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บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา  ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาที่เกี่ยวของกับความลาชาในการใหบริการงานจัดหาพัสดุของ

หนวยงานกองพัสดุ ฝายอํานวยการ การทาเรือแหงประเทศไทย  พฒันาคุณภาพการใหบริการ  และ
เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ  กอนและหลังการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  
ในดานระยะเวลาการใหบริการและขั้นตอนการใหบริการ  ประชากรที่ใชในการศึกษาแบงออกเปน 
2 กลุม  ไดแก  ผูใชบริการซึ่งเปนหนวยงานทั้งหมดในสังกัดการทาเรือแหงประเทศไทย บริเวณ
ทาเรือกรุงเทพ จํานวน 169 หนวยงาน  และพนักงานผูใหบริการที่เปนเจาหนาที่พัสดุของแผนก
จัดหา กองพัสดุ  จํานวน 9 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ  แบบสัมภาษณผูใชบริการและผูใหบริการ  และการประชุมกลุมยอย  วิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจาก
เนื้อหาที่สัมภาษณในลักษณะบรรยายความ  ในการประเมินผลโดยการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
คุณภาพการใหบริการกอนและหลังการใชแผนพัฒนาใช Paired t-test   

 ผลการวิจัยพบวา  กอนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  ความพึงพอใจของผูใชบริการใน
คุณภาพการใหบริการอยูในระดับปานกลาง  แผนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ดําเนินการโดย
ใชเทคนิคการใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน  การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน แจกคูมือการ
ปฏิบัติงานและขอปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง  รวมทั้งการลดระยะเวลาในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  โดยหลังการใชแผนพัฒนา  พบวา  คุณภาพการใหบริการดีขึ้น  ซ่ึงรับรูไดจากผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการ  กอนและหลังการพัฒนาคุณภาพคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คําสําคัญ  :  คุณภาพการใหบริการ  ความพึงพอใจ 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

Thesis Title:             THE DEVELOPMENT OF SERVICE QUALITY FOR  MATERIAL 
                                  PROCUREMENT IN GENERAL STORES DIVISION ;  
                                  ADMINISTRATIVE AFFAIRS DEPARTMENT, THE PORT 
                                  AUTHORITY OF THAILAND 
Researcher:       Mr. Chansak  Siri  
Degree:            Master of Arts  (Development Strategy)  
Year:                   2010  
Thesis advisor:        Asst. Prof.  Kunwadee  Rojpaisarnkit, P.H.  
Thesis co-advisor:   Asst. Prof.  Pornpimol  Viriyakul, Ph.D 
  

ABSTRACT 
 

            This is a research and development study using quantitative and qualitative methods.  The 
objectives were to study delays in service procurement in the General Stores Division : 
Administrative Affairs Department, The Port Authority of Thailand.  The study also aimed to 
develop service quality and to compare levels of satisfaction among users of the service before and 
after using the developed service quality.  The populations used in this study were divided into two 
groups.  One group was composed of total service users from 169 sections in the Port Authority of 
Thailand (Bangkok Port).  The other group consisted of nine officers involved in material 
procurement in the General Stores Division. The instruments used in this study were 
questionnaires for surveying users’ service satisfaction, data-collection interview and small 
meeting groups. The quantitative data obtained was analyzed by percentages, Means and Standard 
Deviation and the qualitative data obtained was analyzed by content analysis and the narrative 
presented.  Evaluation was made by comparing service quality satisfaction before and after using 
the developed plan by utilizing the Pair t-test. 
             The results indicated that before developing service quality, the level of satisfaction among 
users of the service was at a moderate level. The working of the service quality plans was 
developed by providing counsel and job description to service officers, instructing and  distributing 
working handbooks and procuring directions and simplifying the working process. After 
implementing the service development plans, the quality of service  improved.  A comparison 
among users of the service, before and after implementing service quality developments, showed a  
significant difference at a .05 level.   
Keywords :  Service quality, satisfaction, administration 
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