ภาคผนวก

แบบสอบถาม “ผู้บริโภค”
เรื่อง ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้ บริการร้ านค้ าปลีกดั้งเดิม
_____________________________________________________________________________________________________________________________

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllll
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย √ ลงใน  หน้าข้อความที่เป็ นความจริ งเกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ

 ชาย
 หญิง
2. อายุ..................ปี
3. สถานภาพสมรส

โสด
 สมรส
 หม้าย/หย่าร้าง
4. ระดับการศึกษา

 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ประกาศนียบัตร/อนุปริ ญญา
 ปริ ญญาตรี
 สู งกว่าปริ ญญาตรี
 อื่นๆ โปรดระบุ.........................................................
5. อาชีพปัจจุบนั

 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 บริ ษทั เอกชน
 ธุรกิจส่ วนตัว
 ค้าขาย
 เกษตรกร
 รับจ้างทัว่ ไป
 อื่นๆ โปรดระบุ.........................................................
6. จานวนสมาชิกในครัวเรื อน (รวมทั้งตัวท่าน)....................คน
7. จานวนสมาชิกในครัวเรื อนที่ไม่ได้ทางาน.........................คน
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8. รายได้ของท่านต่อเดือน

 ไม่เกิน 5,000 บาท
 10,001 – 15,000 บาท
 20,001 – 25,000 บาท
 มากกว่า 30,000 บาท

 5,000 – 10,000 บาท
 15,001 – 20,000 บาท
 25,001 – 30,000 บาท

9. รายได้รวมของครัวเรื อนต่อเดือน

 ไม่เกิน 10,000 บาท
 20,001 – 30,000 บาท
 40,001 – 50,000 บาท
 มากกว่า 60,000 บาท

 10,000 – 20,000 บาท
 30,001 – 40,000 บาท
 50,001 – 60,000 บาท

10. บริ เวณที่อยูอ่ าศัยของท่าน

 อยูใ่ นเขตเทศบาล
 อยูน่ อกเขตเทศบาล
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllll
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย √ ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับพฤติกรรมการบริ โภคของท่าน
ร้ านค้ าปลีกดั้งเดิม

หมายถึง ร้านขายของชา ร้านโชห่วย

ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ หมายถึง เทสโก้โลตัส บิ๊กซี และแม็คโคร
1. หลังจากมีร้านค้าปลีกสมัยใหม่เข้ามาเปิ ดดาเนินกิจการ ท่านมีพฤติกรรมการซื้ออย่างไร

 ซื้อจากร้านค้าปลีกดั้งเดิมอย่างเดียว
 ซื้อจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่อย่างเดียว
 ซื้อจากร้านค้าปลีกดั้งเดิม และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เป็ นสัดส่ วนเท่าๆกัน
 ซื้อจากร้านค้าปลีกดั้งเดิม มากกว่า ร้านค้าปลีกสมัยใหม่
 ซื้อจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ มากกว่า ร้านค้าปลีกดั้งเดิม
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2. พฤติกรรมการบริ โภคร้านค้าปลีกดั้งเดิม ก่อนและหลังมีร้านค้าปลีกสมัยใหม่
พฤติกรรมการบริโภค
ร้ านค้ าปลีกดั้งเดิม
2.1 ความถี่ในการซื้ อสิ นค้าและ
บริ การจากร้านค้าปลีกดั้งเดิม
2.2 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้ อ
สิ นค้าจากร้านค้าปลีกดั้งเดิม
2.3 ระยะเวลาในการเลือกซื้ อ
สิ นค้าจากร้านค้าปลีกดั้งเดิม

ก่ อนมีร้านค้ าปลีกสมัยใหม่

หลังมีร้านค้ าปลีกสมัยใหม่

.............................ครั้ง/เดือน

.............................ครั้ง/เดือน

.............................บาท/ครั้ง

.............................บาท/ครั้ง

.............................นาที/ครั้ง

.............................นาที/ครั้ง

2.4 ประเภทสิ นค้าที่ซ้ื อจาก

 อาหารสด

 อาหารสด

ร้านค้าปลีกดั้งเดิม (ตอบได้

 อาหารแห้ง และเครื่ องปรุ งรส

 อาหารแห้ง และเครื่ องปรุ งรส

มากกว่า 1 ข้อ)

 เครื่ องดื่ม

 เครื่ องดื่ม

 ขนมและของขบเคี้ยว

 ขนมและของขบเคี้ยว

 ยารักษาโรค

 ยารักษาโรค

 เสื้ อผ้า เครื่ องประดับ

 เสื้ อผ้า เครื่ องประดับ

 เครื่ องสาอาง

 เครื่ องสาอาง

 เครื่ องครัว

 เครื่ องครัว

 หนังสื อ เครื่ องเขียน

 หนังสื อ เครื่ องเขียน

 ของเด็กเล่น

 ของเด็กเล่น

 อุปกรณ์กีฬา

 อุปกรณ์กีฬา

 เครื่ องใช้ไฟฟ้ า สิ่ งอานวยความ  เครื่ องใช้ไฟฟ้ า สิ่ งอานวยความ
สะดวกและความบันเทิง

สะดวกและความบันเทิง

 อุปกรณ์ทาความสะอาด และ

 อุปกรณ์ทาความสะอาด และ

เคมีภณ
ั ฑ์

เคมีภณ
ั ฑ์
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ส่ วนที่ 3 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการร้ านค้ าปลีกดั้งเดิม llllllllllgggggllgllllllllllllllll
คาชี้แจง ในการไปซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกดั้งเดิมแต่ละครั้ง ท่านเห็นด้วยกับปัจจัยเหล่านี้อย่างไร
โปรดเขียนเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับความเห็นด้ วย

ปัจจัย

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

1. การตัดสินใจซื้อทีม่ ่ งุ เน้ นคุณภาพของสินค้ า
1.1 การเลือกซื้อสิ นค้าโดยคานึงถึงคุณภาพของสิ นค้าเป็ นอันดับแรก
1.2 การเปรี ยบเทียบคุณภาพของสิ นค้าต่างยี่ห้อ และตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่มี
คุณภาพดีที่สุด
1.3 ความยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีกว่า
1.4 การซื้ อเฉพาะสิ นค้าที่มีคุณภาพดีเท่านั้น (ไม่ซ้ื อสิ นค้าที่มีคุณภาพปาน
กลาง หรื อคุณภาพต่า)
1.5 ความยินดีที่จะสละเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีกว่า
2. การตัดสินใจซื้อตามความจงรักภักดีต่อร้ านค้ าปลีกดั้งเดิม
2.1 การซื้อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกดั้งเดิม เป็ นการสนับสนุนการค้าในชุมชน
2.2 ความคุน้ เคยกับร้านค้าปลีกดั้งเดิม ทาให้เลือกซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีก
ดั้งเดิม
2.3 ความจงรักภักดีต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิม ทาให้เลือกซื้ อสิ นค้าจากร้านค้า
ปลีกดั้งเดิม
2.4 การซื้อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกดั้งเดิม เป็ นการช่วย เหลือคนในชุมชน
2.5 การซื้อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกดั้งเดิมเป็ นประสบ การณ์ที่สนุกสนาน

ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะkkkkkkkkkkggllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีส่ ละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถาม “ผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกดั้งเดิม”
เรื่อง ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้ บริการร้ านค้ าปลีกดั้งเดิม
____________________________________________________________________________________________________________________________

คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย √ ลงใน  หน้าข้อความที่เป็ นความจริ งเกี่ยวกับตัวท่าน
ร้ านค้ าปลีกดั้งเดิม

หมายถึง ร้านขายของชา ร้านโชห่วย

ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ หมายถึง เทสโก้โลตัส บิ๊กซี และแม็คโคร
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปผู้ประกอบการ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllll

1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ..................ปี
3. ระดับการศึกษา
 ประถมศึกษา

 มัธยมศึกษาตอนต้น

 มัธยมศึกษาตอนปลาย

 ประกาศนียบัตร/อนุปริ ญญา

 ปริ ญญาตรี

 สูงกว่าปริ ญญาตรี

 อื่นๆ โปรดระบุ.........................................................
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลการดาเนินกิจการlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffffffffffffffffffffffffllllllllllllllll

lllll

1. ระยะเวลาดาเนินกิจการ......................ปี
2. ท่านใช้เงินลงทุนเริ่ มแรกในการเปิ ดดาเนินกิจการร้านค้าปลีกจานวนเท่าใด
 ไม่เกิน 10,000 บาท

 10,001 – 50,000 บาท

 50,001 – 100,000 บาท

 100,001 – 150,000 บาท

 150,001 – 200,000 บาท

 มากกว่า 200,000 บาทขึ้นไป

3. ท่านได้เงินลงทุนเริ่ มแรกในการเปิ ดดาเนินกิจการร้านค้าปลีกจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ของตนเองทั้งหมด

 กูย้ ืมจากสถาบันการเงิน

 จากญาติพี่นอ้ ง

 อื่นๆ ระบุ.....................................

4. ที่ต้ งั ของร้านท่าน
 ติดตลาด

 ติดถนนใหญ่

 ในหมู่บา้ น

 อื่นๆ ระบุ.......................................
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5. ร้านค้าของท่านมีลกู จ้างหรื อไม่
 มี จานวน...............คน

 ไม่มี

6. ต้นทุนในการซื้ อสิ นค้าเข้าร้านต่อครั้ง โดยประมาณ
 ไม่เกิน 2,000 บาท

 2,001 – 4,000 บาท

 4,001 – 6,000 บาท

 6,001 – 8,000 บาท

 8,001 – 10,000 บาท

 มากกว่า 10,000 บาท

7. ยอดขายสิ นค้าของร้านท่านต่อวัน โดยประมาณ
 ไม่เกิน 2,000 บาท

 2,001 – 4,000 บาท

 4,001 – 6,000 บาท

 6,001 – 8,000 บาท

 8,001 – 10,000 บาท

 มากกว่า 10,000 บาท

8. ผลกาไรต่อเดือนของร้านท่าน โดยประมาณ
 ไม่เกิน 2,000 บาท

 2,001 – 4,000 บาท

 4,001 – 6,000 บาท

 6,001 – 8,000 บาท

 8,001 – 10,000 บาท

 มากกว่า 10,000 บาท

9. แหล่งที่ซ้ื อสิ นค้ามาจาหน่ายในร้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 สัง่ ซื้ อจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตโดยตรง

 ซื้ อจากรถของตัวแทนจาหน่าย

 ซื้ อจากร้านขายส่ งในจังหวัด

 ซื้ อจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่

 อื่นๆ ระบุ.............................................
10. ปกติร้านของท่านเปิ ด – ปิ ด เวลาใด
เปิ ด................................น.

ปิ ด.................................น.

11. กรุ ณาเรี ยงลาดับสิ นค้าที่ขายดีที่สุดในร้าน 5 อันดับแรก (โดยเรี ยงจากมากไปหาน้อย)
 อาหารแห้ง และเครื่ องปรุ งรส เช่น ข้าวสาร น้ าปลา น้ าตาล บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป ฯลฯ
 อาหารสด เช่น ไข่ เนื้อหมู ผัก ผลไม้
 ขนมและของขบเคี้ยว
 เครื่ องดื่มแช่เย็น (ไม่รวมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์)
 เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
 ของใช้ส่วนตัวที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น สบู่ แชมพู ผงซักฟอก ผ้าอนามัย ฯลฯ
 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กาว กรรไกร ปากกา ดินสอ ฯลฯ
 อื่นๆ ระบุ.................................................
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ส่ วนที่ 3 ผลกระทบจากร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllg

ggggllllll

1. ระยะห่างร้านค้าของท่านจากห้างค้าปลีกสมัยใหม่
 ต่ากว่า 1 กิโลเมตร

 1 - 3 กิโลเมตร

 4 - 6 กิโลเมตร

 7 - 9 กิโลเมตร

 10 กิโลเมตรขึ้นไป
2. ท่านคิดว่าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร้านค้าของท่านมากที่สุด (เรี ยงจากมากไป
หาน้อย)
 เทสโก้ โลตัส

 แม็คโคร

 บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์

 บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า

3. เมื่อร้านค้าปลีกสมัยใหม่เข้ามาดาเนินกิจการ ร้านค้าของท่านได้รับผลกระทบอย่างไร
3.1 ต้นทุนในการซื้ อสิ นค้า
 เท่าเดิม
 เพิ่มขึ้น ประมาณ.....................%
 ลดลง ประมาณ.......................%
3.2

ยอดขายสิ นค้า
 เท่าเดิม
 เพิ่มขึ้น ประมาณ.....................%
 ลดลง ประมาณ.......................%

3.3

ผลกาไร
 เท่าเดิม
 เพิ่มขึ้น ประมาณ.....................%
 ลดลง ประมาณ.......................%

3.4

จานวนลูกค้า
 เท่าเดิม
 เพิ่มขึ้น ประมาณ.....................%
 ลดลง ประมาณ.......................%
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ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลเกีย่ วกับกลยุทธ์ ทางการตลาดkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

gglllllllllllllllllllllllllllllllll

ภายหลังที่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่เปิ ดดาเนินกิจการ ท่านมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ หรื อไม่ โปรดเขียนเครื่ องหมาย √ ลงในช่องตามความเป็ นจริ ง
กลยุทธ์ ทางการตลาดที่ใช้ ในการปรั บตัว

ดาเนินการ

ไม่ ดาเนินการ

1. ด้านผลิตภัณฑ์
1.1 การนาสิ นค้าที่มีคุณภาพดีมาจาหน่าย
1.2 การจัดสิ นค้าเป็ นหมวดหมู่ แยกประเภท
1.3 การจัดจาหน่ายสิ นค้าที่เป็ นที่นิยม
1.4 การเพิ่มปริ มาณสิ นค้าแต่ละชนิดให้เพียงพออยูต่ ลอดเวลา
2. ด้านราคา
1.5 การขายสิ นค้าหลากหลายยีห่ อ้ เพื่อให้ลูกค้าเลือกซื้อตามราคาที่ตนพอใจ
1.6 การติดป้ ายแสดงราคาสิ นค้า
1.7 การเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้ากับร้านค้าปลีกสมัยใหม่
1.8 การลดราคาลงมาให้ต่ากว่าหรื อเท่ากับร้านค้าปลีกสมัยใหม่
3. ด้านการจัดจาหน่ าย
3.1 การจัดสถานที่สาหรับจอดรถให้ลูกค้า
3.2 การตกแต่งร้านให้สวยงามขึ้น
3.3 การติดเครื่ องปรับอากาศ
3.4 การขยายเวลาในการเปิ ด - ปิ ดร้านให้มากขึ้น
3.5 การนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น เครื่ องคานวณเงินทอนอัตโนมัติ
3.6 การมีการบันทึกและควบคุมสิ นค้าคงเหลืออย่างเป็ นระบบ
3.7 การรับประกันเปลี่ยน/คืนสิ นค้า กรณี สินค้าชารุ ด/เสี ยหาย/หมดอายุ
4. การส่ งเสริมการตลาด
4.1 การบริ การจัดส่ งสิ นค้าฟรี ในกรณี ที่ซ้ือสิ นค้าจานวนมาก
4.2 การแจกของแถม หรื อสิ นค้าทดลองใช้ให้แก่ลูกค้า
4.3 การลดราคาสิ นค้าเป็ นกรณี พิเศษเป็ นรายๆไป
4.4 การร่ วมกิจกรรมด้านการตลาดกับทางผูผ้ ลิต เช่น รับแลกของรางวัล

ส่ วนที่ 5 ข้ อเสนอแนะkkkkkkkkkkkkkgglllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีส่ ละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถาม “ผู้นาชุมชน”
เรื่อง ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้ บริการร้ านค้ าปลีกดั้งเดิม
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย √ ลงใน  หน้าข้อความที่เป็ นความจริ งเกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ……………ปี
3. ตาแหน่ง……………………………………………………………………………………………………….
4. ประสบการณ์ในการทางาน
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

5. ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่ต้ งั อยูใ่ นเขตพื้นที่ของหน่วยงานของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 เทสโก้ โลตัส
 บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์
ส่ วนที่ 2 ผลกระทบจากร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่

 แม็คโคร
 บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า
lllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllgggggllllll

1. จานวนร้านค้าปลีกดั้งเดิม
ก่อน มีร้านค้าปลีกสมัยใหม่ มี.........................แห่ง
หลัง มีร้านค้าปลีกสมัยใหม่ มี.........................แห่ง
2. ราคาที่ดินบริ เวณย่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ก่อน มีร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ปี พ.ศ.....................ที่ดินราคา.......................................บาท/ตารางวา
หลัง มีร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ปี พ.ศ.....................ที่ดินราคา........................................บาท/ตารางวา
3. การจัดเก็บภาษี
ก่อน มีร้านค้าปลีกสมัยใหม่ มีรายได้จากการจัดเก็บภาษี........................................บาท/ปี
หลัง มีร้านค้าปลีกสมัยใหม่ มีรายได้จากการจัดเก็บภาษี.........................................บาท/ปี
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4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลกระทบจากการเข้ามาตั้งร้านค้าปลีกสมัยใหม่
4.1 การจ้างงานในชุมชน
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………

4.2 ปัญหาการจราจร
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………….……….…
…………………………………………………………………………………………………………………

4.3 ปัญหาขยะ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..….…………….…
…………………………………………………………………………………………………………………

4.4 ปัญหามลภาวะทางเสี ยง
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...….…
…………………………………………………………………………………………………………………

4.5 การเพิ่มขึ้นของจานวนชุมชน และบ้านจัดสรร
………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………….……….
……………………………………………………………………………………………………..…………

ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะkkkkkkkkkkkkkkkkkgglllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
……………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………..………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีส่ ละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล

นางสาวปาณิ ชา เทพทาพันธุ์

วัน เดือน ปี เกิด

10 มีนาคม 2526

ประวัติการศึกษา

สาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนพะเยาพิทยาคม
ปี การศึกษา 2544
สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี การศึกษา 2549

ประวัติการทางาน

เจ้าหน้าที่บริ หารงานเรื อ ท่าเรื อแหลมฉบัง
เจ้าหน้าที่การเงิน มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี

