังพื้นท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการจับจ่าย 

หากร้านค้าสามารถจัดผังภายในร้านค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อ สร้างความสะดวกให้แก่
ผู้บริโภคจะส่งผลทําให้ผู้บริโภคจับจ่ายมากขึ้น 
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การออกแบบร้านค้ามีหลักท่ีต้องคํานึงถึง 3 ส่วนดังต่อไปนี้ วิลเล่ียม (William, 1991) 
 1) พื้นท่ีแสดงสินค้า 
 2) พื้นท่ีให้บริการ 
 3) พื้นท่ีสัญจร 
 ผังร้านค้ามีหลายรูปแบบซึ่งจะขึ้นอยู่กับ ขนาดร้านค้า ประเภทสินค้า และความต้องการของ
ตลาด ประสิทธิ์ สุไลมาน (2537) แบ่งรูปแบบการวางผังร้านค้าดังนี้ 

1) แปลนตรง (Straight Plan) ลักษณะเป็นแถวยาวซึ่งจะขนานไปกับผนัง ความตรงจะดึงดูด
ลูกค้าไปด้านหลังร้าน 

2) แปลนทางเดิน (Pathway Plan) ลักษณะของรูปแบบนี้จะทําให้ผู้บริโภคเดินชมสินค้าได้
อย่างราบรื่นไปจนถึงหลังร้าน โดยรูปแบบนี้ควรจะต้องใช้กับพื้นท่ีท่ีมีขนาดมากกว่า 5,000 ตารางฟุต 

3) แปลนทแยง (Diagonal Plan) แคชเชียร์จะอยู่กึ่งกลางร้าน ทําให้ผู้บริโภค 
สามารถมองเห็นได้ง่าย เหมาะสําหรับร้านที่ประกอบธุรกิจแบบท่ีผู้บริโภคต้องบริการตนเอง  

4) แปลนโค้ง (Curved Plan) เหมาะสําหรับสินค้าเฉพาะกลุ่ม มีค่าก่อสร้างมาก 
5) แปลนหลากหลาย (Varied Plan) สร้างความกลมกลืนให้กับผังพื้นท่ี ทําให้สินค้า 

ดูมีราคา 
6) แปลนเรขาคณิต (Geometric Plan) เป็นรูปทรงเรขาคณิต แปรผันไปตามรูปร่าง 

ของตู้แสดงสินค้า 
 การจัดผังภายในร้านค้าท่ีดีควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1) มีความสะดวก 
 2) ใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์ท่ีสุด 
 3) หลีกเล่ียงรูปแบบผังร้านท่ีมีมุมอับ 
 4) กําหนดทิศทางการเดินภายในร้านให้ชัดเจน 
 5) การจัดวางสินค้าควรให้เหมาะสมสัมพันธ์กัน 
 6) สามารถปรับปรุงแก้ไข เปล่ียนแปลงภายในร้านได้ง่าย 
 7) จัดร้านในรูปแบบท่ีเหมาะสม สวยงาม สะอาด น่ามองและน่าซื้อ 

วันเพ็ญ เช้ือชวลิต (2557) กล่าวว่า การออกแบบผังเส้นทางสัญจรของลูกค้าภายในร้านค้า 
ปลีกมี 3 วิธีคือ 

1) การจัดวางผังแบบรังผ้ึง Grid Pattern เป็นการจัดผังร้านค้าปลีกให้มีเส้นทางหลัก  
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เส้นทางรอง และเส้นทางท่ี 3 การวางผังแบบนี้จะช่วยให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการแบ่งเนื้อที่ การวาง
ผังรูปแบบนี้เป็นท่ีนิยมร้านขายสินค้าสะดวกซื้อ และซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ัวไป นําสินค้าท่ีขายดีวางไว้ด้าน
ในสุด สินค้าอุปโภคสินค้าบริโภคท่ีใช้ในชีวิตประจําวันวางกระจายตามช้ันวางของในมุมต่าง  ๆ  

2) การจัดผังแบบอิสระ Free Flow Pattern เป็นการจัดผังท่ีให้ความยืดหยุ่นในการ 
จัดวางตู้ เคาน์เตอร์ช้ันโชว์สินค้ามากกว่าการวางผังแบบรังผ้ึง  

3) การวางผังแบบบูติค Shop Concept หรือ Boutique Pattern จัดวางผังร้านท่ีดู 
เป็นธรรมชาติ เป็นการจัดวางผังสินค้าแบ่งสินค้าเป็นกลุ่ม หรือแผนก แต่จัดให้สินค้าแต่ละแผนกมี
ความเช่ือมโยมต่อเนื่องกัน เช่น 
  (1) จัดวางชุดช้ันในสตรีไว้ก่อน 
  (2) เครื่องประดับสตรี เช่น แหวนเพชร พลอย เครื่องประดับ 
  (3) ชุดทํางาน เช่น เส้ือผ้า 
  (4) กระเป๋า เข็มขัด 
  (5) รองเท้า 
  (6) เครื่องสําอาง ของใช้อื่น ๆ ตู้โชว์น้ําหอมไว้กลางห้อง 

วิลเล่ียม (William, 1991) ได้กล่าวถึงเรื่องความสัมพันธ์ของสัดส่วนพื้นท่ีภายในร้านค้า  
ซึ่งจะประกอบด้วยพืน้ท่ี 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 
 1) ส่วนพื้นท่ีจัดแสดงสินค้า (Display Area) 

การท่ีร้านค้ามีการจัดแสดงสินค้าจุดประสงค์ก็เพื่อนําเสนอสินค้า นําเสนอข้อดีของสินค้า เพื่อ
ทําให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อสินค้า โดยการจัดแสดงสินค้าถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

การจัดแสดงสินค้ามีจุดประสงค์ คือ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และนําเสนอสินค้า ดังนั้นพื้นท่ี
การจัดแสดงสินค้าควรอยู่บริเวณด้านหน้าหรือบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะทําให้ผู้บริโภคท่ีสนใจเกิดแรง
ดึงดูด สามารถอ่านข้อความประชาสัมพันธ์ หรือรับฟังการแนะนําสินค้าจากพนักงาน 

การทําให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในตัวสินค้า โดยวิธีการจัดแสดงสินค้าท่ีมี 
ประสิทธิภาพจะทําให้กระตุ้นความสนใจ อยากรู้จักสินค้ามากขึ้น โดยประโยชน์และวัตถุประสงค์ของ
การจัดแสดงสินค้าแบ่งเป็นหัวข้อหลักได้ดังนี้ 

(1) เพื่อขายสินค้า การจัดแสดงสินค้าเพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าให้มีความโดดเด่น 
ซึ่งจะดึงดูดความสนใจของลูกค้า ซึ่งลูกค้าอาจจะมองพิจารณาสินค้าหรือหยิบจับเพื่อทดลองสินค้า 

(2) เพื่อสร้างแรงดลใจในการซื้อสินค้า ผู้บริโภคอาจจะซื้อสินค้าท่ีจัดแสดงไว้ โดยท่ี
ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน การกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในตัวสินค้า อาจจะใช้ข้อความส่งเสริม
การขายเป็นตัวกระตุ้นควบคู่ไปด้วย เช่น พิเศษ ซื้อ 1 แถม 1 ประเภทสินค้าท่ีซื้อโดยแรงดลใจได้แก่
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สินค้าประเภทเครื่องเขียนราคาถูก หมากฝรั่ง ลูกอม นิตยสาร โดยจัดแสดงไว้ที่จุดชําระสินค้า หรือ
แทรกอยู่ระหว่างสินค้าอื่น ๆ  
  (3) เพื่อแสดงสินค้า การประชาสัมพันธ์สินค้าตามฤดูกาล สินค้าขายดี หรือสินค้า
ใหม่ การจัดแสดงสินค้าเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพอย่างมากเพื่อที่จะทําให้ผู้บริโภครับรู้ว่าทางร้านมี
สินค้าใหม่ หรือมีสินค้าท่ีขายดีตามท้องตลาดจําหน่ายอยู่ท่ีร้านตนเอง และเป็นการบอกลูกค้าว่ามี
สินค้านั้นขายอยู่ตลอดเวลา เช่น ร้านหนังสือท่ีมีการจัดวางหนังสือซ้อนกันไว้หลาย ๆ เล่ม 

(4) เพื่อแสดงสินค้าท่ีสัมพันธ์กัน เช่น จัดแสดงโทรศัพท์มือถือท่ีสามารถรองรับการ
ใช้งานผ่านนาฬิกา โดยจัดแสดงนาฬิกาไว้ควบคู่ไปกับโทรศัพท์มือถือด้วย กล่าวคือเป็นการจัดแสดง
สินค้าท่ีสามารถใช้ควบคู่ด้วยกันได้ 

(5) เพื่อแสดงสินค้าและการใช้งาน เช่น กระเป๋าท่ีวางอยู่ในตู้หรือหีบห่อบรรจุภัณฑ์ 
ผู้บริโภคไม่ไม่สามารถรู้ได้เลยว่ากระเป๋าใบนั้นมีน้ําหนักเช่นไร มีช่องเก็บของกี่ช่อง พื้นผิวของกระเป๋า
เป็นเช่นไร ถ้าหากสามารถให้ผู้บริโภคเข้ามาจับต้อง ทดลองใช้สินค้า ก็จะยิ่งเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อ
มากขึ้น 

(6) เพื่อแสดงสินค้าในโอกาสพิเศษ เช่น จัดแสดงการ์ดอวยพรในวันปีใหม่ หรือจัด
แสดงสินค้าตามช่วงเทศกาล เช่น แสดงสินค้าประเภทชุดว่ายน้ํา ครีมกันแดดในช่วงฤดูร้อน เพื่อ
ส่งเสริมการขายของร้านค้า 

(7) เพื่อสร้างภาพพจน์ของร้านค้า เมื่อผู้บริโภคพบเห็นส่ิงท่ีร้านค้าจัดแสดงไว้ ลูกค้า
จะเกิดทัศนคติต่อร้านค้าทางด้านภาพพจน์ของกิจการ เพราะส่ิงท่ีผู้บริโภคเห็นเป็นอันดับต้น ๆ คือ
การจัดแสดงสินค้า 

(8) เพื่อปลูกฝังค่านิยม การแสดงสินค้าบางอย่างมีความเกี่ยวข้องกับค่านิยม หรือ
วัฒนธรรม เช่น การแต่งกายด้วยชุดลายดอกไม้วันช่วงวันสงกรานต์เพื่อขายสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับวัน
สงกรานต์ 

นอกจากนี้การจัดแสดงสินค้ายังต้องจัดวางตามลําดับความสําคัญ (ชาติ ภาสวร, 2536) 
3 ข้อดังนี้ 

(1) การจัดกลุ่มสินค้าตามประเภทของ ชนิด ลักษณะ ราคา ปริมาณ รูปแบบสินค้า 
  (2) การจัดสินค้าตามความใกล้เคียงของบรรจุภัณฑ์ 

(3) การจัดสินค้าตามแรงจูงใจ หรือประโยชน์ใช้ 
ไวท์ (White, 1982) กล่าวถึงหลักการออกแบบผังพื้นว่าองค์ประกอบพืน้ฐานของ 

ร้านหนังสือคือการขายหนังสือและสินค้าท่ีเกี่ยวข้อง การออกแบบผังควรจัดให้หนังสือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ไว้ภายใน แล้วจัดพื้นท่ีให้บริเวณต่าง ๆ  เช่นห่อปก จุดชําระสินค้าไว้ในส่วนด้านหน้า 
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2) ส่วนพื้นท่ีบริการ (Service Area) 
เป็นพื้นท่ีในส่วนของพนักงานในการทํางาน กล่าวคือ จุดชําระเงิน สํานักงาน คลังสินค้า 

จุดบรรจุหีบห่อ ห้องน้ํา ห้องครัว ฯลฯ โดยส่วนใหญ่พื้นท่ีเหล่านี้จะถูกจัดต้ังอยู่บริเวณหลังร้าน บาง
ร้านค้าอาจจะใช้พื้นท่ีนี้ในการรับส่งสินค้า และไม่มีความจําเป็นที่จะต้องให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการใน
ส่วนนี้ จึงเป็นเหตุผลท่ีจัดวางพื้นท่ีอยู่ในส่วนของหลังร้าน 
 ส่วนการจัดต้ังจุดชําระค่าบริการ 

จุดชําระค่าบริการแปรผันไปตามจํานวนพนักงาน ขนาดพื้นท่ี และนโยบาย การบริหารของ
ร้านค้าสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
 จุดชําระค่าบริการอยู่บริเวณทางด้านหน้าของร้านค้า 

ข้อดีของการตั้งจุดชําระสินค้าทางหน้าร้านคือความปลอดภัย หากเจ้าของร้านค้าจัดต้ัง 
จุดชําระสินค้าไว้ที่ทางเข้าร้าน จําเป็นต้องมีพนักงานบริการสองคน และหนึ่งในนั้นต้องประจําอยู่
ตําแหน่งนั้นตลอดเวลา การจัดต้ังจุดชําระสินค้าไว้หน้าร้านอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคได้ เพราะ
ผู้บริโภคอาจจะรู้สึกถึงความข่มขู่ เมื่อเผชิญหน้ากับพนักงาน 
 จุดชําระเงินอยู่บริเวณหลังร้าน 
 หากผู้ออกแบบร้านค้าสามารถออกแบบให้วิสัยทัศน์ของพนักงานผู้ท่ีประจําอยู่ท่ีจุดชําระเงิน
สามารถมองเห็นได้จะช่วยในเรื่องความปลอดภัยได้ระดับหนึ่ง ควรจัดวางสินค้าท่ีมีความสูงให้อยู่ตาม
แนวกําแพงของร้านค้า และอาจติดต้ังอุปกรณ์เพื่อช่วยในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยเพิ่มเติม 
เช่น กล้องลงจรปิด 

จุดชําระเงินอยู่บริเวณกึ่งกลางร้าน 
การจัดผังวิธีนี้เหมาะสําหรับร้านค้าท่ีมีขนาดใหญ่  และมีจํานวนพนักงานคอยบริการในร้าน 

จํานวนมาก การจัดต้ังจุดชําระเงินประเภทนี้อาจจะมีปัญหาในด้านผู้บริโภคมาชะรําเงินแล้วบดบัง 
สินค้าท่ีจัดแสดงไว้ ซึ่งจะเป็นจุดอับสายตาและอาจจะเกิดการลักขโมยข้ึนได้ 

3) พื้นท่ีสัญจรภายใน (Circulation Areas) 
วิลเล่ียม (William, 1991) กล่าวไว้ว่าเส้นทางสัญจรท่ีดีควรเรียบง่าย และมองเห็นได้ชัดเจน 

เพราะการจัดวางสินค้าหลายประเภทวางต่อเนื่องกันจะสร้างการรับรู้และประสบการณ์ท่ีต่างออกไป
ต่อผู้บริโภค หากเส้นทางสัญจรภายในมีความซับซ้อน จะทําให้การรับรู้ของผู้บริโภคเกิดความสับสน 
รูปแบบทางสัญจรท่ีเหมาะสมสําหรับร้านค้าคือ เส้นทางสัญจรแบบเรขาคณิต (Geomatric 
Circulation) และไม่ควรนําสินค้ามาจัดแสดงขวางทางเดิน เพราะจะทําให้เกิดความสับสนต้อการรับรู้
เส้นทาง (Way Fiding) และส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ทําให้ผู้บริโภคเกิดความวิตกกังวล ไม่
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สามารถจับจ่ายได้อย่างเต็มท่ี และอาจจะเกิดทัศนคติท่ีไม่ดีต่อร้านค้าและไม่ซื้อสินค้า ควรออกแบบ
ทางสัญจรท่ีมีการเล้ียวจะทําให้ผู้ซื้อเกิดการรับรู้ในสินค้ามากกว่าเส้นทางตรง 

ในกรณีท่ีร้านค้ามีทางต่างระดับ นักออกแบบควรให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัย 
เพราะหากเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค จะทําให้เกิดทัศนคติในแง่ลบได้ ร้านค้าท่ีมีสินค้าหลายประเภท 
นักออกแบบสามารถออกแบบร้านค้าให้มีพื้นท่ีหลายช้ัน โดยออกแบบให้เห็นบันไดทางขึ้นไปช้ันท่ีสอง
เป็นเส้นทางตรงจากด้านหน้าร้าน จะช่วยลดความสับสนได้ 

ในส่วนของความปลอดภัย ทางหนีไฟก็นับว่าเป็นทางสัญจรในร้านค้าเช่นกัน ไม่ควรนําส่ิงของ
หรือจัดแสดงสินค้ามากีดขวาง และควรมีป้ายติดต้ังเพื่อบอกถึงเส้นทางนั้น  ๆ  

สรุปการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการออกแบบร้านจําหน่ายหนังสือและการออกแบบผังร้าน 
(1) การออกแบบร้านหนังสือควรต้ังอยู่ในทําเลท่ีเข้าถึงง่าย มีความสะดวกในการ 

จับจ่าย 
(2) ควรสร้างภาพลักษณ์ท่ีโดดเด่นไม่ซ้ํากับคู่แข่งทางการค้า โดยคํานึงถึงประเภทของ 

หนังสือท่ีขาย เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ของร้านค้าและสินค้ามีความสอดคล้องกัน 
 (3) ควรให้ความสําคัญกับการจัดแสดงสินค้า และต้องไม่วางกีดขวางทางสัญจร 

(4) พื้นท่ีสัญจรควรใช้รูปแบบการสัญจรเป็นเรขาคณิต ซึ่งจะลดความซับซ้อนท่ีเกิดขึ้น 
เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้อย่างไม่ต้องกังวล 

(5) พื้นท่ีสัญจรต้องมีความปลอดภัย เพราะจะมีความเกี่ยวเนื่องกับทัศนคติของผู้บริโภค 
 (6) การจัดแสดงสินค้าหน้าร้าน ควรส่ือถึงภาพลักษณ์ของร้านค้า 

(7) สินค้าท่ีจัดอยู่หน้าร้านค้าและภายในร้านค้าต้องมีความสอดคล้องกัน และต้องส่ือ 
ถึงภาพลักษณ์ท่ีดีของสินค้านั้นด้วย 
 (8) ควรแบ่งหมวดหมู่ หรือประเภทของสินค้า เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกซื้อ และการหาสินค้า
ของผู้บริโภค 
 
2.3 จิตวิทยาการรับรู้ของมนุษย์และความต้องการของมนุษย ์
 การศึกษาจิตวิทยามนุษย์สามารถนํามาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงร้านค้าให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านธุรกิจสูง การนํากลยุทธทางด้านจิตวิทยามาสนับสนุน
ทางด้านธุรกิจเพื่อทําให้องค์กรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นและเข้าใจส่ิงท่ีกลุ่มเป้าหมายต้องการ
มากขึ้น จะเป็นเส้นทางท่ีทําให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีองค์กรต้ังไว้ 

2.3.1 ส่ิงท่ีมนุษย์สัมพันธ์ด้วย 
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2535) ได้กล่าวว่า มนุษย์มีความสัมพันธ์กับส่ิงรอบตัวที่เป็นรูปธรรม  
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ได้แก่ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เช่น ภาชนะ อาคาร ถนน ชุมชนหรือเมือง ฯลฯ และส่ิงต่าง ๆ ท่ี
ปรากฏตามธรรมชาติ เพราะมนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มสังคม มนุษย์จึงมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกัน 
มนุษย์มีความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกลุ่มสังคมท่ีเป็นองค์กรหรือสถาบัน ตามบทบาทหน้าท่ี นอกจากนี้
ยังสัมพันธ์กับส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ได้แก่ระบบคุณค่าท่ียึดถือ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของวัฒนธรรม ของกลุ่ม
สังคมข่าวสารความรู้ ความคิด ตลอดจนความรู้สึกและทัศนคติต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น ของตัวเองหรือ
ของคนอื่นก็ตาม ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมนี้ ทําให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม
กายภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกนัเป็นไปได้ โดยเป็นไปตามบรรทัดฐานท่ีสังคมกําหนด 

ส่ิงท่ีมนุษย์สัมพันธ์ด้วยจะขึ้นอยู่กับ ความต้องการ ความจําเป็น หรือเป้าหมาย 
อาจจะเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีมนุษย์ต้องการในขณะนั้น สามารถจําแนกเป็นประเภทได้ดังนี้ 

2.3.1.1 ด้านสรีระวิทยา เป็นระบบทางสรีระวิทยา เช่น รู้สึกหิว หรือง่วงนอน ระบบ
ต่าง ๆ ทางสรีระวิทยาของมนุษย์ล้วนเกี่ยวกับระบบประสาทสัมผัสและระบบประสาทส่วนกลาง 
โดยเฉพาะส่วนสมองจะมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ได้แก่ การจํา การ
เรียนรู้ และพฤติกรรมภายนอก 

2.3.1.2 ด้านบุคลิกภาพ บุคลิกภาพเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล มนุษย์แต่ละคนมี 
ความจูงใจมากน้อยต่างกัน แรงจูงใจเป็นส่ิงท่ีผลักดันให้เกิดลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่ง
นอกจากแรงจูงใจแล้วยังมีประเด็นอื่น ๆ ท่ีควรพิจารณา เช่น เป็นคนเปิดเผยหรือเป็นคนเก็บตัว หรือ
อาจจะเป็นคนท่ีมีจิตใจท่ีคํานึงถึงสภาพแวดล้อมท่ีต่างกัน เช่นคนรักต้นไม้นิยมปลูกต้นไม้ ปลูกป่า 

2.3.1.3 ด้านสังคม มนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีต้องการพึ่งพาอาศัยกัน การอยู่รวมกันเป็น
สังคม จะมีกฎหรือข้อบังคับของสังคม และมนุษย์มีหน้าท่ีทําตามกฎระเบียบของสังคม พฤติกรรมของ
มนุษย์จึงมีความเกี่ยวข้องกับสถานภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ซึง่มีจะมีความ
เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและบทบาทของแต่ละบุคคลด้วย เช่น พ่อครัวต้องทํางานในครัว มี
องค์ประกอบต่าง ๆ ทางกายภาพท่ีสนับสนุนในการเป็นพ่อครัว 

2.3.1.4 ด้านวัฒนธรรม เป็นแบบแผนทางความเช่ือ ศาสนา การปฏิบัติ กฎบังคับ 
ท่ีถูกบัญญัติขึ้นโดยสังคมหนึ่ง ซึ่งแบบแผนนี้มาจากระบบคุณค่าท่ียึดถือกันและมีความต่างกันในแต่ละ
สังคม โดยท่ีมนุษย์เราจะสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมท่ีเป็นแบบแผนทางวัฒนธรรม ซึง่วัฒนธรรมเกิดขึ้น
จากการเรียนรู้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าของบุคคลในอดีต การเรียนรู้นี้ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมของสังคม และ
อาจจะส่งผลไปถึงด้านวัตถุด้วยเช่น ประเทศจีนนิยมใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหาร ส่วน
ประเทศสหรัฐอเมริกามักจะใช้ช้อนและส้อมในการรับประทานอาหาร 
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 วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2554) กล่าวว่า อีกหนึ่งอิทธิพลท่ีมีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพคือ อิทธิผลท่ีส่งผลมาจากทางด้านกายภาพเอง สามารถพิจารณาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ได้ดังนี้  
 1) โอกาสของสภาพแวดล้อมท่ีมีต่อความสัมพันธ์ โอกาสเป็นส่ิงเร้าท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียน 
แปลงทางพฤติกรรม เช่น แสงไฟจากหลอดไฟ หรือส่ิงท่ีซับซ้อน เช่น ปัญหาในครอบครัว ส่ิงเหล่านี้
ย่อมส่งผลถึงความพึงพอใจ หรือสร้างความลําบากให้แก่เป้าหมาย 
 2) คุณสมบัติต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อม พฤติกรรมและโอกาส เป็นส่ิงท่ีควบคู่กันในฐานะ 
เป็นส่ิงเร้าจากคุณสมบัติของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งอาจจะมีความกํากวม ไม่แน่นอน และ 
จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม ซึ่งเป็นคุณสมบัติทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีอาจจะสามารถ
นํามาใช้ในงานออกแบบ (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2556) คุณสมบัติของส่ิงเร้ามีผลต่อความจํา ความรู้สึก 
การเรียนรู้ การรับรู้สภาพแวดล้อม การพัฒนาทางบุคลิกภาพ เช่น บุคคลท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีเสียงดัง 
หากต้องการติดต่อพูดคุยกันก็ต้องใช้เสียงท่ีดังในการพูดคุยติดต่อกัน และอาจส่งผลทําให้เกิดอารมณ์
หงุดหงิดแปรปรวนเนื่องจากการปฏิสัมพันธ์ที่ไม่มปีระสิทธิภาพ 
 3) ตําแหน่งของสภาพแวดล้อมกายภาพ สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีความสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ซึ่งสภาพแวดล้อมท่ีปรากฏแตกต่างกันย่อมส่งผลต่อสังคม และวัฒนธรรม 
นักจิตวิทยากลุ่มเกสตัลต์ (Gestalt) ได้เสนอว่า พฤติกรรมมนุษย์เกิดจากความสัมพันธ์ของอิทธิพล
ภายใน ตัวบุคคลและความสัมพันธ์ภายนอกของแต่ละบุคคลได้รับรู้ ไม่ได้ถูกกําหนดโดยความ
ต้องการของมนุษย์หรือส่ิงเร้าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง แต่ถูกกําหนดโดยอิทธิพลมากมายท้ังภายในและภายนอกท่ี
สัมพันธ์ตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

2.3.2 กระบวนการทางพฤติกรรม 
  กระบวนการทางพฤติกรรมแบ่งตามลักษณะทางพฤติกรรมท่ีมีความเด่นชัดได้ดังนี้ 

 2.3.2.1 กระบวนการรับรู้ (Perception) คือกระบวนการท่ีร่างกายรับข่าวสารจาก 
ส่ิงแวดล้อมรอบตัวโดยผ่านภาวะการรู้สึก (Sensation) การรับรู้ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ 
ส่ิงท่ีมีอิทธิพลหรือปัจจัยในการรับรู้  ได้แก่ ลักษณะของผู้รับรู้  ลักษณะของส่ิงเร้า เมื่อมนุษย์ถูก 
กระตุ้นโดยส่ิงเร้า ก็จะมีพฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้นทันที 

ความสําคัญของการรับรู้ 
  ความสําคัญของการรับรู้แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ (สิทธิโชค วรานุสันติกุล, 2546) 

1) การรับรู้มีความสําคัญต่อการเรียนรู้โดยท่ีการรับรู้ทําให้เกิดการเรียนรู้ 
หากไม่มีการรับรู้จะเกิดการเรียนรู้ไมไ่ด้ในทํานองเดียวกัน การเรียนรู้มีผลต่อการรับรู้ครั้งใหม่ 
เนื่องจากความรู้ประสบการณ์เดิมจะแปลความหมายให้ทราบว่าคืออะไร 
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2) การรับรู้เมื่อความสําคัญต่อเจตคติอารมณ์และแนวโน้มพฤติกรรม เมื่อ 
รับรู้แล้วย่อมเกิดความรู้สึกและมีอารมณ์พัฒนาเป็นเจตคติ แล้วเกิดพฤติกรรมตามมาในท่ีสุด 

วชิระ ขินหนองจอก (2552) ได้กล่าวไว้ว่า “การเรยีนรู้เกิดขึ้นเมื่อ  ส่ิงเร้า 
มาเร้า ประสาทก็ตื่นตัว  เกิดการรับสัมผัสกับอวัยวะรับสัมผัสด้วยประสาทท้ัง  5  แล้วส่งกระแส
สัมผัสไปยังระบบประสาทส่วนกลาง  ทําให้เกิดการแปลความหมายข้ึน โดยอาศัยประสบการณ์เดิม
และอื่น ๆ เรียกว่า การรับรู้ (Perception) เมื่อแปลความหมายแล้วก็จะมีการสรุปผลของการรับรู้ 
เป็นความคิดรวบยอด  แล้วมีปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) อย่างหนึ่งอย่างใดต่อส่ิงเร้าตามท่ีรับรู้   
เป็นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม แสดงว่าการเรียนรู้ได้เกิดขึ้นแล้วประเมินผลท่ีเกิดจากการ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าได้แล้ว” 
 
ภาพท่ี 2.4: แสดงสัดส่วนการรับรู้ของมนุษย์ผ่านระบบประสาทท้ัง 5 
 

 
 

 
  2.3.2.2 กระบวนการรู้ (Cognition)  

วิชญา โมฬีชาติ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการรู้ หมายถึง  กระบวนการทางจิต
ท่ีทําการเปล่ียนข้อมูลท่ีผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัส (Transform Sensory Input) ไปในรูปแบบ
ต่าง ๆ  กระบวนการนี้ทําหน้าท่ีต้ังแต่ลดจํานวนข้อมูล (Reduced) เปล่ียนรหัส (Code) และส่งไป
เก็บไว้ (Store) ในกล่องความจํา และรื้อฟื้นเรียกคืน (Retrieve) มาได้เมื่อต้องการ 

2.4.2.3 กระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม (Spatial Behavior) 
เป็นกระบวนการท่ีบุคคลมีพฤติกรรมเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับ

สภาพแวดล้อมผ่านการกระทํา สังเกตได้จากภายในนอก ซึ่งเป็นพฤติกรรมภายนอก (Over 
Behavior) 

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2535) กล่าวว่า กระบวนการรับรู้เป็นกระบวนการย่อยของ
กระบวนการรู้ ส่ิงท่ีอยู่ในโครงสร้างของการรู้ (Cognitive Structure) หรือท่ีปรากฏเป็นระบบ 



28 
 
มโนทัศน์ (Conceptual System) มีอิทธิพลต่อการรับรู้เสมอ บุคคลจะทําการเลือกส่ิงท่ีรับรู้เข้ามา
ตามอิทธิพลของประสบการณ์ในอดีต ทําให้เกิดสภาพเกี่ยวกับการเรียนรู้ต่าง ๆ  ในโลกท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะ จึงกล่าวได้ว่า กระบวนการรับรู้เป็นระบบย่อยของกระบวนการรู้และขึ้นอยูก่ับ
กระบวนการรู้ด้วย 

2.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม 
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2554) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมนั้น เป็น

คุณสมบัติเชิงพฤติกรรมของสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีมนุษย์สัมพันธ์ด้วย สภาพแวดล้อมกายภาพ
มีคุณสมบัติต่าง ๆ  ท่ีก่อให้เกิดความสัมพันธ์กับมนุษย์ในประการต่าง ๆ  ประเภทของความสัมพันธ์ที่
สําคัญ มี 7 ประการได้แก่ 

2.3.3.1 ทางสภาวะแวดล้อม สภาพแวดล้อมกายภาพมีคุณสมบัติทางกายภาพทาง 
สภาวะแวดล้อม ระดับเสียง ความสว่าง ระดับอุณหภูมิ ความช่ือ ฯลฯ คุณสมบัติเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับสภาวะมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับสภาวะของสภาพแวดล้อมทางด้าน
สรีรวิทยาและอาจจะเลยไปถึงด้านจิตวิทยา โดยท่ีสภาพทางชีวภาพของมนุษย์มีความจํากัดใน
ความสัมพันธ์กับระดับหรือสภาวะต่าง ๆ  เช่น ระดับเสียงท่ีสูงกว่าปกติ ยอ่มมีผลกระทบต่อร่างกาย
และจิตใจมนุษย์ 

2.3.3.2 ทางการรู้สึก สภาพแวดล้อมกายภาพมีคุณสมบัติท่ีมีความสัมพันธ์กับ 
อวัยวะและระบบประสาทสัมผัสต่าง ๆ ของมนุษย์ มนุษย์รับรู้คุณสมบัติต่าง ๆ  ของสภาพแวดล้อม
ผ่านทางจักษุประสาท ทางโสตประสาท โดยผ่านทาง ตา หู จมูก และผิวหนังตามลําดับ ส่ิงท่ีมนุษย์
รับรู้นี้เป็นส่วนของสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับการรู้สึก เช่น รูปร่าง สีสันต่าง ๆ  

2.3.3.3 ทางมิติ มนุษยม์ีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมกายภาพภายใน ทางด้าน 
ส่ิงต่าง ๆ และระยะห่างจากส่ิงของและบุคคล ซึ่งเป็นคุณสมบัติของสภาพแวดล้อมทางด้านมิติ 
ความสัมพันธ์ทางด้านมิตินี้เกี่ยวข้องกับกายวิภาคหรือสัดส่วนของมนุษย์ทางสรีรวิทยา ทางจิตวิทยา 
ตลอดจนระบบนิเวศน์ของมนุษย์ เช่น ความสูงของโต๊ะเก้าอี้ 

2.3.3.4 ทางทิศทาง มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมกายภาพในด้าน 
ทิศทาง ทิศทางของส่ิงต่าง ๆ  เป็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมท่ีกําหนดตําแหน่งของ
บุคคลท่ีสัมพันธ์กับส่ิงต่าง ๆ  สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับทิศทางจึงเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับ
การเคล่ือนท่ี ตลอดจนพฤติกรรมการเลือกท่ีต้ังและการหันเหทิศทาง 

2.3.3.5 ทางสัญลักษณ์ สภาพแวดล้อมกายภาพจะต้องส่ือความหมายด้านต่าง ๆ   
ผ่านทางสัญลักษณ์ ท้ังทางตรงท่ีเป็นภาษา เช่น ป้ายบอกร้านต่าง ๆ หรือสัญลักษณ์ทาง
สภาพแวดล้อมกายภาพ เช่น เราสามารถทราบว่าพื้นท่ีนี้เป็นพื้นท่ีใด โดยอาศัยองค์ประกอบทาง
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กายภาพท่ีเรารับรู้จากส่ิงท่ีปรากฏอยู่ สภาพแวดล้อมทางสัญลักษณ์เป็นคุณสมบัติท่ีจําเป็นต่อ 
การคาดคะเนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมท่ีควรจะเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ซึ่งจะมีผลต่อความรู้สึก 

2.3.3.6 ทางการกระทําระหว่างกันทางสังคม สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
กระทําระหว่างกนั เกิดจากความจําเป็นท่ีมนุษย์จะต้องมีความสัมพันธ์กันทางสังคม มนุษย์มี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมนี้อาจทําให้มีการส่งเสริมหรือขัดขวาง
การกระทําระหว่างกนัได้ เช่น รั้วบ้านท่ีมีขนาดสูง เพื่อนบ้านไม่อาจมีการกระทําระหว่างกนัได้สะดวก 

2.3.3.7 ทางการผสานรวมกันทางวัฒนธรรม คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือ การก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวทางสังคม เป็นคุณสมบัติร่วม
ของสภาพแวดล้อมท่ีสะท้อนมาจากระบบคุณค่าของวัฒนธรรม โดยมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึง้
ระหว่างระบบกายภาพและระบบวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมการภาพภายในสังคมเปิดนั้นระบบคุณ
ค่าท่ียึดถือแตกต่างกันมาก ขาดความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งระหว่างระบบวฒันธรรมกับระบบกายภาพ 

2.3.4 การออกแบบกับพฤติกรรมมนุษย์ 
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2554) กล่าวว่า หากพิจารณาเป้าหมายของงานออกแบบจากหลักการ

ทางพฤติกรรมมนุษย์ ได้แก่ กระบวนการรับรู้ กระบวนการรู้ และกระบวนการทางอารมณ์ จะมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายของงานออกแบบ ดังนี้ 

2.3.4.1 การก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สถาปนิกเป็นผู้ท่ีรับการฝึกฝนเพื่อจัดระเบียบของ
รูปแบบให้เกิดความสุนทรียภาพต่อผู้พบเห็น กระบวนการรับรู้จึงมีความเกี่ยวข้องกับสุนทรียภาพ 

2.3.4.2 การก่อให้เกิดการส่ือความหมายทางสัญลักษณ์ งานออกแบบจะต้อง
สามารถส่ือความหมายต่อหน้าท่ีใช้สอย ส่ือความหมายให้มีความสอดคล้องต่อผู้พบเห็นเพื่อสร้างความ
เข้าใจได้ง่าย แม้การส่ือความหมายด้วยถ้อยคําจะสามารถสร้างความเข้าใจได้ง่าย แต่สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพสามารถส่ือถึงความหมายโดยท่ีไม่ใช้ถ้อยคําได้เช่นกัน เช่น การออกแบบซุ้มขายขนมปัง
ให้เป็นรูปร่างขนมปัง และยังสามารถแสดงถึงสถานภาพได้อีกด้วย เช่น การใช้วัสดุราคาแพงย่อม
แสดงถึงฐานะร่ํารวย และบ่งบอกถึงความฟุ่มเฟือย จะเห็นได้ว่าล้วนมีความเกี่ยวข้องกับ กระบวนการ
รู้ และกระบวนการทางอารมณ์ ซึ่งส่ิงเหล่านี้ท้ังสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ การจดจํา รวมไป
ถึงการทําให้เกิดความรู้สึกต่อสภาพแวดล้อมนั้น ๆ  ล้วนเป็นหน้าท่ีของนักออกแบบ 

2.3.4.3 การตอบสนองความต้องการด้านการใช้สอย เป้าหมายหลักของงาน
ออกแบบและวางแผน คือการจัดการให้สภาพแวดล้อมทางกายภาพเกิดประโยชน์ มีความตอบสนอง
ต่อหน้าท่ีนั้น ๆ โดยท่ีงานออกแบบจะต้องมีความสอดคล้องกับพื้นท่ีรวมไปถึงเกิดการสนับสนุนต่อ
กิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้น จึงมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม 
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ภาพท่ี 2.5: ตารางแสดงความสอดคล้องทางพฤติกรรมต่อเป้าหมายของงานออกแบบ 
 

 
 

 สรุปการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาและการรับรู้ของมนุษย์ 
ทฤษฎีเกี่ยวกับด้านจิตวิทยาและการรับรู้ของมนุษย์ เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วย 

ความสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ในเรื่องของพฤติกรรมภายนอกและ
พฤติกรรมภายใน โดยเฉพาะการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเหมาะสมสอดคล้องต่อการ
รับรู้ของผู้ใช้ จึงมีความสําคัญในการออกแบบร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ดังนี้ 

1) ในการออกแบบผังของร้านหนังสือ ท่ีแสดงออกในแง่สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
ร้านค้า ควรคํานึงถึงกระบวนการรับรู้ การรู้ และการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดล้อมเพื่อสามารถ
สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพของร้านค้าท่ีส่ือถึงภาพลักษณ์ของร้านค้าและสินค้าประเภทต่าง ๆ  
ของร้านค้าได้อย่างชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของร้านค้า 

2) ในการออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพของร้านค้า ควรคํานึงถึงการออกแบบท่ีก่อให้เกิด
สุนทรียภาพการส่ือความหมาย และตอบสนองต่อความต้องการทางหน้าท่ีใช้สอยท่ีแตกต่างกันของ
ผู้บริโภคและพนักงาน ซึง่ท้ังหมดล้วนแต่เป็นส่วนประกอบของภาพลักษณ์ 

3) ในการออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพของร้านค้า ควรคํานึงถึงอิทธิพลต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมของลูกค้าในด้านบวก และการเลือกใช้ส่ิงเร้าท้ังรูปแบบง่าย จนถึงส่ิงเร้าท่ีซับซ้อน เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมกายภาพของร้านค้า ท่ีส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจท่ีดีต่อร้านค้า และทําให้เกิดสภาวะ
ท่ีเอื้ออํานวยต่อการซื้อขาย 
 
2.4 ผังพื้นปัจจุบันของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
 ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เป็นร้านหนังสือท่ีเน้นจํานวนหนังสือให้มาก เพื่อตอบสนองต่อ
ผู้โภคได้ทุกเพศทุกวัย จึงมีการจัดวางผังร้านค้าเป็นรูปแบบตาราง (Grid) ผังร้านค้าประเภทนี้มักจะ
พบตามซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านสะดวกซื้อ ผังร้านค้าประเภทนี้จะจัดสินค้าเป็นแถวยาว และมีทางเดิน
ให้ลูกค้าสามารถเดินเลือกซื้อสินค้า ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงตัวสินค้าได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณา
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สินค้าเลือกซื้อสินค้าได้ตามสะดวก และสามารถเดินชมสินค้าท่ัวทั้งร้านค้าได้ในเวลารวดเร็ว แต่
ผู้บริโภคไม่สาสารถเดินเลือกสินค้าได้เป็นธรรมชาติ เพราะจะถูกกําหนดให้เดินเลือกซื้อสินค้าระหว่าง
ช้ันวางสินค้า เท่านั้น 
 ผังร้านค้าประเภทนี้สามารถวางสินค้าได้เป็นจํานวนมาก (Mass Production) เพราะจะมี
ต้นทุนต่อพื้นท่ีขายตํ่า เนื่องจากเป็นการจัดวางท่ีเน้นจํานวน รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ (ช้ันวางสินค้า)
มักจะเป็นรูปแบบมาตรฐานสากล 
  เอกลักษณ์ของการจัดผังร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ในแต่ละสาขา จะมีรูปแบบท่ีตายตัว 
แต่อาจจะมีบางสาขาท่ีปรับเปล่ียนตามกลุ่มผู้บริโภค หรือบริบทในบริเวณนั้น ๆ เช่น สาขา
ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สุขาภิบาล 3 ท่ีจัดซุ้มสินค้า Non-book ประเภทของเล่นเด็ก เอาไว้ใกล้
ทางเข้า-ออกร้านค้า เหตุผลเพราะอยู่ใกล้กับมุมของเล่นของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี  
 รูปแบบเอกลักษณ์การจัดผังร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ มีดังนี ้
 1) จะจัดวาง 10 หรือ 20 อันดับหนังสือขายดีไว้ตรงทางเข้าและหันหน้าปะทะไปท่ีทางเข้า-
ออกร้าน และจะอยู่ใกล้กับจุดชําระเงิน 
 2) ท่ีจุดชําระเงิน ด้านหลังจะตกแต่งด้วย 10 หรือ 20 อันดับหนังสือขายดี และมี Policy 
การคืนหนังสือควบคู่ไปด้วยเสมอ 
 3) ท่ีจุดชําระเงินจะมีสินค้าซื้อง่าย เช่น สินค้าประเภท เครื่องเขียน พอคเก็ตบุ๊ค หรือของเล่น
ช้ินเล็ก ๆ   
 4) มุมนิตยสารจะอยู่ใกล้กับทางเข้าออกร้านเสมอ 



บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
3.1 เป้าหมายของการวิจัย 

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์ท่ีจะศึกษาลักษณะรูปแบบการจัดผังของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคสภาพแวดล้อมทางกายภาพของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ในปัจจุบัน 
และน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์และสรุปผล เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบผังร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊ค
เซ็นเตอร์ท่ีเหมาะสมสร้างความประทับใจและมีความสะดวกในการเข้าใช้พื้นท่ี 
  
3.2 ขั้นตอนการวิจัย 
 3.2.1 การศึกษาเกี่ยวกับแนวนโยบายและประวัติของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
 การด าเนินงานวิจัย เบ้ืองต้นผู้วิจัยจะท าการส ารวจข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการวิจัยซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  3.2.1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
  การศึกษาเกี่ยวกับแนวนโยบายและประวัติของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ได้แก่ 
ประวัติขององค์กร SE-EDUCATION Public Company Limited ด้านกลยุทธทางการตลาด โดย
การสอบถามข้อมูลจากพนักงานในองค์กร จากเอกสาร หนังสือ บทความ หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อทราบถึงตัวแปรและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.2.1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
  ศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ในเบ้ืองต้นได้
ศึกษาพื้นท่ีด้านหน้าของร้านค้าหนังสือ, การเข้าสู่ร้านหนังสือ, การจัดวางพื้นท่ี, รูปแบบและ
องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในร้านค้าโดยใช้วิธีการถ่ายภาพและจดบันทึกพื้นท่ีดังนี้ บริเวณทางเข้า-ออก 
ทางสัญจรภายใน จุดช าระค่าสินค้า ส่วนประชาสัมพันธ์และฝากของ แผนกหนังสือต่าง ๆ แผนก
อุปกรณ์เสริมทักษะส าหรับเด็ก แผนกเครื่องเขียน จุดประชาสัมพันธ์หนังสือขายดี จุดหนังสือแนะน า 
และคลังสินค้า 
 โดยความแตกต่างของแต่ละสาขาขึ้นอยู่กับขนาดพื้นท่ี ซึ่งผู้วิจัยให้ความส าคัญกับจุดท่ี
ให้บริการผู้บริโภคเป็นหลัก เพื่อพัฒนาผังร้านค้าให้เหมาะสม  
 
 
 
 



33 
 
 3.2.2 การเก็บข้อมูล จะเก็บข้อมูลจากผู้ท่ีเข้ามาใช้สถานท่ีท้ังผู้บริโภคและพนักงาน 
  3.2.2.1 เก็บข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการร้านหนังสือฯ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ี
เลือกเป็นผู้บริโภคท่ีเข้ามาจับจ่ายในเวลาเปิดท าการ ด้วยวิธีตอบแบบสอบถาม ด้วยการเลือกสาขา 
  3.2.2.2 เก็บข้อมูลจากผู้ท่ีเคยเข้าใช้บริการสถานท่ีโดยการการสุ่มตัวอย่างแบบไม่
อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) เนื่องจากไม่สามารถทราบจ านวนประชากรท่ี
แท้จริงได้ จึงอาศัยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวกสบาย (Convenience หรือ Accidental 
Sampling) หมายถึง เป็นการเลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ์ อาศัยความสะดวกของผู้วิจัยเป็นหลัก แต่กลุ่ม
ตัวอย่างก็ยังคงเป็นคนท่ีเข้าใช้งานภายในพื้นท่ีร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊กเซ็นเตอร์ หรือผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้อง
เท่านั้น ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือผู้ท่ีให้ความร่วมมือกับผู้วิจัย จ านวนท่ีเลือกมาคือ 250 คน โดยการใช้สูตร
ของ คอชราน (Cochran, 1953) ดังนี้ 
 
  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร 
   
 

เมื่อ n คือ  จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ                                                                                                         
P คือ  สัดส่วนของประชากรท่ีต้องการสุ่ม P = 0.20                                                                                      
Z  คือ  ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เท่ากับ 1.96 (ความเช่ือมั่น 95%)  Z = 1.96                    
e  คือ  สัดส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนได้ เท่ากับ 0.05 

   
แทนค่า  

 
 
 
 
  

3.2.2.3 เก็บข้อมูลจากพนักงานในร้านหนงัสือฯ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูล 
  3.2.2.4 เก็บข้อมูลจากส านักงานสาขาใหญ่ โดยสอบถามถึงความเหมาะสมของ
ร้านค้า ในแง่มุมของการจัดผังร้าน, ความสะดวกสบาย และส่ิงท่ีแนะน าเพิ่มเติม ข้อมูลท่ีได้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในออกแบบผังร้านค้าท่ีสะท้อนถึงเอกลักษณ์ขององค์กร 
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 3.2.3 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 2-3 ด้วยวิธีการสอบถามข้อมูลจากพนักงานใน
องค์กร จากเอกสาร หนังสือ บทความ หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยวิธีค านวนหากลุ่มตัวอย่างของ  
คอชราน (Cochran, 1953) 
 3.2.4 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 3 น ามาออกแบบปรับปรุงส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
โดยโปรแกรมท่ีใช้ในการออกแบบ และน าเสนอเป็นแนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบผังร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊ค
เซ็นเตอร์ท่ีเหมาะสม 
 3.2.5 สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ี
เหมาะสมสร้างความประทับใจและพึงพอใจต่อผู้ท่ีเข้ามาใช้สถานท่ี  
 
3.3 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 3.3.1 ประชากร คือ ผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้สถานท่ี 
 3.3.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดกรณีศึกษา คือ ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ท่ีมพีื้นท่ี 3 ขนาด คือ 
  3.3.2.1 ขนาดเล็ก – โลตัส สาขาเยาวราช บิ๊กซี สาขาอิสรภาพ 
  3.3.2.2 ขนาดกลาง – ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เวสท์เกต ห้างสรรพสินค้า 
เดอะมอลล์ สาขาท่าพระ โลตัส สาขาบางนา-ตราด บิ๊กซี สาขากัลปพฤกษ์ 
  3.3.2.3 ขนาดใหญ่ – ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล สาขาบางนา ห้างสรรพสินค้า 
เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน โลตัส สาขามีนบุรี บิ๊กซี สาขาสุขาภิบาล 3 โดยจะแบ่งเก็บข้อมูล 
สาขาละเท่า ๆ กัน 
 เกณฑ์การเลือกสาขามาจากการปรึกษา คุณพิศมัย ชัยรัตน์ ด้านการเลือกตัวอย่างกรณีศึกษา 
และได้รับค าแนะน าให้เลือก 10 สาขา ดังกล่าวข้างต้น เพราะสาขาดังกล่าวมีการออกแบบในเวลา
ไล่เล่ียกัน ซึ่งจะท าให้ข้อมูลท่ีได้มีความคลาดเคล่ือนน้อยลง 
 
3.4 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อให้ได้ ข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนท่ี 1 ศึกษาพฤติกรรมของผู้ท่ีเข้ามาใช้สถานท่ี โดยการสังเกต และถ่ายรูป 
ส่วนท่ี 2 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นโดยผู้ท่ีเข้ามาใช้สถานท่ี โดยการประเมิน 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพหลังการครอบครองพืน้ท่ี 
ส่วนท่ี 3 ศึกษาถึงความถึงพอใจ โดยวิธีการใช้แบบสอบถาม 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปแนวทางในการออกแบบร้านหนังสือฯ แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ  
 ส่วนท่ี 1 การเก็บข้อมูลจากการ สังเกตและสัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรม พฤติกรรม ของผู้ท่ีเข้า
ใช้สถานท่ี 

ส่วนท่ี 2 การส ารวจลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ี เพื่อทราบข้อจ ากัดในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในพื้นท่ีร้านหนังสือฯ 
 ส่วนท่ี 3 ผลการประเมินจากแบบสอบถามทางด้านความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และองค์ประกอบด้านสถาปัตยกรรม เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งานร้านหนังสือ
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ แบบสอบถามประกอบไปด้วยการวัดความพึงพอใจต่อการใช้งานในด้านต่าง ๆ โดย
ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยจะมีค าถามแบบปลายเปิดบางในค าถาม และเป็นค าถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ เร็นสิส (Rensis, 1961) Likert Type 
ซึ่งมี 5 ระดับ คือ จากมากท่ีสุดจนถึงน้อยท่ีสุด ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ 
พึงพอใจมากท่ีสุด          เท่ากับ 5 คะแนน 
พึงพอใจมาก    เท่ากับ 4 คะแนน 
พึงพอใจปานกลาง   เท่ากับ 3 คะแนน 
พึงพอใจน้อย    เท่ากับ 2 คะแนน 

  พึงพอใจน้อยท่ีสุด    เท่ากับ 1 คะแนน 
 

  เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 
  จากสูตรการค านวณระดับการให้คะแนนเฉล่ียในแต่ละระดับช้ัน โดยใช้สูตรการ
ค านวณช่วงความกว้างของช้ัน ดังนี้ 
  ความกว้างของช้ัน  =          ข้อมูลท่ีมีค่าสูงสุด - ข้อมูลท่ีมีค่าต่ าสุด 
                                                จ านวนช้ัน 
     =          5-1 
                  5 
     =          0.8 
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  การแปรผลความพึงพอใจ 
   ค่าเฉล่ีย 4.51 – หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 5.00 
   ค่าเฉล่ีย 3.51 – หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 4.50 
   ค่าเฉล่ีย 2.51 – หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 3.50 
   ค่าเฉล่ีย 1.51 – หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 2.50 
   ค่าเฉล่ีย 1.00 – หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 1.50 
 
 จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้จาก 3 ส่วนมาสรุปผลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดผังพื้นท่ีภายในร้าน
หนังสือ: กรณีศึกษา ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
 



บทท่ี 4 
การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการศึกษา 

 
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือวิจัยชนิดต่าง ๆ โดยใช้แบบสอบถามและส ารวจ

สภาพแวดล้อมของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ตามวัตถุประสงค์การศึกษา โดยสามารถจ าแนกได้
ดังนี ้
 
4.1 ปัญหาและอุปสรรคด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมทางกายภาพของร้านหนงัสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ โดย มี
จ านวนสาขาท่ีใช้เป็นกรณีศึกษาท้ังหมด 10 สาขาโดยแบ่งเป็น 3 ขนาด ได้แก่ 

4.1.1 ขนาดใหญ่ จ านวน 4 สาขา คือ 
4.1.1.1 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล สาขาบางนา 

 4.1.1.2 ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน 
 4.1.1.3 โลตัส สาขา มีนบุรี 
 4.1.1.4 บิ๊กซี สาขา สุขาภิบาล 3 
  4.1.2) ขนาดกลาง จ านวน 4 สาขา คือ 
 4.1.2.1 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เวสท์เกต  
 4.1.2.2 ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขาท่าพระ 
 4.1.2.3 โลตัส สาขา บางนา-ตราด 
 4.1.2.4 บิ๊กซี สาขา กัลปพฤกษ์ 
4.1.3 ขนาดเล็ก จ านวน 2 สาขา คือ 
 4.1.3.1 โลตัส สาขา เยาวราช 
 4.1.3.2 บิ๊กซี สาขา อิสรภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 
4.2 ลักษณะสภาพแวดล้อมของกรณีศึกษา 
 
ตารางท่ี 4.1: ตารางแสดงลักษณะสภาพแวดล้อมร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

      สาขา เซ็นทรัล บางนา-ตราด 
 

 
  (ตารางมีต่อ) 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ): ตารางแสดงลักษณะสภาพแวดล้อมร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

 สาขา เซ็นทรัล บางนา-ตราด 
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 ภาพท่ี 4.1: ผังแสดงสัดส่วนพื้นท่ีภายใน ร้านหนังสือ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์สาขา ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล บางนา 
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ภาพท่ี 4.2: บรรยากาศภายในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา เซ็นทรัล บางนา-ตราด 
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ตารางท่ี 4.2: ตารางแสดงลักษณะสภาพแวดล้อมร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา เดอะมอลล์   
       งามวงศ์วาน 
 

 
  (ตารางมีต่อ) 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ): ตารางแสดงลักษณะสภาพแวดล้อมร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
  สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 
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ภาพท่ี 4.3: ผังแสดงสัดส่วนพื้นท่ีภายใน ร้านหนังสือ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์สาขา ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 
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ภาพท่ี 4.4: บรรยากาศภายในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 
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ตารางท่ี 4.3: ตารางแสดงลักษณะสภาพแวดล้อมร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา โลตัส มีนบุรี 

 

 
  (ตารางมีต่อ) 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ): ตารางแสดงลักษณะสภาพแวดล้อมร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

  สาขา โลตัส มีนบุรี 
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ภาพท่ี 4.5: ผังแสดงสัดส่วนพื้นท่ีภายใน ร้านหนังสือ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา ห้างสรรพสินค้า 

    โลตัส มีนบุรี 
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ภาพท่ี 4.6: บรรยากาศภายในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา โลตัส มีนบุรี 
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ตารางท่ี 4.4: ตารางแสดงลักษณะสภาพแวดล้อมร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

      สาขา บิ๊กซี สุขาภิบาล 3 
 

 
  (ตารางมีต่อ) 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ): ตารางแสดงลักษณะสภาพแวดล้อมร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  

  สาขา บิ๊กซี สุขาภิบาล 3 
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ภาพท่ี 4.9: ผังแสดงสัดส่วนพื้นท่ีภายใน ร้านหนังสือ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์สาขา ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สุขาภิบาล 3 
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ภาพท่ี 4.8: บรรยากาศภายในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา บิ๊กซี สุขาภิบาล 3 
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ตารางท่ี 4.5: ตารางแสดงลักษณะสภาพแวดล้อมร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

      สาขา เซ็นทรัล เวสท์เกต 
 

 
  (ตารางมีต่อ) 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ): ตารางแสดงลักษณะสภาพแวดล้อมร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

  สาขา เซ็นทรัล เวสท์เกต 
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ภาพท่ี 4.9: ผังแสดงสัดส่วนพื้นท่ีภายใน ร้านหนังสือ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์สาขา ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เวสท์เกต 
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ภาพท่ี 4.10: บรรยากาศภายในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา เซ็นทรัล เวสท์เกต 
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ตารางท่ี 4.6: ตารางแสดงลักษณะสภาพแวดล้อมร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

      สาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ 
 

 
  (ตารางมีต่อ) 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ): ตารางแสดงลักษณะสภาพแวดล้อมร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
                       สาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ 
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ภาพท่ี 4.11: ผังแสดงสัดส่วนพื้นท่ีภายใน ร้านหนังสือ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

      สาขา ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ท่าพระ 
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ภาพท่ี 4.12: บรรยากาศภายในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ 
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ตารางท่ี 4.7: ตารางแสดงลักษณะสภาพแวดล้อมร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

      สาขา โลตัส บางนา-ตราด 
 

 
  (ตารางมีต่อ) 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ): ตารางแสดงลักษณะสภาพแวดล้อมร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

  สาขา โลตัส บางนา-ตราด 
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ภาพท่ี 4.13: ผังแสดงสัดส่วนพื้นท่ีภายใน ร้านหนังสือ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์สาขา ห้างสรรพสินค้า โลตัส บางนา-ตราด 
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ภาพท่ี 4.14: บรรยากาศภายในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา โลตัส บางนา-ตราด 
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ตารางท่ี 4.8: ตารางแสดงลักษณะสภาพแวดล้อมร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  
      สาขา บิ๊กซี กัลปพฤกษ์ 

 

 
  (ตารางมีต่อ) 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ): ตารางแสดงลักษณะสภาพแวดล้อมร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  
  สาขา บิ๊กซี กัลปพฤกษ์ 
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ภาพท่ี 4.15: ผังแสดงสัดส่วนพื้นท่ีภายใน ร้านหนังสือ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์สาขา ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี กัลปพฤกษ์ 
 

 



69 
 
ภาพท่ี 4.16: บรรยากาศภายในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา บิ๊กซี กัลปพฤกษ์ 
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ตารางท่ี 4.9: ตารางแสดงลักษณะสภาพแวดล้อมร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา โลตัส เยาวราช 
 

 
  (ตารางมีต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 
ตารางท่ี 4.9 (ต่อ): ตารางแสดงลักษณะสภาพแวดล้อมร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  

  สาขา โลตัส เยาวราช 
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ภาพท่ี 4.17: ผังแสดงสัดส่วนพื้นท่ีภายใน ร้านหนังสือ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์สาขา ห้างสรรพสินค้า โลตัส เยาวราช 
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ภาพท่ี 4.18: บรรยากาศภายในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา โลตัส เยาวราช 
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ตารางท่ี 4.10: ตารางแสดงลักษณะสภาพแวดล้อมร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา บิ๊กซี อิสรภาพ 
 

 
  (ตารางมีต่อ) 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ): ตารางแสดงลักษณะสภาพแวดล้อมร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  

    สาขา บิ๊กซี อิสรภาพ 
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ภาพท่ี 4.19: ผังแสดงสัดส่วนพื้นท่ีภายใน ร้านหนังสือ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์สาขา ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี อิสรภาพ 
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ภาพท่ี 4.20: บรรยากาศภายในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา บิ๊กซี อิสรภาพ 
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4.3 ความพึงพอใจในการให้บริการ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงปัญหาในการจัดผังร้านปัจจุบันของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊ค 
เซ็นเตอร์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงผังรา้นท่ีเหมาะสมของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  
เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคสภาพแวดล้อมทางกายภาพของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
ในปัจจุบัน สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร โดยผู้วิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถาม เพื่อน าข้อมูลท่ีได้
จากแบบสอบถามมาเป็นข้อมูลในการออกแบบร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ต่อไป 
 ผู้วิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถาม ในช่วงวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 – 11 พฤศจิกายน 2558 
ระยะเวลา 11.00 - 19.00 น. เป็นจ านวน 246 ชุด จากกลุ่มลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการภายในร้าน
หนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จ านวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล บางนา สาขา
ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์บางกะปิ ห้างสรรพสินค้า โลตัส บางนา สาขาห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี บาง
นา สาขาห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เวสท์เกต และผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลตามสถานท่ีนอกเหนือจากร้าน
หนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ดังนี้ ศูนย์อาหารท่ีห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ และอาคารทีซีไอเอฟทาวเวอร์ 
ซึ่งเป็นท่ีต้ังของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือช่วยในการตอบค าถามการวิจัย โดยแบ่งออกเป็นประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 4.3.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.11: คุณลักษณะของกลุ่มผู้ใช้บริการจ าแนกตามเพศ 
 

 
 
 จากตารางท่ี 4.11 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้บริการจ านวน 246 คน พบว่ามี
เพศชายจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 39 และเป็นเพศหญิงจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 61 
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ตารางท่ี 4.12: คุณลักษณะของกลุ่มผู้ใช้บริการจ าแนกตามอายุ 
 

 
 
 จากตารางท่ี 4.12 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้บริการจ านวน 246 คน พบว่ากลุ่ม
ผู้ใช้บริการท่ีมีช่วงอายุ 21-25 ปี มีจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 กลุ่มผู้ใช้บริการท่ีมีช่วงอายุ  
26-30 ปี มีจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 กลุ่มผู้ใช้บริการท่ีมีช่วงอายุ 31-35 ปี มีจ านวน 32 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 กลุ่มผู้ใช้บริการท่ีมีช่วงอายุ 36-40 ปี มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3  
กลุ่มผู้ใช้บริการท่ีมีช่วงอายุ 41-45 ปี มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 และกลุ่มผู้ใช้บริการท่ีมี 
ช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 
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ตารางท่ี 4.13: คุณลักษณะของกลุ่มผู้ใช้บริการจ าแนกตามรายได้ 
 

 
 

 จากตารางท่ี 4.13 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้บริการจ านวน 246 คน พบว่า ใน
กลุ่มผู้ท าแบบสอบถาม ไม่มีผู้ท่ีมีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท และผู้ท่ีมีรายได้มากกว่า 50,000 บาท 
ต่อมาคือผู้ท่ีมีรายได้ในช่วง 5,001-10,000 บาท มีจ านวน 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.2 อันดับต่อไปคือ 
ผู้ท่ีมีรายได้ช่วง 30,001-50,000 มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ต่อมาคือผู้ท่ีมีรายได้ช่วง 
20,001-30,000 บาท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 และช่วงรายได้ท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดคือ ช่วง
ผู้ท่ีมีรายได้ 10,001-20,000 บาท มีจ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 65 
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ตารางท่ี 4.14: คุณลักษณะของกลุ่มผู้ใช้บริการจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

 
 
 จากตารางท่ี 4.14 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้บริการจ านวน 246 คน พบว่า  
มีกลุ่มผู้ใช้บริการท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 มีกลุ่มผู้ใช้บริการท่ีมี
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 กลุ่มผู้ใช้บริการท่ีมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 208 คน คิดเป็นร้อยละ 84.6 กลุ่มผู้ใช้บริการท่ีมีการศึกษาระดับท่ีสูง
กว่าปริญญาตรีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 และไม่มีผู้ท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษา 
 
ตารางท่ี 4.15: คุณลักษณะของกลุ่มผู้ใช้บริการจ าแนกตามอาชีพ 
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 จากตารางท่ี 4.15 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้บริการจ านวน 246 คน พบว่ากลุ่ม
ท่ีเข้าใช้บริการร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์มากท่ีสุดคือ กลุ่มพนักงานบริษัท มีจ านวน 167 คน  
คิดเป็นร้อยละ 67.9 ต่อมาคือ ธุรกิจส่วนตัว มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อนละ 11.8 กลุ่มนักเรียน, 
นักศึกษา 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 กลุ่มแม่บ้าน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 กลุ่มรับราชการ 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.9 และสุดท้ายคือกลุ่มรัฐวิสาหกิจ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม
ในกลุ่มพนักงานบริษัทมักจะประกอบธรุกิจส่วนตัวควบคู่ไปด้วย 
 
 4.3.2 พฤติกรรมการเข้าใช้ร้าหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
 
ตารางท่ี 4.16: คุณลักษณะของกลุ่มผู้ใช้บริการจ าแนกตามเวลาในการเข้าใช้บริการ 
 

 
 

 จากตารางท่ี 4.16 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้บริการจ านวน 246 คน พบว่า
ช่วงเวลาท่ีมีผู้เข้าใช้บริการมากท่ีสุดคือช่วงเวลา 12:31-14.30 น. โดยคิดเป็นร้อยละ 67.9 รองลงมา
คือช่วงเวลา 18:31-21:00 น. คิดเป็นร้อยละ 11.8 ช่วงเวลา 10:00-12:30 น. คิดเป็นร้อยละ 7.7 
ช่วงเวลา 16:31-18:30 น. คิดเป็นร้อยละ 7.3 กลุ่มท่ีเข้าใช้บริการไม่แน่นอน, แล้วแต่สะดวก คิดเป็น
ร้อยละ 6.9 และสุดท้ายช่วงเวลา 14:31-16:30 น. คิดเป็นร้อยละ 4.9 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.17: คุณลักษณะของกลุ่มผู้ใช้บริการจ าแนกตามความถ่ีในการเข้าใช้บริการ 
 

 
 
 จากตารางท่ี 4.17 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้บริการจ านวน 246 คน พบว่า 
ผู้เข้าใช้บริการร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ท่ีมีจ านวนครั้งในการเข้าใช้ น้อยกว่า 1 ครั้ง/ สัปดาห์  
มีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67 อันดับต่อมาคือ เข้าใช้ 1 ครั้ง/ สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 22 ต่อมาคือเข้า
ใช้ 2 ครั้ง/ สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 9 ต่อมาคือ มากกว่า 3 ครั้ง/ สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 2   
และไม่มีผู้เข้าใช้ 3 ครั้งต่อสัปดาห์เลย 
 
ตารางท่ี 4.18: คุณลักษณะของกลุ่มผู้ใช้บริการจ าแนกตามประเภทของสินค้าท่ีสนใจ 
 

 
 
 จากตารางท่ี 4.18 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้บริการจ านวน 246 คน พบว่า 
ผู้เข้าใช้บริการมีความสนใจสินค้าประเภทหนังสือมากท่ีสุด รองลงมาคือสินค้าอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่หนังสือ 
(Non-book) และอุปกรณ์เครื่องเขียนได้รับความสนใจน้อยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.19: ปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้า 
 

 
 

 จากตารางท่ี 4.19 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้บริการจ านวน 246 คน โดย
ภาพรวมด้านปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย 4.01 เมื่อวิเคราะห์เป็นหัวข้อ
พบว่า ผู้เข้าใช้มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ เดินทางสะดวก มีค่าเฉล่ีย 4.54 ระดับ
ความพึงพอใจในระดับมาก มีดังนี้ การบริการของพนักงาน มีค่าเฉล่ีย 3.87 ห้างสรรพสินค้า มี
ค่าเฉล่ีย 4.36 ราคาของสินค้าและโปรโมช่ัน มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 4.34 ความหลากหลายของสินค้า มี
ค่าเฉล่ีย 4.26 ตามล าดับ ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ ใช้บริการด้านอื่นของสถานท่ี มี
ค่าเฉล่ีย 3.30 ด้านความงดงามของสถานท่ี มีค่าเฉล่ีย 3.09 ตามล าดับ 
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 4..3.3 การรับรู้ทางสถาปัตยกรรมภายในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
 
ตารางท่ี 4.20: ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กร รูปแบบการจัดวางหน้าร้านและทางเข้า 
 

 
 
 จากตารางท่ี 4.20 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้บริการจ านวน 246 คน โดย
ภาพรวมด้าน รูปแบบการจัดวางหน้าร้านและทางเข้าโดยรวมเฉล่ียเท่ากับ 3.00 จัดอยู่ในระดับ ปาน
กลาง หากพิจารณาเป็นหัวข้อพบว่า ระดับการรับรู้ในด้านความมีเอกลักษณ์ชัดเจนจดจ าได้ง่าย มี
ค่าเฉล่ียเป็นอันดับแรก คือ 3.38 รองลงมาคือ มีความโดดเด่นสะดุดตา มีค่าเฉล่ีย 3.27 ความ
สะดวกสบาย มีค่าเฉล่ีย 3.09 ความสวยงาม มีค่าเฉล่ีย 2.70 ความน่าเช้ือเชิญให้เข้าร้าน มีค่าเฉล่ีย 
2.55 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.21: ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กร รูปแบบป้ายภายนอกร้านค้า 
 

 
จากตารางท่ี 4.21 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้บริการจ านวน 246 คน โดย

ภาพรวมด้าน รูปแบบป้ายภายนอกร้านค้าโดยเฉล่ียมีค่า 4.08 อยู่ในเกณฑ์ มาก เมื่อพิจารณาเป็น
หัวข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงความมีเอกลักษณ์จดจ าได้ง่าย มีค่าเฉล่ีย 4.15 มองเห็นได้ชัดเจน 
มีค่าเฉล่ีย 4.14 หัวข้อต่อมาคือ อ่านง่ายเข้าใจส่ิงท่ีร้านค้าต้องการจะส่ือ มีค่าเฉล่ีย 4.04 และอันดับ
สุดท้าย มีความโดดเด่น 3.98 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.22: ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กร การจัดผังพื้นท่ีภายในร้าน 
 

 
 

 จากตารางท่ี 4.22 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้บริการจ านวน 246 คน โดย
ภาพรวมด้าน การจัดผังพื้นท่ีภายในร้านโดยเฉล่ียมีค่า 2.74 อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
ข้อ ผู้ตอบแบบสอบถาม รับรู้ถึงการจัดหมวดหมู่สินค้าได้เป็นอันดับต้น ๆ มีค่าเฉล่ีย 3.02 อันดับต่อมา
คือ ด้านความสะดวกในการเข้าใช้พื้นท่ี มีค่าเฉล่ีย 2.97 ด้านต าแหน่งการวางสินค้า มีค่าเฉล่ีย 2.74 
ด้านทางเดินภายในร้านค้า มีค่าเฉล่ีย 2.54 และสุดท้ายจุดดึงดูดภายในร้านค้า มีค่าเฉล่ีย 2.44 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.23: ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กร รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ในส่วนให้บริการ 

        (เก้าอี้พักคอย) 
 

 
 

จากตารางท่ี 4.23 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้บริการจ านวน 246 คน โดย
ภาพรวมด้านรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ในส่วนให้บริการโดยเฉล่ียมีค่า 2.24 อยู่ในเกณฑ์ น้อย เมื่อพิจารณา
เป็นข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงความสะดวกในการใช้งาน เป็นอันดับแรก มีค่าเฉล่ีย 2.38 อันดับ
ต่อมา ด้านสีของเฟอร์นิเจอร์มีความสะดุดตา มีค่าเฉล่ีย 2.23 มีความดึงดูด/ น่าใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 
2.20 อันดับสุดท้ายคือ มีจ านวนมากเพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 2.14 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.24: ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กร ส่วนเคาน์เตอร์บริการ 
 

 
 
จากตารางท่ี 4.24 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้บริการจ านวน 246 คน โดย

ภาพรวมส่วนเคาน์เตอร์บริการเฉล่ียมีค่า 3.27 อยู่ในระดับปานกลาง ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ได้ถึง
ความสะดวกในการใช้บริการได้ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.36 รองลงมาคือ ด้านความรวดเร็ว
ในการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.30 สุดท้าย ด้านจุดสนใจบริเวณเคาน์เตอร์บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.16 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.25: ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กร การตกแต่งผนังด้านหลังจุดเคาน์เตอร์ 

 

 
 

 จากตารางท่ี 4.25 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้บริการจ านวน 246 คน โดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียในระดับ ปานกลาง คือ 3.23 ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ได้ถึงความเป็นสากลมากเป็น
อันดับแรก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.42 รองลงมา ด้านความน่าสนใจ มีค่าเฉล่ีย 3.24 ด้านความรวดเร็ว มี
ค่าเฉล่ีย 3.15 ด้านความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย 3.10 ตามล าดับ โดยท้ังหมดอยู่ในระดับ ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.26: ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กร บรรยากาศโดยรวมในส่วนให้บริการ 
 

 
 

จากตารางท่ี 4.26 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้บริการจ านวน 246 คน โดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.34 การรับรู้อยูใ่นระดับปานกลาง หากพิจารณาเป็นข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้
ถึง ความเป็นกันเอง ได้ในระดั ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.48 รองลงมาคือ ความผ่อนคลาย ผู้ตอบ
แบบสอบถามรับรู้ได้ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.37 อันดับสุดท้ายคือ ความทันสมัย อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.17 
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ตารางท่ี 4.27: ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กร ตู้แสดงสินค้า 
 

 
 

จากตารางท่ี 4.27 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้บริการจ านวน 246 คน โดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.51 การรับรู้อยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ
รับรู้ การมองเห็นสินค้าชัดเจน ได้ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.59 รองลงมากคือ สะดุดตา สามารถรับรู้
ได้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.43  

 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือช่วยในการเก็บข้อมูลในประเด็นระดับการรับรู้

ภาพลักษณ์ขององค์กร เกี่ยวกับความพึงพอใจในด้านการให้บริการของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
ซึ่งประเด็นท่ีได้มาจากการพูดคุย การสอบถาม การสัมภาษณ์ผู้ท่ีเข้าใช้บริการสถานท่ีท้ังผู้บริโภคและ
พนักงาน รวมไปถึงประเด็นปญัหาต่าง ๆ ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ คุณพิสมัย ชัยรัตน์ ซึ่งด ารงค์ต าแหน่ง
เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) ตามตารางดังนี้ 
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 4.3.4 ความพึงพอใจในด้านการให้บริการของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
 
ตารางท่ี 4.28: ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กร ความพึงพอใจในด้านการให้บริการของร้าน 

        หนังสือซีเอ็ดฯ 
 

 
 

จากตารางท่ี 4.28 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้บริการจ านวน 246 คน โดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.17 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นข้อผู้ตอบแบบสอบถามสามารถรับรู้
ประเด็นต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก สามารถรับรู้ได้ในระดับมาก คือ แสงภายในร้านค้า
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เพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 3.92 ได้รับความสะดวกในการฝากสัมภาระ มีค่าเฉล่ีย 3.59 สามารถหาสินค้าได้
ด้วยตนเองและขั้นตอนการบริการชัดเจนไม่ซับซ้อน มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 3.57 พื้นท่ีจัดแสดงสินค้า
แนะน าเห็นได้ชัดเจน มีค่าเฉล่ีย 3.56 กลุ่มท่ีสอง สามารถรับรู้ได้ในระดับปานกลาง ความรวดเร็วใน
การให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.42 ป้ายบอกต าแหน่งเห็นได้ชัดเจน มีค่าเฉล่ีย 3.39 พนักงานมีจ านวน
เพียงพอให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 2.87 ใช้เวลานานในการรับบริการท่ีเคาน์เตอร์ มีค่าเฉล่ีย 2.83 กลุ่มท่ี
สาม สามารถรับรู้ได้ในระดับน้อย ได้แก่ ทางสัญจรสะดวก มีค่าเฉล่ีย 2.43 พื้นท่ีนั่งพักมีจ านวน
เพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 1.75 

 
 4.3.4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเก็บข้อมูลจะมีส่วนท่ีเป็นค าถามปลายเปิด  
เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับปัญหาหลังจากเข้าใช้สถานท่ี ซึ่งผู้วิจัยน ามาแบ่งเป็นหมวดหมู ่ดังนี้  
 1) ปัญหาเกี่ยวกับทางสัญจร โดยส่วนมากจะมาจากมุมหนังสือเด็ก ซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภค 
ในวัยเด็กจะนั่งอ่านหนงัสือบริเวณช้ันหนังสือ โดยจะนั่งอ่านจนพอใจหรืออ่านจนกว่าผู้ปกครองจะมา
รับ ท าให้เกิดปัญหาด้านทางสัญจร ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ มีความสอดคล้องกับส่ิงท่ีผู้วิจัยได้เข้าไปเก็บ
ข้อมูลในพื้นท่ี 
 
ภาพท่ี 4.21: แสดงปัญหาทางด้านการสัญจรภายในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
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 2) ปัญหาด้านความเป็นส่วนตัว เนื่องจากสินค้าประเภทหนังสือ เป็นสินค้าท่ีต้องใช้เวลา 
นานในการพิจารณาเลือกซื้อ หากมีการวางสินค้า หรือจัดวางช้ันหนังสือท่ีแออัดเกินไป จะส่งผลให้เกิด
ปัญหาในการพิจารณาสินค้า เพราะผู้บริโภคท่ีก าลังพิจารณาสินค้าอยู่ อาจจะถูกรบกวนจากผู้บริโภค
ท่ีเดินหาสินค้าด้วยกันเอง 
 3) ปัญหาด้านพื้นท่ีพักคอย พื้นท่ีพักผ่อน และพื้นท่ีอ่านหนังสือ ตามท่ีผู้วิจัยได้พูดคุยกับ
พนักงานประจ าร้านหนังสือ การท่ีร้านหนังสือจะต้องมีเก้าอี้เพื่อรองรับผู้บริโภคนับเป็นเรื่องสุดวิสัย 
เพราะผู้บริโภคอาจจะใช้ประโยชน์ของเก้าอี้ภายในร้านผิดไปจากจุดประสงค์ท่ีทางร้านค้าต้ังเป้าไว้ คือ 
อาจจะมีการน าหนังสือมานั่งอ่าน ซึ่งจะเป็นการเปิดช่องทางในการหลีกเล่ียงการซื้อ เพราะสามารถ
อ่านได้โดยไม่ต้องช าระเงิน หนงัสือภายในร้านไมไ่ด้มีการบรรจุหีบห่อ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีสนใจสินค้า
สามารถพิจารณาสินค้าได้การมีเก้าอี้จะส่งผลให้ผู้บริโภคใช้เวลานานมากขึ้นในการพิจารณาสินค้า 
และจะส่งผลต่อความแออัดในพื้นท่ี 
 
ภาพท่ี 4.22: แสดงปัญหาทางด้านความเป็นส่วนตัว 
 

 
 
 4) ปัญหาเกี่ยวกับการหาสินค้าไม่เจอ จากการเข้าสังเกตพื้นท่ี และสัมภาษณ์ คุณพิศมัย ชัย
รัตน์ ปัญหาด้านการหาสินค้าไม่เจอส่วนหนึ่งมาจากพนักงาน โดยทางบริษัทมีนโยบายรับพนักงาน
พาร์ทไทม์เข้าท างาน ซึ่งร้านหนงัสือซีเอ็ดฯจะมีหนังสือใหม่ ๆ หมุนเวียนอยู่เสมอ ส่งผลให้ต้องจัด
หนังสือใหม่เข้าไปท่ีช้ันวางหนังสือ โดยท่ีทางร้านหนังสือซีเอ็ดฯมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดหนังสือว่า 
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หากมีหนังสือออกใหม่จะต้องจัดวางไว้ที่ช้ันบนสุดของช้ันวางหนังสือเสมอ และจะเล่ือนหนังสือท่ีถูก
แทนท่ีด้วยหนังสือใหม่ลงมา 1 ช้ัน  
 ปัญหาอีกส่วนมาจากทางนโยบายของทางร้านหนังสือซีเอ็ดฯ ซึ่งจะพยายามท่ีจะมีหนังสือให้
มากท่ีสุดภายในร้านส่งผลให้หนังสือถูกจัดวางแบบโชว์สันหนังสือ ส่งผลให้ไม่น่ามอง เกิดอคติกับ
ผู้บริโภค มองหาสินค้ายาก ท าให้ข้ันตอนในการหาสินค้า การพิจารณาสินค้านานมากขึ้น 
 
ภาพท่ี 4.23: แสดงปัญหาด้านพื้นท่ีพักคอย พื้นท่ีพักผ่อน และพื้นท่ีอ่านหนังสือ 
 

 
 
ภาพท่ี 4.24: แสดงปัญหาด้านการจัดวางสินค้า 
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4.4 ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ช่วยในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาภายในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊ค
เซ็นเตอร์ โดยน าทฤษฎีท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ท่ีเกี่ยวกับการออกแบบร้านจ าหน่ายหนังสือ
และการออกแบบผังร้านมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ตามตารางท่ี 4.19 
 
ตารางท่ี 4.29: แสดงผลการศึกษาการจัดผังร้านในปัจจุบัน 
  

 



บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
จากผลการวิจัยในบทท่ี 4 และการค้นคว้าข้อมูล รวมไปถึงการทบทวนวรรณกรรม สามารถ

น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย และเสนอแนะแนวทางการออกแบบ ร้าน
หนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ท่ีเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 
5.1 ข้อมูลผู้รับบริการ  
 จากข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการท่ีตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้เข้าใช้บริการส่วนมากเป็น  
เพศหญิงและส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มีรายได้อยู่ท่ี 10,001-20,000 บาท มีระดับการศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพเป็น พนักงานบริษัท โดยส่วนมากเข้าใช้ในเวลา 
12:31-14:30 น.และมาใช้บริการเพราะสนใจสินค้าประเภทหนังสือมากท่ีสุด เข้าใช้บริการ
โดยประมาณ 1 ครั้ง/ สัปดาห์และค านึงถึงการเดินทางสะดวกมากท่ีสุด รองลงมาคือต้ังอยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า 
 
5.2 สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 
 จากผลการศึกษาลักษณะรูปแบบการจัดผังของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ พบว่าร้าน
หนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์มีการจัดวางผังร้านค้าเป็นรูปแบบตาราง (Grid) และจะมีรูปแบบการจัดวาง
จุดบริการท่ีแน่นอน (Pattern) แต่จะมีบางสาขาท่ีมีการปรับเปล่ียนตามบริบทและตามความต้องการ
ของผู้บริโภคซึ่งรูปแบบการจัดผังร้านจะเรียงเป็นรปูแบบดังนี้ มีการวางซุ้ม 10 หรือ 20 อันดับหนังสือ
ขายดีไว้บริเวณทางเข้าและหันหน้าปะทะไปท่ีทางเข้า-ออกร้าน และจะอยู่ใกล้กับจุดช าระเงิน โดยท่ี
บริเวณด้านหลังจุดช าระเงินก็จะมีการตกแต่งด้วย 10 หรือ 20 อันดับหนังสือขายดีเช่นกัน โดยจะ
ควบคู่ไปกับ Policy การคืนหนังสือหรือการคืนสินค้า บริเวณจุดช าระเงินจะมีสินค้าซื้อง่าย เช่น สินค้า
ประเภท เครื่องเขียน พอคเก็ตบุ๊ค หรือของเล่นช้ินเล็ก ๆ มุมนิตยสารจะสามารถมองเห็นได้ง่ายเพราะ
จะอยู่บริเวณทางเข้า-ออกร้านเสมอ หรือจะอยู่ในต าแหน่งท่ีสามารถมองเห็นได้จากทางเข้า-ออกร้าน 
 
5.3 สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2 
 จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพผู้วิจัยจ าแนกออกเป็น
หัวข้อต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1) ด้านความสะดวกในการเข้าใช้งาน ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จะมีสาขาอยู่ตาม
ห้างสรรพสินค้า 
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ซึ่งมีจ านวน 506 สาขา กระจายอยู่ท่ัวประเทศ 
 2) ด้านประสิทธิภาพของพื้นท่ี ประกอบด้วย 
  2.1) ความเหมาะสมของการจัดพื้นท่ีใช้งานโดยรวม การจัดร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊ค 
เซ็นเตอร์โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม แต่จะมีปัญหากับบางส่วน ดังนี้ 
   2.1.1) ส่วนจัดแสดงสินค้า การจัดวางสินค้ายังไม่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของ
ร้านค้าและ ตัวสินค้า รวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้า 
   2.1.2) ส่วนฝากสัมภาระ ในกรณีท่ีอยู่ในห้างสรรพสินค้า Big C หรือ Lotus 
เพราะผู้บริโภคอาจจะมีสัมภาระจ านวนมาก รวมไปถึงอาจจะฝากสัมภาระในรูปแบบของรถเข็น 
  2.2) ความเพียงพอของพื้นท่ีใช้งานและส่ิงอ านวยความสะดวก แบ่งออกเป็น 2 
ช่วงเวลา คือ วันจันทร์-วันพฤหัส พื้นท่ีใช้งานจะมีเพียงพอต่อความต้องการ วันศุกร์-วันอาทิตย์ จะมีผู้
เข้าใช้งานมาก เนื่องจากเป็นวันหยุดพักผ่อน จึงมีผู้บริโภคเข้ามาใช้งานมาก และเข้าใช้งานเป็น
เวลานานกว่าปกติ ผู้วิจัยจึงแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามกลุ่ม ดังนี้  
   2.2.1) พฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคท่ีมาเป็นครอบครัว ผู้ปกครองก็จะแยก
ไปหาสินค้าท่ีสนใจ โดยท่ีบุตร จะแยกไปมุมหนังสือเด็กและนั่งอ่านหนังสือบริเวณนั้น 
   2.2.2) พฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นขาจร ผู้บริโภคในกลุ่มนี้จะมี
โอกาสท่ีจะไม่ซื้อสินค้ามากท่ีสุด เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้จะเข้ามาเพื่อฆ่าเวลา หรือเลือกดูสินค้าเพื่อ
รอเวลากิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในภายหลัง เช่น รอดูภาพยนตร์  
  2.3) สภาพแวดล้อมภายในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  มีสภาพแวดล้อมภายใน
ร้านท่ีเหมาะสม สามารถจ าแนกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ 
   2.3.1) ด้านแสงสว่าง มีแสงสว่างท่ีเหมาะสม  สว่างเพียงพอต่อการเลือกซื้อ
สินค้า 
   2.3.2) ด้านอุณหภูมิ อุณหภูมิเหมาะสม ไม่ร้อนและไม่เย็นจนเกินไป  
   2.3.3) ด้านสภาพอากาศ  มีสภาพอากาศท่ีดี ไม่เหม็นอับ หรือมีกล่ิน
รบกวนจากหนังสือผลิตใหม่ 
   2.3.4) ด้านเสียง มีผนังหรือกระจกปิดรอบด้าน ท าให้มีเสียงรบกวนจาก
ภายนอกเข้ามารบกวนได้น้อย 
  2.4) ด้านการจัดพื้นท่ีและการตกแต่งภายใน การจัดการพื้นท่ีภายในร้านหนังสือซี
เอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ โดยส่วนมากจะเป็นพื้นท่ีจัดวางสินค้าเพื่อขาย และมีทางสัญจรท่ีจะสามารถเข้าถึง
สินค้าได้ พื้นท่ีภายในร้านประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ ส่วนจัดแสดงสินค้า จุดช าระเงิน จุดวาง
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สินค้า และห้องเก็บสินค้า (ร้านค้าขนาดเล็กจะจัดเก็บไว้ที่ด้านหลังของช้ันวางหนังสือ) การตกแต่ง
ภายในร้านค้าเป็นรูปแบบท่ีเรียบง่าย ทันสมัย 
  2.5) ด้านความยืดหยุ่นในการใช้งาน การจัดผังร้านในรูปแบบ Grid และเฟอร์นิเจอร์
ท่ีใช้ส่วนมากเป็นรูปแบบลอยตัว การปรับเปล่ียนผังร้านหรือจัดพื้นท่ีเพื่อรองรับกิจกรรมจึงเป็นไปได้
ง่าย แต่การมีสินค้าจ านวนมาก จึงมีความยืดหยุ่นของสถานท่ีอยู่ในระดับปานกลาง เพราะไม่สามารถ
เคล่ือนย้ายได้มาก 
  2.6) ด้านความเป็นส่วนตัว การท่ีมีสินค้ามาก และเป็นสินค้าประเภทท่ีต้องใช้เวลา
ในการพิจารณานาน รวมไปถึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการอ่านหนังสือเพื่อรอเวลาก่อนการท า
กิจกรรมอื่น ๆ จึงมีระดับความเป็นส่วนตัว ปานกลาง 
  2.7) ด้านความปลอดภัย แบ่งออกเป็น 2 จ าพวกคือ 
   2.7.1) เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ท่ีเลือกใช้มีความปลอดภัย คงทน รับ
น้ าหนักสินค้าได้ดี ไม่มีขอบคมหรือส่วนแหลมคม 
   2.7.2) ทางสัญจร ทางสัญจรสะดวก มองเห็นได้ง่าย บางสาขาจะมีบันได
ขนาดเล็กตั้งอยู่สามารถเคล่ือนย้ายได้ เอาไว้บริการผู้บริโภค แต่ส่วนมากผู้บริโภคจะนั่งอ่านหนงัสือท่ี
บันไดนี ้
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านการให้บริการของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  
จ านวน 246 คน มาอ้างอิงเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคสภาพแวดล้อมทางกายภาพของร้านหนังสือซี
เอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ในระดับต่าง ๆ ดังนี ้
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ตารางท่ี 5.1: สรุปผลด้านความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งานร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
  

 
 

 จากผลสรุปด้านความพึงพอใจท าให้ทราบว่า ผู้เข้าใช้งานค่อนข้างพึงพอใจกับการให้บริการ
ของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เห็นได้จากระดับความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับ มาก–ปาน
กลาง แต่จะมีเรื่อง ทางสัญจร และ พื้นท่ีนั่งพักมีจ านวนเพียงพอ ท่ีจะอยู่ในระดับน้อย 
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ตารางท่ี 5.2: เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้เข้าใช้บริการต่อความคิดเห็นของผู้วิจัยด้านความพึงพอใจ 
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 จากการศึกษาปัญหาภายในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ พบปัญหาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 5.3.1 ด้านการค้นหาสินค้าด้วยตนเอง 
 ผู้วิจัยได้แก้ไขปัญหานี้โดยการน านวัตกรรมการค้นคว้าข้อมูลทางคอมพิวเตอร์มาช่วยใน 
การค้นหาหนังสือ ประเภทหนังสือ เมื่อสามารถค้นคว้าในคอมพิวเตอร์ทางร้านค้าสามารถสอดแทรก
เนื้อเรื่องย่อ บทความแนะน าหนังสือ หรือโปรโมช่ันส่งเสริมการขาย ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในการ 
ค้นหาสินค้า ลดปัญหาในด้านค้นหาสินค้า เพิ่มความสะดวกในการจับจ่ายของผู้บริโภค หรือติดต้ัง
คอมพิวเตอร์เพื่ออ านวยความสะดวกในการค้นหาหนังสือ ซึ่งทางเว็ปไซต์ของ www.SE-ED.com  
ได้มีวิธีการค้นหาข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
ภาพท่ี 5.1: การค้นหาหนังสือของเว็ปไซต์ www.SE-ED.com โดยแยกเป็นหมวดหมู่ 
 

 
 

ท่ีมา: ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์. (2558). สืบค้นจาก https://www.se-ed.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.se-ed.com/
http://www.se-ed.com/
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ภาพท่ี 5.2: การค้นหาหนังสือของเว็ปไซต์ www.SE-ED.com ตามช่ือสินค้า ช่ือผู้เขียน ฯลฯ 

 

 
 

ท่ีมา: ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์. (2558). สืบค้นจาก https://www.se-ed.com. 
  

5.3.2 ด้านปัญหาในด้านทางสัญจร 
จากการเก็บข้อมูลพบว่าหนังสือเป็นสินค้าท่ีต้องใช้เวลาในการพิจารณา ผู้วิจัยจึงเสนอว่า 

ควรเว้นระยะห่างระหว่างช้ันวางหนงัสืออย่างน้อย 90 เซนติเมตร และควรเพิ่มเก้าอี้ขนาดเล็กท่ี
สามารถเคล่ือนย้ายได้ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถน าเก้าอี้ไปนั่งในส่วนท่ีไม่ขวางทางสัญจร 
 5.3.3 ปัญหาด้านพื้นท่ีนั่งพัก 
 ผู้วิจัยเสนอให้มีพื้นท่ีนั่งพักอย่างน้อยจ านวน 1-2 ท่ีนั่ง เพื่อรองรับผู้บริโภคท่ีมีผู้ติดตามมา
ด้วย หรือเอาไว้รองรับผู้บริโภคท่ีรอรับบริการ 
 5.3.4 ปัญหาด้านการแสดงสินค้า 
 ปัญหาด้านการแสดงสินค้าคือการซ้อนทับกันของพื้นท่ีแสดงสินค้า ซึ่งอาจจะท าให้ผู้บริโภค
เกิดความสับสนได้ ผู้วิจัยจึงเสนอให้แบ่งแยก ซุ้ม 10 หรือ 20 อันดับ หนังสือขายดี หรือหนังสือ
แนะน าให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การใช้กราฟฟิกเป็นพื้นหลังในการช่วยแบ่งแยกสินค้า การแบ่ง
การจัดวางสินค้าออกเป็นสองด้าน หากต้องใช้ซุ้มหนังสือเดียวกัน 
 5.3.5 ปัญหาการรับบริการนานท่ีจุดช าระเงิน 
 เนื่องจากร้านหนังสือซีเอ็ดฯ จัดผังร้านในรูปแบบท่ีมีจุดช าระเงินอยู่บริเวณทางเข้า – ออก 
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อีกท้ังยังจัดวางซุ้มหนังสือแนะน า ซุ้ม 10 หรือ 20 อันดับหนังสือขายดี จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านต่าง  ๆ 
เช่น ความแออัดในพื้นท่ี ปัญหาด้านทางสัญจร ซึ่งผู้วิจัยเสนอว่า ควรแยกจุดบริการห่อปกออกจากจุด
ช าระเงินแต่ยังคงอยู่ใกล้กับจุดช าระเงิน เพื่อลดระยะเวลาในการใช้บริการ ณ จุดช าระเงินส าหรับ
ผู้บริโภคท่ีไม่ได้ใช้บริการด้านห่อปก 
 5.3.6 ปัญหาด้านการรับฝากส าภาระ 
 ผู้วิจัยเสนอว่าหากเป็นร้านท่ีมีขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ และต้ังอยู่ในสถานท่ี ท่ีผู้บริโภคมีส า
ภาระจ าพวกรถเข็น หรือ รถเข็นเด็กเล็ก ควรมีพื้นท่ีไว้รับฝากสัมภาระเหล่านี้ 
 
5.4 สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 3 
 จากผลการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม รวมไปถึงการสัมภาษณ์ และผลจากแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการปรับปรุงผังร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ โดยมิให้กระทบนโยบายของ
บริษัทดังนี้ 
 5.4.) เสนอให้เพิ่มจุดรับฝากสัมภาระส าหรับสาขาท่ีต้ังอยู่ในห้างสรรพสินค้า Big C หรือ 
Lotus โดยจะอยู่ใกล้เคียงกับจุดช าระสินค้า เพื่อท าให้ผู้รับฝากสัมภาระรู้สึกปลอดภัย และช่วยร่น
ระยะเวลาในการเดินภายในร้าน 
 5.4.2 เสนอให้มีเก้าอี้พักคอยส าหรับผู้มาติดต่อด้านต่าง ๆ รวมไปถึง ผู้รอใช้บริการห่อปก 
โดยจะอยู่ใกล้เคียงกับจุดช าระสินค้า 
 5.4.3 จากภาพ 5.4 ผู้วิจัยเสนอให้จัดมุมทางด้านซ้ายของจุดช าระเงินเป็นจุดห่อปก เพื่อลด
ระยะเวลาในการชะร าเงิน จากเดิมท่ีจะเป็นจุดช าระเงินท่ีจะมีเครื่องคิดเงินกระจายอยู่ท่ัวบริเวณจุด
ช าระเงิน และการห่อปกจะท าระหว่างช าระเงิน  
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ภาพท่ี 5.3: ผังแสดงการเสนอการปรับปรุง ร้านหนังสือ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์สาขา ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ งานวงศ์วาน 
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5.5 ข้อจ ำกัดท่ีพบจำกกำรศึกษำในงำนวิจัย 
 ข้อจ ำกัดท่ีพบคือ ปัญหำด้ำนกลุ่มผู้ใช้งำน ซึ่งแบ่งออกเป็นผู้บริโภค และพนักงำนของร้ำน
หนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เนื่องจำกร้ำนหนังสือซีเอ็ดฯมีจ ำนวนสำขำท่ีมำกมำยท่ัวประเทศ จึงมีโอกำส
ท่ีจะเกิดควำมคลำดเคล่ือนของกลุ่มตัวอย่ำงผู้บริโภค ปัญหำเฉพำะด้ำนของสำขำนั้น ๆ เช่น หำกสำขำ
ท่ีต้ังอยู่ใกล้โรงเรียนอำจจะมีปัญหำเกี่ยวกับด้ำนนักเรียนนักศึกษำมำกขึ้น หรืออำจจะมีกำรตั้งซุ้ม
หนังสือเกี่ยวกับกำรเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจำกซุม้หนังสือแนะน ำ ดังนัน้เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่ำงใน
กำรศึกษำท่ีหลำกหลำยและครอบคลุม จึงควรมีกำรวำงแผน และเลือกสำขำท่ีคละกับไปตำมสถำนท่ี
ต่ำง ๆ 
 
5.6 ข้อเสนอแนะทำงกำรศึกษำ 
 หำกมีผู้สนใจศึกษำกำรวิจัยท่ีมีประเด็นปัญหำคล้ำยคลึงกับงำนวิจัยช้ินนี้ ผู้วิจัยขอเสนอให้มี
กำรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำเฉพำะด้ำนของแต่ละสำขำ หรือศึกษำเฉพำะเจำะจงด้ำนปัญหำของแต่
ละสำขำ เพื่อให้ข้อมูลท่ีได้มีควำมละเอียดและน่ำเช่ือถือยิ่งขึ้น รวมทั้งศึกษำกลุ่มผู้บริโภคท่ีเข้ำมำใช้
สถำนท่ีในแต่ละสำขำ เพรำะร้ำนหนังสือซีเอ็ดฯ แต่ละสำขำจะมีกลุ่มผู้บริโภคท่ีต่ำงกันออกไป เช่น 
สำขำท่ีต้ังอยู่ใกล้โรงเรียน และควรศึกษำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรจัดแสดงสินค้ำ (Display) เพื่อส่งเสริม
ด้ำนกำรโฆษณำสินค้ำ กำรเพิ่มมูลค่ำให้สินค้ำ และช่วยส่งเสริมด้ำนกำรจัดวำงสินค้ำให้ง่ำยต่อกำร
ค้นหำ ผู้วิจัยแนะน ำให้ก ำหนดแนวนโยบำยหรือแนวคิด (Concept) ใหม่ ๆ ขึ้นมำเพื่อให้เข้ำกับ
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ศึกษำถึงควำมต้องกำรของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเพื่อน ำมำพัฒนำทำงด้ำนกำร
จัดแสดงสินค้ำ กำรโฆษณำสินค้ำ และกำรท ำธุรกรรมทำงอินเทอร์เน็ต รวมทั้งน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ำมำใช้มำกขึ้น เพื่อดึงดูดผู้บริโภคสมัยใหม่ ช่วยให้เข้ำถึงร้ำนค้ำและสินค้ำได้ง่ำยข้ึน ซึ่งกำรน ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำใช้จะสำมำรถพัฒนำเป็นรูปแบบผังร้ำนค้ำท่ีมีรูปแบบหรือข้อบังคับท่ีน้อยลง 
ซึ่งจะส่งผลให้สำมำรถพัฒนำรูปแบบผังท่ีตอบสนองต่อผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น 
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