
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการ 

ของ สํานักงานวิเทศสมัพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

รอบท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตามบันทึกขอความที่ อว 0604.5.1/ว 875   ลงวันท่ี 19 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 สํานักงานวิเทศ

สัมพันธ ไดขอความอนุเคราะหหนวยงานตอบแบบสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานวิเทศ

สัมพันธ รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือนําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชประกอบการ

พิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานใชประกอบการประเมินคุณภาพการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (บริหารงานดวยหลักธรรมมาภิบาล) ซึ่ง สํานักงานวิเทศสัมพันธ ออกแบบสํารวจ

เปน 5 ประเด็นหลัก ไดแก 1) ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 2) ดานการใหบริการของเจาหนาที่ 3) 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4) ดานคุณภาพการใหบริการและความเชื่อมั่นตอคุณภาพการใหบริการ และ 5) 

ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ

สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีผูตอบแบบสอบถาม รวมท้ังสิ้น

จํานวน 62 คน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน คิดเปนรอยละ 

เพศ   

 ชาย 24 38.94 

 หญิง 38 61.06 

อายุ   

 ชวงอายุระหวาง 19-30 ป 11 43.36 

ชวงอายุระหวาง 31-40 ป 30 27.43 

ชวงอายุระหวาง 41-50 ป 17 23.89 

ชวงอายุระหวาง 51-60 ป 4 5.31 

สถานภาพ   

ผูบริหาร/หัวหนาหนวยงาน 3 1.77 

อาจารย 6 13.27 

บุคลากรสายสนับสนุน 51 56.64 

นักศึกษา 

 

 

2 28.32 



ขอมูลสวนบุคคล จํานวน คิดเปนรอยละ 

สังกัด   

1) คณะวิศวกรรมศาสตร   3 4.84 

2) คณะเภสัชศาสตร   3 4.84 

3) คณะนิติศาสตร  1 1.61 

4) คณะบริหารศาสตร  1 1.61 

5) คณะเกษตรศาสตร  3 4.84 

6) วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 1 1.61 

7) คณะศิลปศาสตร  3 4.84 

8) คณะวิทยาศาสตร  3 4.84 

9) คณะพยาบาลศาสตร 3 4.84 

10) คณะรัฐศาสตร 4 6.45 

11) คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร 3 4.84 

12) สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน 3 4.84 

13) โรงพิมพ  7 11.29 

14) สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย  1 1.61 

15) สํานักวิทยบริการ  1 1.61 

16) สํานักงานอธิการบดี  22 35.48 

 

หัวขอการขอรับบริการ เรียงจากมากไปนอย 

หัวขอการขอรับบริการ จํานวน 

(ครั้ง) 

คิดเปน

รอยละ 

คาเฉลี่ย 

1) บุคลากรที่ใหบริการของหนวยงาน แตงกายสุขภาพ วางตัว

เรียบรอย พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี และกระตือรือรนในการ

ใหบริการ 

62 100 3.97 

2) การแปลเอกสารราชการเปนภาษาอังกฤษ ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว และเอกสารมีความถูกตอง เชื่อถือได 

62 100 3.98 

3) การใหคําปรึกษาดานการใชภาษาอังกฤษ ไดรับความเชื่อมั่นใน

ขอมูลที่ไดรับ และนําไปใชประโยชนไดจริง 

62 100 4.19 

4) การจัดกิจกรรมสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ Eng-Minute และ 

English Corner  

62 100 4.16 

5) การขอหนังสือรับรองตัวบุคคลฉบับภาษาอังกฤษไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว และเอกสารมีความถูกตอง เชื่อถือได  

58 93.54 3.66 



หัวขอการขอรับบริการ จํานวน 

(ครั้ง) 

คิดเปน

รอยละ 

คาเฉลี่ย 

6) บุคลากรที่ใหบริการของหนวยงาน ใหบริการดวยความรวดเร็ว 

และถูกตองตรงตามคาดหวัง และความตองการของผูใชบริการ  

60 96.77 3.92 

7) จัดอบรมการใชภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (เชน TOEIC, 

TOEFL, IELTS, UBU-Test เปนตน)  

60 96.77 3.90 

8) การใหบริการรับ-สงเอกสารแจงเวียนหนังสือของ 

มหาวิทยาลัย มีความรวดเร็วทันเวลา ถูกตองตามระเบียบงาน

สารบรรณ 

58 93.54 3.82 

9) การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและกิจกรรมความ

รวมมือฯ ท่ีเก่ียวของ 

59 95.16 3.89 

10) หนวยงานที่ใหบริการ มีการประกาศ/แจงขั้นตอน/กระบวนการ 

ใหบริการตามจุดบริการและผานชองทางสื่อสารตาง ๆ 

58 93.54 3.82 

11) การใหขอมูลขาวสารทางเว็บไซตมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)  

http://www.english.ubu.ac.th  

58 93.54 3.85 

12) สถานที่ใหบริการของหนวยงาน มีที่พักสําหรับผูมาติดตอ มีความ

สะอาดและเปนระเบียบ 

60 96.77 3.79 

13) ผู รั บบ ริ ก า รสามา รถ ใช บ ริ ก า รผ าน ระบบ อิน เตอร เ น็ ต

นอกเหนือจากจุดใหบริการ และติดตอกับหนวยงานบริการได

หลากหลายชองทาง เชน โทรศัพท E-mail สื่อสังคมออนไลน  

59 95.16 3.90 

14) หนวยงานที่ใหบริการ มีเครื่องมือและอุปกรณในการใหบริการ

อยางเพียงพอ ทันสมัย สามารถใหบริการภายในเวลาที่เหมาะสม

ตามความตองการของผูใชบริการ  

59 95.16 3.87 

15) การตรวจสอบบทคัดยอฉบับภาษาอังกฤษ ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว และเอกสารมีความถูกตองเชื่อถือได  

59 95.16 3.76 

16) การใหขอมูลขาวสารทางเว็บไซตสํานักงานวิ เทศสัมพันธ  

http://www.ubu.ac.th/web/inter 

59 95.16 3.77 

17) การจัดทําสื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเปนภาษาอังกฤษ (วีดี

ทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย และแผนพับประชาสัมพันธเปน

ภาษาอังกฤษ)  

59 95.16 3.82 

18) การขอมูลขาวสารทางสื่อสังคมออนไลน Facebook: UBU.Inter 

 

59 95.16 3.69 



หัวขอการขอรับบริการ จํานวน 

(ครั้ง) 

คิดเปน

รอยละ 

คาเฉลี่ย 

19) หนวยงานที่ใหบริการ มีการเผยแพรขอมูลการดําเนินงานดาน

บริการ และมีชองทางรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ เชน 

สายตรงผูบริหารทุกระดับ กลองรับความคิดเห็น โทรศัพทแจง

รองเรียน ฯลฯ 

59 95.16 3.76 

 

ในภาพรวม ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.18) คะแนน 

ความพึงพอใจสูงสุดคือ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี (คาเฉลี่ย 4.18) รองลงมาคือดานการกระบวนการ 

ขัน้ตอนการใหบริการ (คาเฉลี่ย 3.98) ดานกระบวนการ ขั้นตอนดานคุณภาพการใหบริการและความเชื่อมั่นตอ

คุณภาพการใหบริการ (คาเฉลี่ย 3.83) และดานสิ่งอํานวยความสะดวก (คาเฉลี่ย 3.66) ตามลําดับ โดยมีผล

การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการในแตละดานและแยกเปนรายขอ ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงานวิเทศสัมพันธ 

ประเด็นการใหบริการ ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 3.98 มาก 

1.1 หนวยงานที่ใหบริการ มีการประกาศ/แจงขั้นตอน/กระบวนการ 

ใหบริการตามจุดบริการและผานชองทางสื่อสารตาง ๆ 

3.97 มาก 

1.2 ผูรับบริการสามารถใชบริการผานระบบอินเตอรเน็ตนอกเหนือจากจุด 

ใหบริการ และติดตอกับหนวยงานบริการไดหลากหลายชองทาง เชน 

โทรศพัท E-mail สื่อสังคมออนไลน 

3.98 มาก 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาที ่ 4.18 มาก 

2.1 บุคลากรที่ใหบริการของหนวยงาน แตงกายสุภาพ วางตัวเรียบรอย 

พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี และกระตือรือรนในการใหบริการ 

4.19 มาก 

2.2 บุคลากรที่ใหบริการของหนวยงาน ใหบริการดวยความรวดเร็ว 

และถูกตองตรงตามคาดหวัง และความตองการของผูใชบริการ 

4.16 มาก 

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.66 มาก 

3.1 สถานที่ใหบริการของหนวยงาน มีที่พักสําหรับผูมาติดตอ มีความ 

สะอาดและเปนระเบียบ 

3.66 มาก 

4. ดานคุณภาพการใหบริการและความเชื่อม่ันตอคุณภาพการใหบริการ 3.83 มาก 

4.1 หนวยงานที่ใหบริการ มีเครื่องมือและอุปกรณในการใหบริการอยาง 

เพียงพอ ทันสมัย สามารถใหบริการภายในเวลาที่เหมาะสมตามความ 

ตองการของผูใชบริการ 

 

3.92 มาก 



ประเด็นการใหบริการ ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย ความหมาย 

4.2 การใหบริการรับ-สงเอกสารแจงเวียนหนังสือของ 

มหาวิทยาลัย มีความรวดเร็วทันเวลา ถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ 

3.90 มาก 

4.3 การใหบริการตรวจสอบบทคัดยอฉบับภาษาอังกฤษ 

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว และเอกสารมีความถูกตอง เชื่อถือได 

3.82 มาก 

4.4 การขอหนังสือรับรองตัวบุคคลฉบับภาษาอังกฤษ 

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว และเอกสารมีความถูกตอง เชื่อถือได 

3.89 มาก 

4.5 การแปลเอกสารราชการเปนภาษาอังกฤษ 

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว และเอกสารมีความถูกตอง เชื่อถือได 

3.84 มาก 

4.6 การใหคําปรึกษาดานการใชภาษาอังกฤษ 

ไดรับความเชื่อมั่นในขอมูลที่ไดรับ และนําไปใชประโยชนไดจริง 

3.85 มาก 

4.7 การจัดกิจกรรมสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ UBU Eng-Minute และ 

English Corner 

3.79 มาก 

4.8 การจัดอบรมการใชภาษาอังกฤษตาม 

มาตรฐานสากล (เชน TOEIC, TOEFL, IELTS, UBU-test เปนตน) 

3.90 มาก 

4.9 การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและกิจกรรมความรวมมือ

ที่เก่ียวของ 

3.87 มาก 

4.10 การสื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเปนภาษาอังกฤษ (วีดีทัศนแนะนํา 

มหาวิทยาลัย และแผนพับประชาสัมพันธ เปนภาษาอังกฤษ) 

3.76 มาก 

4.11 การใหบริการขอมูลขาวสารทางเว็บไซตมหาวิทยาลัย 

(ภาษาอังกฤษ) http://www.english.ubu.ac.th/ 

3.77 มาก 

4.12 การขอมูลขาวสารทางเว็บไซตสํานักงานวิเทศสัมพันธ 

http://www.ubu.ac.th/web/inter 

3.82 มาก 

4.13 การขอมูลขาวสารทางสื่อสังคมออนไลน Facebook : UBU.Inter 3.69 มาก 

4.14 หนวยงานที่ใหบริการ มีการเผยแพรขอมูลการดําเนินงานดานบริการ 

และมีชองทางรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ เชน สายตรงผู 

บริหารทุกระดับ กลองรับความคิดเห็น โทรศัพทแจงรองเรียน ฯลฯ 

3.76 มาก 

 

5. ขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่ทานตองการใหหนวยงานในสํานักงานอธิการบด ีพัฒนาปรับปรุงการบริการ 

ใหขอเสนอแนะ 

1. สงเสริมใหบุคลากร/นักศึกษา/อาจารย เขารวมรับการอบรมภาษาอังกฤษ 

ใหความชื่นชม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


