ภาคผนวก
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เลขที่แบบสอบถาม….......

แบบสอบถาม
เรื่อง ความคาดหวังของร้านค้าปลีกในเขตบางขุนเทียนต่อบริ การของผูแ้ ทนจาหน่ายนมพาสเจอร์ ไรซ์
คาชี้แจงเกีย่ วกับแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขา
บริ ห ารธุ ร กิ จ (ส าหรั บ ผูบ้ ริ ห าร) คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ซึ่ งข้อ มู ล ที่ ไ ด้จาก
แบบสอบถามชุ ดนี้ จะใช้เพื่อการศึกษา โดยจะนาไปวิเคราะห์และเสนอในลักษณะภาพรวม และใช้
เพื่อเป็ นประโยชน์ในการศึกษาเชิงวิชาการเท่านั้น
ทั้งนี้ ผูศ้ ึกษาจึ งขอความกรุ ณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามชุ ดนี้ ให้ครบทุกข้อและ
ขอขอบคุณที่ได้กรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ ที่น้ ี
แบบสอบถามนีม้ ี 3 ส่ วน ประกอบด้ วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของร้านค้าปลีกในเขตบางขุนเทียนต่อส่ วนประสม
ทางการตลาด
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่มีต่อผูแ้ ทนจาหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์ เป็ นคาถาม
ปลายเปิ ด
คาถามสาหรับ Screen ผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ร้านค้าปลีกของท่านตั้งอยูใ่ นเขตบางขุนเทียนหรื อไม่
[ ]1. ไม่ใช่ (จบการสัมภาษณ์)
[ ]2. ใช่
2. ท่านเป็ นเจ้าของกิจการหรื อเป็ นผูม้ ีอานาจการตัดสิ นใจซื้ อหรื อไม่
[ ]1. ไม่ใช่ (จบการสัมภาษณ์)
[ ]2. ใช่
3. ร้านค้าปลีกของท่านจาหน่ายนมพาสเจอร์ ไรซ์หรื อไม่
[ ]1. ไม่ได้จาหน่าย (จบการสัมภาษณ์)
[ ]2. จาหน่าย
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม และกิจการ
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่ อง [ ] หรือเติมข้ อความที่ตรงกับความเป็ นจริงของท่าน
มากทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว หรือเติมข้ อความลงในช่ องว่ าง
1) เพศ
[ ]1. ชาย

[ ]2. หญิง

2) อายุ
[ ]1. ไม่เกิน 30 ปี
[ ]2. 30 – 39 ปี
[ ]3. 40-49 ปี
[ ]4. 50 -59 ปี
[ ] 5. 60 ขึ้นไป
3) สถานภาพ
[ ]1. โสด
[ ]2. สมรส
[ ]3. หย่าร้าง / หม้าย
4) ระดับการศึกษา
[ ]1. มัธยมศึกษาตอนต้น
[ ]2. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
[ ]3. ปวส. อนุปริ ญญา
[ ]4. ปริ ญญาตรี
[ ]5. ปริ ญญาโท
[ ]6. สู งกว่าปริ ญญาโท
5) ตาแหน่ งในกิจการ
[ ]1. เจ้าของกิจการ
[ ]2. บุคคลในครอบครัวของเจ้าของกิจการ
[ ]3. หุ น้ ส่ วน
[ ]4. พนักงาน/ลูกจ้าง
[ ]5. อื่นๆ โปรดระบุ...........................................................................................
6) ยอดขายสิ นค้ าทุกชนิดในร้ านค้ าของท่ านโดยเฉลีย่ ต่ อเดือน
[ ]1. ไม่เกิน 70,000 บาท
[ ]2. 70,001-80,000 บาท
[ ]3. 80,001-90,000 บาท
[ ]4. 90,001-100,000 บาท
[ ]5. 100,001 บาทขึ้นไป
7) ยอดขายนมพาสเจอร์ ไรซ์ ทุกยีห่ ้ อในร้ านค้ าของท่านโดยเฉลีย่ ต่ อเดือน
[ ]1. ไม่เกิน 7,000 บาท
[ ]2. 7,001-8,000 บาท
[ ]3. 8,001-9,000 บาท
[ ]4. 9,001-10,000 บาท
[ ]5.10,001 บาทขึ้นไป
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8) ระยะเวลาทีเ่ ปิ ดดาเนินการร้ านค้ าของท่าน
[ ]1. 1- 2 ปี
[ ]2. 3-4 ปี
[ ]3. 5-6 ปี
[ ]4. 7-8 ปี
[ ]5. 9-10 ปี
[ ]6. มากกว่า 10 ปี
9) ร้ านค้ าของท่ านตั้งอยู่บริเวณใด
[ ]1. แหล่งชุมชน
[ ]2. สถานศึกษา
[ ]3. โรงพยาบาล
[ ]4. สถานที่ท่องเที่ยว
[ ]5. ศูนย์การค้า
[ ]6. อื่นๆ โปรดระบุ.....................................
10) นอกเหนือจากนมพาสเจอร์ ไรซ์ ร้ านค้ าของท่านจาหน่ ายสิ นค้ าประเภทใดบ้ าง (เลือกตอบได้
มากกว่า 1 ข้ อ)
[ ]1. อาหารสด
[ ]2. เครื่ องดื่มมีแอลกอฮอล์
[ ]3. อาหารแห้ง
[ ]4. เครื่ องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
[ ]5. ขนมขบเคี้ยว
[ ]6. น้ าดื่ม
[ ]7. ยาและอาหารเสริ ม
[ ]8. นมประเภทอื่น ๆ
[ ]9. อื่นๆ โปรดระบุ...................................
11) ร้ านค้ าของท่านจาหน่ ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ ยหี่ ้ อใดบ้ าง (เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
[ ]1. ดัชมิลล์
[ ]2. ดีไลท์
[ ]3. ยาคูลท์
[ ]4. แอคทิเวีย
[ ]5. บีทาเก้น
[ ]6. เมจิ
[ ]7. โฟร์โมสต์
[ ]8. อื่นๆ โปรดระบุ...............................
12) ร้ านค้ าของท่านจาหน่ ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ ยหี่ ้ อใดมากทีส่ ุ ด
[ ]1. ดัชมิลล์
[ ]2. ดีไลท์
[ ]3. ยาคูลท์
[ ]4. แอคทิเวีย
[ ]5. บีทาเก้น
[ ]6. เมจิ
[ ]7. โฟร์โมสต์
[ ]8. อื่นๆ โปรดระบุ...............................
13) ปริมาณในการสั่ งซื้อนมพาสเจอร์ ไรซ์ ต่อครั้งของท่าน
[ ]1. 12 ขวด
[ ]2. 24 ขวด
[ ]3. 36 ขวด
[ ]4. 48 ขวด
[ ]5. 60 ขวดขึ้นไป
[ ]6. อื่นๆ โปรดระบุ...............................
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14) ความถี่ในการสั่ งซื้อนมพาสเจอร์ ไรซ์ ของท่าน
[ ]1. ทุกวัน
[ ]2. สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
[ ]3. สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
[ ]4. สัปดาห์ละครั้ง
[ ]5. ทุก 2 สัปดาห์
[ ]6. อื่นๆ โปรดระบุ...............................
15) จานวนเงินในการสั่ งซื้อนมพาสเจอร์ ไรซ์ ของท่านแต่ ละครั้ง
[ ]1. ไม่เกิน 100 บาท
[ ]2. 101-200 บาท
[ ]3. 201-300 บาท
[ ]4. 301-400 บาท
[ ]5. 401 บาทขึ้นไป
ส่ วนที่ 2 ความคาดหวังของร้ านค้ าปลีกในเขตบางขุนเทียนต่ อบริการของผู้แทนจาหน่ าย
นมพาสเจอร์ ไรซ์
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  แสดงระดับความคาดหวังของท่านที่มีต่อผูแ้ ทนจาหน่าย
นมพาสเจอร์ ไรซ์
ระดับความคาดหวัง

ส่ วนประสมทางการตลาด
มากทีส่ ุ ด มาก

1. ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
1. ความหลากหลายของรสชาติ
2. มีการพัฒนาสูตรใหม่ ๆ ออกมาตลอด
3. รู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์สวยงาม ทันสมัย
4. รู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการจัดวาง
5. มีฉลากแสดงข้อมูลทางโภชนาการ วันที่ผลิต
วันที่หมดอายุอย่างชัดเจน
6. ผลิตภัณฑ์ผา่ นการรับรองมาตรฐาน
7. ชื่อเสี ยงของตราสิ นค้า
8. ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย

2. ปัจจัยด้ านราคา
1. มีฉลากแสดงราคาขายปลีกชัดเจน
2. ราคาสิ นค้าไม่แพง เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ นค้า
ประเภทเดียวกัน สามารถแข่งขันได้
3. ราคาสิ นค้ามีความคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย
4. มีส่วนลดพิเศษ เมื่อซื้ อตามเงื่อนไข
5. ความถูกต้องในการคิดราคาสิ นค้า
6. ระยะเวลาการให้เครดิต
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ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ระดับความคาดหวัง

ส่ วนประสมทางการตลาด

มากทีส่ ุ ด มาก

3. ปัจจัยด้ านการจัดจาหน่ าย
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของผูแ้ ทนจาหน่ายได้ง่าย
การติดต่อสัง่ ซื้ อสิ นค้าสะดวก
ขั้นตอนการสัง่ ซื้ อสิ นค้าไม่ยงุ่ ยาก
มีปริ มาณสิ นค้าเพียงพอต่อความต้องการซื้ อของ
ร้านค้า(สิ นค้าไม่ขาดตลาด)
5. ความถูกต้องในการรับคาสัง่ ซื้ อสิ นค้า
6. มีบริ การส่ งสิ นค้าให้ถึงที่
7. ความถูกต้องในการส่ งสิ นค้า
8. ความรวดเร็ วในการจัดส่ งสิ นค้า
9. ความตรงต่อเวลาในการจัดส่ งสิ นค้า
10. มีการรับคืนสิ นค้าหมดอายุ
11. มีการรับคืนสิ นค้าที่ขายไม่ได้
1.
2.
3.
4.

4. ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด
1.
2.
3.
4.

พนักงานขายเอาใจใส่ เยี่ยมเยียนร้านค้าสม่าเสมอ
มีบริ การจัดโชว์สินค้าภายในร้าน
มีบริ การตกแต่งร้านค้าให้ลูกค้าฟรี
มีอุปกรณ์ตกแต่งให้ร้านค้าฟรี เช่น ร่ ม แบนเนอร์
สติ๊กเกอร์
5. มีตเู ้ ย็นสาหรับแช่นมพาสเจอร์ไรซ์ให้ร้านค้ายืม
6. การจัดอบรมเทคนิคการตกแต่งร้านค้า
7. การจัดอบรมความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์
8. การจัดอบรมเทคนิคการขายสิ นค้า ให้แก่ร้านค้า
9. มีสินค้าแถมฟรี ให้ร้านค้า
10. มีรางวัลพิเศษให้ร้านค้าเมื่อทายอดขายได้ตามที่
กาหนด
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ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ระดับความคาดหวัง

ส่ วนประสมทางการตลาด

มากทีส่ ุ ด มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

4. ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด (ต่อ)
11. การส่ งเสริ มการขายไปยังผูบ้ ริ โภค เช่น ของแถม
คะแนนแลกของรางวัล หรื อชิงโชค เพื่อกระตุน้
ยอดขาย
12. มีการจัดกิจกรรมแจกสิ นค้าให้ผบู ้ ริ โภคทดลอง
ชิม
13. มีการแจกเอกสารแนะนาข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์
สิ นค้า
14. การโฆษณาผ่านสื่ อ โทรทัศน์ วิทยุ เพื่อสร้าง
การรู ้จกั ในกลุ่มผูบ้ ริ โภค
15. การใช้ดารา นักร้อง หรื อผูม้ ีชื่อเสี ยงเป็ น
พรี เซ็นเตอร์
16. มีการจัดกิจกรรม เหตุการณ์พิเศษในท้องที่ เช่น
คอนเสิ ร์ต กีฬา การประกวด
17. มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับข้ อเสนอแนะต่ อผู้แทนจาหน่ ายนมพาสเจอร์ ไรซ์
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุ ณาเสี ยสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
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ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่อ – นามสกุล

นายสมชัย รัตน์ปิยะภาภรณ์

วัน เดือน ปี เกิด

30 ตุลาคม 2497

ประวัติการศึกษา

สาเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยพณิ ชยการพระนคร ปี การศึกษา 2514
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ
(การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ธนบุรี ปี การศึกษา 2552

ประสบการณ์ การทางาน

พ.ศ. 2515-2528 พนักงานขาย บริ ษทั อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์
(ประเทศไทย) จากัด
พ.ศ. 2528-2542 ผูจ้ ดั การสาขา บริ ษทั อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์
(ประเทศไทย) จากัด
พ.ศ. 2542-2552 ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย บริ ษทั บริ ษทั อายิโนะโมะโต๊ะ
เซลส์ (ประเทศไทย) จากัด
พ.ศ. 2552- ปั จจุบนั หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การห้างหุ น้ ส่ วนจากัดรัตน์ปิยะ
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