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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่องการส ารวจความต้องการเพื่อรับบริการทางวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

--------------------------------------------------- 
ตอนที่ 1     ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดท าเครื่องหมาย √  ลงใน        
                ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด) 

1. เพศ 
  ชาย             หญิง 

2. อายุ 
    อายุ  21-30  ปี         อายุ 31 – 40 ปี            อายุ 41 – 50 ปี 
    อายุ 51 – 60 ปี       มากกว่า 60 ปี 

3. ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษา                            มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)/ปวช.    อนุปริญญา/ปวส   
   ปริญญาตรี                 ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก                         อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………….. 

4. อาชีพ 
   นักเรียน/นักศึกษา                 แม่บ้าน 
   ข้าราชการ                           พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
   ธุรกิจส่วนตัว       ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท   
   เกษตรกร                 รับจ้างทั่วไป 
   อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................................              

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
   ต่ ากว่า 10,000  บาท                 10,000 – 20,000  บาท 
   20,001 – 30,000  บาท    มากกว่า 30,000  บาท  
 
 
 

ตอนที่ 2   ความคิดเห็นต่อการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
             (โปรดท าเครื่องหมาย √  ลงใน      ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด) 

1. ท่านเคยรับบริการทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หรือไม่ 
  เคย                  ไม่เคย 
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2. ท่านทราบข่าวสารการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จากแหล่ง 
    ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   สื่อสิ่งพิมพ์/ใบปลิว/ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์       เพ่ือน/บุคคลที่รู้จักแนะน า 
   หนังสือราชการผ่านหน่วยงานต้นสังกัด        อินเทอร์เน็ต 
   ไม่เคยทราบข่าวสาร               วิทยุ 
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................................................        

3. หากท่านได้รับบริการทางวิชาการ ท่านคาดหวังที่จะได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วม
โครงการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   เพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์                 ช่วยเพิ่มผลผลิต/เพิ่มรายได้/ลดรายจ่าย 
   เพ่ิมพูนความรู้และทักษะทางการวิจัย       เพ่ิมพูนความรู้และทักษะทางวิชาการ 
   มีแนวทางสร้างอาชีพเสริม/อาชีพใหม่          แก้ไขปัญหาส่วนตัว/ท้องถิ่น/ชุมชน 

           อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................................................        
4. หากท่านได้รับบริการทางวิชาการ ท่านคิดว่าจะน าความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อในด้านใด 
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่        เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้/เผยแพร่ต่อ 
   ให้ค าปรึกษา/ให้บริการ      อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................. 

5. ท่านคิดว่าควรมีการพัฒนาและการฝึกอบรมคนในชุมชนหรือไม่ 
   ควรพัฒนามาก            ควรพัฒนา 
   ไม่ควรพัฒนา   

ตอนที่ 3 ความต้องการขอรับบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
            (โปรดท าเครื่องหมาย √  ลงใน      ทีต่รงกับความต้องการของท่านมากที่สุด)      

1. ท่านต้องการพัฒนาและการฝึกอบรมหรือไม่ 
   ต้องการมาก             ต้องการ 
   ไม่ต้องการ  

2. ช่วงเวลาที่ท่านต้องการขอรับบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
   วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.          
   วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.30 น. 
   เฉพาะวันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.          
   เฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.30 น. 
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................................................        

3. เดือนที่ท่านต้องการเข้ารับบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
   เดือนมีนาคม – พฤษภาคม     เดือนมิถุนายน - สิงหาคม  
   เดือนกันยายน – พฤศจิกายน                เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ 
   ระบุเดือนที่ท่านสะดวก...................................................................        

      

การส ารวจความต้องการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก มาก ปาน น้อย น้อย
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ที่สุด 
(5) 

 
(4) 

กลาง 
(3) 

 
(2) 

ที่สุด
(1) 

4. ด้านเนื้อหาในการรับบริการทางวิชาการ      
   4.1 ความรู้และทักษะทางวิชาการ      
   4.2 ความรู้และทักษะทางการวิจัย      
   4.3 ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ      
   4.4 ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
5. ด้านรูปแบบในการบริการทางวิชาการ      
   5.1 การฝึกอบรม  สัมมนาหลักสูตรระยะยาว 
        (มากกว่า 5 วัน) 

     

   5.2 การฝึกอบรม  สัมมนาหลักสูตรระยะสั้น 
        (ไม่เกิน 5 วัน) 

     

   5.3 การฝึกอบรม  สัมมนาหลักสูตรระยะเร่งรัด 
        (ไม่เกิน 3 วัน) 

     

   5.4 การให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา      
6. ด้านสถานที่ในการบริการทางวิชาการ      
   6.1 ภายในชุมชน      
   6.2 สถานที่ราชการที่ใกล้กับชุมชน      
   6.3 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์      
   6.4 โรงแรมหรือห้องประชุมสัมมนาที่ใกล้กับชุมชน      
   6.5 ตามท่ีมหาวิทยาจะจัดให้      
 

 

 
 

การส ารวจความต้องการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

7. ด้านหลักสูตรในการบริการทางวิชาการ      
   7.1 การใช้คอมพิวเตอร์เครือข่าย (Internet)      
   7.2 การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์      
   7.3 การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน      
   7.4 การสร้างเว็บไซต์      
   7.5 การพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ      
   7.6 การใช้โปรแกรมเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล      
   7.7 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป      
   7.8 การใช้ระบบสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล      
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   7.9 การซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ/การตรวจเช็คและ 
        ล้างเครื่องปรับอากาศ 

     

   7.10 การซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ไฟฟ้า      
   7.11 การพัฒนาทักษะผู้บริหารเพ่ือการปรับเปลี่ยน 
         องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

     

   7.12 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม      
   7.13 ทักษะการเป็นหัวหน้าที่ดี      
   7.14 การพัฒนาความเป็นผู้น า      
   7.15 การประหยัดพลังงาน      
   7.16 การออกแบบบรรจุภัณฑ์      
 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
.................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
......................................................................................................................................................................  

ขอขอบคุณทุกท่านทีก่รุณาตอบแบบสอบถาม 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์


