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บทคัดย่อ
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ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการดาเนินงานของผู้ประกอบการค้าปลีกธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดยะลา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยเป็นปัญหาด้านการเงินและบัญชี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.16 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.65 ปัญหาด้านการบริห าร ค่าเฉลี่ ย 1.96 ค่าส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 และปัญหาด้านการตลาด
ค่าเฉลี่ย 1.87 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 สาหรับความต้องการเพื่อการพัฒนาของผู้ประกอบการค้าปลีก
ธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดยะลา พบว่า ความต้องการด้านเงินทุน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย
2.34 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 ความต้องการด้านความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
2.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ส่วนความต้องการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์ ค่าเฉลี่ย 2.25
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62
คาสาคัญ : ปัญหา ความต้องการ การพัฒนา ผู้ประกอบการค้าปลีก ธงฟ้าประชารัฐ
ABSTRACT
The propose of this research is to study the problems in operation and the needs for
development of Thong Fah Pracharath retailers in Yala province. The research was conducted
quantitatively by using a questionnaire to gather data from 195 retailers, as a sample group,
which applied a technique of accidental sampling. The statistics used to analyze data were
frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The results indicated that problems in operation were at moderate level, which
including problems in finance and accounting ( 𝑥̅ = 2.16, SD. = 0.65), problems in
administration (𝑥̅ = 1.96, SD. = 0.63), and problems in marketing (𝑥̅ = 1.87, SD. = 0.60). In
addition, it was also found that the needs for development in terms of capital need was at
high level as a whole ( 𝑥̅ = 2.34, SD. = 0.63) meanwhile, both knowledge need and
product/equipment development need were at moderate level as a whole (𝑥̅ = 2.33, SD. =
0.67, 𝑥̅ = 2.25, SD. = 0.62 respectively).
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1. บทนา
ธุรกิจค้าปลีกจัดเป็นธุรกิจที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ซึ่งนอกจากเป็นธุรกิจ
ที่ช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังเป็นธุรกิจที่เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนใน
การดารงชีวิตท้องถิ่นที่สาคัญอีกด้วย สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมค้าปลีกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมมาก เนื่องจากการขยายตัวที่รวดเร็วและต่อเนื่องของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่และร้านค้าสะดวกซื้อที่มี
การกระจายสาขาเข้าสู่ชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่เป็ นร้านขาย
ของชา (หรือที่เรียกว่าร้านโชห่วย) ซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมที่อยู่คู่กับชุมชนท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน ด้วยเหตุนี้ จึง
ได้มีความพยายามจากหน่วยงานภาครัฐในอันที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม โดยการผลักดันให้
เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เปิ ดโอกาสให้ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมท้องถิ่นสามารถเข้าร่วมโครงการ
ในอันที่จะจัดจาหน่ายสินค้าให้แก่ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้วัตถุประสงค์นอกจากช่วยลดภาระ
ค่าครองชีพ เพิ่มกาลังซื้อให้กับผู้มีรายได้น้อยแล้ว ยังช่วยเพิ่มยอดขาย เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจให้กับ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมทั้งแบบร้านค้าปลีกรายย่อยและร้านค้าชุมชน
จากการประเมินความสาเร็จของโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในปีที่ผ่านมา พบว่าผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรเพิ่ม 39.05% หรือ 424 ล้านบาท สินค้าธงฟ้าประชารัฐ (เช่นข้าวสาร น้ามัน น้าตาล ฯลฯ) เพิ่ม ขึ้น
43.62% หรือ 1,383 ล้านบาท สินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น 61.27% หรือ 549 ล้านบาท นอกจากนี้สามารถลดค่า
ครองชีพลง 2.46% หรือประมาณ 60,382 ล้านบาท โดยเป็นการลดค่าครองชีพผู้บริโภคจากวงเงินสวัสดิการ
โดยตรง 1.46% และจากการลดราคาสินค้าของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 1% ทาให้เจ้าของร้านค้าที่เข้าร่วม
โครงการ 70-80% มีความพอใจโครงการระดับมาก (ประชาชาติธุรกิจ, 2562) อย่างไรก็ตามเนื่องจากปี 2561
ที่ผ่านมาเป็นปีแรกของการดาเนินโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งอาจจะมีปัญหาหรือความไม่พร้อมในการ
ดาเนินงาน ผู้ วิจัย จึงสนใจศึกษาปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนาของผู้ประกอบการค้าปลีกธงฟ้า
ประชารัฐ โดยเน้นในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ชายแดนใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่
สงบ ผลที่ได้คาดว่าจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาการดาเนินงานของผู้ประกอบการค้าปลีกธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดยะลา
2. เพื่อศึกษาความต้องการเพื่อการพัฒนาของผู้ประกอบการค้าปลีกธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดยะลา

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การค้าปลีก (Retailing) หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่
ผู้ บ ริ โ ภคขั้น สุ ดท้ายโดยตรง (Final Consumers) (สุ วิ มล แม้นจริ ง ,2546) ทั้ งนี้ รูป แบบธุร กิจค้า ปลี กใน
ประเทศไทยแบ่ งออกเป็น 2 ประเภท อันได้แก่ ธุรกิจค้าปลี กแบบดั้งเดิมและธุรกิจค้าปลี กสมัยใหม่ ดังนี้
(นภัทร ไตรเจตน์, 2558)
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1.1 ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) จัดเป็นร้านค้าขายสินค้าทีเ่ ข้าถึงผู้บริโภคโดยผ่าน
บุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจ เน้นขายสินค้าบนพื้นฐานความจาเป็นต่อการดารงชีวิต ลักษณะการดาเนินงานแสดง
ถึงลักษณะวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น มีการเจรจาต่อรอง ความเป็นมิตร ความเห็น
อกเห็นใจกันและความเป็นกันเอง ตลอดจนมีการดาเนินธุรกิจแบบพอเพียง รูปแบบธุรกิจ แบบดั้งเดิม ปัจจุบัน
สามารถแบ่งได้ 6 ประเภท ดังนี้
1) ยี่ปั๊ว เป็นตัวแทนที่รับสินค้าจากบริษัทโดยตรง ทาหน้าที่ค้าส่ง พร้อมการกระจายสินค้าให้กับ
ผู้ผลิต มีร้านค้าส่วนมากอยู่ในเมืองใหญ่ๆ ที่มีการค้าขายดี
2) ซาปั๊ว มีการดาเนินธุรกิจแบบค้าส่ง เพื่อนาไปขายให้กับลูกค้ารายย่อย มีอยู่ในพื้นที่นอกเมือง
ผู้ค้าขายซื้อสินค้าจากผู้ค้าส่งหลักไปขายต่อให้ร้านค้าโชวห่วย อีกทอดหนึ่ง ซึง่ โดยปกติลูกค้าจะเข้ามาซื้อสินค้า
เอง
3) โชวห่วย เป็นร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค โดยมีหลักแหล่งที่แน่นอน อยู่ใน
พื้นที่ชุมชน จาหน่ายสินค้าทั่วไปที่มีความจาเป็นต้องใช้ประจาวัน โดยมีการขายสินค้าทั่ วไปเป็นหลักและและมี
สินค้าจาพวกอาหารสด
4) ร้านชา เป็นร้านที่ขายสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค โดยมีหลักแหล่งที่แน่นอน ส่วนมากอยู่ใน
ตลาดสด เน้นการขายสินค้าประเภทอาหารสดและขายสินค้าทั่วไปที่จาเป็นต้องใช้ประจาวันจานวนไม่มากนัก
5) กองคาราวานสินค้า (ตลาดนัด) เป็ นสถานที่รวมของผู้ค้าปลีกดั้งเดิมทุกประเภท อาจจะจัดได้
ทั้งใน อาคาร และที่โล่ง ซึ่งมีกาหนดเวลาแน่นอน
6) ร้านค้าเร่ มีลักษณะการนาสินค้าไปขายในที่ชุมชน หมู่บ้าน โดยมีลักษณะการนาส่งสินค้าถึง
ผู้บริโภคที่บ้าน และไม่มีความแน่นอนในการนาไปขายในแต่ละที่
1.2 ธุร กิจ ค้า ปลี ก สมั ย ใหม่ (Modern Trade) เป็ นร้ านค้ าที่ มีก ารปรั บ ปรุ งการจัด วางสิ น ค้า การ
ให้บริการที่ ทันสมัย มีการจัดการที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และลงทุนสูง เพื่อดึงดูด
ให้ลูกค้ามาใช้ บริการ ร้านค้าปลีกส่วนใหญ่เป็นการจัดตั้งของบริษัทร่วมทุ นทั้งไทยและต่างประเทศ ร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ละแบบมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคและผลการดาเนินการเป็นหลัก ปัจจุบันแบ่งประเภทของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้เป็น 7 ประเภท
ได้แก่ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกในรูปการขายส่ง ร้านค้าปลีก
ขายสินค้าเฉพาะอย่างหรือสินค้าพิเศษ และร้านค้าปลีกเฉพาะอย่างเน้นราคาถูก
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จึงถือเป็นธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม เป็นร้านโชห่วยระดับท้องถิ่นที่จาหน่าย
สินค้าปลีก ซึ่งไม่ได้เป็ นสาขาของร้านค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ระดับประเทศ ร้านธงฟ้าประชารัฐมีการจาหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเพื่อการศึกษา และสินค้าวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม มีทาเลและสถานที่ตั้งร้านค้าที่
แน่นอนและอยู่ในแหล่งชุมชน
ปั ญ หาและอุ ป สรรคของร้ า นค้ า ปลี ก แบบดั้ ง เดิ ม ได้ แ ก่ ประเภทสิ น ค้ า ที่ ข ายในร้ า นไม่ มี ค วาม
หลากหลายเท่าที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่หรือห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าปลีกดั้งเดิมไม่มี
การตกแต่งร้านค้าของตนเองให้ทันสมัย ขาดการจัดสินค้าให้เป็นระบบ ไม่มีป้ายบอกราคาที่แน่นอนชัดเจน
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รวมถึงไม่มีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น เครื่องบันทึกเงินสดที่จอดรถและอื่นๆ ราคาสินค้าสูงกว่าในร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ และไม่ให้เสรีภาพในการเดินเลือกซื้อสินค้าแก่ผู้บริโภค ทาให้ความต้องการซื้อของผู้บริโภคลดลง สิ่งที่
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมควรปรับปรุง คือ ควรพัฒนาจัดร้านค้าปลีกของตนให้มีความทันสมัย มีการจัดวางสินค้า
เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการเลือกซื้อ และควรเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าโดยอิสระเสรี
ควรหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของตนให้ได้ว่าคือกลุ่มใด เพื่อจะได้จัดหาสินค้าสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรง
กับความต้องการและพัฒนาร้านค้าปลีกของตนให้โดดเด่นได้ ควรมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหาร
จัดการมากขึ้นและควรมีการทาการตลาดสาหรับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมให้มากกว่านี้ สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจ
ค้าปลีกควรทาเพื่อความอยู่รอดในอนาคต คือ สร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้ค้าปลีกแบบดั้งเดิมเพื่อสร้างอานาจ
ต่อรองในการแข่งขันกับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เพื่อรักษาลูกค้าเดิมไว้ให้ได้ ตลอดจนสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (สุจินดา เจียมศรีพงษ์, 2554)
วัชระ ขาวสังข์และคณะ (2559) ได้ศึกษาปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนากลุ่มเบเกอร์รี่ ตาบล
ท่าสาป จังหวัดยะลา ได้จาแนกปัญหาเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการตลาด 2) ด้านการผลิต 3) ด้านการบริหาร
จัดการ 4) ด้านการจัดการการเงิน ซึ่งใกล้เคียงกับ งานของ อังสนา ประสี และขจรวรรณ อิฐรัตน์ (2555) ซึ่งได้
ศึกษาปัญหาการดาเนินงานและความต้องการการสนับสนุ นของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด
นครสวรรค์ โดยจาแนกปัญหา/อุปสรรค รวมถึงความต้องการความช่วยเหลือในการดาเนินธุรกิจในปัจจุบันเป็น
5 ด้าน อันได้แก่ ด้านการตลาด ด้านการผลิตและเทคโนโลยี ด้านบุคลากรและแรงงาน ด้านการเงิน และด้าน
อื่นๆ
งานวิจัยนี้ เน้นศึกษาปัญหาการดาเนินงานและความต้องการเพื่อการพัฒนาของผู้ประกอบการค้าปลีก
ธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดยะลา โดยปัญหาจากการดาเนินงานของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ แบ่งเป็น 4 ด้าน อัน
ได้แก่ ปัญหาด้านการตลาด ด้านการเงินและบัญชี ด้านการบริหาร และด้านการรับสินค้ามาจาหน่าย (แทน
ปัญหาด้านการผลิต เพราะร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ไม่ได้ผลิตสินค้า หากแต่เน้นรับสินค้ามาจาหน่าย) ส่วนความ
ต้องการเพื่อการพัฒนา แบ่งเป็น 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านความรู้ ด้านการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ และด้าน
เงินทุน

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือวิจัย โดยมี
ประชากร คือผู้ประกอบการค้าปลีกธงฟ้าประชารัฐในจังหวัดยะลา จานวน 379 ราย (กองบริหารการพาณิชย์
ภูมิภาค, 2561) ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากผู้ประกอบการค้าปลีกธงฟ้า
ประชารัฐ จังหวัดยะลา ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่
การเป็นโชห่วยมืออาชีพ” ซึ่งจัดโดยสานักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา กาหนดความเชื่อมั่น 95% ทาให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 195 ราย โดยให้ผู้ตอบเป็นผู้กรอก
แบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามมี 3 ตอน ประกอบด้วย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกธงฟ้าประชารัฐ จังหวัด
ยะลา ประกอบด้วยข้อมูลเพศ อายุ ทาเลที่ตั้ง ระดับการศึกษา รูปแบบการประกอบธุรกิจ ยอดขายผลิตภัณฑ์
รวมต่อเดือน และกาไรหรือผลตอบแทนเฉลี่ยรวมต่อเดือน โดยเป็นข้อคาถามแบบปลายปิดชนิดตรวจสอบ
รายการ (Check-list)
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการดาเนินงานของผู้ ประกอบการค้าปลีกธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดยะลา
ประกอบด้วยสภาพปัญหาการดาเนินงาน 4 ด้าน ดังนี้ ปัญหาด้านการตลาด ด้านการรับสินค้ามาจาหน่าย ด้าน
การบริหาร ด้านการเงินและบัญชี โดยเป็นคาถามปลายปิดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3
ระดับ แบ่งเป็น ความสาคัญของปัญหาอยู่ในระดับมาก ปานกลาง และระดับน้อย
ตอนที่ 3 ข้อมูลความต้องการเพื่อการพัฒนาของผู้ประกอบการค้าปลีกธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดยะลา
ประกอบด้วยความต้องการ 3 ด้าน อันได้แก่ ความต้องการด้านความรู้ ด้านการพัฒนาอุปกรณ์ และด้าน
เงินทุน โดยเป็นคาถามปลายปิดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ แบ่งเป็น ผู้ประกอบการมีความต้องการ
ระดับมาก ปานกลาง และน้อย
แบบสอบถามดังกล่าว ได้นาไปทดสอบความตรง (Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจานวน
3 ท่าน ตรวจโครงสร้างแบบสอบถาม จากนั้นจึงนามาปรับปรุงข้อคาถามให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่ อให้
ตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จั ย โดยการค านวณหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item
Objective Congruence : IOC) ถ้า ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ความสอดคล้ อง (IOC) มากกว่ า 0.05 ขึ้น ไป แสดงว่ า
คาถามข้อนั้นมีความตรงเชิงเนื้อหา
จากนั้นจึงนาไปจัดเก็บข้อมูลช่วงการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับร้านค้า
ธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ ” ตามโครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบาย
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจัดโดยสานักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ยะลา ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ผ่ า นการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและความครบถ้ ว น ลงรหั ส บั น ทึ ก และน าไป
ประมวลผลเพื่อทาการวิเคราะห์ความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการค้าปลีกธงฟ้าประชารัฐ
จังหวัดยะลา อีกทั้งวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลปัญหาและความต้องการเพื่อการ
พัฒนาของผู้ประกอบการค้าปลีกธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดยะลา โดยแปลผลดังนี้
-ค่าเฉลี่ย 2.34-3.00 หมายถึง ความสาคัญของปัญหา /ความต้องการเพื่อการพัฒนาอยู่ในระดับมาก
-ค่าเฉลี่ย 1.67-2.33 หมายถึง ความสาคัญของปัญหา /ความต้องการเพื่อการพัฒนาอยู่ในระดับ
ปานกลาง
-ค่าเฉลี่ย 1.00-1.66 หมายถึง ความสาคัญของปัญหา /ความต้องการเพื่อการพัฒนาอยู่ในระดับน้อย

36

Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.7 No.1 January-June 2020

4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยจาแนกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลปัญหาการ
ดาเนินงาน และข้อมูลความต้องการเพื่อการพัฒนา ของผู้ประกอบการค้าปลีกธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดยะลา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชายและหญิง คิดเป็น
สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 36 : 64 อายุ เ ฉลี่ ย 30 ปี ด้ า นการศึ ก ษา พบว่ า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 37.3
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 30 และประถมศึกษา ร้อยละ 12 ส่วนรูปแบบร้านค้า พบว่ารูปแบบธุรกิจ
เจ้าของคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 95.3 และกลุ่มผู้ผลิตชุมชน/สหกรณ์ ร้อยละ 2.7 สาหรับยอดขายผลิตภัณฑ์
รวมต่อเดือน พบว่ามากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 18.7 ระดับ 10,000-20,000 บาท ร้อยละ
16 และระดับต่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 11.3 ในส่วนกาไรหรือผลตอบแทนเฉลี่ยรวมต่อเดือน พบว่าต่า
กว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.7 ระดับ 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 26.7 และระดับ 20,001-30,000
บาท ร้อยละ 12
4.2 ข้อมูลปัญหาการดาเนินงานของผู้ประกอบการค้าปลีกธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดยะลา
ตารางที่ 1 ระดับปัญหาการดาเนินงานของผู้ประกอบการค้าปลีกธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดยะลา
ปัญหาการดาเนินงานของผู้ประกอบการค้าปลีก
Mean
ธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดยะลา
ด้านการตลาด
1 สิ น ค้าไม่น่ าสนใจ ขาดเอกลั ก ษณ์เฉพาะที่ แตกต่ างจาก 1.86
ผู้ประกอบการอื่น
2 สินค้าด้อยคุณภาพ
1.67
3 สินค้าไม่หลากหลาย
1.90
4 บรรจุภัณฑ์ไม่น่าสนใจ
1.75
5 ราคาขายไม่เหมาะสม (ถูกไป/สูงไป)
1.95
6 ช่องทางการจาหน่ายมีน้อย ไม่หลากหลาย
1.95
7 ไม่ได้รับความร่วมมือจากคนกลาง/เครือข่ายจาหน่าย
1.94
8 ขาดการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจ
1.98
9 ขาดการส่งเสริมการขาย (ลด/แลก/แจก/แถม) หรือการ 1.86
ส่งเสริมการขายไม่น่าสนใจ
10 ขาดพนักงานขายที่มีความชานาญด้านการขาย
1.92
ภาพรวม
1.87
37

SD.

ระดับปัญหา

0.50

ปานกลาง

0.59
0.57
0.54
0.56
0.62
0.63
0.68
0.71

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

0.62
0.60

ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปัญหาการดาเนินงานของผู้ประกอบการค้าปลีก
Mean
ธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดยะลา
ด้านการรับสินค้ามาจาหน่าย
1 ขาดการคาดการณ์/การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า 1.99
2 ขาดความรวดเร็วของการสั่งซื้อสินค้า
1.87
3 จัดเก็บวัตถุดิบไม่ถูกวิธี/ไม่เหมาะสม
1.74
4 ขาดความรวดเร็ ว ของการน าสิ น ค้ า ขึ้ น บนชั้ น วางหรื อ 1.83
วางขาย
5 ขาดการบริหารสินค้าคงคลัง
1.95
ภาพรวม
1.87
ด้านการเงินและบัญชี
1 ขาดแหล่ งเงิน ทุน และความสามารถในการเข้าถึงแหล่ ง 2.23
เงินทุน
2 ขาดเงินทุนหมุนเวียน
2.29
3 ขาดความรู้ในการบริหารเจ้าหนี้/ลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพ
2.09
4 ขาดความรู้ด้านการจัดทาบัญชีและงบการเงินที่ถูกต้อง
2.12
5 ขาดความรู้ด้านการวิเคราะห์ต้นทุน
2.16
6. ขาดการวางแผนการวิเคราะห์ ผ ลกาไรหรือขาดทุนจาก 2.11
การดาเนินงาน
ภาพรวม
2.16
ด้านการบริหาร
1 ไม่มีการวางแผนการดาเนินงานไว้ล่วงหน้า
1.95
2 ไม่สามารถทางานตามแผนที่วางไว้ได้
1.99
3 ขาดการนานวัตกรรมทางด้านการบริหารสมัยใหม่เข้ามา 2.09
ใช้
4 ขาดการประสานงานที่ดีภายในกลุ่ม
2.05
5 ประสิทธิภาพในการทางานของสมาชิกมีน้อย
1.97
6 ความรู้ความสามารถของสมาชิกไม่ตรงกับงานที่ทา
1.93
7 ผู้บริหารขาดภาวะ การเป็นผู้นา
1.83
8 ขาดการตรวจสอบและการประเมิ น ผลการท างานของ 1.94
สมาชิก
ภาพรวม
1.96
38

SD.

ระดับปัญหา

0.64
0.64
0.62
0.59

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

0.66
0.75

ปานกลาง
ปานกลาง

0.71

ปานกลาง

0.71
0.62
0.67
0.60
0.60

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

0.65

ปานกลาง

0.61
0.60
0.61

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

0.67
0.60
0.59
0.54
0.62

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

0.60

ปานกลาง
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จากตารางที่ 1 ระดับปัญหาการดาเนินงานของผู้ประกอบการค้าปลีกธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดยะลา
พบข้อมูลเป็นดังนี้ ปัญหาด้านการเงินและบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลาดับของปัญหา
ได้ดังนี้ ปัญหาด้านการเงินและบัญชี (Mean = 2.16) ปัญหาด้านการบริหาร (Mean = 1.96) ด้านการรั บ
สินค้ามาจาหน่าย (Mean = 1.87)และ ปัญหาด้านการตลาด (Mean = 1.87) ตามลาดับ
4.3 ข้อมูลความต้องการเพื่อการพัฒนาของผู้ประกอบการค้าปลีกธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดยะลา
ตารางที่ 3 ระดับความต้องการเพื่อการพัฒนาของผู้ประกอบการค้าปลีกธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดยะลา
ระดับความ

ความต้องการเพื่อการพัฒนาของผู้ประกอบการค้าปลีก
ต้องการเพื่อการ
Mean
SD.
ธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดยะลา
พัฒนา
ด้านความรู้
1 การตลาด
2.37
0.66
มาก
2 การรับสินค้ามาจาหน่าย
2.37
0.61
มาก
3 การเงินและบัญชี
2.36
0.71
มาก
4 บุคคล/กลุ่ม
2.25
0.71
ปานกลาง
5 การบริหาร/การจัดการ
2.35
0.68
มาก
6 แผนธุรกิจ
2.29
0.66
ปานกลาง
ภาพรวม
2.33
0.67
ปานกลาง
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
2.19
0.61
ปานกลาง
2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
2.22
0.61
ปานกลาง
3 การพัฒนาระบบร้านค้าให้ได้มาตรฐาน
2.35
0.62
มาก
4 การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์การขาย
2.23
0.67
ปานกลาง
5 การพัฒนาความเป็นผู้นา/ทักษะการบริหาร
2.28
0.61
ปานกลาง
ภาพรวม
2.25
0.62
ปานกลาง
ด้านเงินทุน
1 เงินทุนเพื่อใช้ในการหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
2.33
0.63
ปานกลาง
2 เงินทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการ
2.35
0.63
มาก
ภาพรวม
2.34
0.63
มาก
จากตารางที่ 2 ความต้องการเพื่อการพัฒนาของผู้ประกอบการค้าปลีกธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดยะลา
อยู่ระดับปานกลาง โดยเรียงลาดับคามต้องการได้ดังนี้ ความต้องการด้านเงินทุน (Mean = 2.34) ด้านความรู้
(Mean = 2.33) และ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์ (Mean = 2.25) ตามลาดับ
39
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5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
1.1 สรุป และอภิปรายผล
1. ปัญหาการดาเนินงานของผู้ประกอบการค้าปลีกธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดยะลา ซึ่งพบข้อมูลส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งปัญหาด้านการเงินและบัญชี ปัญหาด้านการบริหาร ปัญหาด้านการตลาด และปัญหา
การรั บ สิ น ค้ ามาจ าหน่ าย ทั้ง นี้ เพราะโครงการร้ านค้า ธงฟ้ าประชารัฐ ในปีที่ ผ่ า นมา เป็ น ปีแ รกของการ
ดาเนินงาน จึงยากแก่การเปรียบเทียบถึงประสิทธิผลของการดาเนินงาน ผู้ประกอบการจึงเน้นให้ความสาคัญ
ของปัญหาระดับปานกลางเป็นหลัก ผลดังกล่าวจะแตกต่างจากงานวิจัยของ สุจินดา เจียมศรีพงษ์ (2554) ที่
วิจั ย พบว่ า ปั ญหาและอุ ป สรรคหลั ก ของร้ า นค้า ปลี กแบบดั้ง เดิ ม (ร้ านโชห่ ว ย) ได้ แ ก่ ประเภทสิ นค้ า มี ไ ม่
หลากหลาย ขาดการจัดสินค้าให้เป็นระบบ ไม่มีป้ายบอกราคาที่แน่นอนชัดเจน ราคาสินค้าสูงกว่าในร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ และไม่ให้เสรีภาพในการเดินเลือกซื้อสินค้า ทาให้ความต้องการซื้อสินค้าของลูกค้าลดลง ซึ่งเมื่อ
วิเคราะห์แล้ว จะเห็นได้ว่าปัญหาดังกล่าว ส่วนใหญ่จัดเป็น ปัญหาด้านการตลาด ที่ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพอใจ จึงส่งผลต่อการดาเนินงานของธุรกิจในที่สุด
2. ความต้องการ เพื่อการพัฒนาของผู้ประกอบการค้าปลีกธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดยะลา ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ประกอบการมีความต้องการด้านเงินทุนอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ความต้องการด้านความรู้ และความ
ต้องการด้านการพัฒ นาอุป กรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะความต้องการด้านเงินทุน
สัมพันธ์โดยตรงต่อการทากาไร อีกทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการมีอิสระในการตัดสินใจดาเนินงานธุรกิจมากกว่า
ผลการวิจัยจะแตกต่างกับงานวิจัยของ ภวัต ธนสารแสนล้าน (2557) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี พบว่าผู้ประกอบการธุรกิจมีความต้องการเกี่ยวกับทักษะใน
การประกอบธุรกิจและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งผลที่ได้แตกต่าง
จากงานวิจัยนี้ อาจเป็นเพราะสถานการณ์ปั จจุบันสภาพการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการจึงต้องการความรู้และ
ทักษะในการปรับตัวนาพาธุรกิจให้อยู่รอดได้เป็นหลัก
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้
1. โครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ในส่วนของภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
ท้องถิ่นเท่านั้น ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ จาหน่ายสินค้าให้แก่ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ควร
เปิดโอกาสให้ร้านค้าปลีกสมัยใหม่เข้าร่วมโครงการด้วย มิฉะนั้นจะนาไปสู่ วังวน ปัญหาเดิม ที่ลูกค้าให้ความ
สนใจร้านค้าปลีกสมัยใหม่มากกว่า จนไม่สนใจที่จะใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมท้องถิ่น
2. ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม จาเป็ น ต้องมีการปรับตัว เพราะการรอแต่การพึ่งพาจะภาครัฐ จะไม่
สามารถทาให้แข่งขันได้ในระยะยาว จุดเด่นของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมคือการรู้จักกับคนในชุมชน มีความสนิท
สัมพันธ์ที่มากกว่า ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ การหมั่นทบทวนจุดอ่อนของตนและพัฒนาตนอย่างสม่าเสมอ ก็จะทา
ให้ร้านค้าปลีกสามารถมีอัตราการคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
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5.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. งานวิจัยนี้เน้นศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการค้าปลีกธงฟ้าประชารัฐเท่านั้น จึง
มี ข้ อ เสนอแนะให้ มี ก ารศึ ก ษาถึ ง ความต้ อ งการเพื่ อ การพั ฒ นาที่ มี ต่ อ ร้ า นค้ า ปลี ก ธงฟ้ า ประชารั ฐ จาก
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมด้วย ซึ่งจะช่วยให้ได้คาตอบถึงทิศทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
2. งานวิจัยดังกล่าวศึกษาแต่การวิจัยเชิงปริมาณ และใช้แต่สถิติพรรณนาเท่านั้น ผู้สนใจอาจจะ
ต่อยอดโดยการใช้สถิติสรุปอ้างอิง หรืออาจทาวิจัยแบบผสานวิธี โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพิ่มเติม ก็จะทาให้
ได้ข้อค้นพบที่มีมิติชัดเจนขึ้น
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