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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 การดําเนินงานเพื่อใหภารกิจตามแผนงานโครงการตาง  ๆ  ของหนวยงานบรรลุ
จุดประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จําเปนตองอาศัยทรัพยากรในการ
บริหารงานที่สําคัญ  4  ประการ  คือ  คน (man)  เงิน (money)  พัสดุ (material)  และเทคนิคการ
จัดการ (management) เปนปจจัยในการปฏิบัติงาน  และในบรรดาทรัพยากรการบริหาร 4 ประการ
นั้น  ถึงแมวาทรัพยากรคนจะเปนที่ยอมรับวามีความสําคัญกวาทรัพยากรอื่น ๆ ในลักษณะของการ
บริหาร  แตทรัพยากรประเภทพัสดุหรืองานพัสดุ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของงานธุรการในหนวยงาน  ก็มี
ความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานไมนอยกวาทรัพยากรอื่น ๆ  ที่จะทําใหการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน  เพราะงานพัสดุจะชวยสงเสริมใหการบริหารงาน
ดานอื่น ๆ  เกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพ  ผูบริหารจึงตองใหความสนใจ โดยเฉพาะการจัดหา
พัสดุ  การควบคุมพัสดุ และการจําหนายพัสดุที่มีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ จะสงผลถึง
ประสิทธิผลการบริหารงาน   หนวยงานจึงควรกําหนดแนวทางปฏิบัติใหไดมาซึ่งพัสดุดวยความ
ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ  และจัดเตรียมผูรับผิดชอบเอกสารใหเอ้ือตอความตองการ  
ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาอยางเปนระบบและเปนปจจุบัน  สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา  (สุรเวช 
มณีภาค  และสมเดช สีแสง, 2538, หนา 122)  
  งานพัสดุเปนงานที่สนับสนุนแผนงานโครงการตาง ๆ  ที่ไดวางแผนไว  โดยมีส่ิงของ
พอใชตลอดเวลา  เพื่อใหงานและโครงการที่วางแผนดําเนินไปได  และบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวก  มีอุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใช  ซ่ึงยังรวมถึงการสรางความสะดวกสบายใหแกบรรยากาศใน
การทํางานอีกดวย  พัสดุตาง ๆ ที่ใชในการบริหารเปรียบเสมือนเสนเลือดที่หลอเล้ียงชีวิตใหดํารงอยู  
ไมมีองคกรใดที่จะสามารถปฏิบัติงานโดยปราศจากพัสดุตาง ๆ เหลานี้  โดยปกติคนทั่วไปมักจะคิด
วา  การดําเนินงานพัสดุเปนเรื่องของการจัดซื้อตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ.2535  ซ่ึงเปนกฎหมายที่สวนราชการตองปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามวิธีการที่กําหนดไวทุก
ประการ  และถาหากมีการปฏิบัติบกพรองหรือผิดระเบียบที่เปนกฎหมายดังกลาวแลว  ผูเกี่ยวของ
จะตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย หรืออาจจะตองโทษทั้งคดีอาญา คดีแพง และโทษทางวินัย
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แลวแตกรณีอีกดวย  จึงถือไดวางานพัสดุเปนงานที่สําคัญเปรียบเสมือนแขนขาของการบริหารงาน   
การบริหารงานตาง ๆ ในองคกรจําเปนตองใชพัสดุ  เพราะพัสดุเปนเครื่องมือชวยการบริหารงานให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  การดําเนินงานพัสดุเปนงานที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติราชการทุกสาขา  
และเปนงานหลักของการบริหารท่ีชวยเสริมสรางและบริการแกงานอื่น ๆ ใหดําเนินไปดวยความ
สะดวก รวดเร็ว และงายตอการปฏิบัติ   การดําเนินงานพัสดุจึงถือไดวาเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่ง 
สําหรับการบริหารงานทุกประเภท  และงานดานอื่น ๆ จะราบรื่นเรียบรอยเพียงใด  ก็ตองอาศัยความ
รวมมือของงานพัสดุ  ซ่ึงจะชวยใหการใชทรัพยากรบริหารอยางประหยัดและคุมคา (สุมนา อยูโพธ์ิ, 
2540, หนา 235-297) 
  การทาเรือแหงประเทศไทย เปนรัฐวิสาหกิจสาธารณูปการในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ไดกอตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ.2494 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ดําเนินการในกิจการทาเรือ  เพื่อประโยชนแหงรัฐและประชาชน  (การทาเรือแหงประเทศไทย, 
2551, หนา 2)  ปจจุบันการทาเรือแหงประเทศไทยมีหนาที่หลักโดยรับผิดชอบการบริหารทาเรือ
กรุงเทพ  ทาเรือแหลมฉบัง  และทาเรือภูมิภาคอีก 3 แหง  คือ ทาเรือระนอง  ทาเรือเชียงแสน  และ
ทาเรือเชียงของ  ตลอดระยะเวลา 50 ป ที่ผานมานับตั้งแตกอตั้งการทาเรือแหงประเทศไทยในป 
พ.ศ.2494  ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของการทาเรือแหงประเทศไทย  ถือไดวาเปนหนวยงาน
ที่มีบทบาทที่สําคัญสําหรับธุรกิจการนําเขา - สงออก และการคาระหวางประเทศ  และเปนกลไกที่
สําคัญที่ชวยใหระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและเจริญกาวหนา  ซ่ึงตามแผนวิสาหกิจ
ของการทาเรือแหงประเทศไทย ฉบับที่ 9  (ปงบประมาณ 2548 – 2552)  มีทิศทางที่มุงประเด็น
สําคัญตามยุทธศาสตรชาติ และนโยบายที่เกี่ยวของ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ
ใหสูงขึ้น  ปรับปรุงระบบการบริหารและจัดการสูความเปนสากล  ทันสมัย  เปนที่ยอมรับ  และ
มุงเนนการตลาด  เพื่อเพิ่มความหลากหลายในธุรกิจการบริการ รวมทั้งขยายฐานทางธุรกิจ โดย
ดําเนินกิจการทาเรือภูมิภาค  ธุรกิจใหมการใชประโยชนจากทรัพยสิน  และกิจการตอเนื่องกับ
กิจการทาเรือ (การทาเรือแหงประเทศไทย, 2547, หนา 10)  การทาเรือแหงประเทศไทยจึงไดตั้ง
งบประมาณทั้งงบทําการและงบลงทุนในแตละป  เพื่อรองรับการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย  
และมีการจัดซื้อจัดจางพัสดุ ตามแผนงานโครงการตาง ๆ เปนจํานวนมาก   

กองพัสดุ  ฝายอํานวยการ  เปนหนวยงานพัสดุกลางของการทาเรือแหงประเทศไทยทํา
หนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ  ของการทาเรือแหงประเทศไทย  บริเวณทาเรือ
กรุงเทพในดานการพัสดุ  ตามระเบียบการทาเรือแหงประเทศไทยวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2543  ใหแก
หนวยงานระดับฝายจํานวน  9  ฝาย  ระดับสํานักจํานวน  5  สํานัก  ระดับกองจํานวน 41 กอง  และ
ระดับแผนกจํานวน  114  แผนก   ในดานงานจัดหาพัสดุนั้นกองพัสดุจะดําเนินการตั้งแตการจัดหา
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พัสดุตามงบทําการหรืองบลงทุนในวงเงินไมมากนัก จนถึงการจัดหาพัสดุตามงบทําการหรืองบ
ลงทุนในโครงการขนาดใหญวงเงินนับรอยลานบาท   การดําเนินงานจัดหาพัสดุดังกลาวประสบกับ
ปญหาการรองเรียนจากหนวยงานตาง ๆ ที่ใชบริการหลายประการ  อาทิ ดานความลาชาในการ
ใหบริการ ดานคุณภาพของพัสดุ และดานจริยธรรมมารยาทของพนักงานผูใหบริการ แตปญหาที่มี
ความสําคัญมากที่สุด เนื่องจากมีผลกระทบตอระยะเวลาการดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่วาง
ไว คือ ปญหาดานความลาชาในการใหบริการงานจัดหาพัสดุ  อันทําใหหนวยงานผูใชบริการไดรับ
พัสดุส่ิงของ หรืองานจางลาชา  และเปนผลใหมีการติดตามเรงรัดจากหนวยงานผูใชบริการอยูเสมอ  
จากการเก็บสถิติจํานวนรายการขอจัดซ้ือจัดจางที่หนวยงานตาง ๆ ขอใหกองพัสดุดําเนินการตั้งแต
เดือนมีนาคม - มิถุนายน  2551 จํานวน 898 รายการ  ปรากฏวามีปญหาการใหบริการที่ลาชา โดยมี
การติดตามทวงถามเพื่อเรงรัดขอรับพัสดุส่ิงของ หรืองานจางจากหนวยงานผูใชบริการ จํานวน 74 
รายการ  หรือคิดเปนรอยละ 8.24  ปญหาความลาชาดังกลาวนั้น  บางสวนเกิดจากคุณภาพของ
บุคลากรผูใหบริการที่ปฏิบัติงานลาชาและผิดพลาด  บางสวนเกิดจากขั้นตอนระบบงานจัดหาพัสดุ
ที่มีระยะเวลาดําเนินการนาน   
  ผูวิจัยในฐานะผูอํานวยการกองพัสดุและหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ  มีหนาที่รับผิดชอบใน
การบริหารงานดานการพัสดุ  ตามแผนกลยุทธเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของฝาย
อํานวยการ  การทาเรือแหงประเทศไทย (ปงบประมาณ  2552 – 2556)  ใหมีความถูกตอง  รวดเร็ว 
โปรงใส  ตรวจสอบได  ตามนโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ตระหนักถึงปญหาความลาชา
ของกระบวนงานจัดหาพัสดุดังกลาว  จึงเล็งเห็นความจําเปนที่ตองทําการสํารวจวิจัย  เพื่อใหทราบ
ถึงสาเหตุของปญหา  และระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูใชบริการงานจัดหา
พัสดุ  และนําผลการสํารวจวิจัยมาวิเคราะหกําหนดแนวทางในการแกไขปญหา  รวมทั้งเปนขอมูล
ในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เสริมสรางชื่อเสียงและ
ภาพลักษณที่ดีของหนวยงานตอไป 

  

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

  1.2.1  เพื่อศึกษาสภาพปญหาดานความลาชาในการใหบริการงานจัดหาพัสดุของ

หนวยงานกองพัสดุ  ฝายอํานวยการ  การทาเรือแหงประเทศไทย 
  1.2.2    เพื่อพัฒนาคณุภาพการใหบริการงานจัดหาพัสดุของกองพัสดุ  ฝายอํานวยการ  
 การทาเรือแหงประเทศไทย 
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  1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการในดาน

ระยะเวลาการใหบริการและขั้นตอนการใหบริการ  กอนและหลังการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 
 

1.3  ขอบเขตการวิจัย 
 

 การวิจัยคร้ังนี้   ผูวิจัยมุงเนนศึกษาเฉพาะกลุมผูใชบริการที่ เปนลูกคาภายใน  คือ 
หนวยงานผูใชบริการตาง ๆ ในสังกัดการทาเรือแหงประเทศไทย บริเวณทาเรือกรุงเทพ เทานั้น 
เนื่องจากมีขอจํากัดในดานระยะเวลาการศึกษา  โดยกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 

1.3.1  ขอบเขตดานเนื้อหาสาระ  ศึกษาสภาพปญหาความลาชาในการใหบริการ  ระดับ
ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการ  รวมทั้งปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทาง
แกไขปญหาการใหบริการงานจัดหาพัสดุของกองพัสดุ  เฉพาะการจดัหาพัสดุใน  5  วธีิ ไดแก  
วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ 

1.3.2  ขอบเขตดานประชากร  การวิจัยคร้ังนี้ประชากรที่ใชศึกษาเปนหนวยงานระดับฝาย 
ระดับสํานัก ระดับกอง และระดับแผนกในสังกัดการทาเรือแหงประเทศไทย บริเวณทาเรือกรุงเทพ 
ที่มาใชบริการงานจัดหาพัสดุของกองพัสดุ ฝายอํานวยการ การทาเรือแหงประเทศไทย 

1.3.3  ขอบเขตดานเวลา  การวิจัยครั้งนี้ใชเวลาดําเนินการ 10 เดือน  ตั้งแตเดือนมีนาคม – 
ธันวาคม 2552 
                        

1.4  ประโยชนที่ไดรับ 
 
 1.4.1 ทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหา  และระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ
ใหบริการงานจัดหาพัสดุของหนวยงานกองพัสดุ  ฝายอํานวยการ  การทาเรือแหงประเทศไทย 
  1.4.2   เกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของผูใหบริการ ที่สงผลใหผูใชบริการมีความ
พึงพอใจตอการใหบริการเพิ่มมากขึ้น 
 1.4.3  ไดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการใหบริการงานจัดหาพัสดุของกองพัสดุ  
ฝายอํานวยการ  การทาเรือแหงประเทศไทย 
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1.5  นิยามศัพทเฉพาะ 
       

 1.5.1  การพัฒนาคุณภาพ  หมายถึง วิธีการเพิ่มพูนทักษะ ความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ ที่จะทําใหผูใหบริการสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.5.2  คุณภาพการใหบริการ  หมายถึง  การใหบริการของผูใหบริการในงานจัดหาพัสดุ
ของกองพัสดุ ฝายอํานวยการ การทาเรือแหงประเทศไทย  ที่รวดเร็ว ตรงตอเวลา สนองตอบความ
ตองการและความพึงพอใจของผูใชบริการ  

 1.5.3   ความพึงพอใจของผูใชบริการ หมายถึง  ระดับความรูสึกของผูใชบริการที่มีตอ
กิจกรรมการใหบริการงานจัดหาพัสดุ  ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

 1.5.4  งานจัดหาพัสดุ  หมายถึง  การจัดการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุ ไดแก การจัดซื้อ จัดจาง
และการเชาพัสดุทุกชนิดของหนวยงานกองพัสดุ ฝายอํานวยการ การทาเรือแหงประเทศไทย 
  1.5.5   กองพัสดุ  หมายถึง  หนวยงานกองพัสดุ ฝายอํานวยการ การทาเรือแหงประเทศไทย     

 1.5.6   ผูใหบริการ  หมายถึง  พนักงานซึ่งเปนเจาหนาที่พัสดุของแผนกจัดหา กองพัสดุ 
ฝายอํานวยการ การทาเรือแหงประเทศไทย  ที่ทําหนาที่ในการจัดหาพัสดุใหหนวยงานการทาเรือ
แหงประเทศไทย บริเวณทาเรือกรุงเทพ  

  1.5.7   ผูใชบริการ  หมายถึง  หนวยงานระดับฝาย ระดับสํานัก ระดับกอง  และระดับ
แผนกในสังกัดการทาเรือแหงประเทศไทย  ณ บริเวณทาเรือกรุงเทพ   

 1.5.8  หัวหนางาน  หมายถึง  พนักงานตําแหนงผูชวยผูอํานวยการกองพัสดุ  หัวหนา
แผนกจัดหา กองพัสดุ  และหัวหนาหมวดในสังกัดแผนกจัดหา กองพัสดุ  ซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานจัดหาพัสดุ 

  

1.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  กรอบแนวคิดการศึกษาครั้งนี้  เพื่อศึกษาสภาพปญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพการใหบรกิารงาน
จัดหาพัสดุของกองพัสดุ ฝายอํานวยการ การทาเรือแหงประเทศไทย  ในประเด็นความลาชาของการ
ใหบริการ โดยวิเคราะหสาเหตุของปญหา  กําหนดแนวทางในการแกไขปญหา  วางแผนและ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  ทดลองใชแผนพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  พรอม
ประเมินผลหลังการทดลองใช ดังแสดงในภาพ 1 
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 ระยะ 1 
 
 
 
   
 ระยะ 2 
 
  
 
  
ระยะ 3 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1   กรอบแนวคดิการวจิยัการพัฒนาคณุภาพการใหบริการงานจัดหาพัสดุ   
              
 

 

ศึกษาสภาพปญหาการใหบริการ / วิเคราะหสาเหตุของปญหา 
 

กําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการงานจัดหาพัสดุ 

     ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการใหบริการงานจัดหาพัสดุ 

ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการใหบริการงานจัดหาพัสดุ 

คุณภาพการใหบริการงานจัดหาพัสดุมีคุณภาพสูงขึ้น 

การเปรียบเทียบความพึง

พอใจของผูใชบริการกอน

และหลังการพัฒนาคุณภาพ

การใหบริการงานจัดหาพัสดุ

ในดานระยะเวลาและ

ขั้นตอนการใหบริการ 

 

ปญหาคุณภาพการใหบริการงานจัดหาพัสดุ 
 


