
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานวิเทศสัมพันธ  

รอบท่ี 1 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ตามหนังสือ ศธ 0529.5.1/ว 328  ลงวันที ่21  มีนาคม พ.ศ. 2562 สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดขอ

ความอนุเคราะหหนวยงานตอบแบบสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานวิเทศสัมพันธ รอบที่ 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือนําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชประกอบการพิจารณาปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานใชประกอบการประเมินคุณภาพการใหบริการของสํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

(บริหารงานดวยหลักธรรมมาภบิาล) ซึ่ง สํานักงานวิเทศสัมพันธ ออกแบบสํารวจเปน 5 ประเด็นหลัก ไดแก  

1. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  

2. ดานการใหบริการของเจาหนาที่  

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

4. ดานคุณภาพการใหบริการ และความเชื่อมั่นตอคุณภาพการใหบริการ 

5. ขอเสนอแนะอื่นๆ  
 

ผลการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานวิเทศสัมพันธ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบท่ี  1 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของ

สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีผูตอบแบบสอบถาม รวม 192 

คน ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน คิดเปนรอยละ 

เพศ   

 ชาย 72 37.50 

 หญิง 120 62.50 

อายุ   

 ชวงอายุระหวาง 19-30 ป 69 35.90 

ชวงอายุระหวาง 31-40 ป 64 33.40 

ชวงอายุระหวาง 41-50 ป 48 25.00 

ชวงอายุระหวาง 51-60 ป 11 5.70 

สถานภาพ   

ผูบริหาร/หัวหนาหนวยงาน 5 2.60 

อาจารย 25 13.00 

บุคลากรสายสนับสนุน 120 62.50 

นักศึกษา 42 21.90 



ขอมูลสวนบุคคล จํานวน คิดเปนรอยละ 

สังกัด   

1) คณะวิศวกรรมศาสตร   14 7.29 

2) คณะเภสัชศาสตร   13 6.77 

3) คณะนิติศาสตร  7 3.65 

4) คณะบริหารศาสตร  16 8.33 

5) คณะเกษตรศาสตร  11 5.73 

6) วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 13 6.77 

7) คณะศิลปศาสตร  6 3.13 

8) คณะวิทยาศาสตร  11 5.73 

9) คณะพยาบาลศาสตร 1 0.52 

10) คณะรัฐศาสตร 5 2.60 

11) คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร 4 2.08 

12) สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน 7 3.65 

13) โรงพิมพ  5 2.60 

14) สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย  2 1.04 

15) สํานักวิทยบริการ  4 2.08 

16) สํานักงานอธิการบดี  73 38.02 

 

หัวขอการขอใชบริการ เรียงจากมากไปนอย 

หัวขอ จํานวน 

(คร้ัง) 

คิดเปน

รอยละ 

คาเฉลี่ย 

1) บุคลากรที่ใหบริการของหนวยงาน แตงกายสุขภาพ วางตัวเรยีบรอย พูดจาสุภาพ 

อัธยาศัยดี และกระตือรือรนในการใหบริการ 

188 97.91 4.09 

2) การแปลเอกสารราชการเปนภาษาอังกฤษ ไดรับความสะดวก รวดเร็ว และ

เอกสารมีความถูกตอง เชื่อถือได 

174 90.62 4.07 

3) การใหคําปรึกษาดานการใชภาษาอังกฤษ ไดรับความเชื่อมั่นในขอมูลที่ไดรับ 

และนําไปใชประโยชนไดจริง 

174 90.62 4.01 

4) การขอหนังสือรับรองตัวบุคคลฉบับภาษาอังกฤษ ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

และเอกสารมีความถูกตอง เชื่อถือได 

173 90.10 4.01 



หัวขอ จํานวน 

(คร้ัง) 

คิดเปน

รอยละ 

คาเฉลี่ย 

5) การจัดอบรมการใชภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (เชน TOEIC, TOEFL, 

IELTS, UBU-test เปนตน) 

174 90.62 3.99 

6) การตรวจสอบบทคัดยอฉบับภาษาอังกฤษ  ไดรับความสะดวก รวดเร็ว และ

เอกสารมีความถูกตอง เชื่อถือได 

173 90.10 3.98 

7) บุคลกรที่ใหบริการของหนวยงานตางๆ ใหบริการดวยความรวดเร็ว   

และถูกตองตรงตามคาดหวัง และความตองการของผูใชบริการ 

188 97.91 3.97 

8) การใหบริการรับ-สงเอกสารแจงเวียนหนังสือของ 

มหาวิทยาลัย มีความรวดเร็วทันเวลา ถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ 

186 96.87 3.97 

9) การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและกิจกรรมความรวมมือฯ  

ที่เก่ียวของ 

180 93.75 3.97 

10) หนวยงานที่ใหบริการ มีการประกาศ/แจงข้ันตอน/กระบวนการ ใหบริการ

ตามจุดบริการและผานชองทางสื่อสารตางๆ 

186 96.87 3.95 

11) ผูรับบริการสามารถใชบริการผานระบบอินเตอรเน็ตนอกเหนือจากจุด

ใหบริการ และติดตอกับหนวยงานบริการไดหลากหลายชองทาง เชน 

โทรศพัท E-mail  สื่อสังคมออนไลน 

188 97.91 3.92 

12) หนวยงานที่ใหบริการ มีเครื่องมือและอุปกรณในการใหบริการอยางเพียงพอ 

ทันสมัย สามารถใหบริการภายในเวลาที่เหมาะสมตามความ  ตองการของ

ผูใชบริการ 

184 95.83 3.92 

13) สถานที่ใหบริการของหนวยงาน มีที่พักสําหรับผูมาติดตอ มีความ  สะอาด

และเปนระเบียบ 

173 90.10 3.91 

14) การใหบริการขอมูลขาวสารทางเว็บไซตมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) 

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

186 96.87 3.91 

15) การจัดกิจกรรมสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ UBU Eng-Minute และ English 

Corner 

101 52.60 3.90 

16) การสื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเปนภาษาอังกฤษ (วีดีทัศนแนะนํา

มหาวิทยาลัย และแผนพับประชาสัมพันธ เปนภาษาอังกฤษ) 

182 94.79 3.90 

17) การขอมูลขาวสารทางเว็บไซตสํานักงานวิเทศสัมพันธ 

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

186 96.87 3.87 

18) การขอมูลขาวสารทางสื่อสังคมออนไลน Facebook: UBU.Inter 

 

185 96.35 3.87 



หัวขอ จํานวน 

(คร้ัง) 

คิดเปน

รอยละ 

คาเฉลี่ย 

19) หนวยงานที่ใหบริการ มีการเผยแพรขอมูลการดําเนินงานดานบริการ และมี

ชองทางรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ เชน สายตรงผูบริหารทุกระดับ 

กลองรับความคิดเห็น โทรศัพทแจงรองเรียน ฯลฯ 

185 96.35 3.83 

 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.94) คะแนน ความพึงพอใจ

สูงสุดคือ ดานคุณภาพการใหบริการ และความเชื่อมั่นตอคุณภาพการใหบริการ   (คาเฉลี่ย 4.20) รองลงมาคือ

ดานดานการใหบริการของเจาหนาที่ (คาเฉลี่ย 4.03) ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ (คาเฉลี่ย 3.93) 

และดานสิ่งอํานวยความสะดวก (คาเฉลี่ย 3.91) ตามลําดับโดยมีผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอการ

ใหบริการในแตละดานและแยกเปนรายขอดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงานวิเทศสัมพันธ 

คุณภาพ/คุณลักษณะการใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 3.93 มาก 

1.1 หนวยงานที่ใหบริการ มีการประกาศ/แจงข้ันตอน/กระบวนการ  

ใหบริการตามจุดบริการและผานชองทางสื่อสารตางๆ  3.95 มาก 

1.2 ผูรับบริการสามารถใชบริการผานระบบอินเตอรเน็ตนอกเหนือจากจุด 

ใหบริการ และติดตอกับหนวยงานบริการไดหลากหลายชองทาง เชน 

โทรศพัท E-mail  สื่อสังคมออนไลน 3.92 มาก 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาที่ 4.03 มาก 

2.1 บุคลกรที่ใหบริการของหนวยงาน แตงกายสุภาพ วางตัวเรียบรอย          

     พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี และกระตือรือรนในการใหบริการ 

4.09 มาก 

2.2 บุคลกรที่ใหบริการของหนวยงาน ใหบริการดวยความรวดเร็ว   

      และถูกตองตรงตามคาดหวัง และความตองการของผูใชบริการ  

3.97 มาก 

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.91 มาก 

3.1 สถานที่ใหบริการของหนวยงาน มีที่พักสําหรับผูมาติดตอ มีความ   

     สะอาดและเปนระเบียบ  

3.91 มาก 

4. คุณภาพการใหบริการ และความเชื่อม่ันตอคุณภาพการใหบริการ  4.20 มาก 

4.1 หนวยงานที่ใหบริการ มีเครื่องมือและอุปกรณในการใหบริการอยาง 

      เพียงพอ ทันสมัย สามารถใหบริการภายในเวลาที่เหมาะสมตามความ    

      ตองการของผูใชบริการ 

3.92 มาก 

4.2 การใหบริการรับ-สงเอกสารแจงเวียนหนังสือของ 3.97 มาก 



คุณภาพ/คุณลักษณะการใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย ความหมาย 

     มหาวิทยาลัย มีความรวดเร็วทันเวลา ถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ 

4.3 การใหบริการตรวจสอบบทคดัยอฉบับภาษาอังกฤษ   

     ไดรับความสะดวก รวดเร็ว และเอกสารมีความถูกตอง เชื่อถือได  

3.98 มาก 

4.4 การขอหนังสือรับรองตัวบุคคลฉบับภาษาอังกฤษ  

     ไดรับความสะดวก รวดเร็ว และเอกสารมีความถูกตอง เชื่อถือได  

4.01 มาก 

4.5 การแปลเอกสารราชการเปนภาษาอังกฤษ  

     ไดรับความสะดวก รวดเร็ว และเอกสารมีความถูกตอง เชื่อถือได  

4.07 มาก 

4.6 การใหคําปรึกษาดานการใชภาษาอังกฤษ  

     ไดรับความเชื่อมั่นในขอมูลที่ไดรับ และนําไปใชประโยชนไดจริง  

4.01 มาก 

4.7 การจัดกิจกรรมสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ UBU Eng-Minute และ  

      English Corner  

3.90 มาก  

4.8 การจัดอบรมการใชภาษาอังกฤษตาม 

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

3.99 มาก 

4.9 การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและกิจกรรมความรวมมือฯ  

     ท่ีเก่ียวของ  

3.97 มาก 

4.10 การสื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเปนภาษาอังกฤษ (วีดีทัศนแนะนํา 

       มหาวิทยาลัย และแผนพับประชาสัมพันธ เปนภาษาอังกฤษ) 

3.90 มาก 

4.11 การใหบริการขอมูลขาวสารทางเว็บไซตมหาวิทยาลัย  

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

3.91 มาก 

4.12 การขอมูลขาวสารทางเว็บไซตสํานักงานวิเทศสัมพันธ  

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

3.87 มาก 

4.12 การขอมูลขาวสารทางสื่อสังคมออนไลน  

       Facebook: UBU.Inter 

3.87 มาก 

4.13 หนวยงานที่ใหบริการ มีการเผยแพรขอมูลการดําเนินงานดานบริการ  

       และมีชองทางรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ เชน สายตรงผู 

       บริหารทุกระดับ กลองรับความคิดเห็น โทรศัพทแจงรองเรียน ฯลฯ 

 

 

 

3.83 มาก 

5. ขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่ทานตองการใหหนวยงานในสํานักงานอธิการบด ี

พัฒนาปรับปรุงการบริการ  
  



คุณภาพ/คุณลักษณะการใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. ควรจัดทําลิงคเว็บไซตภาษาอังกฤษกับคณะ 

2. ควรจัดหาแหลงทุนท่ีนักศึกษาทุกคณะสามารถเขาถึงไดและสมัครได 

3. ควรจัดทําและพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศ 

แบบออนไลน โดยเริ่มจากทักษะพ้ืนฐานเบ้ืองตน  

4. ควรมีการดําเนินการเชิงรุกเพื่อกระตุนใหบุคลากร นักศึกษา เขาถึง

การใชประโยชนในปริมาณที่มากขึ้น อาจใชสื่อที่มีหลายชองทางหรือ

การประกวด การแขงขันที่สรางความตื่นตัวกับทุกฝาย 

5. นอกจากการกอบรมแลว ควรหาแหลงการจัดสอบตางๆ เพื่อหา

รายไดเชน UBU-Test ระดับบัณฑติศึกษา 

6. เสนอใหลดขั้นตอนในการติดตอประสานงาน เพ่ือเพ่ิมความเขาถึง

หนวยงานของทาน และลดภาระงานของเจาหนาที่ในการทําเอกสาร

หนังสือราชการ บันทึกขอตกความ ถึงหนวยงานของทาน เชน การ

ทําหนังสือเพื่อขอตรวจภาษาบทความวิชาการ การติดตอควร

ดําเนินการ 2 ฝาย คือ ผูใหบริการ และผูรับบริการ การเพ่ิมภาระ

งานใหบุคคลที่ 3 ในการดําเนินการเรื่องเอกสาร หรือหัวหนางานที่

ตองลงนาม จะทําใหเพ่ิมข้ันตอนในการเขาถึงหนวยงานของทาน 

เสนอใหหาชองทางอ่ืนในกรบันทึกภาระงานในหนวยงานของทาน 

เชน การกรอกคําขอรับบริการ หรือสงเอกสารออนไลน โดยมี

หลักฐานในระบบเครือขาย หรือแนวทางอื่นๆ 

7. แบบประเมิน คําถามยาวเกินไป เสนอใหลดจํานวนคําถาม และ

ความยาว และหากไมเคยไดรับบริการจากหนวยงานของทานครบ

ทุกหัวขอจะไมสามารถไดรับการประเมินตามจริง 

8. ชื่นชมบริการงานและการทํางานของบุคลากรในสํานักงาน 

9. เจาหนาที่มีจิตรบริการ หาไดยากในหนวยงานราชการ สุภาพ และ

ใสใจขยันมาก และมีความสามารถ เปนหนวยงานท่ีสมควรไดรับการ

ชมเชยจากผูบริหารมากที่สุดจากปริมาณงานและคุณภาพงานที่ทํา 

จากใจผูเคยรวมงานใชบริการ 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


