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ความสอดคล้องด้านเอกลักษณ์และเชิงพื้นที่เชิงพานิช:  
กรณีศึกษา ร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ 

 
ชนิดา ภู่อุดมศักดิ์* 

  
 

บทคัดย่อ 
           
         จ านวนสาขาของร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ ที่เพ่ิมขึ้นถึง 110 สาขาทั่วประเทศ ประกอบกับ
ปัจจัยในเรื่องสถานการณ์ทางการตลาด ล้วนตอกย้ าให้เห็นว่า ถึงเวลาที่ร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์จะต้อง
มีเอกลักษณ์ในการออกแบบร้านจึงเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของร้านไอศครีมสเวน
เซ่นได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทาง สเวนเซ่นส์ได้ท าการออกแบบร้านแนวต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่ 
แต่ยังไม่มีการสรุปแนวทางการออกแบบร้านอย่างชัดเจน ทั้งยังมีความหลากหลายและคล้ายกันกับ
ร้านค้า ทั่วไปอยู่มาก จึงเป็นที่มาของการศึกษาแนวทางการออกแบบเอกลักษณ์เชิงพ้ืนที่เพ่ือการใช้สอย
และรูปแบบสภาพแวดล้อมร้านค้าแบบเฟรนไชส์ : กรณีศึกษา ร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ โดยค านึงถึง 
ความต้องการของลูกค้า เพ่ือให้องค์กรและผู้ออกแบบใช้เป็นแนวทางในการท างานร่วมกันเพ่ือพัฒนา 
การออกแบบร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ มีวิธีการศึกษา 2 ประเด็น คือ 1. ประเด็นเชิงพ้ืนที่ โดยศึกษา
รูปแบบการจัดวาง ขนาดและระยะของเคาน์เตอร์ตักไอศกรีม เฟอร์นิเจอร์ และท าการแบ่งเป็น
ประเภทต่างๆ เป็นหมวดหมู่ และศึกษากิจกรรม จ านวนพ้ืนที่ ที่ท าต่อกิจกรรม พฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในร้านไอศครีม สเวนเซ่นส์ ใช้เครื่องมือในการท าการวิจัยโดยการใช้ BME (Body Motion Envelop) 
เพ่ือวิเคราะห์หาพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมขั้นต่ า การสังเกตการณ์ กล้องถ่ายรูป โดยการทดลองน าผล         
ที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือน ามาเสนอแนะลักษณะรูปแบบผังพ้ืน การใช้งานของเคาน์เตอร์ตักไอศครีมให้มี
ขนาดที่เหมาะสมและดีที่สุด 2 .ประเด็นการรับรู้สภาพแวดล้อมเพ่ือทราบถึง การยอมรับของบุคคลต่อ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งตัวแปรที่ท าการศึกษานี้คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น สี วัสดุ 
แสง รูปแบเฟอร์นิเจอร์ อัตราส่วนของวัสดุที่อยู่บนผนัง น าผลที่ได้มาวิเคราะห์การรับรู้ของผู้ใช้บริการ
และผู้ให้บริการ และน าผลของทั้ง 2 ประเด็นมาประกอบกัน เพ่ือเสนอแนะเป็นแนวทางรูปแบบ          
การจัดสภาพแวดล้อมภายในร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ ซึ่งผลการวิจัยประเด็นเชิงพ้ืนที่พบว่า พ้ืนที่
ให้บริการ (Service Area) ควรมีจ านวนร้อยละ 69.51 ของพ้ืนที่ร้านทั้งหมด พ้ืนที่เคาน์เตอร์ 
(Servery Counter) ควรมีจ านวนร้อยละ 17.29 ของพ้ืนที่ร้านทั้งหมด พ้ืนที่ Back Of House Area 
ควรมีจ านวนร้อยละ 13.20 ของพ้ืนที่ร้านทั้งหมด และพ้ืนที่ความกว้างของเคาน์เตอร์ตักไอศกรีม          
ควรกว้าง 1.00-1.20 เมตร และในเรื่องของที่นั่งลูกค้ามักนิยมประเภทที่นั่งแบบโซฟามากที่สุด 
แบบบูธ แบบเก้าอ้ี ตามล าดับ ส่วนผลการวิจัยในประเด็นการรับรู้สภาพแวดล้อม พบว่า                   
ลักษณะแวดล้อมที่พึงประสงค์โดยรวมในแต่ละปัจจัย  ได้แก่ รูปแบบการให้แสง แสงธรรมชาติ 
 
_____________________________________ 
*นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบภายใน บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
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ร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ควรมีแสงธรรมชาติเข้ามาภายในร้านควรมีอัตราส่วนร้อยละ 35.79 ของพ้ืนที่
ร้านทั้งหมด แสงประดิษฐ์มีทั้งแบบจุดและกระจายส่วน อัตราส่วนวัสดุผนัง ประเภทกราฟฟิคจะมี          
มากที่สุด กระเบื้อง ผนังตกแต่งโครงไม้ กระจกเงาและกระจกใส  เป็นร้อยละตามล าดับ และปัจจัย
ทางด้านสี ใช้ โทนสีร้อน (Warm Color) มากที่สุด โทนสีเย็น (Cool Color) โทนสีกลาง (Nutral 
Color) และไม่ใช้โทนสี เป็นร้อยละรองลงมาตามล าดับ โดยสรุปจากการศึกษานี้สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางการออกแบบพัฒนา และปรับปรุงการจัดผังพ้ืนหรือองค์ประกอบเชิงพ้ืนที่ภายในร้าน
ไอศครีมสเวนเซ่นส์ต่อไป  
 

Abstract 
 With many of the Swensen’s Franchise more than 110 across the country, 
and with the marketing issue we clearly see that the design of the store and shop 
have the impact on those important function to add more value to the Franchise 
.now we will looking forward to research, study and redesign the store to improve 
and hopefully will increase the value of the store base on customer satification. Two 
dimensions of franchise environmental design were investigated. First, the spatial 
configuration of floor plans; the seating arrangement, size and location of service 
station, types of furniture were examined, categorized into groups, and analyzed. 
Activities, area requiring in each activity, and behaviors occur in Swensen’s parlor 
were measured by BME (Body Motion Envelop) method and the observation method. 
Digital camera was also used in the investigation. Design guideline for the parlor’s 
floor plan, the utilization and the size of service counter could be recommended 
from the study. Second, the ambient appearance of the selling space was 
investigated to assess the perception of physical environment that staff and 
customers perceived. Features to be explored include color, material usage, lighting, 
decoration, interior design, furniture style, and proportion of graphical walls. The 
results from the dimension of spatial configuration showed that of the whole area, 
69.51 % should be service area, 17.29% should be servery counter, and 13.20% 
should be back of house area. The width of ice-cream counter should be 1.00 – 1.20 
meter. In regard of types of furniture, customers prefer sofa seating the most, booth 
the second, and chair seating the third. The results from the dimension of ambient 
appearance of selling space showed that of the whole area, 35.79 % of lighting 
should be natural. On artificial light, each parlor should provide both spot and spread 
lighting. On proportion of wall materials, the most percentage was graphical material, 
the second most was tile, the third was wooden frame, and the forth and the fifth 
order were mirror and transparent glass. On the using of color, the most percentage 
was warm color, the second most was cool color, and the third and the forth order 
were neutral color and no color. In conclusion, the results from this research could 
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be the guideline for design development and modification of floor plans or spatial 
configuration of Swensen’s parlor. Besides, it could be further guideline for the 
environmental management for Swensen’s parlor.  
 
บทน า 
 ลักษณะสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์ สามารถสื่อถึงยี่ห้อและรูปลักษณ์การให้บริการที่
แตกต่างกัน ในขณะที่ร้านค้าเชิงพาณิชย์ มักมีคู่มือในการออกแบบ จัดตกแต่งร้านที่มีความเหมือนกัน
ในทุกๆ สาขา ซึ่งสามารถสื่อถึงเอกลักษณ์ของลักษณะการค้านั้นๆได้  
 จ านวนสาขาที่เพ่ิมขึ้นของร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ ถึง 110 สาขาทั่วประเทศ ประกอบกับ
ปัจจัยในเรื่องสถานการณ์ทางการตลาด ล้วนตอกย้ าให้เห็นว่า ถึงเวลาที่ร้านไอศกรีมสเวนเซ่นส์จะต้อง
มีเอกลักษณ์ในการออกแบบร้านซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์
ได้ดียิ่งขึ้น ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น อันได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น ตลอดจนสร้างความผูกพันและ 
ความรู้สึกต่อแบรนด์ได้ดียิ่งข้ึน จึงเป็นที่มาของศึกษาการศึกษาเกณฑ์การออกแบบเอกลักษณ์เชิงพ้ืนที่
เพ่ือการใช้สอยและรูปแบบสภาพแวดล้อมร้านค้าแบบเฟรนไชส์ : กรณีศึกษา ร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ 
โดยค านึงถึง ความต้องการของลูกค้า เพ่ือให้องค์กรและผู้ออกแบบใช้เป็นแนวทางในการท างาน
ร่วมกันเพื่อพัฒนาการออกแบบร้าน ไอศครีม สเวนเซ่นส์หรือร้านอื่นๆ ที่ใกล้เคียง  
 ดังนั้นการวิจัยฉบับนี้จึงน าเอาร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์  มาเป็นกรณีศึกษาในการหา
เอกลักษณ์ของร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 
รูปภาพ กราฟิค สี วัสดุ ของผนัง เพดาน พ้ืนและลักษณะการให้แสงและตัวรูปลักษณ์ของสเวนเซ่นส์ 
กับ ด้านเชิงพ้ืนที่ เน้นถึง 2 พ้ืนที ่ได้แก่ พ้ืนที่หลังเคาน์เตอร์ และ พ้ืนที่ภายนอกเคาน์เตอร์ ซึ่งการวิจัย
เน้นรวมถึงการหาประสิทธิภาพสูงสุดของการให้บริการ เพ่ือเสนอแนะวิธีการปรับปรุงเพ่ือให้ได้
ลักษณะที่ดีที่สุดที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการด้วย  
 
สมมุติฐานการวิจัย  
 สามารถแบ่งสมมุติฐานออกเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ  
 • แนวคิดเชิงกลยุทธ์มีผลต่อการให้บริการและมีผลต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
 • แนวคิดเชิงกลยุทธ์ประเภทสินค้าและรูปแบบการให้บริการมีผลต่อกิจกรรมเชิงพ้ืนที่และ
ผังของร้านค้า  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาถึงลักษณะเชิงพ้ืนที่ของกิจกรรมภายในร้านค้า
แบบแฟรนไชส์โดยมีร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์เป็นกรณีศึกษา และศึกษาถึงกิจกรรมและการใช้พ้ืนที่ใน
แต่ละกิจกรรมย่อยของร้านไอศกรีม สเวนเซ่นส์ และในด้านเชิงสภาพแวดล้อมศึกษาถึงรูปแบบ
เอกลักษณ์ทางการค้าที่แสดงออกถึงความเป็นร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์  เพ่ือเสนอแนะแนวทาง            
การพัฒนาและสรุปเกณฑ์การออกแบบร้านค้าแบบเฟรนไชส์โดย  มีร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์เป็น
กรณีศึกษา  
 



Valaya Alongkorn Review: Humanities & Social Sciences 
Vol. 1  No. 1 January-June 2011 

 

114 
 

แนวคิดและทฤษฎีในการวิจัย  
 การวิจัยนี้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นทฤษฎีในการศึกษาหลาย
ประเด็นด้วยกัน ได้แก่  
 1. ศึกษาลักษณะของธุรกิจเเฟรนไชส์  
 2. ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน          
ในการวิจัย  
 3. ศึกษาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือให้ทราบถึงกลุ่มผู้บริโภคที่จะน ามาศึกษา              
ในการวิจัยซึ่งจะท าให้ง่ายขึ้น ในการก าหนดกรอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
 4. ศึกษาการรับรู้สภาพแวดล้อม ซึ่งหัวข้อนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบตกแต่งร้าน 
เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้าซึ่งเป็นเป้าหมายในการศึกษาอย่างหนึ่ง  และศึกษา
ถึงองค์ประกอบทางกายภาพใดที่มีความส าคัญโดดเด่นจนท าให้ลูกค้าสามารถจดจ าได้จนกลายเป็น
ภาพลักษณ์ต่อสินค้านั้นๆ ได ้ 
 5. ศึกษาการออกแบบเอกลักษณ์องค์กรและการออกแบบเอกลักษณ์ร้านค้า  (Retail 
Identity) จะกล่าวถึง บทบาทของการออกแบบเอกลักษณ์องค์กร ลักษณะการออกแบบร้านที่ดี            
ท าเลที่ตั้ง การเข้าถึงของร้านค้า การออกแบบภายใน วัสดุ การให้แสงภายในร้านค้า การเลือก
เฟอร์นิเจอร์  
 6. ศึกษางานวิจัยและวิธีการที่เกี่ยวข้อง การวิจัยการรับรู้สภาพแวดล้อม วิธีวิจัยที่เป็น
ถ้อยค า (Verbal Method) BME (Body Motion Envelop) เพ่ือวิเคราะห์หาพ้ืนที่ในการท ากิจกรรม
ขั้นต่ า  
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กรอบการวิจัย  
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบการวิจัย 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยและการเชื่อมโยงตัวแปร  
 การวิจัยนี้มีตัวแปรหลักด้วยกัน 3 กลุ่ม คือตัวแปรที่ถูกก าหนดโดยบริษัท ซึ่งได้จาก             
การทบทวนวรรณกรรม เป็นตัวแปรอิสระ ได้แก่ เอกลักษณ์และความหมาย (Cooperate Identity) 
การให้บริการ และประเภทของสินค้า ตัวแปรกลุ่มที่ 2 ตัวแปรกลาง ได้แก่ การรับรู้สภาพแวดล้อม 
อุปกรณ์และจ านวนคน,กิจกรรมการให้บริการ,ความต้องการของพ้ืนที่ และจ านวนผู้รับบริการ ส าหรับ
การวิจัยนี้หมายถึง ตัวผังพ้ืน (Lay-out Plan) ของร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ที่มีอยู่แล้ว มาท าการวิจัย
เช่น การสัมภาษณ์ การนับ การจัดกลุ่ม การวัดพ้ืนที่ BME (Body Motion Envelop) การท าสถิติ 
ส าหรับตัวแปรกลุ่มสุดท้ายเป็น ตัวแปรตามซึ่งได้แก่เกณฑ์ในการออกแบบ 2 ด้าน คือ                        
ด้านสภาพแวดล้อมและด้านเชิงพ้ืนที่ ดังภาพที ่2  
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ภาพที่ 2 แสดงการเชื่อมโยงตัวแปรในการวิจัย 
 
วิธีการและเครื่องมือในการวิจัย  
 1. ด้านเชิงพ้ืนที่ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การจัดองค์ประกอบเชิงพ้ืนที่ และการจัดองค์ประกอบ
พ้ืนที่ภายนอกเคาน์เตอร์ (การให้บริการ) กับพ้ืนที่หลังเคาน์เตอร์ (ผู้บริการใช้สอย)  
  ส่วนที่ 1 การจัดองค์ประกอบเชิงพ้ืนที่ คือการหา รูปแบบ (Pattern) การแบ่งพ้ืนที่ 
(Zoning) ของร้านที่มีองค์ประกอบต่างกัน ขึ้นอยู่กับรูปร่างพื้นที่ท่ีมีอยู่ ซึ่งสรุปได้ 3 พ้ืนที ่คือ  
   พ้ืนที่ให้บริการ (Service Area)  
   พ้ืนที่เคาน์เตอร์ (Servery Counter)  
   พ้ืนที่ครัว (Back of House Area)  
 

 
ภาพที่ 3 แสดงการหาโซนนิ่งของร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ 10 สาขาตัวอย่าง 
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  ส่วนที ่2 การจัดองค์ประกอบของพ้ืนที่ภายนอกเคาน์เตอร์ และพ้ืนที่หลังเคาน์เตอร์  
  ส าหรับพ้ืนที่ภายนอกเคาน์เตอร์ ท าการวิเคราะห์ 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ปริมาณของ          
ที่นั่งในรูปแบบต่างๆ มี 3 แบบใหญ่ๆ คือ โต๊ะลอยตัว โซฟาลอยตัว และ ที่นั่งแบบบูธ ท าการ
สังเกตการณ์ในช่วงที่มีการใช้บริการหนาแน่นสูงและช่วงหนาแน่นต่ า เพ่ือหาความนิยมการเลือกที่นั่ง
แต่ละประเภท โดยมีปัจจัยสภาพแวดล้อมเป็นองค์ประกอบในการเลือกที่นั่งด้วย  ได้แก่ อยู่ใกล้
หน้าต่าง มีกระจก หรืออยู่ในที่ลับตา ส่วนที่ 2 ที่ท าการวิเคราะห์ ได้แก่ เส้นทางเดิน สัญจร ของผู้ให้
และผู้รับบริการ ท าการลากเส้น หาร่องรอยทางกายภาพ โดยใช้กล้อง วีดีโอ และตามรอยบุคคล และ
ลากเส้นทางลงในผังร้าน ที่ก าหนดไว้ ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ พร้อมแบบสังเกตการณ์ ที่ใช้ใน             
การบันทึกข้อมูลประเด็นเชิงพ้ืนที่และประเด็นเชิงการรับรู้ของร้าน โดยใช้ การวัด หรือ ส ารวจ
ภาคสนาม (Field Mapping) และข้อมูลของพฤติกรรมที่สังเกตได้ เมื่อได้ปริมาณของที่นั่งในรูปแบบ
ต่างๆ และลักษณะเส้นทางเดิน การสัญจร ของผู้ให้และผู้รับบริการแล้ว จึงน ามาใช้ในการสรุป
เอกลักษณ์และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้สอย  
 

 
ภาพที่ 4 แสดงรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ 
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ภาพที่ 5  รูปภาพแสดงการตั้งกล้องวีดีโอเพ่ือสังเกตการณ์การเลือกที่นั่งของลูกค้า 
  ภายในร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ 
 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงการจุด การกระจุกตัวการเลือกที่นั่งของผู้ใช้บริการ  
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ภาพที่ 7 แสดงล าดับการเลือกท่ีนั่งของผู้ใช้บริการ 

 

 
 

   เส้นทางเดินของผู้รับบริการ  
   เส้นทางเดินของผู้ให้บริการ  
 

ภาพที่ 8 แสดงการลากเส้นทางเดิน การสัญจร ของผู้ให้และผู้รับบริการ 
 

 ส าหรับพื้นที่หลังเคาน์เตอร์ ท าการวิเคราะห์ 3 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ปริมาณพ้ืนที่ ของ
แต่ละกิจกรรม โดยวิเคราะห์กิจกรรมจากเมนูหลักของการให้บริการ ใช้วิธีการท า BME ( Body 
Motion Envelop) เพ่ือวิเคราะห์หาพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมขั้นต่ า เป็นเครื่องมือในการหาปริมาณ
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พ้ืนที่เปรียบเทียบกับพ้ืนที่ปัจจุบัน เพ่ือเสนอแนะพ้ืนที่ที่เหมาะสม เนื่องจากถ้าพ้ืนที่ใหญ่เกินไปจะ
สิ้นเปลืองและเดินไกล เพ่ือพิสูจน์ว่าแต่ละกิจกรรมมีพ้ืนที่ที่เหมาะสม  
 

 
 

ภาพที่ 9 แสดง อุปกรณ์กล้องโมติแคม (Moticam) และการตั้งกล้องบนฝ้าเพดาน 
 
 

 
 

ภาพที่ 10 แสดงภาพถ่ายจากกล้องโมติแคม (Moticam บันทึกภาพการเคลื่อนไหว 
  ของการท ากิจกรรม 
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ภาพที่ 11 แสดงการน าภาพมาซ้อนกันจากกล้องโมติแคม (Moticam) 
 
 ส่วนที่ 2 ของพ้ืนที่หลังเคาน์เตอร์ได้แก่ ล าดับการท างาน ของแต่ละรายการ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 12 รายการ และแต่ละรายการอาจมีจ านวนขั้นตอนถึง 10 ขั้นตอน การเรียงล าดับอุปกรณ์
ในปัจจุบันก่อให้เกิดข้ันตอนที่วกไปวนมา ท าให้ระยะทางของการบริการยาวขึ้น ซึ่งการวิจัยนี้พยายาม
ใช้การหาค่าเฉลี่ยของขั้นตอน เพ่ือเสนอแนะการจัดขั้นตอนใหม่ ที่ท าให้ทุกเมนู มีการสลับกันของ
ขั้นตอนน้อยที่สุดเพ่ือประหยัดระยะทาง ในส่วนสุดท้ายท าการวิเคราะห์ความกว้าง ของพ้ืนที่หลัง
เคาน์เตอร์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 90 ซม. โดยเสนอแนะว่าควรเป็น 100 ซม. เพ่ือระยะการเดินไม่ยาวไปแต่ผู้
ให้บริการคนอ่ืนสามารถ เดินผ่านหลังพนักงานที่ท ากิจกรมได้ โดยใช้แบบสอบถามกับพนักงาน  
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ภาพที่ 12 แสดงการให้บริการในแต่ละเมนู 
 

 
 

ภาพที่ 13 แสดงตัวอย่าง การวิเคราะห์การจัดล าดับการท างานของหลังเคาน์เตอร์ 
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 2. ด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ รูปภาพ กราฟิค สี วัสดุ ของผนัง เพดาน พ้ืนกับลักษณะ          
การให้แสงและรูปลักษณะเฟอร์นิเจอร์ โดยมีลักษณะการวิจัยที่เน้นรวมถึงการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพที่สูงสุด เพ่ือปรับให้มีลักษณะการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  
  มีกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และ ตัวสภาพแวดล้อมซึ่งแบ่ง
ลักษณะของสเวนเซนต์เป็น อยู่ในเมือง-นอกเมือง ขนาดใหญ-่ เล็ก และมีบริการพิเศษ-ธรรมดา  
  เมื่อสุ่มกลุ่มตัวอย่างครบแล้วจึงท าการถ่ายรูปผนัง เพดาน พ้ืน ลักษณะต่างๆ ของ
สภาพแวดล้อม ค านวณหาจ านวนเปอร์เซนต์ของรูปภาพ กราฟิค สี วัสดุ ที่ปรากฏบนผนัง เพดาน พ้ืน 
และสรุปวิธีการจัดแสง อุ่น-ร้อน แสงจุด-แสงกระจาย แสงธรรมชาติ-ประดิษฐ์ เพ่ือบันทึกจ านวน
เปอร์เซนต ์ของแสงธรรมชาติที่เข้ามาภายในร้านต่อจ านวนแสงภายในร้าน ในกรณีร้านอยู่ติดถนนหรือ
มีช่องเปิด ใช้สถิติในการวิเคราะห์เพ่ือสรุปหาความน่าจะเป็นของตัวสภาพแวดล้อมในแต่ละรูปแบบ
เพ่ือท าแบบจ าลอง แล้วทดสอบกับผู้ใช้ ในการรับรู้สเวนเซ่นส์ พร้อมแบบสอบถามแบบซีแมนติค            
ดิฟเฟอเรนเชียล (Semantic Differential) เป็นสเกลวัด ทัศนคติ 7 ระดับ และแบบสอบถามเบื้องต้น 
โดยใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ และท าแบบสอบถาม เช่น สอบถามเรื่อง เพศ อายุ ความถี่ในการเข้า
ใช้บริการ ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการ แล้วจึงสรุปเป็นแนวทางการออกแบบ  
 

 
 

ภาพที่ 14 แสดงการศึกษาประเภทของวัสดุและกราฟิค 
 

 
 

ภาพที่ 15 แสดงการบันทึกบริเวณท่ีแสงธรรมชาติเข้าถึง 
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ผลการวิจัย  
 1. ด้านเชิงพ้ืนที่  
  1.1 ผลการวิเคราะห์การจัดประเภทของโซนนิ่ง (Zoning) ของร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ 
แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C มีรายละเอียด ดังนี้  
   กลุ่ม A โซนนิ่ง (Zoning) รูปแบบ A ที่มีพ้ืนที่บริเวณCounterและ Back Of 
House Area ติดกับมุมผนังใดมุมผนังหนึ่ง พ้ืนที่บริเวณรับประทานจะมีเป็นลักษณะคล้ายตัว “L” 
ล้อมรอบบริเวณเคาน์เตอร ์ 
   กลุ่ม B โซนนิ่ง (Zoning) รูปแบบ B พ้ืนที่ของ Counter และ Back Of House 
Area จะติดกับผนังใดผนังหนึ่งเป็นจ านวนเต็มพ้ืนที่และอยู่ด้านในสุดของร้าน  
   กลุ่ม C โซนนิ่ง (Zoning) รูปแบบ C ลักษณะการวางจะเหมือนการเรียงล าดับ 
จากซ้ายไปขวา หรือ จากขวาไปซ้าย  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 แสดงการกลุ่มของโซนนิ่ง (Zoning) ของร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะของการแบ่งโซนนิ่ง (Zoning) 
 

ล าดับ สาขา 
พ้ืนที่ให้บริการ 

(ตร.ม.) 
พ้ืนที่เค้าเตอร์ 

(ตร.ม.) 

พ้ืนที่ Back of 
House area 

(ตร.ม.) 
รวม 

1 SW เซนทรัล ปิ่นเกล้า 176 33 26 235 
 คิดเป็น % 74.89% 14.04% 11.06% 100.00% 
2 SW เซนทรัล พระราม 2 153 24 28 205 
 คิดเป็น %  74.63% 11.71% 13.66% 100.00% 
3 SW เซนทรัล บางนา  130 28 22 180 
 คิดเป็น %  72.22% 15.56% 12.22% 100.00% 
4 SW แฟช่ันไอส์แลนด์  112 24 14 150 
 คิดเป็น %  74.67% 16.00% 9.33% 100.00% 

 

A B 

C 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ล าดับ สาขา 
พ้ืนที่ให้บริการ 

(ตร.ม.) 
พ้ืนที่เค้าเตอร์ 

(ตร.ม.) 

พ้ืนที่ Back of 
House area 

(ตร.ม.) 
รวม 

5 SW สยามเซ็นเตอร์  97 21 12 130 
 คิดเป็น %  74.62% 16.15% 9.23% 100.00% 
6 SW เดอะมอลล์ บางแค  77 21 18 116 
 คิดเป็น %  66.38% 18.10% 15.52% 100.00% 
7 SW ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต  61 22 17 100 
 คิดเป็น %  61.00% 22.00% 17.00% 100.00% 
8 SW โลตัส สุขุมวิท 50  56 20 19 95 
 คิดเป็น %  58.95% 21.05% 20.00% 100.00% 
9 SW บิ๊กซ ีวงศ์สว่าง  48 20 12 80 
 คิดเป็น %  60.00% 25.00% 15.00% 100.00% 

10 SW คาร์ฟูร์ พระราม 4  43 24 13 80 
 คิดเป็น %  53.75% 30.00% 16.25% 100.00% 

รวมท้ังหมด 953 237 181 1371 
คิดเป็น % ทั้งหมด 69.51% 17.29% 13.20% 100.00% 

 
 พ้ืนที่เฉลี่ยรวมในแต่ละพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละดังนี้  
 พ้ืนที่ให้บริการ (Service Area) โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 69.51 ของพ้ืนที่ร้านทั้งหมด  
 พ้ืนที่เคาน์เตอร์ (Servery Counter) โดยรวมคิดเป็น ร้อยละ 17.29 ของพ้ืนที่ร้านทั้งหมด  
 พ้ืนที ่ครัว (Back Of House Area) โดยรวมคิดเป็น ร้อยละ13.20 ของพ้ืนที่ร้านทั้งหมด  
 
  1.2 ผลการจัดองค์ประกอบของพ้ืนที่ภายนอกเคาน์เตอร์ และพ้ืนที่หลังเคาน์เตอร์  
  ผลการวิเคราะห์ พ้ืนที่ภายนอกเคาน์เตอร์ มี 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ผลการเลือกที่นั่ง 
(ปริมาณของที่นั่งในรูปแบบต่างๆ ) พบว่าผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการเลือก
สภาพแวดล้อมของลูกค้าตรงกับแบบสังเกตการณ์ของผู้วิจัย ที่ได้ตั้งกล้องวิดีโอเพ่ือเก็บการกระจุกตัว
ของที่นั่ง ผลการศึกษา การเลือกต าแหน่งที่นั่ง ทั้ง 2 แบบมีความสอดคล้องกัน คือ (ค่าเฉลี่ยคิดจากการ
ท าแบบสอบถามแบบ ซีแมนติค ดิฟเฟอเรนเชียล (Semantic Differential) เป็นสเกลวัด ทัศนคติ            
7ระดับ) ลูกค้ามีความนิยมที่จะเลือกต าแหน่งที่นั่งติดริมกระจกมองเห็นภาพภายนอก เป็นอันดับที่ 1 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.47 ต าแหน่งที่มีมุมที่มีความเป็นส่วนตัวเป็นมุมที่ลับตาคน เป็นอันดับที่ 2 คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 2.33 ต าแหน่งริมทางเดิน เป็นอันดับที่ 3 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1.20 และถ้าน ามาเปรียบเทียบ 
การเลือกที่นั่งของลูกค้าในช่วงเวลาธรรมดาและเวลาที่คนเข้ามาใช้บริการจ านวนมาก  จะเห็นได้ว่า
ช่วงเวลาธรรมดาถ้ามีทางเลือกอ่ืนลูกค้าจะไม่นิยมนั่งที่นั่งประเภทเก้าอ้ีต าแหน่งริมทางเดินเลย             
ส่วนผลการเลือกลักษณะที่นั่งของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ พบว่า มีความ
นิยมที่จะนั่งที่นั่งประเภทโซฟาเป็นอันดับที่ 1 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.42 เก้าอ้ีนั่งประเภทบูธเป็นอันดับที่ 2 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.09 และ ที่นั่งประเภทเก้าอ้ีเป็นอันดับที ่3 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1.49  
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  ส่วนที่ 2 ได้แก่ ผลการวิเคราะห์เส้นทางเดิน สัญจร ของผู้ให้และผู้รับบริการ 
พบว่าทั้ง 3 สาขานั้นบริเวณที่มีเส้นทับซ้อนกันมากที่สุดคือ บริเวณทางเดินหน้าเคาน์เตอร์และ ที่นั่ง
บริเวณใกล้ทางออกและบริเวณที่มีเส้นทับซ้อนกันน้อย คือ บริเวณที่นั่งส่วนด้านในของร้าน ท าให้
ทราบพ้ืนที่ที่ควรจะปรับเปลี่ยนตามความต้องการในการท างานของพนักงานและการใช้บริการของ
ลูกค้าผลของข้อมูลที่ได้จะใช้เป็นแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมประเด็นเชิงพ้ืนที่  แง่ของการจัดองค์
ประ กอบพื้นท่ีให้เหมาะสมตอบสนองและเอ้ืออ านวยต่อพฤติกรรมผู้ใช้งาน  
  ส าหรับผลการวิเคราะห์ พ้ืนที่หลังเคาน์เตอร์ ทั้ง 3 ส่วน ในแต่ละส่วนพบว่า             
ผลการหาพ้ืนที่ขั้นต่ าสุดของพฤติกรรมการท ากิจกรรม ในแต่ละต าแหน่งกิจกรรมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม                
ดังแสดงด้วยภาพ ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ไอศกรีม 4 รสชาติ (4 Basic)      เคาน์เตอร์ใส่เครื่องไอศกรมี (Fountain) 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ตู้แช่แก้ว (Glass Refrigerator)                 ตู้ตักไอศครีม (KDC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องปั่น(Mixer), Whoppy และ เครื่องท าวาฟเฟิล (Waffle) 
 

ภาพที ่17 แสดงพื้นท่ี ขั้นต่ าสุดของพฤติกรรมการท ากิจกรรม ในแต่ละต าแหน่งกิจกรรม 
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  ส าหรับผลการวิเคราะห์ ล าดับการท างาน ของแต่ละเมนู ภายหลังการก าหนดใหม่
และใช้แบบสอบถามกับผู้ให้บริการแล้ว พบว่า อัตราเกินร้อยละ 50 ของผู้ที่เห็นว่าการท างานรูปแบบ
ใหม่สะดวกกว่า การท างานรูปแบบเก่าซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่า จึงท าให้พบว่าพนักงานส่วนใหญ่พึงพอใจ
ในรูปแบบใหม่มากกว่ารูปแบบเก่าและมีทั้งหมดจ านวน 6 รูปแบบ  
  ในส่วนสุดท้ายของการศึกษาพ้ืนที่หลังเคาน์เตอร์ ได้แก่ ผลการวิเคราะห์ความ
กว้าง ของพ้ืนที่หลังเคาน์เตอร์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 90 ซม. โดยเสนอแนะว่าควรเป็น100 ซม.โดยการใช้
แบบสอบถามกับพนักงานสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลจากแบบสอบถามของความพึงพอใจในความกว้างพ้ืนทีที่หลังเคาน์เตอร์

รูปแบบใหม่ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง 
ความกว้าง 

หมายเหตุ 
ไม่แคบ แคบ 

1 ตู้ตักไอศครีม 4 รสชาต ิ(4 Basic)    
2 เคาน์เตอร์ใส่เครื่องไอศครมี (Fountain) 

  
ควรกว้าง 1 ม.ร้อยละ 42.5  
ควรกว้าง 1.2 ม.ร้อยละ 37.5 

3 ตู้แช่แก้ว (Glass Refrigerator) 
  

ควรกว้าง 1 ม.ร้อยละ 47.5  
ควรกว้าง 1.2 ม.ร้อยละ 30 

4 ตู้ตักไอศครีม (KDC)    
5 เครื่องปั่น (Mixer), Whoppy และ 

เครื่องท าวาฟเฟิล (Waffle)   
 

 
 ผลการทดสอบต าแหน่งต่างๆ ที่อยู่บริเวณหลังเคาน์เตอร์ พบว่าต าแหน่งตู้ตักไอศครีม 4 
รสชาติ (4 Basic) ตู้ตักไอศครีม (KDC) เครื่องปั่น (Mixer) Whoppy และ เครื่องท าวาฟเฟิล (Waffle) 
ไม่แคบเกินไป มีขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมตามมาตรฐานเดิม คือ 0.90 เมตร และต าแหน่ง Fountain, 
Glass Refrigerator มีพ้ืนที่ที่แคบ ไม่เหมาะสมตามมาตรฐานเดิม คือ 0.90 เมตร ควรจะมีความกว้าง
ใหม่ขนาด 1.00-1.20 เมตร แต่เนื่องจากทุกต าแหน่งต้องท ากิจกรรมอยู่บนเคาน์เตอร์เดียวกัน              
จึงจ าเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนทั้งเคาน์เตอร์ อยู่ที่ขนาด 1.00-1.20 เท่ากันทั้งหมด  
 
 2. ด้านสภาพแวดล้อม  
  2.1 การให้แสง แบ่งเป็น แสงธรรมชาติ และ แสงประดิษฐ์  
  แสงธรรมชาติ ที่ใช้ภายในร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ส่วนใหญ่ คิดเป็น ร้อยละ 35.79 
ของพ้ืนที่ร้านทั้งหมด  
  แสงประดิษฐ์  
   - หน้าร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ส่วนใหญ่ เป็นแสงประเภท แสงกระจาย  
   - บริเวณท่ีนั่งประเภทเก้าอ้ีของร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ส่วนใหญ่ เป็นแสงประเภท  
แสงกระจาย  
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   - บริเวณท่ีนั่งประเภทโซฟาของร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ส่วนใหญ่ เป็นแสงประเภท  
แสงกระจาย  
   - บริเวณท่ีนั่งประเภทบูธของร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ส่วนใหญ่ เป็นแสงประเภท             
แสงกระจาย  
   - บริเวณเคาน์เตอร์ของร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ส่วนใหญ่ เป็นแสงประเภท                    
แสงกระจายและ แสงจุด  
   - บริเวณผนังตกแต่งของร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ส่วนใหญ่ เป็นแสงประเภทแสงจุด  
   - บริเวณห้องครัวและที่ท างานผู้จัดการ ของร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ส่วนใหญ่             
เป็นแสงประเภทแสงกระจาย  
 
  2.2 ประเภทของวัสดุและกราฟฟิค  
 
ตารางท่ี 3 ตารางแสดงผลจากการสังเกตเก่ียวกับประเภทของวัสดุและกราฟฟิคจากร้านสเวนเซ่นส์ 

10 สาขาตัวอย่าง  
 

ล าดับ สาขา 
อิงค์เจท 

(กราฟฟิค) 
กระเบื้อง 

ผนังตกแต่ง
โครงไม้ 

กระจก
เงา 

กระจก
ใส 

ตัวอักษร อื่นๆ รวม 

1 SW เซนทรัล ปิ่นเกล้า  42.8  93  24.5  14  50.5  13.5  15.5  253.8  
 รวม 16.86%  36.64%  9.65%  5.52%  19.90%  5.32%  6.11%  100.00%  
2 SW เซนทรัล พระราม 2  58  32.9  55  10.8  57.6  13.6  4.5  232.4  
 รวม 24.96%  14.16%  23.67%  4.65%  24.78%  5.85%  1.94%  100.00%  
3 SW เซนทรัล บางนา  50.2  0  72.55  14.7  37.3  6  0  180.75  
 รวม 27.77%  0.00%  40.14%  8.13%  20.64%  3.32%  0.00%  100.00%  
4 SW แฟชั่นไอส์แลนด์  28  32.5  36.32  0  19.5  3.45  0  119.77  
 รวม 23.38%  27.14%  30.32%  0.00%  16.28%  2.88%  0.00%  100.00%  
5 SW สยามเซ็นเตอร์  31.23  4.25  15.86  8.2  73.74  2.5  0.66  136.44  
 รวม 22.89%  3.11%  11.62%  6.01%  54.05%  1.83%  0.48%  100.00%  
6 SW เดอะมอลล์ บางแค  13.58  42.06  6  0  69  10.96  0.4  142  
 รวม 9.56%  29.62%  4.23%  0.00%  48.59%  7.72%  0.28%  100.00%  
7 SW ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต  20.1  15.07  5.7  0  44.76  5.12  0  90.75  
 รวม 22.15%  16.61%  6.28%  0.00%  49.32%  5.64%  0.00%  100.00%  
8 SW โลตัส สุขุมวิท 50  29.46  10.5  0  0  13.67  5.21  0  58.84  
 รวม 50.07%  17.85%  0.00%  0.00%  23.23%  8.85%  0.00%  100.00%  
9 SW บิ๊กซี วงศ์สว่าง  21.15  12.62  0  0  1.4  5.47  2.5  43.14  
 รวม 49.03%  29.25%  0.00%  0.00%  3.25%  12.68%  5.80%  100.00%  

10 SW คาร์ฟูร์ พระราม 4  8.64  18.86  12.3  0  0.65  1.51  10.94  52.9  
 รวม 16.33%  35.65%  23.25%  0.00%  1.23%  2.85%  20.68%  100.00%  

รวมทั้งหมด  303.16  261.76  228.23  47.7  368.12  67.32  34.5  1310.79  
คิดเป็น % ทั้งหมด  23.13%  19.97%  17.41%  3.64%  28.08%  5.14%  2.63%  100.00%  
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   - วัสดุ (กราฟิค) ที่ใช้ในร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ส่วนใหญ่คิดเป็น ร้อยละ 23.13 
ของพ้ืนที่ผนังทั้งหมด  
   - วัสดุ กระเบื้อง ที่ใช้ในร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ส่วนใหญ่คิดเป็น ร้อยละ 19.97 
ของพ้ืนที่ผนังทั้งหมด  
   - วัสดุ ผนังตกแต่งโครงไม้ ที่ใช้ในร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ส่วนใหญ่คิดเป็น 17.41 
ของพ้ืนที่ผนังทัง้หมด  
   - วัสดุ กระจกเงา ที่ใช้ในร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์สวนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 3.64 ของ
พ้ืนที่ผนังทั้งหมด  
   - วัสดุ กระจกใส ที่ใช้ในร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ส่วนใหญ่คิดเป็น ร้อยละ 28.08 
ของพ้ืนที่ผนังทั้งหมด   
 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงผลจากการสังเกตเก่ียวกับอัตราส่วนของสีจากร้านสเวนเซ่นส์10 สาขาตัวอย่าง 
 

ล าดับ สาขา สีร้อน สีเย็น สีกลาง ไม่มีส ี รวม 
1 SW เซนทรัล ปิ่นเกล้า  149.46  1.76  27  50.5  228.72  
 รวม 65.35%  0.77%  11.80%  22.08%  100.00%  
2 SW เซนทรัล พระราม2  93.5  2.4  74.4  57.6  227.9  
 รวม 41.03%  1.05%  32.65%  25.27%  100.00%  
3 SW เซนทรัล บางนา  115.5  6.85  23.1  35.3  180.75  
 รวม 63.90%  3.79%  12.78%  19.53%  100.00%  
4 SW แฟช่ันไอส์แลนด ์ 75.91  6.36  18  19.5  119.77  
 รวม 63.38%  5.31%  15.03%  16.28%  100.00%  
5 SW สยามเซ็นเตอร ์ 33.18  2.3  26.56  73.74  135.78  
 รวม 24.44%  1.69%  19.56%  54.31%  100.00%  
6 SW เดอะมอลล ์บางแค  55.39  5  12.21  69  141.6  
 รวม 39.12%  3.53%  8.62%  48.73%  100.00%  
7 SW ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต  45.19  0  0.8  44.76  90.75  
 รวม 49.80%  0.00%  0.88%  49.32%  100.00%  
8 SW โลตสั สุขุมวิท 50  39.96  3  2.21  13.67  58.84  
 รวม 67.91%  5.10%  3.76%  23.23%  100.00%  
9 SW บิ๊กซ ีวงศ์สว่าง  35.39  1.35  2.5  1.4  40.64  
 รวม 87.08%  3.32%  6.15%  3.44%  100.00%  

10 SW คาร์ฟูร ์พระราม 4  20.33  8.68  12.3  0.65  41.96  
 รวม 48.45%  20.69%  29.31%  1.55%  100.00%  

รวมท้ังหมด  663.81  37.7  199.08  366.12  1266.71  
คิดเป็น % ทั้งหมด  52.40%  2.98%  15.72%  28.90%  100.00  
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 - ร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ใช้ โทนสีร้อน  (Warm Color) เป็นจ านวน ร้อยละ 52.40  
 - ร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ใช้ โทนสีเย็น  (Cool Color) เป็นจ านวน ร้อยละ 2.98  
 - ร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ใช้ โทนสีกลาง (Neutral Color) คิดเป็น ร้อยละ 15.72  
 - ร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ไม่ใช้โทนสี คิดเป็น ร้อยละ 28.90  
 
 2.3 ประเภทรูปแบบเฟอร์นิเจอร์  
 ความต้องการของลูกค้า(ได้มาจากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจ)  
 - ที่นั่งประเภทโซฟา ที่ใช้ในร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ส่วนใหญ่คิดเป็น ร้อยละ 57.00 
ของจ านวนที่นั่งทั้งหมด  
 - ที่นั่งบูธ ที่ใช้ในร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ส่วนใหญ่คิดเป็น ร้อยละ 28.00 ของ
จ านวนที่นั่งทั้งหมด  
 - ที่นั่งประเภทเก้าอ้ี ที่ใช้ในร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อย 15.00 ของ
จ านวนที่นั่งทั้งหมด  
 
 สรุปผลการสังเกตการณ์เกี่ยวกับประเด็นสภาพแวดล้อม  
 น าผลร้อยละที่ได้จากการสังเกตการณ์ ในหัวข้อ การให้แสง การใช้วัสดุและกราฟิค การใช้สี 
การใช้เฟอร์นิเจอร์ ผลที่ได้คือ เกณฑ์การออกแบบของร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ ซึ่งจะน ามาท า               
ในรูปแบบของ ทัศนียภาพแบบสามมิติ (3D Perspective) เพ่ือท าการทดสอบความพึงพอใจ              
แก่ผู้ใช้บริการ โดยการใช้ทัศนียภาพแบบสามมิติ (3D Perspective) ร่วมกับแบบสอบถามเพ่ือวัด
ระดับความนิยม ในขั้นตอนของการการรับรู้สภาพแวดล้อมในหัวข้อเกี่ยวกับการรับรู้สภาพแวดล้อม
ต่อไป 
 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงผลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็นสภาพแวดล้อมภายในร้าน 
 

 แสง
ธรรมชาติ 

แสง
ประดิษฐ ์

ผนังและ
วัสดุ 

สี ที่นั่ง 

N (จ านวน)        Valid  (กลุ่มตัวอย่าง)  100 100 100 100 

                      Missing (ข้อมูลขาดหาย) 0 0 0 0 0 

Mean 2.14 2.36 2.40 2.36 2.22 

Std. Deviation(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 1.279 .938 .888 1.049 .848 

Minimum(ค่าต่ าสุด) -3 -1 -3 -3 0 

Maximum(ค่าสูงสดุ) 3 3 3 3 3 
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 ปัจจัยด้านแสง แบ่งเป็นแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์  
  1)  รูปแบบของแสงธรรมชาติ  
 
 
 

 

 
 
 
 
     ภาพที ่1      ภาพที ่2 
 
  ผลการวิเคราะห์ระดับความนิยมการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมต่อรูปแบบของ
แสงธรรมชาติ แนวโน้มการรับรู้เป็นไปในทางภาพที่ 1 มีการใช้แสงธรรมชาติมากกว่าภาพที่ 2 โดยได้
คะแนนเฉลี่ย (Mean) 2.14 คะแนน 
 
  2) รูปแบบของแสงประดิษฐ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     ภาพที ่1      ภาพที ่2 
 
  ผลการวิเคราะห์ระดับความนิยมการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมต่อรูปแบบ
ของแสงประดิษฐ์ แนวโน้มการรับรู้เป็นไปในทางภาพที่ 1 มีการใช้แสงโคมไฟแบบฝังฝ้าเพดาน 
(Warm White Ligthing) มากกว่าภาพที่ 2 ฟลูออเรสเซนต์ (Cool White Ligthing) โดยได้คะแนน
เฉลี่ย (Mean) 2.36 คะแนน  
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  3) เกี่ยวกับผนังและวัสดุ  
 

 
 
 
 
 
 
 
     ภาพที ่1             ภาพที ่2 

 

  ผลการวิเคราะห์ระดับความนิยมการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมเกี่ยวกับผนัง
และวัสดุ แนวโน้มการรับรู้เป็นไปในทางภาพท่ี 1 มี มากกว่าภาพที่ 2 โดยได้คะแนนเฉลี่ย (Mean) 2.4 
คะแนน  
 

  4) เกี่ยวกับสี  
 

 
 
 

 
 
 
 

     ภาพที ่1       ภาพที ่2 
 

  ผลการวิเคราะห์ระดับความนิยมการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมเกี่ยวกับผนัง
และวัสดุ แนวโน้มการรับรู้เป็นไปในทางภาพที่ 1 มี มากกว่าภาพที่ 2 โดยได้คะแนนเฉลี่ย (Mean) 
2.36 คะแนน   
 

  5) เกี่ยวกับที่นั่ง  
 

 
 
 
 
 
 
               

    ภาพที ่1         ภาพที ่2 
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  ผลการวิเคราะห์ระดับความนิยมการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมเกี่ยวกับผนัง
และวัสดุ แนวโน้มการรับรู้เป็นไปในทางภาพที่ 1 มี มากกว่าภาพที่ 2 โดยได้คะแนนเฉลี่ย (Mean) 
2.22 คะแนน  
  ผลสรุปจากภาพทัศนียภาพแบบสามมิติ (3D Perspective) ที่ท าร่วมกับ
แบบสอบถาม เพ่ือเปรียบเทียบและวัดระดับความนิยม คะแนนโดยรวมที่ได้ คือ จ านวนร้อยละที่มี
แนวโน้มที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ในระดับค่อนข้างมาก (แนวโน้มไปทางภาพด้านซ้าย) ซึ่งเป็น
องค์ประกอบของ รูปแบบแสง วัสดุ สี และรูปแบบที่นั่งเหล่านี้ มีเอกลักษณ์ในความเป็นสเวนเซ่นส์ที่
ชัดเจน รูปแบบของร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ จึงเป็นค าตอบที่สามารถสนับสนุนเอกลักษณ์ของ             
ร้านไอศครีมซเว่นเซ่นส์ที่มีอยู่เดิมได้เป็นอย่างดี  
 
สรุปและเสนอแนะ  
 เสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมที่สื่อถึงคุณลักษณะร้านค้าเชิงพาณิชย์        
ร้านสเวนเซ่นส์ ที่สามารถสื่อถึงเอกลักษณ์ โดยพิสูจน์จากการตอบรับของผู้รับบริการ และสรุป
องค์ประกอบเชิงพ้ืนที่ของการให้บริการ 2 ส่วน คือด้านหน้าและหลังเคาน์เตอร์ ตลอดจนเสนอแนะ 
รูปแบบองค์ประกอบเชิงพ้ืนที่ที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 ตัวอย่าง แสดงการเสนอแนะทัศนียภาพ ของเคาน์เตอร์รูปแบบใหม่ 
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ภาพที่ 19 ตัวอย่างการเสนอแนะความกว้างของการท างานหลัง เคาน์เตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่20 ตัวอย่างแสดงการเสนอแนะทัศนียภาพเกี่ยวกับการจัดประเภทและบริเวณท่ีนั่งของลูกค้า 
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ภาพที่ 21 ตัวอย่างการเสนอแนะ ประเด็นสภาพแวดล้อมในเรื่องของวัสดุและโทนสี 
 

 
 

ภาพที่ 22 ตัวอย่างทัศนียภาพโดยรวมของร้านสเวนเซ่นส 
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