แบบสํารวจความคิดเห็น
หน่วยพัฒนาธุรกิจ (BDU) คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บริ ษัท อัซ ไซแอนซ์ จํากัด (AZ Science Co.,Ltd.) บริ ษัทตัวแทนจัดจําหน่าย
สารเคมี เครื่ องมื อวิเคราะห์ และอุปกรณ์ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ ทุกชนิด (ที่ เปิ ดดําเนินกิ จการมาแล้ วมากกว่า 41 ปี ในประเทศญี่ ปุ่น) และ
ปั จจุบนั ได้ มีสาขาในเมืองไทยแล้ วในนาม อัซ ไซแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
เนื่องจากทางบริ ษัทได้ มีแผนดําเนินโครงการที่จะขอจัดตั ้ง ร้ านอุปกรณ์เคมีภณ
ั ฑ์ (chemical shop) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อ
ต้ องการที่จะอํานวยความสะดวก ต่อคณะอาจารย์ และนักวิจัยทุกท่านในเรื่ องของการจัดซื ้อ จัดหาสินค้ าประเภทสารเคมี ภัณ ฑ์เครื่ องมื อ
วิเคราะห์ และอุปกรณ์ทางด้ านวิทยาศาสตร์ ให้ ได้ รับความสะดวก รวดเร็ว และราคาที่ยอ่ มเยาที่สดุ เท่าที่จะสามารถทําได้ เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของทุกท่านที่จะมาใช้ บริ การ
หน่วยพัฒนาธุรกิจ (BDU) ขอความร่วมมือทุกท่านในการทําแบบสอบถามข้ างล่างต่อไปนี ้ เพื่อที่ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เหล่านี ้จะได้
ถูกนําไปใช้ ประโยชน์ในการจัดเตรี ยมสินค้ า และการบริ การให้ ได้ ตรงความต้ องการของผู้ใช้ ให้ ได้ มากที่สดุ โดยข้ อมูลที่ทา่ นกรุณาตอบมาทั ้งสิ ้น
นี ้ ทางบริ ษัทจะเก็บเป็ นความลับอย่างดีที่สดุ ไม่กระทําการแพร่ งพรายต่อบุคคลภายนอก อย่างเด็ดขาด ซึง่ ขอให้ มนั่ ใจได้ วา่ จะไม่สง่ ผลกระทบ
ใดๆต่อท่านในภายหลัง
คําแนะนํา: กรุ ณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตัวเลือก ที่ตรงกับคําตอบ และความคิดเห็นของท่ าน มากที่สุด
1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรถ้ ามี Chemical Shop ให้ บริ การสินค้ าประเภทวัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ภายในคณะวิทยาศาสตร์
 เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
 เห็นด้ วย
 เฉยๆ (ไม่มีความคิดเห็น)
 ไม่เห็นด้ วย
 ไม่สมควรอย่างยิ่ง
ความคิดเห็นเพิม่ เติม......................................................................................................................................................................
2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรถ้ ามีบริ ษัทเอกชน เข้ ามาใช้ สถานที่ร่วมทํางานวิจยั กับนักวิจยั ภายในคณะวิทยาศาสตร์
 สนับสนุนอย่างยิ่ง  เห็นด้ วยไม่ขด
ั ข้ อง  ไม่มีความคิดเห็น
 ไม่เห็นด้ วย
 ไม่สมควรอย่างยิ่ง
ความคิดเห็นเพิม่ เติม......................................................................................................................................................................
3. งานด้ านวิจยั ของท่านนันเกี
้ ่ยวกับสาขาทางด้ านใด
 Pharmacological  Cell engineering  Protein
 Genetic
 Pathology  Drug discovery
 Regeneration
 Food&Nutrient  Microorganism  Nucleic Acid  Clinical pathology  Culture
 Plant
 Pesticide
 Synthetic
 Substance evaluation
 อื่นๆ (________________________________________)

4. กรุณาช่วยบอก ผลิตภัณฑ์ใดของท่านที่มีการสัง่ ซื ้อใช้ บอ่ ยที่สดุ
แบรนด์ ผผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ปริมาณ/เดือน

ราคา

ผู้ขายสินค้ า

ราคา

หมายเหตุ






5. ผลิตภัณฑ์ใดที่ทา่ นคิดว่าถ้ ามีการทําสต๊ อกไว้ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ท่านมากที่สดุ
แบรนด์ ผผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ปริมาณ/เดือน






มีต่อด้ านหลัง

6. ปกติแล้ วท่านเป็ นผู้สงั่ สินค้ าเองหรื อไม่
 ตนเอง
 บุคคลอื่น (_______________________________________)
7. ปั จจัยที่มีความสําคัญต่อการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ของท่าน โปรดให้ คะแนนเรี ยงลําดับความสําคัญจากมากไปหาน้ อย โดย เลข 1 คือให้
ความสําคัญมากที่สดุ และ2,3,4,5…..คือให้ ความสําคัญน้ อยลงไปตามลําดับ
 คุณภาพ
 แบรน์สน
ิ ค้ า  การบริการ
 ราคา
 ความรวดเร็ วในการได้ รับสินค้ า
 โปรโมชัน
่
 อื่นๆ_______________________________________________
8. งบประมาณในการวิจยั ทังปี
้ ของท่านโดยประมาณแล้ ว อยูท่ ี่ประมาณเท่าไหร่
 ตํ่ากว่า 100,000 บาท
 100,000-300,000 บาท
 300,000-500,000 บาท
 500,000-1,000,000 บาท
 1,000,000-3,000,000 บาท
 มากกว่า 3,000,000 บาท
9. จากข้ อที่8 ในงบประมาณของท่านนี ้ ท่านสามารถนํามาใช้ จา่ ยซื ้อสารเคมี หรื ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ได้ อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่
 ตํ่ากว่า 100,000 บาท
 100,000-300,000 บาท
 300,000-500,000 บาท
 500,000-1,000,000 บาท
 1,000,000-3,000,000 บาท
 มากกว่า 3,000,000 บาท
10. และงบประมาณที่สามารถจัดซื ้อเครื่ องมือวิเคราะห์ วิจยั ได้ อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่
 ตํ่ากว่า 100,000 บาท
 100,000-300,000 บาท
 300,000-500,000 บาท
 500,000-1,000,000 บาท
 1,000,000-3,000,000 บาท
 มากกว่า 3,000,000 บาท
11. ปกติแล้ วท่านมักจะชําระเงินสินค้ าโดยวิธีใด
 เครดิต-สินเชื่อ
 โอนเงิน
 จ่ายทันที
 เงินสด
 อื่นๆ______________________
 เรี ยกเก็บเงิน
 เช็ดเงินสด
12. ท่านมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ญี่ปนหรื
ุ่ อไม่
 สนใจมาก
 สนใจ
 เฉยๆ
 ไม่สนใจ
®
13. ท่านรู้จกั สารเคมีภณ
ั ฑ์แบรนด์ Wako หรื อไม่
 รู้ จก
ั เป็ นอย่างดี
 รู้ จก
ั
 พอทราบ
 ไม่ร้ ู จก
ั เลย
14. นอกเหนือจากสารเคมีแบรนด์ Wako แล้ ว ท่านมีความสนใจในสารเคมีแบรนด์อื่นหรื อไม่
 MERCK
 TAKARA

 SIGMA
 KANTO

 Fisher Scientific
 J.T.BAKER

 Thermo scientific
 Life Technology

 BIORAD
 LABSCAN

 Qiagen
 Geneaid

 อื่นๆ_______________________________________________!!

15. ความคาดหวังกับร้ านอุปกรณ์เคมีภณ
ั ฑ์ (chemical shop) ท่านมีความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมหรื อไม่
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

16. ถ้ าจะกรุณา ขอทราบชื่อของท่านและ สังกัดงานของท่าน ด้ วยจักขอขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ
ชื่อ____________________________________________________________________________________________________________
ตําแหน่ง_______________________________________________________________________________________________________
สังกัด__________________________________________________________________________________________________________
หมายเหตุ : กรุ ณาส่ งกลับมายังหน่ วยพัฒนาธุรกิจ (BDU) ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2557

**ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่กรุณาให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครัง้ นี ้**

