
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการ 

ของ สํานักงานวิเทศสมัพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

รอบท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ตามที่ สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี ไดขอความอนุเคราะหหนวยงานตอบแบบสํารวจ

ความพึงพอใจการใหบริการของสํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 คือ ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2564  - 30 กันยายน 2564) (อางถึง บันทึกขอความที ่อว 0604.5.1/ 

ว 644 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม  พ.ศ. 2564) เพ่ือนําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชประกอบการพิจารณา

ปรับปรุงการปฏิบัติงานใชประกอบการประเมินคุณภาพการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี (บริหารงานดวยหลักธรรมมาภิบาล) ซึ่ง สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี ไดออกแบบ

สํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการตามภาระงาน ไดแก  

1. งานบริหารงานทั่วไป 

2. งานตรวจสอบบทคัดยอ/บทความวิจัย ฉบับภาษาอังกฤษ 

3. การออกหนังสือรับรองตัวบุคคล/ออกหนังสือตรวจสอบคณุวุฒฉิบับภาษาอังกฤษ 

4. การแปลเอกสารราชการเปนภาษาอังกฤษ 

5. งานการศกึษานานาชาติ/ดูแลนักศึกษาชาวตางชาติ 

6. การจัดสอบ/โครงการจัดอบรมเตรียมสอบ (UBU Test/Exit Exam/TOEIC/TOEFL/IELTS) และ

กิจกรรมอ่ืน ๆ ของสํานักงานวิเทศสัมพันธ 

7. การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ สรางเครือขาย และกิจกรรมความรวมมือฯ 

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

9. ขอมูลขาวสารทางเว็บไซตสํานักงานวิเทศสัมพันธ http://ubu.ac.th/web/inter  
 

การวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ดังนี้  

คาเฉลีย่ระหวาง 4.51 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

คาเฉลี่ยระหวาง 3.51 - 4.50 หมายถึง มาก 

คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง  1.51 - 2.50 หมายถึง นอย 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.50 หมายถึง นอยที่สุด 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ

สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ 2 กันยายน 2564 โดยมีผูตอบ

แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้นจํานวน 31 คน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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สรุปขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 
 

 
เพศ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

ชาย 12 38.71 

หญิง 19 61.29 

 
อายุ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

ชวงอายุระหวาง 19-30 ป 6 19.35 

ชวงอายุระหวาง 31-40 ป 14 45.16 

ชวงอายุระหวาง 41-50 ป 7 22.58 

ชวงอายุระหวาง 51-60 ป 4 12.90 
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สถานภาพ จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

ผูบริหาร/หัวหนาหนวยงาน 3 9.68 

อาจารย 1 3.23 

บุคลากรสายสนับสนุน 27 87.10 

นักศึกษา - - 
 

 
สังกัด จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

คณะบริหารศาสตร 3 9.68 

คณะพยาบาลศาสตร 3 9.68 

คณะนิติศาสตร  2 6.45 

คณะเภสัชศาสตร   3 9.68 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 1 3.23 

สํานักวิทยบริการ 2 6.45 
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สังกัด จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

สํานักงานอธิการบด ี 13 41.94 

สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน 3 9.68 

โรงพิมพ 1 3.23 
 

 จากตารางและแผนภาพขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ แสดงใหเห็นวา จากผูตอบแบบสํารวจ

ทั้งสิ้น 31 คน มีผูตอบแบบสํารวจมากที่สุดเปนเพศหญิง (19 คน) คิดเปนรอยละ 61.29 ชวงอายุของผูตอบ

แบบสํารวจมากที่สุดเปนผูที่มีอายุ ระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 45.16 สถานภาพของผูตอบแบบสํารวจ

มากที่สุดเปนบุคลากรสายสนับสนุน (27 คน) คิดเปนรอยละ 87.10 ทั้งนี้ สังกัดของผูตอบแบบสํารวจมากที่สุด

มาจากสํานักงานอธิการบดี (13 คน) คิดเปนรอยละ 41.94 

 

จํานวนผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการตามภาระงาน 

 
ภาระงาน จํานวน 

(คน) 

คิดเปนรอยละ 

1. งานบริหารงานทั่วไป 18 62.06 

2. การตรวจสอบบทคัดยอ/บทความวิจัย ฉบับภาษาอังกฤษ 3 10.34 

3. การออกหนังสือรับรองตัวบุคคล/ออกหนังสือตรวจสอบคุณวุฒิ

ฉบับภาษาอังกฤษ 

3 10.34 

4. การแปลเอกสารราชการเปนภาษาอังกฤษ 3 10.34 

5. งานการศึกษานานาชาติ/ดูแลนักศึกษาชาวตางชาติ 7 24.13 

6. การจัดสอบ/โครงการจัดอบรมเตรียมสอบ (UBU Test/Exit 

Exam/TOEIC/TOEFL/IELTS) และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของสํานักงาน

วิเทศสัมพันธ 

3 10.34 
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ภาระงาน จํานวน 

(คน) 

คิดเปนรอยละ 

7. การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ สรางเครือขาย 

และกิจกรรมความรวมมือฯ 

4 13.79 

8. เว็บไซตมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) 1 3.44 

9. เว็บไซตสํานักงานวิเทศสัมพันธ 1 3.44 
 

 จากตารางและแผนภาพจํานวนผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการตามภาระงาน พบวา 

จากผูตอบแบบสํารวจทั้งสิ้น 31 คน มีผูตอบแบบสํารวจตอภาระงานที่สํานักงานวิเทศสัมพันธใหบริการมาก

ที่สุด อันดับแรกคือ งานบริหารงานทั่วไป (18 คน) คิดเปนรอยละ 62.04 รองลงมาคือ งานการศึกษา

นานาชาติ/ดูแลนักศึกษาตางชาติ (7 คน) คิดเปนรอยละ 24.13  รองลงมาคือ การจัดทําบันทึกขอตกลงความ

รวมมือทางวิชาการ สรางเครือขายและกิจกรรมความรวมมือฯ (4 คน) คิดเปนรอยละ 13.79 และงานจัดสอบ/

โครงการจัดอบรมเตรียมสอบ (UBU Test/Exit Exam/TOEIC/TOEFL/IELTS) และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของ

สํานักงานวิเทศสัมพันธ (3 คน) คิดเปนรอยละ 10.34 เชนเดียวกับการตรวจสอบบทคดัยอ/บทความวิจัย ฉบับ

ภาษาอังกฤษ (3 คน) คิดเปนรอยละ 10.34 การออกหนังสือรับรองตัวบุคคล/ออกหนังสือตรวจสอบคุณวุฒิ

ฉบับภาษาอังกฤษ (3 คน) คิดเปนรอยละ 10.34 การแปลเอกสารราชการเปนภาษาอังกฤษ (3 คน) คิดเปน

รอยละ 10.34  

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. เจาหนาที่สุภาพ พูดจาไพเราะ 

2. สํานักงานวิเทศสัมพันธควรจัดสัญจรตามคณะตางๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ แนะนําหนวยงาน 

ภารกิจ ตลอดจนการพานักศึกษาแลกเปลี่ยนและบุคลากรชาวตางประเทศ มาแนะนําเพื่อแสวงหา

ชองทางการบูรณาการความรวมมือดานตางๆ  
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สรุปความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงานวิเทศสัมพันธ 

ในภาพรวม ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ อยูในระดับคาเฉลี่ย 4.55 คะแนน ความพึง

พอใจสูงสุดคือ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี คาเฉลี่ย 4.74 คะแนน รองลงมาดานการเชื่อมั่นเกี่ยวกับ

คุณภาพการใหบริการ คาเฉลี่ย 4.64 คะแนน รองลงมาดานสิ่งอํานวยความสะดวก คาเฉลี่ย 4.50 คะแนน 

รองลงมาดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ คาเฉลี่ย 4.47 คะแนน และดานคุณภาพการใหบริการ 

คาเฉลี่ย 4.47 คะแนน โดยมีผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการในแตละดาน ดังนี ้

ประเด็นการใหบริการ ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย แปรผล 

1. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  4.47 มาก 

1.1 มีขั้นตอนการปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 4.41 มาก 

1.2 มีระยะเวลาในการใหบรกิารที่เหมาะสม รวดเรว็ และคลองตัว 4.48 มาก 

1.3 มีระบบการบริการเสมอภาคเทากันตามลําดบั กอน-หลัง 4.52 มากที่สุด 

1.4 มีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชบริการ 4.48 มาก 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาที่ 4.74 มากที่สุด 

2.1 เจาหนาที่ใหบริการดวยความกระตือรือรน สุภาพและเปนมิตร 4.76 มากที่สุด 

2.2 เจาหนาที่ใหคําปรึกษา ขอมูลที่เขาใจงายและเปนประโยชนแกผูรับบริการ 4.72 มากที่สุด 

3.ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.50 มากที่สุด 

3.1 มีการจัดสถานที่อยางเปนระเบียบ สะอาด สวยงาม และเอ้ือตอการใหบริการ 4.46 มาก 

3.2 มีชองทางการติดตอสื่อสาร และเผยแพรขอมูลที่หลากหลาย เชน เว็บไซต

สํานักงาน โทรศัพท E-mail และFacebook 

4.54 มากที่สุด 

4. ดานคณุภาพการใหบริการ 4.47 มาก 

4.1 มีคูมือ/หลักเกณฑ ขอมูลขาวสารทีท่ันสมัย เปนแนวทางการปฏิบัติที่สามารถ

นําไปปฏบิัติงานไดจริง 

4.38 มาก 

4.2 มีการใหบริการไดอยางถูกตอง ชัดเจน สะดวกและรวดเรว็ 4.56 มากที่สุด 

5. ดานความเชื่อม่ันเกี่ยวกับคณุภาพการใหบริการ 4.64 มากที่สุด 

5.1 ยึดกฎ/ระเบียบ/ขอบังคับ/ในการปฏิบัติงาน 4.67 มากที่สุด 

5.2 เจาหนาที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องการใหบริการ 4.62 มากที่สุด 
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สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีตอการใหบริการของสํานักงานวิเทศสัมพันธ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. เจาหนาที่สุภาพ พูดจาไพเราะ 

2. สํานักงานวิเทศสัมพันธควรจัดสัญจรตามคณะตางๆ เพ่ือกระชับความสัมพันธ แนะนําหนวยงาน 

ภารกิจ ตลอดจนการพานักศึกษาแลกเปลี่ยนและบุคลากรชาวตางประเทศ มาแนะนําเพ่ือแสวงหาชองทาง

การบูรณาการความรวมมือดานตางๆ 

 จากความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถนํามากําหนดแผนพัฒนาและปรับปรุงการ

ใหบริการของสํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดดังนี้ 

สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีตอการใหบริการของสํานักงานวิเทศสัมพันธ 

ขอเสนอแนะ แผนการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุง กําหนดการดําเนินงานตาม

แผน 

1. สํานักงานวิเทศสัมพันธควรจัดสัญจร

ตามคณะตางๆ เพ่ือกระชับ

ความสัมพันธ แนะนําหนวยงาน 

ภารกิจ ตลอดจนการพานักศึกษา

แลกเปลี่ยนและบุคลากรชาว

ตางประเทศ มาแนะนําเพื่อแสวงหา

ชองทางการบูรณาการความรวมมือ

ดานตางๆ 

บรรจุแผนกิจกรรม/โครงการ

วิเทศสัญจรลงในแผนปฏิบัติการ

ประจําปเพ่ือพบปะและชี้แจง

รูปแบบการดําเนินงานของ

สํานักงานแกบุคลากรของคณะ/

วิทยาลัยผูเกี่ยวของกับงานดาน

วิเทศสัมพันธและการศึกษา

นานาชาติพรอมตอบขอซักถาม

และรับฟงความคาดหวังตอการ

ใหบริการของหนวยงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


