บทที่ 6
สรุปผลการศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะ
การวิจัยนี้แสนอผลงานที่เปนการเสนอแนวทางการออกแบบและการบริหารจัดการเชิง
กายภาพของโครงการศูนยการคาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเรียกในงานวิจัยวา“ศูนยรวมรานคาชุมชน”
ดังนั้นผูวิจัยจึงนําเสนอขอสรุปรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้
6.1 สรุปผลวิจัยจากการวิเคราะหนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับธุรกิจการคาปลีกจาก
แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 10
6.2 สรุปผลวิจัยจากวิเคราะหกรณีศึกษา
6.3 สรุปผลวิจัยจากวิเคราะหความเปนไปไดทางตลาดของพื้นที่ศึกษา
6.4 สรุปผลวิจัยจากวิเคราะหทัศนคติและความสัมพันธเกี่ยวกับความตองการทาง
กายภาพและความตองการมีสวนรวมรวมทั้งระบบบริหารของภาคประชาชน
6.5 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
6.1 สรุปผลวิจัยจากการวิเคราะหนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับธุรกิจการคาปลีก
จากแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 10
จากการวิเคราะหนโยบายฯ แลวนํามาสรุปเปนแนวความคิดนามธรรม คือ การสราง
รายไดจากสภาพแวดลอมที่ชุมชนมีอยู การรวมกลุมทํากิจกรรมเพื่อสรางความเขมแข็ง และการ
พัฒนาชุมชนใหเขมแข็งดวยการสรางคนดวยการเรียนรู ซึ่งการรวมกลุมทํากิจกรรมพรอมกับการ
สรางรายไดแกชุมชนสามารถกระทําในรูปแบบของธุรกิจชุมชน (สมพันธ เตชะอธิก, 2541, น. 83-84)
ซึ่งลัก ษณะการเกิดของธุรกิจชุมชนตําบลบานคลองสวน สามารถเกิดขึ้น ใน 2 รูปแบบจาก 3
รูปแบบ คือ การเกิดจากการรวมกลุมอาชีพและเกิดเพื่อรักษาผลประโยชนของชุมชน และจาก
แนวคิดนามธรรมนํามาซึ่งแนวคิดรูปแบบของโครงการศูนยรวมรานคาชุมชนเกี่ยวกับกิจกรรม (ดัง
ภาพที่ 4.1) ตามมาดวยรูปแบบของพื้นที่และลักษณะพื้นที่ใชสอย โดยจัดแบงประเภทของพื้นที่ใช
สอยเปน 4 ประเภทหลัก มีรายละเอียดดังนี้
1) พื้นที่เพื่อการเรียนรู ไดแก หองสมุด หองฝกฝนอาชีพ หองแสดงภูมิปญญาทองถิ่น
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2) พื้นที่เพื่อสาธารณะเพื่อชุมชน ไดแก หองประชุม หองอเนกประสงค ลานสําหรับ
งานรื่นเริง ประเพณี
3) พื้นที่เพื่อสันทนาการ ไดแก ลานกีฬา สวนหยอม ลานออกกําลังกาย
4) พื้นที่เพื่อทางการคา ไดแก รานคาชุมชน
6.2 สรุปผลวิจัยจากวิเคราะหกรณีศึกษา
จากการวิเคราะหกรณีศึกษา ขอสรุปสามารถแบงออกเปน 6 ขอสรุป ไดแก ลักษณะ
ที่ตั้ง พื้นที่สาธารณะเพื่อชุมชน พื้นที่เพื่อการเรียนรู พื้นที่เพื่อทางการคา การออกแบบอาคารและ
การบริห าร นํามาซึ่งการประยุก ตใ ชลักษณะตาง ๆ ที่เ หมาะสมของศูน ยรวมรานคาชุมชนเมื่อ
พิจารณารวมกับพื้นที่ศึกษา มีรายละเอียดที่แตกตางกันดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 6.1
ความสัมพันธระหวางลักษณะจากกรณีศึกษากับลักษณะที่เหมาะสมกับศูนย
ลักษณะ

ลักษณะที่ตั้ง

ลักษณะจากกรณีศึกษา

ลักษณะที่เหมาะสมกับศูนยฯ

ตั้งอยูบนแหลงชุมชน เชน ถนนทางหลวง ถนนสาย
หลักของเมืองที่เชื่อมตอระหวางชุมชนกับเขตพื้นที่
อื่น แหลงการคาเพื่อสามารถขายไดทั้งผูอยูอาศัย
ภายในชุมชนและชุมชนใกลเคียง แตหากให
ความสําคัญกับชุมชนโดยเฉพาะ ควรเปนบริเวณ
เดียวกับที่เปนศูนยกลางของชุมชนเดิมหรือ
ใกลเคียง

หากสามารถอยู บ นถนนเส น หลั ก ที่ เ ป น
ทางเชื่ อ มต อ ระหว า งเขตอื่ น หรื อ ย า น
การค า แนวถนน (ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น ,
2546, น. 84) จะเปนผลดีของโครงการ
รวมทั้ ง เป น ประโยชน ต อ การขายสิ น ค า
ของรานคา ชุมชน แตอี กลัก ษณะคือ เป น
บริ เ วณที่ อ ยู ใ กล กั บ แหล ง ชุ ม ชนหรื อ จุ ด
ศู น ย ก ลางของชุ ม ชนเดิ ม ซึ่ ง หากเป น
เช น นั้ น แล ว ควรพิ จ ารณาต อ ว า จํ า นวน
ร า นค า ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น สามารถอยู ร อดได
หรื อ ไม และควรปรั บ เปลี่ ย นโด ยลด
ความสําคัญของรานคาแตมุงไปที่การเปน
ศูนยเพื่อบริการชุมชน
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ตารางที่ 6.1 (ตอ)
ลักษณะ

ลักษณะจากกรณีศึกษา

พื้นที่สาธารณะเพื่อ
ชุมชน

หองออกกําลังกาย ยิมเนเซียม ลานอเนกประสงค
หรือหองที่ทํากิจกรรมรวมกัน หองบริการชุมชน เชน
ธนาคารกองทุน จุดเติมน้ํามัน บริเวณพักผอน

พื้นที่เพื่อการเรียนรู

หอ งสมุ ด ห อ งฝ ก ฝนอาชี พ ห อ งสํ า หรั บ ฝ ก ดนตรี
ศิลปะและกีฬา หองเผยแพรวัฒนธรรม สวนสาธิต
การเกษตร

พื้นที่เพื่อทางการคา

รา นค า สํ า หรับ ค า ขายโดยตรงกั บ พื้ นที่ ที่ ส ามารถ
สรางกําไรจากการเปดเชา

รูปแบบอาคารมีความแตกตางกันตามกรณีศึกษา
แต สํา หรั บกรณี ศึก ษาประเทศไทยมั กเปน รูป แบบ
การออกแบบอาคาร
ไทยประยุ กต โดยใชวั ส ดุ ที่ห าไดง า ยและทนทาน
เชน คอนกรีต กระจก รวมทั้งไม
ในสวนที่ เปนรานคาจะมี การบริห ารเหมือ นรานค า
อื่นทั่วไป แตในสวนที่เปนพื้นที่สาธารณะเพื่อชุมชน
และพื้ น ที่ เ พื่ อ การเรี ย นรู จ ะมี เ จ า หน า ที่ ส ว นใหญ
การบริหาร
สําหรับดูแลสถานที่ การประสานงานกับชุมชนและ
ผูเชี่ยวชาญในการฝกสอน

ลักษณะที่เหมาะสมกับศูนยฯ
เนื่ อ งจากตํ า บลบ า นคลองสวนมี บ ริ ก าร
ชุ มชนที่ เ ป น พื้ น ที่ ส าธารณะคื อ ลานวั ด
สนามเด็กเลน สนามกีฬาของโรงเรียน แต
ยั ง ไม มี ส วนสาธารณะ ดั ง นั้ น ศู น ย ร วม
รานคาชุมชนที่ตองการเปนศูนยกลางเพื่อ
บริการชุมชน จึงควรมีพื้นที่ประเภทนี้ดวย
รวมทั้งพื้นที่ออกกําลังกายและลานกีฬา
การเปนหองฝกฝนอาชีพมีความเหมาะสม
มากกวา เนื่องจากเปนสิ่งที่ชุมชนตองการ
มากกว า ห อ งสมุ ด และการถ า ยทอด
ความรูดานการเกษตรมีความจําเปน ทั้งนี้
เนื่องจากผูอยูอาศัยภายในบานคลองสวน
ยัง ประกอบอาชี พ เกษตรกรเป น สั ด ส ว น
มากกว า ครึ่ ง หนึ่ ง ของผู อ ยู อ าศั ย ภายใน
ตําบลทั้งหมด
จากบทที่ 4 พบว า ลั กษณะร า นค า ของ
ศูน ยฯ สามารถเกิด ขึ้ นได 2 รู ปแบบคื อ
การที่ศูนยฯ เปนเจาของรานคาเองรวมทั้ง
กลุ ม ผู ป ระกอบการมาเช า พื้ น ที่ กั บ อี ก
รูป แบบหนึ่ง คือ เปด รา นคา ให เป นพื้ น ที่
เชาอยางเดียว
การออกแบบใหมีรูป แบบเรียบงา ย วัส ดุ
คงทนและดูแลรักษางาย เพื่อประหยัดทั้ง
งบประมาณและคาบํารุงรักษา
การแบงหน าที่ระหวางสวนบริการชุมชน
ซึ่ ง มี ห น า ที่ โ ด ยส ว นใหญ ใ นการดู แ ล
สถานที่ การใหขอมูลแกผูอยูอาศัยภายใน
ชุมชนและสวนรานคาซึ่งมีหนาที่สวนใหญ
ในการจัดเก็บคาเชา รวมทั้งการบริการตอ
ผูเชาพื้นที่
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6.3 สรุปผลวิจัยจากการวิเคราะหความเปนไปไดทางตลาดของพื้นที่ศึกษา
จากการวิเคราะหที่ตั้งของพื้นที่ศึกษาในบทที่ 4 พบปญหาหลักทั้งหมด 4 ปญหา ผูวิจัย
ไดเสนอแนวทางแกแตละปญหาดังรายละเอียดตอไปนี้
6.3.1 สรุปผลการวิเคราะหการเพิ่มศักยภาพดานรูปรางของพื้นที่
จากการวิเคราะหปญหาดานพื้นที่ศึกษาในบทที่ 4 พบวาดานรูปรางของพื้นที่มีลักษณะ
ที่ดานหนาติดถนน 40 เมตรในขณะที่ดานยาวยาว 480 เมตร ดังนั้นจึงเปนอุปสรรคในการรับรูถึง
กิจกรรมภายในศูนยฯ ตอผูสัญจรผานไปมาของโครงการ ดังนั้นผูวิจัยจึงนําเสนอแนวทางแก 2
แนวทางไดแก
1) วางกลุมอาคารที่จําเปนตองอยูดานหนาโครงการเปนอันดับแรก และจากการสรุป
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในศูนยฯ พบวาสามารถการแบงกลุมประเภทของพื้นที่ของศูนยฯ ไดดังตอ
นี้ คือ สวนการคา สวนการเรีย นรู สวนสัน ทนาการและสวนสํานัก งานรวมทั้งบริการอื่น ๆ เมื่อ
พิจารณาแลวสวนการคามีความจําเปนมากที่สุด โดยการจัดวางอาคารนั้นควรเนนการเปดโลงของ
แตละกลุมอาคาร อาจเปนทางเดินที่มีความโปรง อาคารที่มีพื้นที่เปดโลงมากหรือแมแตลานโลงใน
แตละจุด เมื่อผูใชงานอยูสวนการคาซึ่งอยูดานหนาตองสามารถมองเห็นถึงกิจกรรมหลัก ๆ ของ
ภายในศูนยฯ ได
2) จากการที่รูปรางของพื้น ที่มีดานยาวยาวมาก ดังนั้น จึงควรกระจายพื้น ที่ดึงดูด
ผูใชบริการทั่วศูนย พื้นที่ดึงดูดลูกคานี้สามารถเกิดขึ้นไดหลายลักษณะ เชน ลานกิจกรรม รานคา
ดึงดูด หรือบริเวณที่เปนที่รวมคนจํานวนมาก (มาลินี ศรีสุวรรณ, 2542, น. 82) โดยพื้นที่ดังกลาว
สามารถทําใหผูใชบริการตองการเดินเขามาภายในโครงการได ระยะหางของแตละพื้นที่ดึงดูดนั้น
ควรอางอิงมาจากทฤษฎีเรื่องการออกแบบระยะทางของทางเดินเกี่ยวกับระยะการเดินของคนที่
เดินระหวางจุดแจกจายหรือพื้นที่ดึงดูดเทากับ 180 เมตร ดังนั้นการออกแบบโครงการจึงควรวาง
ตําแหนงของพื้นที่ดึงดูดลูกคากระจายทั่วศูนยโดยมีระยะหางระหวางกันประมาณ 180 เมตร
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6.3.2 สรุปผลการวิเคราะหการเพิ่มศักยภาพดานติดกับโรงงาน
การปองกัน มลภาวะทางเสีย งและทางสายตาบริเ วณทิศตะวัน ตกของพื้น ที่ศึก ษา
สามารถกระทําได 2 แนวทาง ไดแก
1) การใชแนวกั้นเสียงซึ่งสามารถทําไดโดยการออกแบบกําแพงกั้นเสียงโดยใชวัสดุ
ปองกันเสียงโดยเฉพาะ การจัดภูมิทัศนใหเปนตนไมที่มีคุณสมบัติใบหนาแนนมาจัดตามแนวที่ติด
ดานทิศตะวันตก หรือแมแตการปรับความสูงของพื้นดินของโครงการ ผสมกับการจัดวางตนไม
2) การจัดกลุมกิจ กรรมที่ตองการความเปน สวนตัวนอยมาอยูบ ริเ วณนี้ เชน สวน
บริการ ลานอเนกประสงค หองอเนกประสงค สวนสาธารณะขนาดเล็ก ที่ออกกําลังกาย
ทั้งนี้เมื่อสํารวจพื้น ที่พบวา เสียงจากโรงงานมีความดังนอย และไมรบกวนตอพื้น ที่
ศึกษา แตการแกปญหานี้เปนไปเพื่อการปองกันความเสี่ยงในอนาคต ซึ่งสําหรับศูนยรวมรานคา
ชุมชนนั้นสามารถออกแบบโดยการจัดกลุมกิจกรรมตามขอ 2 หรือหากจําเปนตองวางกิจกรรมที่
ตองความสงบสูงควรเปนการจัดวางแนวตนไมมากกวาการใชวัสดุอื่น
6.3.3 สรุปผลการวิเคราะหการเพิ่มศักยภาพเพื่อลดอุปสรรคคูแขงขันในบริเวณใกลเคียง
การแกปญหาสําหรับคูแขงขันสามารถทําไดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546, น. 66) คือ
การนําจุดออนของคูแขงขัน มาเปน จุดแข็งของโครงการ โดยคูแขงขันของพื้น ที่ศึก ษา คือ ศูน ย
การคาดิสเคาทสโตร ดังนั้นการใหการบริการและการคํานึงถึงออกแบบตกแตงอาคารมีนอย ดังนั้น
การออกแบบศูนยฯ ที่เนนถึงความสวยงามของอาคารและการจัดภูมิทัศนที่นาใชงาน สามารถ
สรางเปนจุดแข็งของโครงการได ประกอบกับแนวทางของศูนยฯ ที่เนนสวนสันทนาการและการ
เรียนรูพรอม ๆ กับสวนการคาสามารถเปนสิ่งที่แตกตางจากคูแขงขัน
6.3.4 สรุปผลการวิเคราะหการเพิ่มศักยภาพดวยการสรางจุดดึงดูด
การสรางจุดดึงดูดใหผูอยูอาศัยภายในชุมชนเดินทางมายังศูนยอาศัยขอมูลจากการ
สํารวจความตองการเกี่ยวกับกิจกรรมภายในแบบสอบถาม ทั้งนี้จากบทที่ 4 พบวากิจกรรมที่มีผูให
ความสนใจมาก ไดแก กิจ กรรมเพื่อการพัก ผอ น การซื้อสิน คาประจําวันและการซื้ออาหารสด
ดังนั้นพื้นที่ภายในศูนยจึงไดมีการคํานึงถึงพื้นที่ประเภทนี้ดวย โดยอยูเปนสวนสันทนาการของศูนย
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ซึ่งประกอบดวยสวนสาธารณะขนาดเล็ก จุดนั่งพัก ลูวิ่งรอบศูนย การซื้ออาหารสดเกิดขึ้นบริเวณที่
เปนลานอเนกประสงค โดยบริเวณตอนเชาและตอนเย็นสามารถดัดแปลงใหเปนพื้นที่ตลาดนัดได
ดังนั้นจากขอสรุปที่ 6.3.1 – 6.3.4 สามารถสรุปไดดังภาพที่ 6.1 ดังนี้
ภาพที่ 6.1
ขอสรุปจากขอ 6.3.1 – 6.3.4
จัดกลุมพื้นที่

คัดเลือกกลุมที่จํ าเป นมากที่สุด
อยูดานหน า

สรางการไหลเวี ยนของ
กิจกรรม

กําหนดพื้นที่ดึงดูดกระจาย
ในระยะที่เหมาะสม

ดานติดกับโรงงาน

มลพิษทางเสียงและ
สายตา

จัดสวนบริ การไว บริ เวณนี้
เพิ่มผนังกันเสียงหรื อแนวตน ไม

ลบอุปสรรคคูแขงขัน

ลักษณะการออกแบบ
และสินคา

คํานึงการจัดสภาพแวดลอม
ลักษณะของสินคาที่แตกตาง

การสร างจุดดึงดูด

ความตองการ
ทํากิจ กรรม

สํารวจกิ จกรรมที่ตองการ

ดานรูป รางของพื้นที่

6.4 สรุปผลวิจัยจากวิเคราะหทัศนคติและความสัมพันธเกี่ยวกับความตองการทางกายภาพและ
ความตองการมีสวนรวมรวมทั้งระบบบริหารของภาคประชาชน
6.4.1 สรุปผลจากการวิเคราะหทัศนคติของผูอยูอาศัยภายในชุมชนเกี่ยวกับความตองการทาง
กายภาพและการมีสวนรวม
จากการวิเคราะหแบบสอบถามในบทที่ 4 (จากตารางที่ 4.7- 4.13) เกี่ยวกับขอมูลของ
ผูอยูอาศัยภายในตําบลบานคลองสวนซึ่งเปนพื้นที่ศึกษา สามารถสรุปไดดังนี้
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1) อาชีพ โดยสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งเปนการประกอบอาชีพดั้งเดิมของ
ชุมชน และสภาพแวดลอมยังเอื้อตอการเกษตร พื้นที่สวนใหญเปนสวนและบอเลี้ยงสัตวน้ํา โดย
ขอสรุปนี้สอดคลองกับขอมูลจากองคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน อาชีพรองลงมาเปน
รับจาง เนื่องจากเขตที่อยูใกลเคียงเปนเขตโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการตามสถิติ
จังหวัดสมุทรปราการ
2) อาชีพกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยรวมแลวชวงรายไดเฉลี่ยตอเดือนโดยสวนใหญ
อยูที่ 5,000-10,000 บาท โดยเปนกลุมอาชีพรับจางมากที่สุด แตหากพิจารณาจากกลุมอาชีพโดย
สวนใหญของพื้นที่ศึกษาซึ่งคือกลุมเกษตรกร จะมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 10,001-25,000 บาท
3) คาใชจายในการซื้อสินคาแตละครั้ง สวนใหญมีคาใชจายเฉลี่ยเทากับ 100 - 500
บาทซึ่งมาจากกลุมรายได 5,001-10,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ คาใชจายตอเดือนในการซื้ อ
สินคาของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการพบวา คาใชจายตอเดือนของจังหวัดสมุทรปราการมี
มากกวา ตําบลบา นคลองสวน โดยหากประชาชนมีร ายไดเ ฉลี่ย ตอเดื อน 5,001-10,000 บาท
คาใชจา ยตอเดือ นจะเท ากับ 1,911-3,823 บาท สาเหตุที่เ ป น เชน นั้น อาจมาจากกิจ กรรมทาง
เศรษฐกิจของตําบลบานคลองสวน อําเภอพระสมุทรเจดียมีนอยกวาอําเภออื่น ๆ กลาวคือ อําเภอ
พระสมุทรเจดียมีจํานวนสถานประกอบการ 1,376 รายในขณะที่อําเภอเมืองมีจํานวน 19,770 ราย
ดังนั้นกาคาดคะเนรายจายของชุมชนตําบลบานคลองสวนจึงควรคิดจากรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ได
จากแบบสอบถาม เมื่อนําคาใชจายในการซื้อสินคาในแตละวันคํานวณจากการคาดคะเนยอดขาย
ตอวัน (ไพโรจน ทิพมาตร, 2544, น. 98)
4) อาชีพที่มีคาใชจายในการซื้อสินคามากที่สุด คือ กลุมเกษตรกรโดยมีคาใชจาย
เฉลี่ยครั้งละมากกวา 500 บาท รองลงมาเปนกลุมรับจางและเจาของกิจการ คาขายตามลําดับ
จากขอ 1 - 4 สามารถสรุปไดวากลุมเปาหมายหลักของศูนยรวมรานคาชุมชนมีแนวโนมวาเปน
กลุมอาชีพเกษตรกรและกลุมรับจางมากกวากลุมอาชีพอื่น ดังภาพที่ 6.2
ภาพที่ 6.2
การพิจารณากลุมเปาหมายจากขอสรุป 1-4

พิจารณากลุมเปาหมาย

ลักษณะผูอยูอาศัยสวนใหญ

เกษตรกร

ผูมีกําลังจะจายซื้อสินคา

เกษตรกรและรับจาง

ผูใ ชคาใชจายในการซื้อสูง

เกษตรกรและรับจาง
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5) การเดินทางมายังศูนยของชุมชนนิย มใชรถยนตมากที่สุดซึ่งสวนใหญเ ปน กลุม
เกษตรกร รองลงมาเปนการเดินทางโดยรถประจําทางซึ่งสวนใหญเปนกลุมรับจาง นํามาซึ่งการ
กําหนดการบริการเกี่ยวกับที่จอดรถจากทั้ง 2 ประเภท
ภาพที่ 6.3
การพิจารณาจากขอสรุป 5
การเดินทางมายังศูนยฯของกลม
เปาหมาย

การบริการสําหรับรถยนตและรถประจําทาง
- จุดนั่งรอรถประจําทาง
- การออกแบบที่จอดรถที่สามารถเขาถึงได

6) ระยะเวลาที่ใชภายในศูนย พบวาผูอยูอาศัยภายในชุมชนสวนใหญใชระยะเวลา
30 นาทีถึง 2 ชั่วโมง รองลงมาเปนระยะเวลานอยกวา 30 นาที โดยกลุมเกษตรกรมีระยะเวลาที่ใช
ภายในศูนยมากที่สุด ดังนั้นที่จอดรถสามารถหมุนเวียนในแตละวัน และขอสรุปนี้จะพิจารณา
รวมกับความถี่ที่เดินทางมายังศูนยเพื่อคํานวณจํานวนที่จอดรถ
7) ความถี่ในการมาศูนยฯ ของผูอยูอาศัยภายในชุมชนโดยสวนใหญเทากับ 1 - 2 ครั้ง
ตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 48 รองลงมาคือ 3 - 4 ครั้งตอสัปดาหและ 5 - 6 ครั้งตอสัปดาหตามลําดับ
ดังนั้นสามารถคาดการณจํานวนผูมาใชศูนยฯ ตอวันได กลาวคือภายในตําบลบานคลองสวนนั้นมี
ความหนาแนนของประชากรอยูที่ 858 คนตอตารางกิโลเมตร ซึ่งจากการเปรียบเทียบขนาดพื้นที่
ของศูนยรวมรานคาชุมชนกับศูนยการคาแลวพบวา มีขนาดพื้นที่ใกลเคียงกั บ ศู น ย ก ารค า ระดั บ
ชานเมื อ ง ซึ่งมีพื้น ที่ 2,000-10,000 ตารางเมตร (มาลินี ศรีสุวรรณ, 2542, น. 74) โดยพื้น ที่
การคาของศูนยการคาระดับชานเมืองนี้ มีพื้นที่การคาครอบคลุม 400 เมตรถึง 3.2 กิโลเมตรเปน
พื้นที่การคาหลัก และ 3.2-5 กิโลเมตรเปนพื้นที่การคารอง (Berman, Evans, 1992, pp. 218219) ดังนั้น พื้น ที่การคาของศูน ยฯ ซึ่งครอบคลุมบริเ วณ 3-5 กิโลเมตรจากศูน ย จะมีจํานวน
ประชากรเทากับ 4,290 คน และจากการสํารวจพบวากลุมที่มายังศูนยที่มีความถี่สูงสุดเปนรอยละ
13 ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นในแตละวันจะมีผูเดินทางมาใชศูนยเปนจํานวนประมาณ 558 คน
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ภาพที่ 6.4
การพิจารณาจากขอสรุป 6-7
ความหนาแนนของประชากร
พื้นที่การคา
ความถี่ในการมาศูนยฯ

การคาดคะเนจํานวนผูมาใชศูนยฯตอวัน

จากขอสรุปขอที่ 1-7 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมของผูอยูอาศัยภายในชุมชน
สามารถสรุปไดดังแผนภาพที่ 6.5
ภาพที่ 6.5
ขอสรุปจากขอ 1 – 7
รายะเอียยดด
รายละเอี

คุณลักกษณะ

นํามาสู

อาชีพ
รายไดเฉลี่ย

เกษตรกร
10,001 – 25,000
รับจาง
5,001 – 10,000

รายละเอี ยดเบื้ องตนของ
กลุมเป าหมายหลัก

คาใชจายในการซื้อ
สินคา

เกษตรกร
มากกวา 500
รับจาง
100 -500

คาดคะเนรายรับของศูนย

การเดินทาง

รถยนต
รถประจําทาง

การออกแบบทางสัญจร
ที่เหมาะสม

ระยะเวลาการซื้ อของ

30 นาที – 2 ชม.

การจัด กิจกรรมที่ชั กชวนให
ระยะเวลาเพิ่มขึ้ น

ความถี่ในการมา

5 – 6 ครั้งตอสัปดาห

จํานวนผูมาใชศูนยตอ วัน
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8) ความตองการทํากิจกรรมประเภทตาง ๆ ภายในศูนยของผูอยูอาศัยภายในชุมชน
แบงเปน 3 ประเภท ไดแก กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางบริการและกิจกรรมทางการศึกษาและ
ประเพณี โดยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในศูนยคัดเลือกจากกิจกรรมที่มีระดับความตองการปานกลาง
คอนขางมากเปน ตน ไปหรือตั้งแต 3.00 ขึ้น ไปตามตารางที่ 4.8 จึงไดกิจ กรรมมาทั้งหมด 14
กิจกรรม ซึ่งกิจกรรม 3 ลําดับแรกเมื่อแยกตามประเภทกิจกรรมไดแก
(1) กิจกรรมทางสังคม คือ การพักผอน การเลนกีฬาและการรวมงานรื่นเริง
(2) กิจ กรรมทางบริก าร คือ การซื้ออาหารสด การซื้อสิน คาประจําวัน และการ
รับประทานอาหาร
(3) กิจ กรรมทางการศึกษาและประเพณี คือ การฝกฝนอาชีพ การชมการแสดง
วัฒนธรรมและการอานหนังสือ
6.4.3 สรุปผลจากการวิเคราะหทัศนคติของผูประกอบการรายยอยภายในชุมชนเกี่ยวกับความ
ตองการทางกายภาพและการมีสวนรวม
จากการวิเคราะหแบบสอบถามในบทที่ 4 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูประกอบการรายยอย
ภายในตําบลบานคลองสวนซึ่งเปนพื้นที่ศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้
1) ทัศนคติการเลือกเชาพื้นที่ สรุปไดวาปจจัยที่สงเสริมใหเลือกเชาพื้นที่มากที่สุด คือ
การอยูใกลแหลงชุมชน รองลงมาคือ คาเชาราคาถูกและการที่ศูนยมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ
2) สวนประเภทของสิน ค าที่ตอ งการขาย พบว าสัดส วนของผูต องการขายสิน ค า
ประเภทเสื้อผาและเครื่องประดับมีมากที่สุด รองลงมาเปนสินคาตกแตงบานและสินคาพื้นเมือง
ตามลําดับ
3) เมื่ อ ทราบแนวโน ม ของประเภทของสิ น ค า ของผู เ ช า พื้ น ที่ จากนั้ น นํ า มาหา
ความสัมพันธระหวางประเภทของสินคาที่ตองการขายกับขนาดของพื้นที่ที่ใชเปนรานคาในปจจุบัน
พบวา ผูขายสินคาประเภทเสื้อผา ของตกแตงบานและเครื่องประดับเชาพื้นที่ขนาด 15-20 ตาราง
เมตร และผูขายสินคาประเภทสินคาพื้นเมืองเชาขนาดพื้นที่นอยกวา 15 ตารางเมตร
4) จากการเปรียบเทีย บขนาดของพื้นที่ที่ผูประกอบการรายยอยตองการกับขนาด
พื้นที่ที่เชาในปจจุบัน พบวาผูเชาตองการพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิม กลาวคือผูจําหนายสินคาประเภท
เสื้อผาและสินคาพื้นเมืองตองการขนาดพื้นที่จาก 15-20 ตารางเมตรเปนขนาด 20-35 ตารางเมตร
สวนผูจําหนายของตกแตงบานมีความตองการมากกวา 35 ตารางเมตรขึ้นไปเชนเดิม
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5) สําหรับบริการที่ผูเชาพื้นที่ตองการจากแบบสอบถามมีดังนี้ ลักษณะที่จอดรถควร
เปนในรมภายนอกอาคาร ซึ่งการขนสงสินคาสวนใหญนิยมใชรถกระบะ และทางสําหรับการขน
ถายสินคาที่ขนสงแลวสะดวกควรมีขนาดมากกวา 4 เมตร ศูนยฯ ควรจัดพื้นที่สําหรับเก็บสินคา
เปนอันดับแรกและการแบงพื้นที่สําหรับทํางานเอกสาร การเพิ่มตูเก็บของสําหรับพนักงานเปนสิ่งที่
พิจารณาในลําดับตอมาและการคํานึงถึงหองอาบน้ําเปนสิ่งที่พิจารณาถึงลําดับสุดทาย
จากขอสรุปขอที่ 1-4 เกี่ยวกับผูประกอบการรายยอย สามารถสรุป ไดดังภาพที่ 6.7
และขอสรุปขอที่ 5 ตามภาพที่ 6.6
ภาพที่ 6.6
ขอสรุปจากขอ 1 – 4
รายละเอี ยด

คุณลั กษณะ

นํา มาสู

การเลือกเชาพื้นที่

อยูใกลแหลง ชุมชน
คาเชาถู ก

รายละเอี ยดเบื้ องตนของ
กลุมเป าหมายหลัก

ประเภทของ
สินคา

เสื้อผา
ของตกแตง บาน
สิ้นคาพื้นเมือง

คาดคะเนรายรับของศูนย

ขนาดพื้นที่ขาย
ปจจุบัน

15-20 ตร.ม.

ขนาดพื้นที่ขายที่
ตองการ

20-35 ตร.ม.

รูปแบบของพื้นที่

สี่เหลี่ยมผืนผา

การบริ การตอ
ผูเชาพื้นที่

สวนเก็บสินคา
สวนทํางานเอกสาร
ตูเก็บของสวนตัว

ลักษณะที่จอดรถ
ในรม
ประเภทของรถที่ใช
รถกระบะ
ทางสําหรับขนสงสินคา
มากกว า 4 เมตร
หองน้ํา
ขนาดใหญ 1 จุด

การออกแบบพื้น ที่รา น

การออกแบบพื้น ที่ส วนบริก าร
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6.4.5 สรุปผลจากการวิเคราะหทัศนคติของผูอยูอาศัยภายในชุมชนและผูประกอบการรายยอย
ภายในชุมชนเกี่ยวกับความตองการทางกายภาพ
1) ลักษณะทางกายภาพเพื่อกําหนดรายละเอียดพื้นที่ อันไดแก ลักษณะพื้นที่ จํานวน
จุด ที่ตั้ง และระบบปรับอากาศ สรุปไดดังตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.12
สรุปลักษณะทางกายภาพตาง ๆ ของแตละกิจกรรม
กิจกรรม
นัดพบ
ประชุม
งานรื่นเริง
พักผอน
เด็กทํากิจกรรม
เลนกีฬา
อานหนังสือ
ฝกฝนอาชีพ
วัฒนธรรม

ลักษณะทางกายภาพตาง ๆ ของแตละกิจกรรม
ลักษณะพื้นที่
ภายนอก
ภายใน
กึ่งภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
ภายใน
ภายใน
ภายใน

จํานวนจุด
จุดเดียว
จุดเดียว
จุดเดียว
จุดเดียว
หลายจุด
จุดเดียว
จุดเดียว
จุดเดียว
จุดเดียว

ที่ตั้ง
ใกลรานคา
ใกลที่จอดรถ
ใกลที่จอดรถ
ใกลที่จอดรถ
ใกลสันทนาการ
ใกลที่จอดรถ
ใกลสันทนาการ
ใกลที่จอดรถ
ใกลที่จอดรถ

ระบบปรับอากาศ
ไมติดตั้ง
ติดตั้ง
ไมติดตั้ง
ไมติดตั้ง
ไมติดตั้ง
ไมติดตั้ง
ติดตั้ง
ติดตั้ง
ติดตั้ง

2) ลัก ษณะทางกายภาพเพื่อการออกแบบอาคารและสิ่งแวดลอม ไดแก รูป แบบ
อาคาร การตกแตงภายใน บรรยากาศ การจัดอาคารและจํานวนชั้น เมื่อพิจารณารวมกันระหวาง
ขอมูที่ไดจากผูอยูอาศัยภายในชุมชนและผูประกอบการรายยอย พบวาในเรื่องของรูปแบบอาคาร
ตองการรูปแบบเมืองรอน-ทันสมัย สวนการตกแตงภายในตองการเปนแบบเรียบงาย พรอมกับมี
บรรยากาศที่รมรื่น และหากอาคารมีเ พียงชั้นเดียวจะเหมาะสมกวา โดยจัดวางอาคารเปนกลุม
อาคาร
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6.5 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
1) สําหรับการจัดตั้งองคกรชุมชน รานคาชุมชน หรือโครงการที่เกิดขึ้นจากการรวมมือ
ระหวางคนในชุมชน ภาครัฐควรมีสวนในการคัดเลือกและพิจารณาความเหมาะสมวาองคกรชุมชน
ที่จะเกิดขึ้นสามารถอยูรอดดวยตนเองไดหรือไม รวมทั้งมีสวนในการรวมวางแผนโครงการหรือแผน
ชุมชน เนื่องจากจากการสํารวจของผูวิจัยพบวาโครงการของชุมชนที่เกิดขึ้นจากการไดรับเงินจาก
กองทุนหมูบานเพื่อสรางโครงการตาง ๆ แตลมเหลวเพราะไมสามารถสรางใหโครงการอยูรอดได
ซึ่งรานคาชุมชนเปน หนึ่งในโครงการนั้น ๆ สงผลใหเ งิน กองทุน หมดไปอยางไรป ระโยชนและ
สามารถนําไปสูความแตกแยกระหวางคนในชุมชน ดังนั้นมาตรการในการควบคุมเพื่อไมใหความ
สูญเสียดังกลาว รัฐบาลควรมีสวนชวยเหลือในการติดตามโครงการอยางใกลชิด และชี้นําในสิ่งที่
ควรปฏิบัติเพื่อใหโครงการของชุมชนสามารถอยูรอดไดอยางยั่งยืน
2) การสรางศูนยรวมรานคาชุมชนใหประสบความสําเร็จในลําดับตอไป ตองศึกษา
ความเปนไปไดของโครงการ โดยการวิเคราะหสถานการณทางการตลาดเพื่อแผนกําหนดกลยุทธ
ดานการตลาด การวิเคราะหคูแขงขันรอบพื้นที่ศึกษา การพิจารณาจุดแข็งของโครงการเพื่อสรางให
เกิดขอแตกตางกับโครงการอื่นอยางชัดเจน การวิเคราะหทางเศรษฐกิจและการเงิน เพื่อประมาณ
คาใชจายในการลงทุนรวมทั้งคาดําเนินการ รวมทั้งการคาดการณแนวทางการขยายตัวของธุรกิจ
ในอนาคต
3) การศึก ษาด า นกายภาพและการจั ดการพื้ น ที่ ของชุม ชน ควรพิ จ ารณาข อ มู ล
ประกอบกัน 2 เรื่องสําคัญ คือ การรับฟงทัศนคติของภาคประชาชนประกอบกับ การเสนอแนะ
ขอคิดเห็น และการประเมิน โครงการโดยผูเชี่ย วชาญในการออกแบบ เพื่อสามารถสรางศูนยได
อยางสําเร็จ

