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บทคดัย่อ 

 วทิยานิพนธเ์รื่อง The New Era of  Modern Trade in Bangkok มจีุดมุ่งหมายทีจ่ะ

ศึกษาการสร้างสรรค์สถาปตัยกรรมที่ช่วยในการสร้างระบบการค้าที่สามารถรองรบัปญัหาที่

เกดิขึน้จากการคา้ออนไลน์เนืองจากการคาออนไลน์เขา้มามบีทบาทในการซือ้ขายสนิคา้จาํนวน

มากทําให้พื้นทีจ่ําหน่ายสนิค้าจํานวนมากต้องถูกปิดตวัลงหรอืเปลี่ยนแปลงวธิกีารขายตามยุค

สมยั ดงันัน้การจดัการพืน้ทีท่างการคา้ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดโดยการออกแบบพืน้ทีเ่พื่อรองรบั

กจิกรรมที่เกิดจากสงัคมออนไลน์ที่มจีํานวนมากขึ้นทุกปีเช่นการจดัอีเว้นท์ กลุ่มการค้า กลุ่ม

สงัคม กลุ่มธรุกจิ เขา้เตมิเตม็พืน้ทีว่่างเพื่อใหเ้กดิลกัษณะการคา้แบบใหม ่

 ด้วยเหตุน้ีพื้นที่เก็บสินค้า พื้นที่พักอาศัยในย่านธุรกิจ พื้นที่ในบล็อกต่าง ๆ ที่ไม่

สามารถใช้งานได้เต็มศกัยภาพภายในย่านการค้าที่หลากหลายสามารถนําพื้นที่เหล่าน้ีมาใช้

ประโยชน์ได้โดยการนําพื้นที่เก็บสินค้า ไปไว้ภายในเก็บของออนไลน์ที่มรีะบบการจดัการ

เรยีบรอ้ยแลว้ พืน้ทีเ่กบ็ของเหล่าน้ีสามารถเกบ็สนิคา้ที่ไหนกไ็ด ้การแปลงพืน้ทีภ่ายในบล๊อกที่

เป็นพืน้ทีไ่มส่ามารถใชง้านทางการคา้ไดม้าใชป้ระโยชน์ทางการคา้และเป็นแหล่งกจิกรรมต่าง ๆ 

ทางวฒันธรรมแล้วสงัคมออนไลน์ได้และการออกแบบพื้นที่ซึงมคีวามสมัพนัธ์ทางการค้าใน

รปูแบบต่าง ๆระหว่างบลอ็กเพื่อใหเ้กดิการคา้ขนาดใหญ่จนกลายเป็นศูนยร์วมทางการคา้ 

 การออกแบบพืน้ทีเ่พื่อแก้ไขปญัหาแหล่งการคา้ทีม่ผีลกระทบจากการคา้ออนไลน์ทําให้

เกดิผลกระทบภายในย่านการคา้และหา้งสรรพสนิคา้ซบเซาลง การสรา้งรปูแบบทางการคา้เพื่อ

รอบรบักจิกรรมใหม ่ๆ ทีเ่กดิจากสื่อสงัคมออนไลน์และการสรา้งงานสถาปตัยกรรมภายในบล๊อก

ของเมอืงเพื่อให้เกดิกจิกรรมทางการค้าที่เกดิจากการคา้ออนไลน์และการนําพื้นภายในอาคาร

ชัน้อื่น ๆ ไปใชป้ระโยชน์ทางการคา้ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

ในอดตีธุรกิจค้าปลกีหรอืร้านค้าปลกีส่วนใหญ่เป็นร้านขายของชําขนาดเล็ก และต้อง

พึง่พาผูค้า้ส่งเป็นสาํคญั ต่อมาไดเ้กดิรา้นคา้ปลกีสมยัใหมซ่ึง่มขีนาดใหญ่ขึน้ และไดต้ดัค่าใชจ้่าย

ทีไ่ม่จําเป็นออกไป เพื่อลดการพึ่งพาผู้คา้ส่งและลดต้นทุนการผลติ โดยมกีารนําเขา้เทคโนโลยี

และเงนิลงทุนจากต่างประเทศ รวมทัง้สรา้งศูนยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Center :DC) ทําให้

สามารถขายสนิคา้ในราคาทีต่ํ่าและมอีํานาจต่อรองกบัผูผ้ลติหรอื Supplier มากขึน้ ประกอบกบั

วถิชีวีติของผู้บรโิภคไทยเปลี่ยนไปตามรายได้ที่เพิม่ขึน้และเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงไปทําให้

ธุรกจิค้าปลกีสมยัใหม่ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคไดอ้ย่างสมบูรณ์ มากกว่าธุรกจิค้า

ปลกีแบบดัง้เดมิหรอืรา้นโชห่วย 

ด้วยเหตุผลและสภาวะในด้านการแข่งขนัทางธุรกจิ ผูป้ระกอบการธุรกจิค้าปลกีหลาย

รายไดห้นัมาใชเ้ทคโนโลย ีอนิเทอรเ์น็ต (Internet Technology) เพื่อช่วยลด ขัน้ตอน, ลดต้นทุน

ในการดําเนินการ, และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ โซลูชนัทีไ่ดม้กีารนําไปใชใ้นการดําเนิน

ธุรกจิแบบคา้ปลกีไดแ้ก่ การเพิม่ช่องทางการใหบ้รกิารดา้นการขาย, ระบบการใหข้อ้มลูผ่านเวบ็ 

ณ จุดขายและบรกิาร, สื่อวดิโีอโฆษณา, บรกิารเครอืข่ายไรส้าย, และแอพพลเิคชนัดา้น อเีลริ์

นน่ิง สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีช่วยให้ธุรกจิค้าปลกีเพิม่ผลกําไรในการดําเนินธุรกจิ ขยายส่วนแบ่งทาง

การตลาด และเป็นทีย่อมรบัใน คุณภาพและบรกิารของรา้นคา้ 

 ปจัจุบนั ป้ายราคา, เครื่องเกบ็เงนิ, และรายการสนิคา้คงคลงั ไดถู้กเกบ็และบนัทกึไว้

เป็นประวตัศิาสตรไ์ปซะแลว้ สิง่ทีเ่ขา้มาแทน คอื เครื่องอ่านบารโ์ค้ด, เครื่องใหบ้รกิารทางเวบ็ 

(Web kiosks), และการตรวจนับสนิค้าคงคลงั ผ่านอุปกรณ์พกพาแบบไรส้าย สิง่เหล่าน้ีได้

ทาํงานรว่มกนัอยา่งเป็นระบบในการดาํเนินต่อไปของธุรกจิดา้นการคา้ปลกี 

ผลลพัธท์ีร่า้นคา้ปลกีทีไ่ดร้วมเอาอนิเทอรเ์น็ตเขา้ไปในการดําเนินธุรกจิ จะช่วยใหเ้พิม่

ผลกําไรในการประกอบการ ลดตน้ทุน สรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บัแบรนดส์นิคา้ ตลอดจนรา้นคา้ 

รวมไปถงึสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ การพฒันาระบบเครอืขา่ยทีม่ ัน่คงจะสามารถรองรบั

แอพพลเิคชนัใหม่ๆ  ในอนัทีจ่ะขยายความสามารถในการดาํเนิน ธุรกจิดา้นอนิเทอรเ์น็ตใน

อนาคตไดอ้กีดว้ย
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ในยคุปจัจบุนัเราคงปฏเิสธไมไ่ดว้่าอนิเทอรเ์น็ตไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของชวีติประจาํวนั

ของใครหลายๆคนไปแลว้ ทัง้น้ีเน่ืองจากการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของเทคโนโลยแีละอุปกรณ์

เครือ่งมอืสื่อสาร รวมถงึระบบเครอืขา่ยสญัญาณต่างๆ ทําใหก้ารตดิต่อสื่อสารทาํไดง้่ายและ

สะดวกขึน้อย่างมาก  

วตัถุประสงคข์องการใชอ้นิเทอรเ์น็ตมคีวามหลากหลายแตกต่างกนัไป เช่น คน้หาขอ้มลู 

ตดิตามข่าวสาร รบัส่งขอ้มลู เล่นเกมส ์เป็นตน้ แต่ทีน่่าสนใจ คอื มกีารนําอนิเทอรเ์น็ตมา

ประยกุตใ์ชใ้นการเพิม่ช่องทาง ในการทาํธุรกจิซือ้ขายสนิคา้และบรกิารผ่านออนไลน์ หรอืที่

เรยีกว่า ธุรกจิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(e-Commerce) ซึง่มกีารดาํเนินการอยู ่3 ประเภท ไดแ้ก่ 

B2B (Business to Business) คอื การทาํธุรกจิระหว่างภาคธุรกจิดว้ยกนั B2C (Business to 

Customer) คอื ระหว่างภาคธุรกจิกบัผูบ้รโิภค B2G (Business to Government) คอืระหว่าง

ภาคธุรกจิกบัภาครฐั การทาํธุรกจิ e-Commerce เหมาะสาํหรบัผูป้ระกอบการทีม่เีงนิทุนน้อย

และตอ้งการลดตน้ทุน เพราะเพยีงแค่มเีวบ็ไซตห์น่ึงเวบ็ไซตก์เ็ปรยีบเสมอืนว่าคุณมรีา้นคา้อยู่

ทัว่โลกและสามารถเปิดการคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ทุกวนั ไมม่วีนัหยดุ สามารถเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้

ไดโ้ดยตรง รวมทัง้ใหค้าํปรกึษาและแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งรวดเรว็ ซึง่ในอดตีการทาํธุรกจิการคา้

นิยมกนัเพยีงการขายผ่านทางหน้ารา้นเท่านัน้ ซึง่จะตอ้งใชเ้งนิลงทุนสูง ไมว่่าจะเป็นการจดัการ

รา้น การจา้งคนดแูล หน้ารา้น ค่าเช่าพืน้ที ่ขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาในการเปิดรา้น ทําเลทีต่ ัง้

รา้นคา้ ซึง่ในการตัง้รา้นคา้ในรปูแบบเดมินัน้ส่วนใหญ่จะเป็นทีรู่จ้กัและเขา้ถงึไดเ้ฉพาะลกูคา้ใน

พืน้ทีน่ัน้เท่านัน้ 

หลายคนคงสงสยัว่า สนิคา้และบรกิารประเภทไหนทีค่วรทาํในรปูแบบของ E-

Commerce คาํตอบคอื สนิคา้ทุกชนิดสามารถนํามาทําได ้แต่ขึน้อยูว่่าสนิคา้ชนิดนัน้จะไดร้บั

ความนิยมมากน้อยแค่ไหน การทําธรุกจินัน้ไมว่่าจะเป็นธุรกจิใดกต็ามสิง่สาํคญัคอื ตอ้งรูก่้อนว่า

ใครคอืกลุ่มลกูคา้ของเรา และสนิคา้ทีจ่ะขายเหมาะกบักลุ่มลกูคา้กลุ่มไหน และลกูคา้กลุ่มนัน้มี

โอกาสมากน้อยในการเขา้ถงึเทคโนโลย ี

    เมือ่ปญัหาในการส่งสนิคา้ไปยงัจดุหมายปลายทางหมดไปแลว้ การทีจ่ะเขา้ถงึแหล่ง

ตลาดไดร้วดเรว็ทีสุ่ด E-Commerce ไดข้จดัอุปสรรคน้ีออกไป และนัน่หมายถงึการเปิดโอกาส

ของธุรกจิ  ใหม้กีารประกอบธุรกจิในรปูแบบของ E-Commerce หรอืวธิกีารทางอนิเตอรเ์น็ตได้

นัน่เอง 
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จดุแขง็ทีส่ําคญัของ E-Commerce นอกเหนือจากการช่วยยน่ระยะเวลาแลว้ มนัยงัทาํ

ใหผู้บ้รโิภคเขา้ถงึผลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย ไมว่่าใครจะเป็นผูผ้ลติมนักต็าม ตวัอยา่งเช่น 

Amazon.Com และการใชว้ธิทีีเ่รยีกว่า “การจดัจาํหน่าย” วธิกีารดงักล่าวค่อนขา้งกวา้งกว่า “การ

ขาย” เพยีงอยา่งเดยีว ระบบของธุรกจิจงึถูกคดิคน้ขึน้มาเพื่อช่วยเหลอืสมาชกิ แนวการสอน

แบบใหม ่การพฒันาศกัยภาพของคน ทศันคต ิและความเป็นผูนํ้า จงึมคีวามสําคญัมากกว่า 

“การขาย” นอกจากน้ีบางธุรกจิ สมาชกิอาจจะไดร้บัความรูเ้พิม่เตมิ เช่น ความรูเ้กีย่วกบัสุขภาพ

รา่งกาย ความรูเ้กีย่วกบัวธิกีารทําตลาด กรรมวธิกีารดแูลรกัษาผวิพรรณ ฯลฯ ซึง่งานประเภท

อื่นอาจไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการในส่วนน้ีได ้
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1.2 วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

1.2.1 เพื่อเป็นแหล่งการคา้ตน้แบบในการใชร้ะบบออนไลน์รองรบั  

1.2.2 เพื่อเชื่อมยา่นการคา้แบบใหมแ่ละแบบเก่าเขา้ดว้ยกนั   

1.2.3 เพื่อใหพ้ืน้ทีก่ารคา้สามารถเป็นแหล่งพกัผ่อนของคนเมอืง  

1.2.4 เพื่อหาระบบการคา้ออนไลน์มาในงานสถาปตัยกรรม 

1.3 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1.3.1 เพื่อศกึษาภมูศิาสตรท์างการคา้ 

1.3.2 เพื่อศกึษาหาโปรแกรมการคา้ทีส่ามารถนํามาดดัแปลงกบัหา้งสรรพสนิคา้ 

1.3.3 เพื่อศกึษาการระบบการคา้ออนไลน์ 

1.3.4 เพื่อศกึษาระบบการคา้แบบเก่า 

1.3.5 เพื่อศกึษาระบบการคา้แบบใหม ่

1.3.6 เพื่อศกึษาเวลาของคนทีเ่ขา้มาใชง้านในสถานทีต่่าง ๆ 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

1.4.1 ศกึษารปูแบบการคา้ออนไลน์ 

1.4.2 ศกึษาการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์การคา้รปูแบบใหมแ่ละแบบเก่า 

1.4.3 ศกึษารปูแบบการจดัการทางการคา้ 

1.4.4 ศกึษารปูแบบและการนําประโยชน์จากสื่อออนไลน์มาใชก้บัการคา้ 

1.4.5 ศกึษาการกระจายตวัของพืน้ที ่ในยา่นธุรกจิของกรงุเทพฯต่างๆ 

1.4.5.1 สยาม 

1.4.5.2 สาธร 

1.4.5.3 เยาวราช 

1.4.6 ศกึษาการวเิคราะห ์พืน้ทีว่่างต่าง ๆ   

1.4.7 ศกึษาทดลองทีว่่างทีเ่ป็นปจัจยัใหเ้กดิการใชพ้ืน้ทีข่องคนผูค้นจาํนวนมาก 

1.4.8 ศกึษาลกัษณะทางกายภาพทางสถาปตัยกรรมประเภทตกึในยา่นธุรกจิ 

1.4.8.1 ลกัษณะการตัง้ถิน่ฐาน  

1.4.8.2 ทีว่่างและการใชส้อยอาคาร 

1.4.8.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างการใชส้อยอาคาร 

1.4.8.4 โครงสรา้งและวสัดุการก่อสรา้ง 

 

1.5 ขัน้ตอนและวิธีการศึกษา 

1.5.1 การศกึษารวบรวมขอ้มลู  

1.5.2 รวบรวมขอ้มลูเบือ้งตน้เพื่อนําไปสู่การทดลองและออกแบบเบือ้งตน้ 

1.5.3 วเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้จากทีศ่กึษามา 

1.5.4 ทดลองออกแบบเบือ้งตน้ 
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1.5.5 สรปุการทดลองการออกแบบเบือ้งตน้ 

1.5.6 วเิคราะหก์ารทดลองเบือ้งตน้และนําประเดน็มาใชใ้นการออกแบบ 

1.5.7 เริม่การออกแบบงานสถาปตัยกรรม 

1.5.8 สรปุผลการวจิยั 

 

1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัของการศึกษาโครงการ 

1.6.1 สรา้งพืน้ทีใ่ชง้านใหเ้กดิการคา้อยา่งสงูสุด 

1.6.2 ไดศ้กึษารปูแบบการทาํงานของประเภท Office ต่างๆ 

1.6.3 ไดศ้กึษาพืน้ทีใ่นยา่นธุรกจิทีเ่หมาะสมกบัโครงการ 

1.6.4 เป็นการพฒันาของการทําธุรกจิสมยัใหมใ่นอนาคตขา้งหน้า 

1.6.5 ได้ศกึษารูปแบบของที่ว่างที่ต่างกนัที่เกดิขึน้จากพฤตกิรรมและการใชง้านของ

ผูค้น 
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บทท่ี 2 

การศึกษาแนวทางการทดลอง 

ในการศกึษารา้นคา้ปลกีและรา้นคา้ออนไลน์ไดม้กีารศกึษาคน้ควา้ทดลองดงัน้ี 

2.1 ความหมายของการค้าปลีก 

2.1.1 การค้าปลีก คือ ? 

 ธุรกิจค้าปลีก หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขายผลิตภัณฑ์ให้กับ

ผูบ้รโิภคโดยตรงขัน้สุดทา้ย เพื่อการใชส้่วนตวั ที ่ไมใ่ช่เป็นการใชเ้พื่อธุรกจิ 

 

 การค้าปลกีค้าส่งเป็นธุรกิจที่มคีวามสําคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเป็น

สาขาทีท่ํารายได้สูงเป็นอนัดบัรองจาก อุตสาหกรรม และมกีารจา้งงานมากเป็นอนัดบัสามรอง

จากภาคเกษตรและภาคบรหิาร  

การคา้ปลกีคา้ยงัสง่มผีลกระทบต่อความเป็นอยู่ ของประชาชนโดยตรง ธุรกจิคา้ปลกีจงึ

เป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิอย่างหน่ึงในการขบัเคลื่อนกระบวนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

ของ ประเทศโดยรวม และเป็นตวัจกัรในการพฒันามาตรฐานการครองชพีและคุณภาพชวีติของ

ประชาชน โดยจะทําหน้าที่เป็นตวักลางในการ เชื่อมโยงและกระจายสนิค้าจากผู้ผลติและนําสู่

ผู้บรโิภค จากพฤติกรรมที่ผู้บรโิภคเปลี่ยนไป และการนําระบบเทคโนโลยมีาใชใ้นการบรหิาร

จดัการ ทําให้เกดิรูปแบบการดําเนินธุรกจิของธุรกจิคา้ปลกีรูปแบบใหม่ที่อาศยัความไดเ้ปรยีบ

ทางดา้นวทิยาการความรูอ้ํานาจการต่อรองธุรกจิทีด่กีว่า ตลอดจนการตอบสนองความ ต้องการ

ของลูกคา้ดา้นความสะดวกสบายและความครบถ้วนสนิคา้ ส่งผลกระทบต่อการลดลงของธุรกจิ

คา้ปลกีขนาดเลก็และขนาดกลาง ลงอยา่งต่อเน่ือง  

ววิฒันาการของธุรกจิค้าปลกีสมยัใหม่ได้สรา้งวฒันธรรมทางด้านธุรกจิคา้ปลกีรูปแบบ

ใหม่ขึน้มาเพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้บรโิภค เพื่ออํานวยความสะดวกสบายแก่ลูกค้า

อย่างใกล้ชดิ การเปลีย่นแปลงในวงการคา้ปลกีโลก (World Retail Business Change) การ

ปฏวิตัทิีเ่กดิขึน้ในวงการคา้ปลกีโลก เกดิจากผูป้ระกอบการต้องการเพิม่ยอดขายและกําไรทีม่าก

ขึน้ โดยพยายามตอบสนอง ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ไมว่่าจะเป็นความหลากหลายของสนิคา้ 

ความสะดวกในการซือ้ ฯลฯ โดยมุ่งผลติเพื่อสนองความต้องการของ ลูกคา้และมุ่งผูบ้รโิภคเป็น

ศูนยก์ลางทาํใหก้ารซือ้ขายขยายวงกวา้งมากกว่าเดมิเกดิศูนยก์ารคา้และรา้นสะดวกซือ้ทําใหซ้ือ้

หาไดส้ะดวก รวดเรว็ตรงตามความตอ้งการ และมกีารซือ้ขายเพิม่มากขึน้ การเปลีย่นแปลงทีถ่อื

เป็นการปฏวิตัริะบบการคา้ปลกีโลก2 และส่งผลกระทบ ต่อการคา้ปลกีมากจนทําใหผู้ค้า้ปลกีมี

อํานาจเหนือผูผ้ลติ ไดแ้ก่ • การเปลีย่นแปลงวธิกีารจดัหาสนิคา้และนําสนิคา้มาสู่มอืผู้บรโิภค

(Distribution System) ซึง่เกดิขึน้ไดเ้พราะความก้าวหน้าทาง ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ • ผูค้า้

ปลกีขยายกจิการจนมกีารประหยดัจากขนาด (Economies of Scale)  
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ซึ่งทําให้ต้นทุนต่อหน่วยของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ตํ่ า กว่าผู้ค้าปลีกรายย่อย ในอดีต

กระบวนการกระจายสนิคา้Distribution Chain อยู่ในความควบคุมของผูผ้ลติและผูค้้าส่ง ผูค้า้

ปลกีเพยีงเลอืกชนิดสนิค้า ที่คิดจะขายได้จากผู้ผลติหรอืผู้ค้าส่งมาจําหน่ายให้ผู้บรโิภค โดย

ผู้ผลติและผู้ค้าส่งจะเป็นผู้กําหนดราคา เงื่อนไขการขาย และชนิดสนิค้า ที่จะขาย แต่เมื่อผู้ค้า

ปลกีกลายเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่มเีครอืข่ายสาขาและมปีระสทิธภิาพสูง ทําให้สามารถต่อรองขอ

ส่วนลดราคาจากผู้ค้า ส่งและผู้ผลติ กระบวนการกระจายสนิค้าจงึตกอยู่ในอํานาจการควบคุม

ของผูค้า้ปลกีรายใหญ่ 

 

 

2.2 ประเภทของการค้าปลีก 

  การค้าปลกีแบ่งออกได้ 2 ประเภท คอื การค้าปลกีแบบมรี้านค้า การค้าปลกีแบบไม่มี

รา้นคา้  

2.2.1 การค้าปลีกแบบมีร้านค้า (Stores retailing) 

1. รา้นค้าขายสนิค้าเฉพาะอย่าง (Specialty store) หรอืเรยีกว่า คาเทกอรี ่คลิเลอร ์

(category killer) เป็นรา้นคา้ปลกีทีข่ายสนิคา้เฉพาะอย่างเพยีงอย่างเดยีว ชนิดเดยีว แต่มแีบบ 

ขนาด มสีสีนัหรอืมยีีห่อ้ใหเ้ลอืกครบตามทีล่กูคา้ตอ้งการ 

2. หา้งสรรพสนิคา้ (Department store) เป็นรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ ขายสนิคา้หลาย

ประเภท มกีารแบ่งสนิค้าออกเป็นแผนก ตามหมวดหมู่สนิค้า มใีห้เลอืกทัง้แบและตราสนิค้า

มากมาย  

   3. ศูนยก์ารคา้ครบวงจร (Shopping center or shopping complex) เป็นธุรกจิคา้ปลกีที่

ใช้เงนิลงทุนค่อนข้างสูงภายใต้แนวคดิที่ให้บรกิารครบถ้วนในสถานที่แห่งเดยีว (one stop 

shopping) 

   4. ร้านสรรพาหาร (Supermarket) เป็นรา้นค้าปลกีขนาดใหญ่ที่ขายสนิค้าอุปโภค 

บรโิภคที่จําเป็นต่อชวีติประจําวนัเป็นหลกั นโยบายการขายสนิค้าเป็นการขายให้ลูกค้าบรกิาร

ตวัเอง (self-services) 

5. รา้นคา้สะดวกซือ้ (Convenience store) เป็นรา้นคา้ทีจ่าํหน่ายสนิคา้อุปโภค บรโิภค

ที่จําเป็นต่อชวีติประจําวนั รวมทัง้จําหน่ายอาหาร เครื่องดื่มประเภทฟาสต์ฟู้ด (Fast food) 

หลายแห่งทีใ่หบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 

6. รา้นขายสนิค้าลดราคา (Discount store) เป็นรา้นค้าปลกีที่เน้นจําหน่ายสนิค้า

ประเภทเสือ้ผา้ เครือ่งนุ่งห่ม อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในราคาทีถู่ก ส่วนใหญ่จะอยู่ชานเมอืง สถานที่

จาํหน่ายมลีกัษณะงา่ยๆ ไมม่คีวามหรหูรามา 
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7. พ่อค้าปลกีขายสนิค้าราคาถูก (Off-price retailer) เป็นรา้นที่คดิราคาสนิคา้ตํ่ากว่า

ราคาขายปลกีทัว่ไป เน่ืองจากสามารถซือ้สนิคา้ในราคาทีต่ํ่ากว่า ไดแ้ก่ 

- เครอืขา่ยของโรงงาน (Factory outlet)  

- พ่อคา้ปลกีสนิคา้ลดราคาอสิระ (Independent off-price retailer) 

- รา้นคลงัสนิคา้ (Warehouse club) หรอืรา้นคา้ขายส่ง (Wholesale club)  

   8. รา้นขายสนิค้าขนาดใหญ่ (Superstore) เป็นรา้นค้าปลกีทีเ่น้นใหลู้กค้าสามารถซือ้

สนิคา้ในสถานทีแ่ห่งเดยีว (One stop shopping) สนิคา้ทีนํ่ามาจาํหน่ายจะไม่พถิพีถินัในเรื่อง

ของยี่ห้อ และคุณภาพสูงเหมือนกับห้างสรรพสินค้า รวมถึงราคาของสินค้าจะถูกกว่า

หา้งสรรพสนิคา้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคอื  

-  ร้านค้าปลีกที่ ร วมร้านสรรพาหารและร้านขายยาเข้าด้วยกัน 

(combination store)  

- รา้นคา้ปลกีขายสนิคา้ราคาถูก (hypermarket or supercenter) 

   9. รา้นคา้ทีใ่ชแ้คตตาลอ็ก (Catalog showroom) เป็นรา้นทีข่ายสนิคา้จาํนวนมาก โดย

นําเสนอสนิค้าต่างๆ ผ่านแคตตาล็อก มอีตัราการหมุนเวยีนของสินค้าสูง และขายสนิค้าที่มี

ชื่อเสยีงในราคาลดพเิศษ 

   10. มนิิมารท์หรอืรา้นสรรพาหารขนาดย่อม (Minimart or superrette) เป็นการย่อส่วน

ของรา้นสรรพาหาร ทัง้พืน้ที ่ชนิดและปรมิาณของสนิคา้ทีจ่าํหน่าย โดยยงัคงวธิกีารดําเนินงาน

และประเภทสนิค้าที่จําหน่ายไว้เช่นเดยีวกบัรา้นสรรพาหาร สถานที่ตัง้เหมาะกบัตามตวัเมอืง

และชานเมอืงทีชุ่มชนยงัไมห่นาแน่นพอ 

   11. รา้นขายของชาํหรอืโชห่วย (Grocery store หรอื mom & pop store หรอื 

provincial store) เป็นรา้นคา้แบบดัง้เดมิจาํหน่ายสนิคา้อุปโภค บรโิภคขนาด 1-2 คหูา ผูท้าํ

หน้าทีใ่นการบรหิารคอืสมาชกิในครอบครวั เพื่อนฝงู 

 

2.2.2  การค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า (Stores retailing) 

   1. การขายตรง (Direct selling) เป็นวธิกีารขายที่พนักงานขายจะต้องเขา้พบลูกค้า

โดยตรง ซึง่มรีปูแบบของการขายแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี  

   - การขายแบบตวัต่อตวั (one-to-one selling) พนักงานขายเสนอสนิคา้ให้กบั

ลกูคา้เป็นรายบุคคล 

   - การขายแบบการจดังานปารต์ี้ (one-to-many selling) พนักงานจะมกีารสาธติ

สนิคา้และรบัคาํสัง่ซือ้สนิคา้จากลกูคา้ทีส่นใจ 
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   - การตลาดเครอืข่าย (multilevel or network marketing) บรษิทัจะคดัเลอืกนัก

ธุรกจิอสิระใหท้าํหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัจาํหน่าย (distributor) สนิคา้ของบรษิทั 

   2. การตลาดทางตรง (Direct marketing) เป็นการคา้ปลกีทีม่กีารพฒันาจากการสัง่ซือ้

โดยใช้จดหมายตรง (direct mail) แต่ในปจัจุบนัการตลาดทางตรงได้มกีารใช้เครื่องมอือื่นๆ 

เกดิขึน้มากมาย ไดแ้ก่ 

- การตลาดที่มกีารตอบสนองโดยตรงทางโทรศพัท์ (telephone direct-

response marketing) 

- การตลาดที่มกีารตอบสนองโดยตรงทางโทรทศัน์ (television direct-

response marketing) เช่น ทวี ีมเีดยีร ์(T.V. Media) 

- การตลาดที่มกีารตอบสนองโดยตรงทางวทิยุ (radio direct-response 

marketing) 

- การตลาดที่มีการตอบสนองโดยตรงทางเคเบิลทีวี (cable direct-

response marketing) 

- การตลาดที่มกีารตอบสนองโดยตรงทางนิตยสาร (magazine direct-

response marketing) 

- การตลาดที่มีการตอบสนองโดยตรงทางหนังสือพิมพ์ (newspaper 

direct-response marketing) 

- การตลาดโดยใชแ้คตตาลอ็ค (catalog marketing) 

- การเลอืกซือ้ทางเครือ่งจกัรเพื่อใหล้กูคา้สัง่ซือ้ (kiosk shopping) 

- การตลาดโดยใช้คอมพวิเตอรเ์ชื่อมตรงและอินเตอร์เนต (online and 

internet marketing) 

- การตลาดโดยใชเ้ครือ่งโทรสาร (fax mail marketing) 

- การตลาดโดยใชจ้ดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail marketing) 

 

  3. การขายโดยใชเ้ครื่องจกัรอตัโนมตั ิ(Automatic vending machine) เป็นการขาย

ผ่านเครื่องจกัรไม่มรี้านค้า ไม่มพีนักงานขาย ผู้ขายจะนําเครื่องจกัรอัตโนมตัิไปตัง้ไว้ตาม

สถานทีต่่างๆ และจะมตีวัอยา่งหรอืรปูสนิคา้แสดงไวพ้รอ้มกบัราคา 

  4. ธุรกจิทีใ่หบ้รกิารในการซือ้ เป็นการคา้ปลกีทีไ่ม่มรีา้นคา้ แต่จะให้บรกิารลูกค้า

เฉพาะราย โดยเฉพาะลูกค้าที่เ ป็นพนักงานขายขององค์กรขนาดใหญ่ เช่น โรงเรียน 



10 
 

โรงพยาบาล หน่วยงานของรฐับาล ซึ่งจะต้องสมคัรเป็นสมาชกิของธุรกิจน้ี และมสีทิธิท์ี่จะซื้อ

สนิคา้พรอ้มกบัไดร้บัส่วนลด  

 

2.3 ข้อมลูทางด้านออนไลน์ 

ตลาด E-Commerce ในประเทศไทย ตลาดผูใ้ช ้Internet ในประเทศไทยมกีารเตบิโต

อยา่งต่อเน่ือง การใช ้E-Mail หรอืการเขา้ไปหาขอ้มลูใน WWW นบัเป็นเรือ่งปกต ิธุรกจิต่างๆมี

การโฆษณาประชาสมัพนัธบ์รษิทัโดยผ่าน Web site ของตนเองมากขึน้ ผูป้ระกอบการต่างๆจงึ

มแีนวโน้มทีจ่ะทาํการคา้ขายผ่านทาง Internet มากขึน้  ประเทศไทยยงัเสยีเปรยีบในเรือ่งของ

เทคโนโลย ีรวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการซือ้ขายทาง Internet แต่การพฒันาระบบ E-

Commerce ถอืเป็นการเปิดตลาดไปสู่ผูบ้รโิภคหลายลา้นคนทัว่โลก ดว้ยเหตุน้ีทําใหป้ระเทศ

ไทยตอ้งเตรยีมการเพื่อทีจ่ะแขง่ขนักบัประเทศอื่นๆในระบบการคา้แบบ E-Commerce 

ตวักาํหนดการแข่งขนัในระบบ E-Commerce 

การซือ้ขายแบบ E-Commerce จะขึน้อยูก่บัความมัน่ใจของลกูคา้ ซึง่เกดิจากความ

ปลอดภยัของระบบ โดยขึน้อยูก่บัมาตรฐานทีเ่ลอืกใช ้รวมทัง้ผูท้ีท่ําหน้าทีร่บัรอง Digital 

Signature ของผูซ้ือ้ การใหบ้รกิารของบรษิทันัน้ๆว่าผูท้ีใ่ชบ้รกิารไดร้บัความสะดวกมากน้อย

เพยีงใด คุณภาพของการบรกิาร เช่น ความปลอดภยั ความรวดเรว็ ค่าบรกิาร ขอ้ผูกมดัในการ

ทาํการซือ้ขายผ่านระบบ E-Commerce ทีบ่รษิทักําหนด 

ปจัจยัที่ต้องคํานึงในการทํา E-Commerce คอืการกําหนดกลุ่มเป้าหมาย การคํานึงถึง

สภาวะแวดล้อมของตลาดสนิค้าและบรกิาร การประชาสมัพนัธ์และการส่งเสรมิการขาย การ

กําหนดราคา การส่งมอบสนิคา้ และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

 

บทบาทของรฐัในการส่งเสริม E-Commerce 

  กรมเศรษฐกจิการพาณิชย ์กระทรวงพาณชิยไ์ดจ้ดัโครงการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์พื่อ

สนบัสนุนการส่งออก วตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการส่งออกโดยผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์โดยจะ

จดัทํา Homepage ในลกัษณะของ Cyber Mall 

ผูส้่งออกจะไดป้ระโยชน์จากการโฆษณาสนิคา้และบรกิารผ่าน Internet โดยใช ้Web 

Site ของกระทรวงพาณชิย ์(http://www.thaiecommerce.net/) เป็นประตูทีจ่ะ

เชื่อมโยง Homepage ของบรษิทัธุรกจิส่งออกทีจ่ะเผยแพรข่อ้มลูต่างๆไปสู่ผูซ้ ือ้ทัว่โลก สาํหรบั

ธุรกจิส่งออกทีป่ระสงคจ์ะเขา้รว่มโครงการ มหีลกัเกณฑเ์บือ้งตน้คอื เป็นบรษิทันิตบุิคคล 

ประกอบการคา้สนิคา้หรอืบรกิารโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่ประกอบธุรกจิผดิศลีธรรม สนิคา้

http://www.thaiecommerce.net/
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หรอืบรกิารมคีุณภาพมาตรฐานเป็นทีย่อมรบัได ้เช่น ม ีBrand Name , ISO , Barcode รบัรอง 

หรอือยูใ่นบญัชรีายชื่อผูส้่งออกของกรมส่งเสรมิการส่งออก 

การสร้าง คุณค่า ด้วยนวตักรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเป็นการปรบัตัวให้

สอดคลอ้งกบัความทา้ทาย ความเสี่ยง โอกาส และอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ และเพื่อเป็นการยกระดบั

การสรา้งความสามารถของประเทศไทยในการแขง่ขนัระดบั โลกต่อไป 

 

2.3.1 ความหมายของ Electronic Commerce  

ความหมายของ Electronic Commerce หรอื E-Commerce คอืการซือ้ขายสนิคา้หรอื

บรกิารโดยส่งขอ้มลูดว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกสผ์่านทางเครอืขา่ย เช่น Internet ถา้ผูใ้ชม้เีครือ่ง

คอมพวิเตอร ์คู่สายโทรศพัท ์โมเดม และเป็นสมาชกิของบรกิาร Internet กส็ามารถทาํการคา้

ผ่านระบบเครอืขา่ยได ้

E-Commerce เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลย ีInternet กบัการจาํหน่ายสนิคา้และ

บรกิาร โดยสามารถนําเสนอขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัสนิคา้หรอืบรกิารผ่านทาง Internet สู่คนทัว่

โลกภายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ ทาํใหก้ารดาํเนินการซือ้ขายอย่างมปีระสทิธภิาพ และก่อใหเ้กดิ

รายไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ 

2.3.2 ประเภทของ E-Commerce 

ประเภทการใหบ้รกิารจะแบ่งเป็น 5 ประเภทหลกัคอื 

ผูป้ระกอบการ กบั ผูบ้ริโภค (Business to Consumer - B2C) คอืการคา้ระหว่าง

ผูค้า้โดยตรงถงึลกูคา้ซึง่กค็อืผูบ้รโิภค เช่น การขายหนังสอื ขายวดีโีอ ขายซดีเีพลงเป็นตน้ 

ผูป้ระกอบการ กบั ผูป้ระกอบการ (Business to Business – B2B) คอื การคา้

ระหว่างผูค้า้กบัลกูคา้เช่นกนั แต่ในทีน้ี่ลกูคา้จะเป็นในรปูแบบของผูป้ระกอบการ ในทีน้ี่จะ

ครอบคลุมถงึเรือ่ง การขายส่ง การทําการสัง่ซือ้สนิคา้ผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ระบบห่วงโซ่

การผลติ (Supply Chain Management) เป็นตน้ ซึง่จะมคีวามซบัซอ้นในระดบัต่างๆกนัไป 

ผู้บริโภค กบั ผูบ้ริโภค (Consumer to Consumer - C2C) คอื การตดิต่อระหว่าง

ผูบ้รโิภคกบัผูบ้รโิภคนัน้ มหีลายรปูแบบและวตัถุประสงค ์เช่นเพื่อการตดิต่อแลกเปลีย่นขอ้มูล

ข่าวสาร ในกลุ่มคนที่มกีารบรโิภคเหมอืนกนั หรอือาจจะทําการแลกเปลี่ยนสนิค้ากนัเอง ขาย

ของมอืสองเป็นตน้ 

ผูป้ระกอบการ กบั ภาครฐั (Business to Government – B2G) คอื การประกอบ

ธุรกจิระหว่างภาคเอกชนกบัภาครฐั ทีใ่ชก้นัมากกค็อืเรือ่งการจดัซือ้จดัจา้งของภาครฐั หรอืที่

เรยีกว่า e-Government Procurement ในประเทศทีม่คีวามกา้วหน้าดา้นพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์
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แลว้ รฐับาลจะทาํการซือ้/จดัจา้งผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นส่วนใหญ่เพื่อประหยดั ค่าใชจ้่าย 

เช่นการประกาศจดัจา้งของภาครฐัในเวบ็ไซต ์www.mahadthai.com 

ภาครฐั กบั ประชาชน (Government to Consumer -G2C) ใน ทีน้ี่คงไมใ่ช่

วตัถุประสงคเ์พื่อการคา้ แต่จะเป็นเรือ่งการบรกิารของภาครฐัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่ปจัจุบนั

ในประเทศไทยเองกม็ใีหบ้รกิารแลว้หลายหน่วยงาน เช่นการคาํนวณและเสยีภาษผี่าน

อนิเทอรเ์น็ต, การใหบ้รกิารขอ้มลูประชาชนผ่านอนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ เช่นขอ้มลูการตดิต่อการ

ทาํทะเบยีนต่างๆของกระทรวงมหาดไทย ประชาชนสามารถเขา้ไปตรวจสอบว่าตอ้งใชห้ลกัฐาน

อะไรบา้งในการทําเรือ่งนัน้ๆ และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์บางอย่างจากบนเวบ็ไซตไ์ด้

ดว้ย 

2.3.3 ระบบการซ้ือขายสินค้าและบริการผา่น  Electronic Commerce 

1. ผู้ประกอบการจดัตัง้รา้นค้าหรอืทําหน้าที่โฆษณาเรยีกว่าโฮมเพจหรอืเว็บเพจบน

อนิเตอรเ์น็ต 

2. ผูซ้ือ้เขา้ไปดรูายละเอยีดเกีย่วกบัสนิคา้ ในอนิเตอรเ์น็ต 

3. ผูซ้ือ้ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดจากผูช้าย เช่นลกัษณะสนิคา้ ส่งไดร้วดเรว็เท่าใด มี

ส่วนลดหรอืไม ่กรณน้ีีในต่างประเทศจาํเป็นตอ้งอเีมลไ์ปถาม 

4. ผูซ้ือ้สัง่สนิคา้ และระบุวธิจี่ายเงนิ เช่น จ่ายผ่านบตัรเครดติ ทัง้น้ี โดยส่วนใหญ่ผูข้าย

จะรวมค่าใชจ้า่ยทัง้หมดไวก้บัราคาของดว้ยแลว้ 

5. ธนาคารตรวจสอบว่าผูซ้ือ้มเีครดติพอหรอืไม ่และแจง้ใหผู้ข้ายทราบ 

6. ผูข้ายส่งสนิคา้ใหผู้ซ้ ือ้ 

7. ผูซ้ือ้อาจจะใชอ้นิเตอรเ์น็ตตดิต่อขอบรหิารหลงัการขาย จากผูข้าย 
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บทท่ี 3 

ขัน้ตอนการทดลอง 

3.1 วิเคราะหแ์หล่งการค้าประเภทต่าง ๆ 

 การคา้ทีม่หีลากหลายรปูแบบทาํใหเ้กดิการคา้ทีท่ําใหร้ปูแบบการคา้แตกต่างกนัไปตาม

ลกัษณะของพืน้ทีแ่ละสถานที ่

3.1.1 ย่านการค้าและลกัษณะการค้า 

แบ่งยา่นออกเป็นทัง้หมด 5 ยา่น ลกัษณะการคา้ตามยา่นต่าง ๆ ทีแ่ตกต่างกนั 

- ยา่นธุรกจิ  การคา้แบบใหม ่ 

- ยา่นบนัเทงิ  การคา้แบบใหม ่

- ยา่นอยูอ่าศยั  การคา้แบบใหมแ่ละแบบเก่า 

- ยา่นท่องเทีย่ว  การคา้แบบเก่า 

- ยา่นพเิศษ  การคา้แบบเก่า 

ภาพที ่1 แสดงความสมัพนัธข์องพืน้ที ่
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 ดงันัน้ การกระจายตวัของการคา้ปลกีจะกระจายอยูต่ามยา่นต่าง ๆ ดงัน้ี 

- Department store ยา่นธุรกจิ,ยา่นบนัเทงิ 

- Discount store  ยา่นอยูอ่าศยั  

- Convenience store ยา่นธุรกจิ,ยา่นบนัเทงิ,ยา่นอยูอ่าศยั,ยา่นท่องเทีย่ว,ยา่นพเิศษ 

- Mix use  ยา่นธุรกจิ,ยา่นบนัเทงิ,ยา่นอยูอ่าศยั,ยา่นพเิศษ 

- Market   ยา่นอยูอ่าศยั 

- Yaan   ยา่นท่องเทีย่ว,ยา่นพเิศษ 

3.1.2 การช่วยเหลือแข่งขนักนั 

ปจัจบุนัลกัษณะการคา้ขายมกีารแขง่ขนักนัสงูมาก ทาํใหเ้กดิแผนการตลาดมากมายแต่

เมอืรา้นคา้บางประเภทอยู่รวมตวักนัทาํเกดิการคา้ทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ เช่น 

- หา้งสรรพสนิคา้ อยู่รวมกนัจาํนวนมากกลายเป็นแหล่งการคา้ขนาดใหญ่  

- ซุปเปอรม์าเกด็ ไมส่ามาอยู่รวมกนัไดเ้กดิการแยง่ลกูคา้กนั 

- รา้นสะดวกซือ้เกดิการแยง้ทําเลลกูคา้กนัทําใหแ้ขง่ขนักนั 

- รา้นคา้แบบเก่าอยู่รวมกนัทําใหเ้กดิแหล่งการคา้ขนาดใหญ่ขึน้ 

- ตลาดเกดิการแข่งขนักนั 

- ยา่นอยูร่วมกนัทําใหเ้กดิแหล่งการคา้ขนาดใหญ่  

 

ภาพที ่2 แสดงลกัษณะชว่ยเหลอืแขง่ขนั 
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3.1.3 ลกัษณะสินค้าตามประเภทต่างๆ 

รา้นคา้แต่ละประเภทมสีนิคา้แต่งกนัทาํใหส้นิคา้แบ่งแยกหลายกลุ่ม ทัง่ทีส่นิคา้เป็น

ประเภทเดยีวกนัทําใหเ้กดิความหลากหลายทางการคา้ เช่น  

- หา้งสรรพสนิคา้นิยมขายสนิคา้ประเภทแบรนดเ์นม 

- ซุปเปอรม์าเกด็ นิยมขายสนิคา้ครวัเรอืน และของเกรดตํ่าลงจากหา้งสรรพสนิคา้ 

- รา้นสะดวกซือ้นิยมขายสนิคา้ครวัเรอืนสนิคา้ประจาํวนั 

- รา้นคา้แบบเก่านิยมขายสนิคา้เฉพาะอย่าง 

- ตลาด นิยมขายสนิคา้ของสดของแปรรปู ตลาดกลางคนื 

- ยา่นขายสนิคา้คลายกนัแต่มหีลากหลายเกรด 

 
ภาพที ่3 แสดงลกัษณะสนิคา้ 
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3.2 วิเคราะหเ์ขตอิทธิผลทางการค้า 

ตําแหน่งเขตอทิธพิลทางการคา้แบ่งออกเป็นทัง้หมด 3 ยา่น ไดแ้ก่ 

- เขตสยาม 

- เขตสลีม 

- เขตสมัพนัธวงค ์ 

 

ภาพที ่4 แสดงเขตอทิธพิลของหา้งสรรพสนิคา้และซุปเปอรม์าเกต็ 

 

แสดงขอบเขตของการคา้ในยา่น 

- Department store ยา่นธุรกจิ,ยา่นบนัเทงิ 

- Discount store  ยา่นอยูอ่าศยั  
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ภาพที ่5 แสดงเขตอทิธพิลของรา้นสะดวกซื้อและการคา้แบบเก่า 

แสดงขอบเขตของการคา้ในยา่น 

- Discount store  ยา่นอยูอ่าศยั  

- Convenience store ยา่นธุรกจิ,ยา่นบนัเทงิ,ยา่นอยูอ่าศยั,ยา่นท่องเทีย่ว,ยา่นพเิศษ 

 

ภาพที ่6 แสดงเขตอทิธพิลของรา้นสะดวกซื้อและการคา้แบบเก่า  

แสดงขอบเขตของการคา้ในยา่น   

- Market   ยา่นอยูอ่าศยั 

- Yaan   ยา่นท่องเทีย่ว,ยา่นพเิศษ  
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3.3 วิเคราะหย่์านการค้าสยาม 

 

ภาพที ่7 แผนทีแ่สดงขอบเขตย่านการคา้สยาม 

 

 

ภาพที ่8 แผนทีแ่สดงการคา้และผลพลอยไดจ้ากการคา้ย่านสยาม 

 

สีดาํ แสดงแหล่งการค้า 

สีเทา แสดงผลพลอยได้ท่ีเกิดจากการค้า 
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ภาพที ่9 แผนทีแ่สดงการแชรข์องพืน้ทีท่างการคา้ย่านสยาม ( inner court )  

ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า  

- โรงแรม  

- ย่าน 

- อาคารสาํนักงาน  

- ตลาด 

 

ภาพที ่10 แผนทีแ่สดงกรอบของเสน้ทางการคา้ย่านสยาม ( court )  

ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า  

- หมู่บา้น 

- ตึกแถว 

- ร้านค้าแบบเก่า 

- แหล่งราชการ 
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ภาพที ่11 แผนทีแ่สดงการรวมระหว่างกรอบของการคา้และพืน้ทีก่ารแชรก์ารคา้ย่านสยาม 
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3.4 วิเคราะหย่์านการค้าสีลม 

 

ภาพที ่12 แผนทีแ่สดงขอบเขตการคา้ย่านสลีม 

 

 

ภาพที ่13 แผนทีแ่สดงการคา้และผลพลอยไดจ้ากการคา้ย่านสลีม 

สีดาํ แสดงแหล่งการค้า 

สีเทา แสดงผลพลอยได้ท่ีเกิดจากการค้า 
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ภาพที ่14 แผนทีแ่สดงการแชรข์องพืน้ทีท่างการคา้ย่านสลีม ( inner court )  

ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า  

- โรงแรม  

- ย่าน 

- อาคารสาํนักงาน  

- ตลาด 
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ภาพที ่15 แผนทีแ่สดงการกรอบของเสน้ทางการคา้ย่านสลีม ( court )  

ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า  

- หมู่บา้น 

- ตึกแถว 

- ร้านค้าแบบเก่า 

- แหล่งราชการ 

 

 

ภาพที ่16 แผนทีแ่สดงการรวมระหว่างกรอบของการคา้และพืน้ทีก่ารแชรก์ารคา้ย่านสลีม 
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3.5 วิเคราะหย่์านการค้าสมัพนัธวงค ์

 

ภาพที ่17 แผนทีแ่สดงขอบเขตการคา้ย่านสมัพนัธวงค ์

 

 

ภาพที ่18 แผนทีแ่สดงการคา้และผลพลอยไดจ้ากการคา้ย่านสมัพนัธวงค ์

สีดาํ แสดงแหล่งการค้า 

สีเทา แสดงผลพลอยได้ท่ีเกิดจากการค้า 
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ภาพที ่19 แผนทีแ่สดงการแชรข์องพืน้ทีท่างการคา้ย่านสมัพนัธวงค ์( inner court )  

ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า  

- โรงแรม  

- ย่าน 

- อาคารสาํนักงาน  

- ตลาด 
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ภาพที ่20 แผนทีแ่สดงการกรอบของเสน้ทางการคา้ย่านสมัพนัธวงค ์( court )  

ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า  

- หมู่บา้น 

- ตึกแถว 

- ร้านค้าแบบเก่า 

- แหล่งราชการ 

 

 

ภาพที ่21 แผนทีแ่สดงการรวมระหว่างกรอบของการคา้และพืน้ทีก่ารแชรก์ารคา้ 
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3.6 วิเคราะหย่์านการค้าออนไลน์ 

การคา้ออนไลน์เขา้มามบีทบาทอย่างมากในการคา้ขายทาํใหบ้ทบาทพ่อคา้คนกลางลด

น้อยลงทาํใหผู้ซ้ ือ้และผูข้ายสามารถตดิต่อกนัไดโ้ดยตรง 

3.6.1 วิเคราะหล์กัษณะการส่ือสารออนไลน์ 

 

ภาพที ่22 ภาพแสดงการสือ่สารการคา้ออนไลน์ 

 

การส่งขอ้มลูการสื่อสารออนไลน์มทีัง้ส่งใหก้ลุ่มผูร้บัขอ้มลูโดยตรงและการส่งถงึแหล่ง

กระจายขอ้มลู 

แบ่งเป็นสองฝ ัง่เป็น Passive คอืการรบัขอ้มลูโดยตรงผ่านสื่อ Social และแบบ Active โดยการ

คน้หาขอ้มลูผ่าน google เป็นตน้ 
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3.6.2 วิเคราะหล์กัษณะการค้าออนไลน์ระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย 

 

ภาพที ่23 ภาพแสดงการคา้ระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย  

ปจัจบุนัผูซ้ือ้นิยมเลอืกดสูนิคา้จากหา้งสรรพสนิคา้และสามารถสัง่สนิคา้ออนไลน์ทีม่ ี

ตวัเลอืกของราคามากกว่าหา้งสรรพสนิคา้กลบัมาเป็นตวัเลอืกในการพกัผ่อนและชมสนิคา้จาก

หา้งสรรพสนิคา้แทนทีจ่ะเป็นการไปซือ้ของโดยตรง ผูซ้ือ้จงึมองหา้งสรรพสนิคา้เป็นทาํเลในการ

พกัผ่อนแทน 
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3.6.3  วิเคราะห์ลกัษณะการส่ือสารและการเข้าถึงสถานท่ี 

 

ภาพที ่24 ภาพแสดงการคา้และสถานที ่

การเขา้ถงึพืน้ทีข่องการคา้คนเมอืงจากสถานทีส่่วนตวัออกมาพืน้ทีส่าธารณะเพอืการ

พกัผ่อนหรอืแหล่งชุมชนเน่ืองจากระบบออนไลน์ทาํใหผู้ค้นสามารถเดนิทางไดไ้กลขึน้กว่า

สมยัก่อน 
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3.7 วิเคราะหก์ารเข้าถึงพื้นท่ีการค้าออนไลน์ 

 

ภาพที ่25 ภาพแสดงระบบ E-COMMERCE 

ผูซ้ือ้ >>> คน้ขอ้มลูเวป็ไซด ์>>> เวป็จาํหน่ายสนิคา้ >>> สนิคา้ >>> ระบบจ่ายเงนิ  

>>> ระบบส่งของ >>> ผูซ้ือ้ 

 

 

ภาพที ่26 ภาพแสดงการซื้อของในหา้งสรรพสนิคา้ 

ผูซ้ือ้ >>> เดนิทาง >>> หา้งสรรพสนิคา้ >>> สนิคา้ >>> ชาํระเงนิ >>>>>>>> ผูซ้ือ้ 
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ภาพที ่27 ภาพแสดงองคป์ระกอบแหล่งการคา้ 

 

 

ภาพที ่28 ภาพแสดงกลุ่มคา้ปลกีเดยีวกนัเมอืมรีะบบออนไลน์ 

เมอืระบบออนไลน์สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ทีม่อียูต่ามหา้งสรรพสนิคา้สนิคา้เหล่าน้ีจงึ

สามารถเลอืกซือ้ทีไ่หนกไ็ดแ้ลว้ต่างจากการคา้แบบเก่าทีม่หีลากหลายสนิคา้ในการเลอืกซือ้กลุ่ม

สนิคา้เหล่าน้ีจงึมบีทบาทมากขึน้ 
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ภาพที ่29 ภาพแสดงพืน้ทีก่ารตดัสนิใจเลอืกเขา้รา้นคา้ปลกี  

 

 

ภาพที ่30 ภาพแสดงกลุ่มของพืน้ทีส่าธารณะ 

 

 

ภาพที ่31 ภาพแสดงการเขา้ถงึพืน้ทีจ่ากแต่ละสถานที ่
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3.8 สรปุการเข้าถึงพื้นท่ีจากการค้าออนไลน์ 
 

 
ภาพที ่32 การเขา้ถงึพืน้ทีก่ารคา้ออนไลน์ 

 

พืน้ทีก่ารแชรเ์ช่น อาคารสํานกังาน โรงแรม คอนโด มสี่วนกลางคอืพืน้ทีส่าธารณะของคนเมอืง 

 

 

 

 

ภาพที ่33 ย่านการคา้ทีป้่ายในการสือ่สาร 

 

 

 

 

 

 



34 
 

3.9 วิเคราะหกิ์จกรรมในย่านการค้า 

 

 

ภาพที ่34 พืน้ทีก่ารแชรข์องย่านการคา้ 

 

 

ภาพที ่35 พืน้ทีก่ารคา้แบบเก่า 
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ภาพที ่36 พืน้ทีต่ลาด 

 

 

ภาพที ่37 พืน้ทีก่ฬีา 
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ภาพที ่38 พืน้ทีส่าธารณะ 

 

 

ภาพที ่39 พืน้ทีท่าํงาน 
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ภาพที ่40 พืน้ทีห่า้งสรรพสนิคา้ 

 

ภาพที ่41 พืน้ทีห่า้งสรรพสนิคา้ 

 

ในแต่ละช่วงเวลาของกจิกรรมทีม่คีาบเกี่ยวกนัตลอดทัง้วนัทาํใหค้วามต่อเน่ืองของ

กจิกรรมแบ่งแยกกนัอยา่งชดัภายในแผนทีท่ําใหก้ความหลากหลายในการใชช้วีติลดลงดงันัน้

การสรา้งจดุเพื่อรวมกจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่ชื่อมพืน้ทีก่ารคา้ เขา้ดว้ยกนัจงึทําใหง้า่ยต่อการคา้ 
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บทท่ี 4 

การสรปุผลและการวิเคราะหโ์ครงการ 

 

4.1 การจดัเกบ็สินค้าออนไลน์ 

การเกบ็สนิคา้ออนไลน์ เพื่อลดพืน้ทีใ่นการสต๊อกสนิคา้และนําพืน้ทวี่างจากการเกบ็

สนิคา้นํามาใชป้ระโยชน์ในดา้นการคา้อื่น ๆ ได ้
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การวเิคราะหพ์ืน้ทีภ่ายในย่านเยาวราช โดยปกตจิะเป็นอาคารแถวมกีารคา้ขายบรเิวณ

ชัน้ 1 ของอาคารและชัน้ 2-4 นิยมใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัแลว้ทีเ่กบ็ของภายในตวัอาคาร 
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4.2 วิธีการค้าออนไลน์และการใช้งานของพื้นท่ี 
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43 
 

4.3 การวิเคราะหพื์้นท่ีและการจดัการพื้นท่ีทางการค้า
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4.4 ความสมัพนัธท์างสงัคมและการค้าออนไลน์
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49 
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4.5 ความสมัพนัธท์างสงัคมภายในย่าน 
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4.6  การจดัการพื้นท่ีทางการค้าให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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57 
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บทท่ี 5 

ขัน้ตอนการออกแบบ 

 

5.1 ผงัแสดงบรเิวณกลุ่มอาคารและผงับรเิวณ 

5.1.1 ผงัแสดงกลุ่มอาคาร 

 
 

ภาพท่ี 1 ผงับริเวณภายในโครงการ  

 

 แสดงความสมัพนัธข์องกจิกรรมภายในบลอ็ก 1 – 5 เพือ่ใหเ้กดิกจิกรรมทางการคา้ที่

แตกต่างกนัในแต่ละบลอ็ก และ เกดิการสรา้งความสมัพนัธ ์ของการคา้ ในแง่มุมต่าง ๆ  
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a. ผงับรเิวณ และกจิกรรมโดยรอบ 
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5.2 แปลนแสดงอาคารภายในบลอ็ก 1-5 

5.2.1 แปลนอาคารบลอ็ก 1 
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5.2.2 แปลนแสดงอาคารบลอ็ก 2 
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5.2.3 แปลนแสดงอาคารบลอ็ก 3 

 

 



65 
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5.2.4 แปลนแสดงอาคารบลอ็ก 4 
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5.2.5 แปลนแสดงอาคารบลอ็ก 5 
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70 
 

5.3 แบบแสดงรปูตดัอาคาร 
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5.4 แบบแสดงรปูดา้นอาคาร 

 

 

 

 
 

 

  



73 
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5.5 ภาพแสดงบรรยากาศกลุ่มอาคาร 

 

 
 

 
 

 

 



75 
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บรรณานุกรม 

 

ความรูเ้กี่ยวกบั E-Commerce. (ออนไลน์). แหล่งทีม่า : 

http://www.thaiecommerce.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538636758 

ขอ้มลูทางดา้นการคา้ออนไลน์. (ออนไลน์). แหล่งทีม่า : 

(http://www.thaiecommerce.net/) 

ขอ้มลูการคา้ปลกี และ E-Commerce. (หนงัสอื). แหล่งทีม่า : 

พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์E-Commerce. โอภาส เอีย่มสริวิงศ ์ผูเ้ขยีน 

วกิพิเีดยี สารานุกรมเสร ี2441. ถนนเยาวราช. (ออนไลน์). แหล่งทีม่า : 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%

80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A 

วกิพิเีดยี สารานุกรมเสร ี2507. สยามสแควร.์ (ออนไลน์). แหล่งทีม่า : 

 https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8

%A1%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8 

วกิพิเีดยี สารานุกรมเสร ี2544. ยา่นสลีม. (ออนไลน์). แหล่งทีม่า :  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%

AA%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A1 

วกิพิเีดยี สารานุกรมเสร ี2556. สมัพนัธวงศ.์ (ออนไลน์). แหล่งทีม่า : 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%

AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98

%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C 

 

 

http://www.thaiecommerce.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538636758
http://www.thaiecommerce.net/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%258
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%258
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
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ประวติัผูเ้ขียนวิทยานิพนธ ์

ชื่อ นายอธพิงษ์ นยัวกุิล 

ทีอ่ยู ่ 61 ถนนหลวง ถ.เทพโยธ ีต.ในเมอืง อ.เมอืงอุบลราชธานี 34000 

เกดิ 14 มถุินายน 2531 

 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2550 สาํเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (4-6) โรงเรยีนจฬุาภรณ- 

ราชวทิยาลยั จงัหวดัมกุดาหาร 

พ.ศ. 2546 สาํเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ (1-3) โรงเรยีนนวมนิทราชทูศิ-  

อสีาน จงัหวดัมกุดาหาร 

พ.ศ. 2543 สาํเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษาตอนปลาย (4-6) โรงเรยีนมลูนิธวิดัศร-ี 

อุบลรตันาราม จงัหวดัอุบลราชธานี 

พ.ศ. 2540 สาํเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษาตอนตน้ (1-3) โรงเรยีนอสัสมัชญั 

จงัหวดัอุบลราชธานี 

พ.ศ. 2537 สาํเรจ็การศกึษาระดบัอนุบาลศกึษา (1-2) โรงเรยีนอนุบาลพระกุมาร 

จงัหวดัอุบลราชธานี 

ประวตักิารการฝึกงาน 

พ.ศ. 2558 บรษิทั SAJ Home Design 
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