รายงานฉบั บสมบู ร ณ์ การจัดทาดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในย่านการค้าของ SMEs

แบบสอบถาม

สถานภาพในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร
ชื่อผู้ให้ข้อมูล………………………………………………………ตำแหน่ง………………………………………………………(กรุณำแนบนำมบัตร)
ชื่อร้ำนค้ำ/ องค์กร……………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
ประเภทสินค้ำหลักที่ขำย …………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตำแหน่งที่ตั้งกิจกำร……………………………………………………เบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในกำรติดต่อ………………………………………………

ส่วนที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่ร อดในการดาเนิ นธุร กิจของผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร

ประเด็นที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจของท่าน
เช่น

ความมากน้อยในการส่งผล ต่อความอยู่รอดในการดาเนิน ธุรกิจของ
ท่าน ในย่านจตุจักร
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10
ปานกลาง
น้อยสุด
มากสุด

1. ประสบการณ์หรือความยาวนานของผู้ค้า ในการ
ทาธุรกิจในย่านการค้าจตุจักร
2. อายุของเจ้าของกิจการ
3. มูลค่าทุนหมุนเวียน ในการดาเนินกิจการ
4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร
5. อัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิต
6. % ของกาไรสุทธิ ที่ได้จากการขายต่อเดือน
7. % ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวไทยขาจรในแต่
ละเดือน
8. % ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติประเภท
นักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน
9. % ยอดขาย จากลูกค้าประเภทขายส่ง
10. % ยอดขาย จากการขายประเภทส่งออก
11. จานวนวัน ที่สามารถขายสินค้าได้ต่อเดือน
12. จานวนชั่วโมงที่สามารถเปิดทาการค้าขายได้ใน
แต่ละวัน
13. จานวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน
14. จานวนที่จอดรถที่จัดให้สาหรับลูกค้า
สานั ก งานส่ ง เสริ มวิ ส าหกิ จ ขนา ด กล างแ ละ ขนา ดย่ อ ม
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รายงานฉบั บสมบู ร ณ์ การจัดทาดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในย่านการค้าของ SMEs

ประเด็นที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจของท่าน
เช่น

ความมากน้อยในการส่งผล ต่อความอยู่รอดในการดาเนิน ธุรกิจ
ของท่าน ในย่านจตุจักร
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10
ปานกลาง
น้อยสุด
มากสุด

15. จานวนห้องน้าที่ให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการใน
ย่านการค้าจตุจักร
16. จานวนร้านอาหารที่ให้บริการแก่ลูกค้าในย่าน
การค้าจตุจักร
17. ค่าจ้างแรงงานรายวัน
18. ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน
19. ค่าเช่าแผงค้าต่อเดือน
20. ค่าไฟฟ้าต่อเดือน
21. ค่าขนส่งต่อเดือน
22. ค่าบารุงอื่นๆ เช่น ค่าภาษีโรงเรือน ค่าเก็บขยะ
หรืออื่นๆ
23. ประสบการณ์ของผู้บริหารย่านการค้าจตุจักร
24. ช่วงระยะเวลาของสัญญาการเช่าพื้นที่
25. การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมย่านการค้าจตุจักร
ของภาครัฐ
26. สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
27. อื่นๆ...............................................
28. อื่นๆ...............................................
29. อื่นๆ...............................................
30. อื่นๆ...............................................
ปัญหาหลักที่อยากให้ภาครัฐช่วยแก้ไขเป็นการเร่งด่วน ในการทาธุรกิจในย่านจตุจักร คือ……………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

สานั ก งานส่ ง เสริ มวิ ส าหกิ จ ขนา ด กล างแ ละ ขนา ดย่ อ ม
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รายงานฉบั บสมบู ร ณ์ การจัดทาดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในย่านการค้าของ SMEs

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมั่นในการดาเนินธุรกิจของ ผู้ประกอบการในย่านการค้าจตุจักร
1) กรุณาให้ความคิดเห็นด้านความเชื่อมั่นในการดาเนินธุรกิจในไตรมาสปัจจุบัน และคาดการณ์ไตรมาสต่อไป
(กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ในช่องที่ท่านเลือก)
ความเชื่อมั่นในการดาเนินธุรกิจไตรมาส การคาดการณ์ความเชื่อมั่นในการดาเนิน
ประเด็น
ปัจจุบันเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
ธุรกิจ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า
ความเชื่อมั่นในการดาเนินธุรกิจ
เพิ่มขึ้น เท่าเดิม
ลดลง
เพิ่มขึ้น
เท่าเดิม
ลดลง
1. ต้นทุนสินค้าที่นามาจาหน่าย













2. ต้นทุนผันแปรต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าน้าประปา
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์
3. ค่าจ้างแรงงาน และค่าจ้างพนักงาน

























4. เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ













5. ยอดขาย













6. อัตรากาไร













7. ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า













8. การแข่งขันกับรายอื่นๆในตลาด













9. ความต้องการของตลาดต่อสินค้าในกลุ่มของท่าน













10. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม













11. นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ













12. ภาวะการเมืองของประเทศ













13. สรุปภาพรวมความเชื่อมั่นในการดาเนินธุรกิจ
ของท่าน













สานั ก งานส่ ง เสริ มวิ ส าหกิ จ ขนา ด กล างแ ละ ขนา ดย่ อ ม
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รายงานฉบั บสมบู ร ณ์ การจัดทาดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในย่านการค้าของ SMEs

2) ท่านช่วยประเมินว่า สถานะภาพในการดาเนินกิจ การของท่ าน ณ. ปัจจุบัน มีระดับการอยู่รอด ในข้อใด ต่อไปนี้
( ) อยู่รอดได้แบบมั่นคงดี หรือ แข็งแรงดี (มีกาไรสุทธิมากกว่า 15% ขึ้นไป หรือ =………………………%)
( ) อยู่รอดได้แบบปกติ หรือพออยู่ตัว
(มีกาไรสุทธิประมาณ
11-15% หรือ =………………………% )
( ) พออยู่ได้แบบพอดีๆ หรือ พอมีกาไรบ้าง ไม่ขาดทุน (มีกาไรสุทธิประมาณ 8-10% หรือ =………………………%)
( ) ค่อนข้างแย่ แทบอยู่ไม่รอด แต่พอมีเงินหมุนไปได้ (มีกาไรสุทธิประมาณ 5-7% หรือ =………………………%)
( ) แย่มาก อยู่ไม่รอด ขาดทุน ไม่มีเงินหมุน (มีกาไรสุทธิประมาณต่ากว่า 5% หรือ =………………………%)
3) ปัญหา อุปสรรค หลักๆ ในการดาเนนนนกนกการออท่าาน ใน่างท 3 เนดือน่ี่ผาานมานี้ คือ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) งนธีการแก้ไอปัญหาออทกนกการ่าานใน่างท 3 เนดือน ่ี่ผาานมานี้ คือ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) อ้อเนสนอแนะ่ี่ต้อทการให้ภาครัฐแก้ไอปัญหา และสาทเนสรนมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในยาานการค้ากตุกักร ในระยะสั้น คือ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

สานั ก งานส่ ง เสริ มวิ ส าหกิ จ ขนา ด กล างแ ละ ขนา ดย่ อ ม
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