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บทคัดยอ 
  การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของผูรับบริการตอการ
ใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนกลุมงานตาง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จํานวน 700 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑคารอยละ 25 ของประชากรจํานวน 700 คน ได
กลุมตัวอยางจํานวน 175 คน และใชวิธีการสุมแบบสุมอยางมีระบบ 
  ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก ซ่ึงสามารถเรียงลําดับระดับ
ความพึงพอใจจากมากไปหานอย ไดดังน้ี กลุมงานสารสนเทศและคลังขอมูล กลุมงานบริหารและธุรการ กลุมงาน
บริการวิชาการ และกลุมงานวิจัย 
  สวนความคาดหวังสวนใหญอยูในระดับมากท่ีสุด เรียงลําดับระดับความคาดหวังจากมากไปหานอย ไดดังน้ี 
กลุมงานวิจัย กลุมงานบริการวิชาการ กลุมงานบริหารและธุรการ และกลุมงานสารสนเทศและคลังขอมูล 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ ความคาดหวัง การใหบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

Abstract  
 The objective of this research was to explore satisfaction and expectations the Service of 
the Staff Institute of Research and Development Songkhla Rajabhat University. The population of 
this study were the Lecturer and Staff of Songkhla Rajabhat University 700 people. The sample 
size was 175 people, determined by the percentage of the population of 25, and use a 
Systematic Random Sampling. 
  The study showed that the overall satisfaction of the sample was at a good level. This 
sort from descending below Information Department, Management and Administration 
Department, Academic Service Department and Research Department. 
  The expectations showed that was at a best level. This sort  from descending below 
Research Department, Academic Service Department, Management and Administration 
Department and Information Department. 
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บทนํา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เดิมมีชื่อวา ศูนยวิจัยและบริการวิชาการศึกษา ซ่ึงเปน

สวนราชการท่ีไดจัดตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การปรับปรุงแกไขการแบงสวนราชการใน
วิทยาลัยครูสงขลา ลงวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมสนับสนุนงานดานการวิจัยและงาน
บริหารของสถาบัน แตเมื่อไดประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 งานดานวิจัยและงานดานบริการ
วิชาการถูกแยกออกจากกันเกิดเปนสํานักวิจัยและสํานักฝกอบรมบริการวิชาการ ซ่ึงอยูในกลุมงานสนับสนุนกิจการ
ของสถาบัน และเมื่อวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏสงขลา ไดแบงสวนราชการใหมรวมเอางานดาน
การวิจัยและงานดานบริการวิชาการเขาดวยกันอีก เปนศูนยวิจัยและพัฒนา และเมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
สถาบันราชภัฏสงขลาก็ไดรับการยกฐานะเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และไดแบงสวนราชการใหมและไดตั้งชื่อ
ใหมเปน สถาบันวิจัยและพัฒนา (สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557) 
 ในปจจุบัน สถาบันวิจัยฯ มีหัวหนาสวนราชการในตําแหนง ผูอํานวยการสถาบัน โดยมีรองผูอํานวยการ
สถาบัน 3 คน มีการแบงสวนราชการภายในออกเปน 4 หนวย คือ  

1. งานธุรการ ประกอบดวย 7 หนวยงาน คือ หนวยสารบรรณ หนวยประชุมและพิธีการ หนวย
ประชาสัมพันธ หนวยการเงิน หนวยพัสดุ หนวยวิเคราะหนโยบายและแผน หนวยประกันคุณภาพ 

2. งานบริการวิชาการแกสังคม ประกอบดวย 3 หนวยงาน คือ หนวยบริการวิชาการทองถิ่น หนวยพัฒนา
และฝกอบรม หนวยสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 

3. งานสารสนเทศและคลังขอมูล ประกอบดวย 2 หนวยงาน คือ หนวยจัดทําเว็บไซตและระบบฐานขอมูล 
หนวยประมวลผลขอมูล 

4. งานวิจัย ประกอบดวย 2 หนวยงาน คือ หนวยบริหารจัดการงานวิจัย หนวยศึกษาวิจัย 
 หนาท่ีหลักของสถาบันวิจัยฯ คือ สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย ท้ังหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือนําไปสูการผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ การแสวงหาแหลงทุนและทรัพยากร
ดานการวิจัย การสรางบรรยากาศการวิจัย เพ่ือจูงใจใหมีการผลิตผลงานวิจัยเพ่ิมขึ้น และสงเสริมการเผยแพร
ผลงานวิจัย ท้ังในรูปแบบการบริการวิชาการและการถายทอดองคความรู 
 ดวยภารกิจหลักในการใหบริการและสนับสนุน การวิจัยและบริการวิชาการ จึงไดมีการกําหนดใหความพึง
พอใจของผูรับบริการเปนดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance Indicators) เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายท่ีวางไว ซ่ึงสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ีกําหนด
เปาประสงคการดําเนินยุทธศาสตรการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได ดวยการพัฒนา
ระบบงานสายสนับสนุนใหเขมแข็งและสนองความพอใจในการใหบริการไดเปนอยางดี 
 การสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองดําเนินการ เพ่ือใหทราบถึงขอมูลความพึง
พอใจ ความคาดหวัง ความคิดเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีจะนําไปสูไปการพัฒนาระบบการใหบริการของกลุม
งานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดเปนอยางดี 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือสํารวจระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของผูรับบริการตอการใหบริการของบุคลากรสาย

สนับสนุนกลุมงานตาง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
  การศึกษาคร้ังท่ีไดทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ไดแก ขอมูลเก่ียวกับสถาบันวิจัยฯ แนวคิดเกี่ยวกับความ
พึงพอใจ แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความคาดหวังและความพึงพอใจในการใหบริการ
ของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีนาสนใจ ดังน้ี 
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  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทําหนาท่ีหลักในการประสาน สงเสริม และสนับสนุน
การวิจัยท้ังแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย นําไปสูการผลิตงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพ การสรางบรรยากาศการวิจัยเพ่ือจูงใจใหมีการผลิตผลงานวิจัยเพ่ิมขึ้น และสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย 
ท้ังในรูปแบบการบริการวิชาการและการถายทอดองคความรู (สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557) 
  กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546) ไดอธิบาย ความพึงพอใจ เปนความรูสึกหรือทัศนคติ ทางดานบวกของบุคคล
ท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซ่ึงจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อสิ่งน้ันสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคลน้ันได แตท้ังน้ีความพึง
พอใจของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกัน ขึ้นกับคานิยมและประสบการณท่ีไดรับ ถาคาดหวังหรือมีความตั้งใจ
มากและไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมากแตในทางตรงกันขาม อาจผิดหวังหรือไมพึงพอใจเปนอยางย่ิง  
  วรัตนา สมบูรณ และคณะ (2554) กลาววา ความคาดหวัง หมายถึง ความรูสึกนึกคิดและคาดการณ
ลวงหนาตอเหตุการณตาง ๆ ท่ียังไมเกิดขึ้น วาควรจะเปนหรือควรจะเกิดขึ้นตามความตองการหรือความคาดหวัง
บุคคลน้ัน ๆ หรืออาจกลาวไดวาความคาดหวัง คือ การแสดงออกทางทัศนคติอยางหน่ึง ซ่ึงอาจมีอารมณเปน
สวนประกอบและเปนสวนท่ีพรอมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก ทําใหบุคคลพรอมท่ีจะ
แสดงออกโตตอบสิ่งตาง ๆ ในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธ 
  ศศิธร นุชิต และคณะ (2557) ไดศึกษาความคาดหวังของผูรับบริการตอการใหบริการของสํานักศึกษา
ท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสํารวจการใหบริการ 4 ดาน คือ ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 
ดานสภาพแวดลอมสํานักศึกษาท่ัวไป ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานคุณภาพการใหบริการ ผลการวิจัยพบวา 
ความพึงพอใจของผูใชบริการสวนใหญรอยละ 90 ท่ีมีตอสํานักศึกษาท่ัวไปในภาพรวมอยูในระดับมาก ( =4.19)  
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก รอยละ 75 
  นิรชรา ไชยแสง (2555) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจความผาสุกของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยทําการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรสาย
สนับสนุน ผลการวิจัยพบวา ในประเด็นการสงเสริมสนับสนุนใหเขารวมประชุม สัมมนา ศึกษางาน มากท่ีสุด มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.63 และในประเด็นเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกรและแสดงความ
คิดเห็น นอยท่ีสุดโดยมีความพึงพอใจระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 
  ดังน้ัน จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยจึงไดออกแบบกรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา ดังแสดง
ในภาพ 1  
 
   ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 
 
 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

 

ลักษณะสวนบุคคล 

- เพศ 

- ระดับการศึกษา 

- หนวยงานท่ีสังกัด 

- อายุการทํางาน 

- อาชีพ 

ความพึงพอใจและความคาดหวงัตอ
การใหบริการในกลุมงานตาง ๆ (กลุม
งานบริหาร, กลุมงานวิจัย, กลุมงาน
บริการวิชาการ และกลุมงาน
สารสนเทศ) 
- ดานกระบวนการ/ขั้นตอนในการ
ใหบริการ 
- ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
- ดานการอํานวยความสะดวก 
- ดานคุณภาพการใหบริการ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
  งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Servey Research) โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากหนังสือ ตํารา 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
  1. ประชากรและกลุมตวัอยาง 
   ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 700 คน (ไมรวมบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
   การคํานวณหากลุมตัวอยาง เน่ืองจากผูวิจัยทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน จึงไดกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางโดยใชเกณฑคารอยละ 25 ของประชากรจํานวน 700 คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 175 คน และใชวิธีการสุม
แบบสุมอยางมีระบบ (Systematic Random Sampling) 
  2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซึ่งมีลักษณะเปนคําถามปลายปดและปลายเปด แบงออก 3 ตอน คือ 
   ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา หนวยงานท่ีสังกัด 
อายุการทํางาน อาชีพ จํานวน 5 ขอ ลักษณะของคําถามเปนแบบเลือกตอบ 
   ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ท่ีมีตอความพึงพอใจและความคาดหวังใน
การใหบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงมี 4 ดาน ไดแก 1) ดานกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบริการ 2) ดาน
เจาหนาท่ีผูใหบริการ 3) ดานการอํานวยความสะดวก และ 4) ดานคุณภาพการใหบริการ จํานวน 25 ขอ 
  3. การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
    3.1 ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย โดยไดนํารางแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จ
เรียบรอยแลวใหอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย ทําการตรวจ วิจารณ แกไขและใหขอเสนอแนะเพ่ือความเหมาะสม
และความถูกตองของแบบสอบถาม  
   3.2 นํารางแบบสอบท่ีแกไขตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอง ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) และความครอบคลุมของเน้ือหา 
   3.3 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
แตมีคุณลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางในการวิจัยน้ี จํานวน 30 คน แลวนําผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาคา
ความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach) 
  4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
   4.1 ผูวิจัยจัดทําหนังสือ “ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย” โดยแจกพรอมกับ
แบบสอบถามจํานวน 175 ฉบับ ไปยังกลุมตัวอยางท่ีอยูหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
   4.2 ผูวิจัยจางนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามจํานวน 175 ฉบับ ซึ่งไดรับ
กลับมาจํานวน 164 ฉบับ คิดเปนรอยละ 93.7 ของจํานวนกลุมตัวอยาง 
  5. การวิเคราะหขอมูล 
   5.1 ศึกษาขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงคาความถี่ 
(Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 
   5.2 ศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอความคาดหวังและความพึงพอใจในการใหบริการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ในกลุมงานตาง ๆ โดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
   5.3 วิเคราะหขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางเก่ียวกับความคาดหวังและความพึงพอใจในการใหบริการ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในกลุมงานตาง ๆ โดยใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และนําเสนอในรูป
ตารางประกอบคําบรรยาย 
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  6. ผลการวิเคราะหขอมูล 
   จากการวิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่ แลวหาคาเฉลี่ย( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ผลการศึกษาพบวา ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการในภาพรวมในระดับมาก ( x =4.14) 
และเมื่อพิจารณาในรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ( x =4.33) รองลงมา คือ 
ดานคุณภาพการใหบริการ ( x =4.19) ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ( x =4.03) และดานการอํานวย
ความสะดวก ( x =4.02) ตามลําดับ และผูรับบริการมีระดับความคาดหวังตอการใหบริการในภาพรวมในระดับมาก
ท่ีสุด ( x =4.59) และเมื่อพิจารณาในรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ( x =4.63) 
รองลงมา คือ ดานคุณภาพการใหบริการ ( x =4.60) ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ( x =4.57) และดาน
การอํานวยความสะดวก ( x =4.55) ตามลําดับ 
  ดังน้ัน เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจและระดับความคาดหวัง พบวาคาเฉลี่ยของระดับความพึง
พอใจมีคาต่ํากวาระดับความคาดหวังในทุก ๆ ดาน ดังแสดงตามตาราง 1 

ตาราง 1 ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังตอการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในภาพรวม จําแนกตามดาน 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ ระดับความคาดหวัง 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
ดานกระบวนการ/ข้ันตอนในการใหบริการ 4.03 0.73 มาก 4.57 0.56 มากที่สุด 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.33 0.72 มาก 4.63 0.51 มากที่สุด 
ดานการอํานวยความสะดวก 4.02 0.70 มาก 4.55 0.56 มากที่สุด 
ดานคุณภาพการใหบริการ 4.19 0.68 มาก 4.60 0.54 มากที่สุด 

รวม 4.14 0.71 มาก 4.59 0.54 มากที่สุด 

  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจและความคาดหวังตอการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในภาพรวม จําแนกตามกลุมงาน พบวา ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจตอ
การใหบริการในภาพรวมในระดับมาก ( x =4.14) และเมื่อพิจารณาตามกลุมงานพบวา กลุมงานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ กลุมงานสารสนเทศและคลังขอมูล ( x =4.34) รองลงมา คือ กลุมงานบริหารและธุรการ ( x =4.18) กลุมงาน
บริการวิชาการ ( x =4.08) และกลุมงานวิจัย ( x =3.97) ตามลําดับ และผูรับบริการมีระดับความคาดหวังตอการ
ใหบริการในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด ( x =4.59) และเมื่อพิจารณาตามกลุมงานพบวา กลุมงานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ กลุมงานวิจัย ( x =4.68) รองลงมา คือ กลุมงานบริการวิชาการ ( x =4.67) กลุมงานบริหารและธุรการ 
( x =4.59) และกลุมงานสารสนเทศและคลังขอมูล ( x =4.41) ตามลําดับ 
  ดังน้ัน เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจและระดับความคาดหวัง พบวาคาเฉลี่ยของระดับความพึง
พอใจมีคาต่ํากวาระดับความคาดหวังในทุก ๆ กลุมงาน ดังแสดงตามตาราง 2   

ตาราง 2 ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังตอการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในภาพรวม จําแนกตามกลุมงาน 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ ระดับความคาดหวัง 
x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 

กลุมงานบริหารและธุรการ 4.18 0.68 มาก 4.59 0.51 มากที่สุด 
กลุมงานวิจัย 3.97 0.77 มาก 4.68 0.47 มากที่สุด 
กลุมงานบริการวิชาการ 4.08 0.81 มาก 4.67 0.50 มากที่สุด 
กลุมงานสารสนเทศและคลังขอมูล 4.34 0.58 มาก  4.41 0.71 มาก  

รวม 4.14 0.71 มาก 4.59 0.55 มากที่สดุ 
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สรุปผลการวิจัย 
  1. ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 64 และรองลงมาเปนเพศหญิง คิดเปนรอย
ละ 36 ระดับการศึกษา สวนมากจบปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 45 ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 35 และปริญญาเอก 
คิดเปนรอยละ 20 หนวยงานท่ีสังกัด สวนมากสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 17 คณะ
วิทยาการจัดการ คิดเปนรอยละ 15 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คิดเปนรอยละ 15 สํานักงานอธิการบดี คิด
เปนรอยละ 12  คณะครุศาสตร  คิดเปนรอยละ 10  คณะศิลปกรรมศาสตร  คิด เปนรอยละ 9  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คิดเปนรอยละ 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 5 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 4 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน คิดเปนรอยละ 2 กองพัฒนา
นักศึกษา คิดเปนรอยละ 2 สํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร คิดเปนรอยละ 1 ศูนยวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 
1 ตามลําดับ จําแนกตามอาชีพ พบวา สวนมากเปนอาจารย คิดเปนรอยละ 60 และเปนบุคลากรสายสนับสนุน คิด
เปนรอยละ 40 
  2. ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังตอการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในภาพรวม จําแนกตามดาน 
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก ซ่ึงสามารถเรียงลําดับระดับความพึงพอใจ
จากมากไปหานอย ไดดังน้ี ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานคุณภาพการใหบริการ ดานกระบวนการ/ขั้นตอนในการ
ใหบริการ และดานการอํานวยความสะดวก  
   สวนความคาดหวังสวนใหญอยูในระดับมากท่ีสุด เรียงลําดับระดับความคาดหวังจากมากไปหานอย ได
ดังน้ี ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานคุณภาพการใหบริการ ดานกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบริการ และดานดาน
การอํานวยความสะดวก 
  3.  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังตอการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในภาพรวม จําแนกตามกลุมงาน 
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก ซ่ึงสามารถเรียงลําดับระดับความพึงพอใจ
จากมากไปหานอย ไดดังน้ี กลุมงานสารสนเทศและคลังขอมูล กลุมงานบริหารและธุรการ กลุมงานบริการวิชาการ 
และกลุมงานวิจัย 
   สวนความคาดหวังสวนใหญอยูในระดับมากท่ีสุด เรียงลําดับระดับความคาดหวังจากมากไปหานอย ได
ดังน้ี กลุมงานวิจัย กลุมงานบริการวิชาการ  กลุมงานบริหารและธุรการ และกลุมงานสารสนเทศและคลังขอมูล 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  1. เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางระดับความพึงพอใจและระดับความคาดหวังของผูเขารับ
บริการ ตอการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุน ในภาพรวม พบวา ระดับความพึงพอใจของผูเขารับบริการใน
กลุมงานตาง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ต่ํากวาระดับความคาดหวังท้ังโดยภาพรวม
และรายดานและรายขอ  ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูรับบริการรูสึกวาบริการท่ีไดรับมีคุณคาหรือประโยชนต่ํากวาความ
คาดหวัง ซ่ึงสอดคลองกับความหมายของคําวาพึงพอใจ (วิชัย ปติเจริญธรรม, 2548) หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจ
ของแตละบุคคลจากการไดรับบริการ การบริโภค หรือใชสินคาตางๆ ซึ่งประโยชนท่ีไดรับน้ัน อาจสูงกวา เทากับ 
หรือต่ํากวาความคาดหวังของบุคคลน้ัน ๆ ซ่ึงจะนําไปสูความพอใจหรือไมพอใจตอการรับบริการ 
  2. เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจและระดับความคาดหวังของผูเขารับบริการกลุมตาง ๆ พบวา กลุม
บริหารและธุรการ ,กลุมงานวิจัย, กลุมงานบริการวิชาการ มีระดับความพึงพอใจต่ํากวาระดับความคาดหวัง ท้ังโดย
ภาพรวมและรายขอ ซ่ึงกลุมงานสารสนเทศมีระดับความพึงพอใจและความคาดหวัง ในดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  
ดานการอํานวยความสะดวก และดานคุณภาพการใหบริการในระดับเดียวกัน นั้นแสดงใหเห็นวา กลุมผูรับบริการมี
ระดับความคาดหวังสูงกวาระดับความพึงพอใจท่ีไดรับจากการบริการ 
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ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
  ผลการวิจัย ทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจและระดับความหวัง ท่ีมีตอการใหบริการของบุคลากรสาย
สนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถนําผลการวิจัย ไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาระบบการใหบริการของกลุมงานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของผูรับบริการ  
 
กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยน้ีไดรับสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุน กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และขอขอบคุณอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย รวมถึงผูรวมวิจัยทุกทาน ท่ีคอยแนะนํา 
สงเสริม และชวยเหลือจนงานวิจัยสําเร็จไดดวยดี 
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