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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 

  การดําเนินการวิจัยเร่ือง  การพัฒนาคุณภาพบริการงานจัดหาพัสดุของกองพัสดุในครั้งนี้  
ผูวิจัยมุงเนนศึกษาสภาพปญหาเกี่ยวกับความลาชาในการใหบริการงานจัดหาพัสดุ  เพื่อนําผล
การศึกษามาเปนขอมูลในการแกไขปรับปรุง  และพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหผูใชบริการมี
ความพึงพอใจบริการมากยิ่งขึ้น  กําหนดรูปแบบการศึกษาในลักษณะการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ จากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ  โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
  3.1   ประชากรที่ใชในการวิจัย 
           3.2    เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
           3.3    การเก็บรวบรวมขอมูล 
           3.4    การวิเคราะหขอมูล 
         3.5    ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
  

3.1  ประชากรที่ใชในการวิจัย   
 
               ประชากรที่ใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่เปนผูใชบริการ และกลุมที่
เปนผูใหบริการ โดยการศึกษาขอมูลเปน 3 ระยะ ดังนี้ 
 3.1.1  ระยะที่ 1 การศึกษาความพึงพอใจ และสภาพปญหาในการใหบริการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
      1)  การสํารวจระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการงานจัดหาพัสดุของ   
ผูใหบริการ  ประชากรที่ใชศึกษาไดแกผูใชบริการซ่ึงเปนหนวยงานระดับฝาย ระดับสํานัก ระดับ
กอง  และระดับแผนกทั้งหมดในสังกัดการทาเรือแหงประเทศไทย บริเวณทาเรือกรุงเทพ จํานวน 
169  หนวยงาน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามผูใชบริการ กรณีที่ใชบริการในปริมาณ
ปกติ หนวยงานละ 1 คน จํานวน 169 คน  และกรณีผูใชบริการที่มีสัดสวนใชบริการโดยเฉลี่ยมาก
เกินกวาเดือนละ 3 ครั้ง ซ่ึงมีจํานวน 21 หนวยงาน  เก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มอีกหนวยงานละ 1 คน 
โดยการสัมภาษณเชิงลึก 
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     2)   การศึกษาสภาพปญหาความลาชาในการใหบริการงานจัดหาพัสดุ  กําหนด
แนวทางแกไขปญหา  และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  ประชากรที่ใชศึกษาไดแก      
ผูใหบริการ จํานวน 9 คน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก 
 3.1.2  ระยะที่ 2  การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  โดยการกําหนดแนวทาง
และวางแผนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  เพื่อแกไขปญหาความลาชาในการใหบริการงาน
จัดหาพัสดุ  ใหผูใชบริการมีความพึงพอใจในระยะเวลาการใหบริการที่ส้ันลง หรือขั้นตอนการ
ใหบริการลดลง  และทดลองใชแผนพัฒนา 
 3.1.3   ระยะที่ 3  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยการสํารวจระดับ
ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการงานจัดหาพัสดุที่เพิ่มขึ้น  หลังทดลองใชแผนการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการแลวเปนเวลา 3 เดือน  ประชากรที่ใชศึกษาไดแก ผูใชบริการกลุมเดิมตามขอ 
3.1.1  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

 
3.2   เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
  

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยในครั้งนี้  มีรายละเอียดดังดังนี้  
 3.2.1  สวนประกอบของเครือ่งมือที่ใชในการวิจยั 
  1)  เครื่องมือที่ใชในการวิจยัระยะที่ 1  มีดังนี้                 
  (1)   แบบสอบถามผูใชบริการ  เรื่อง  ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ
งานจัดซื้อจัดจางของเจาหนาที่พัสดุแผนกจัดหา กองพัสดุ  ซ่ึงเปนผูใหบริการ เพื่อสํารวจระดับ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ  แบงออกเปน 2 สวน  ดังนี้ 
            สวนที่  1  ขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ เปนแบบเลือกตอบ (Check 
list)  มีจํานวน 5 ขอ  ประกอบดวย  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน และหนวยงานที่
สังกัดของผูใชบริการ 
           สวนที่  2   เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอคุณภาพ
การใหบริการงานจัดหาพัสดุของผูใหบริการ  มีจํานวน 21 ขอ  ประกอบดวย  ดานความสะดวกและ
ความรวดเร็ว  ดานความถูกตองและคุณภาพ  ดานการใหบริการของผูใหบริการและผูบริหาร  และ
ดานจริยธรรมและมารยาทของผูใหบริการ  ซ่ึงผูวิจัยไดปรับปรุงจากแบบสอบถามการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ของ
สมทรง  สุขุมมะสวัสดิ์ (2549, หนา 128)  โดยคําถามในสวนนี้เปนคําถามแบบประเมินคา (Rating 
Scale)  5 ระดับ  มีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 



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

 
86 

           มากที่สุด                    เทากับ                                 5     คะแนน 
                                   มาก                             เทากับ                                4     คะแนน 
                    ปานกลาง                    เทากับ                                3     คะแนน 
                                    นอย                            เทากับ                                2     คะแนน 

           นอยที่สุด   เทากับ                  1     คะแนน  
        (2)    แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูใชบริการ  เกี่ยวกับความพึงพอใจใน
คุณภาพการใหบริการงานจัดซื้อจัดจางของเจาหนาที่พัสดุแผนกจัดหา กองพัสดุ  ซ่ึงเปนผูใหบริการ 
แบงออกเปน 2 สวน  ดังนี้ 
  สวนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ  มีจํานวน 5 ขอ ประกอบดวย  
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน และหนวยงานที่สังกัด  
            สวนที่ 2  เปนคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชบริการที่
มีตอคุณภาพการใหบริการงานจัดหาพัสดุของผูใหบริการ  เปนแบบสัมภาษณลักษณะคําถาม

ปลายเปด 
 (3)   แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูใหบริการ  เพื่อศึกษาสภาพของปญหา
ความลาชาในการใหบริการ  กําหนดแนวทางการแกไขปญหา  และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการงานจัดหาพัสดุ  แบงออกเปน 2 สวน  ดังนี้ 
  สวนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูใหบริการ  มีจํานวน 6 ขอ  ประกอบดวย  
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ระยะเวลาทํางาน และรายได 
  สวนที่  2 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในสภาพของปญหาการ

ใหบริการงานจัดหาพัสดุปจจุบัน แนวทางแกไขปญหา ขอเสนอแนะ และการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ เปนแบบสัมภาษณลักษณะคําถามปลายเปด 
 2)  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยระยะที่ 2 ในขั้นของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการงานจัดหาพัสดุ  เพื่อแกไขปญหาความลาชาในการใหบริการงานจัดหาพัสดุ ไดแก แบบ
สัมภาษณความคิดเห็นของผูใหบริการชุดเดียวกับที่ใชในการวิจัยระยะที่ 1  และเทคนิคการประชุม
กลุมยอย  โดยการจัดประชุมผูใหบริการ และเปดโอกาสใหทุกคนไดนําเสนอปญหา อุปสรรค  
ขอเสนอแนะ และแนวทางในการแกไขปญหาความลาชาในงานจัดหาพัสดุ 
 3)  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยระยะที่ 3 ในขั้นของการศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการงานจัดหาพัสดุของผูใหบริการ หลังทดลองใชแผนการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ  ซ่ึงเปนแบบสอบถามชุดเดียวกับที่ใชในการวิจัยระยะที่ 1 
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  3.2.2  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
      1)  ศึกษาขอมูลจากเอกสาร  ตํารา  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพการใหบริการ 
และความพึงพอใจของผูใชบริการ  แลวนําสาระความรูที่ไดรับมาใชเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม    
      2)  สรางแบบสอบถามประเภทเลือกตอบ  เพื่อสอบถามผูใชบริการเกี่ยวกับระดับ
ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการงานจัดหาพัสดุของผูใหบริการ  เปนคําถามแบบมาตราสวน
ประเมินคา (Rating Scale)  5 ระดับ ดังนี้                                       
                                   มากที่สุด                  เทากับ                          5      คะแนน  
           มาก                          เทากับ                          4      คะแนน 
           ปานกลาง                 เทากับ                          3      คะแนน 
           นอย                          เทากับ                      2      คะแนน 
           นอยที่สุด                  เทากับ                          1      คะแนน 
        กําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ( X ) ของระดับความ 
พึงพอใจในการใหบริการ 5 ระดับ  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หนา 13)  คือ 
        คะแนนเฉลี่ย  ( X )                                      ระดับความพึงพอใจ 
            4.51 – 5.00                                                         มากที่สุด 
            3.51 – 4.50                                                         มาก 
            2.51 – 3.50                                                         ปานกลาง 
            1.51 – 2.50                                                         นอย 
            1.00 – 1.50                                                         นอยที่สุด 
      3)   สรางแบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูใชบริการเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
คุณภาพการใหบริการงานจัดหาพัสดุของผูใหบริการ  และแบบสัมภาษณความคิดเห็นผูใหบริการ
เกี่ยวกับสภาพของปญหาความลาชาในการใหบริการงานจัดหาพัสดุ  แนวทางแกไขปญหา 
ขอเสนอแนะ และการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 
      4)  เมื่อสรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่ใชเปนเครื่องมือการศึกษาแลว  
ผูวิจัยไดตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย  ดังนี้ 
        (1)   ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity)  โดยนําแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณที่สรางขึ้นไปปรึกษาขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน  ดัง
มีรายช่ือตอไปนี้ 
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                                ดร. เอื้อมพร  เธียรหิรัญ         กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                                                                              บานสมเด็จเจาพระยา                        
                                อาจารยสมหมาย  มหาบรรพต   อาจารยประจําคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา   
                                อาจารยปริญญา  สิริอัตตะกุล อาจารยพิเศษคณะวิทยาการจัดการ  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ฉะเชิงเทรา 
                                นายเอกรินทร  ภูแสนธนาสาร ผูชวยผูอํานวยการ การทาเรือแหงประเทศไทย 

สายงานบริหารธุรกิจ 
                                นางลําเจยีก  พลการ   นักบริหาร 13 ประจําผูอํานวยการ 
                                       การทาเรือแหงประเทศไทย 
 เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของคําถาม (Content Validity)  ความชัดเจนความเหมาะสม
ของการใชภาษา  ความครอบคลุมของเนื้อหา  สํานวนภาษา  และความถูกตอง  จากนั้นนํามา
ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ 
         (2)   ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability)  โดยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงตาม
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิแลวไปทดลองใช (Try out)  กับผูใชบริการงาน
จัดหาพัสดุในงานวิจัยนี้ จํานวน 40 คน  เพื่อวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดวย
วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Coefficient)  พบวา มีคาความ
เชื่อมั่นดานความสะดวกและความรวดเร็ว  เทากับ  0.92  ดานความถูกตองและคุณภาพ  เทากับ  
0.90  ดานการใหบริการของผูใหบริการและผูบริหาร  เทากับ  0.88  ดานจริยธรรมและมารยาทของ
ผูใหบริการ เทากับ  0.94  ดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2   คาความเชื่อมั่นของแบบวัด 
 

                       แบบสอบถาม                      คาความเชื่อมั่น 

  กระบวนการบริหารจัดการ            
      ดานความสะดวกและความรวดเร็ว       0.92 
      ดานความถูกตองและคุณภาพ      0.90 
 บุคลากรผูใหบริการ 

  ดานการใหบริการของผูใหบริการและผูบริหาร    0.88 
  ดานจริยธรรมและมารยาทของผูใหบริการ    0.94 
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      5)   นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่สมบูรณแลวไปใชกับงานจริง 
        

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 
  การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการเปน 3 ระยะ  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชวิธีการจัดเก็บ
ขอมูลดังนี้ 
  3.3.1  เก็บรวบรวมขอมูลระยะที่ 1  โดยดําเนินการดังนี้ 
     1)   การแจกแบบสอบถาม  และการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ
ในคุณภาพการใหบริการงานจัดหาพัสดุกับผูใชบริการ จํานวน 169 หนวยงาน  สําหรับการแจก
แบบสอบถามผูใชบริการ จํานวน 169 ชุด  กระทําโดยผูวิจัยเองและผูชวย จํานวน 2 คน  สวนการ
สัมภาษณเชิงลึกผูใชบริการ จํานวน 21 หนวยงาน  กระทําโดยผูวิจัยเอง  และรวบรวมขอมูลนํามา
วิเคราะห  ดําเนินการระหวางเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2552 
     2)   การสัมภาษณเชิงลึกในความคิดเห็นของผูใหบริการ  เกี่ยวกับสภาพของปญหา  
เพื่อกําหนดแนวทางแกไขปญหา  และการพัฒนาคุณภาพการใหบริการงานจัดหาพัสดุ จํานวน 9 คน  
กระทําโดยตัวผูวิจัยเองในเดือนกรกฎาคม 2552 
  3.3.2  เก็บรวบรวมขอมูลระยะที่ 2  โดยใชเทคนิคการประชุมกลุมยอย จัดประชุมผูให
บริการเพื่อนําเสนอปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางในการแกไขปญหาความลาชาใน
การใหบริการงานจัดหาพัสดุ  ดําเนินการในเดือนกรกฎาคม 2552 
  3.3.3  เก็บรวบรวมขอมูลระยะที่ 3  โดยการแจกแบบสอบถามเพื่อสํารวจระดับความ 
พึงพอใจในคุณภาพการใหบริการงานจัดหาพัสดุที่เพิ่มขึ้น  เกี่ยวกับระยะเวลาการใหบริการงาน
จัดหาพัสดุที่ส้ันลงหรือขั้นตอนการใหบริการลดลง  กับผูใชบริการกลุมเดิมตามขอ  3.3.1 หลังการ
ทดลองใชแผนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการแลวเปนเวลา 3 เดือน  กระทําโดยตัวผูวิจัยเองและ
ผูชวย จํานวน 2 คน 
 

3.4   การวิเคราะหขอมูล 
 
  การวิจัยคร้ังนี้จะใชขอมูลในการวิเคราะหดังตอไปนี้ 
  3.4.1  ขอมูลเชิงปริมาณ  ไดแก  ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามผูใชบริการเกี่ยวกับความ 
พึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูใหบริการ ในการศึกษาระยะที่ 1 และระยะที่ 3 เปนการ
วิเคราะหโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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  3.4.2  ขอมูลเชิงคุณภาพ   ไดแก ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกในความคิดเห็น
ผูใชบริการเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของผูใหบริการ  และการสัมภาษณเชิง
ลึกผูใหบริการเพื่อศึกษาสภาพของปญหา  กําหนดแนวทางการแกไขปญหา และการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการ ในการศึกษาระยะที่ 1  รวมท้ังขอมูลจากการจัดประชุมกลุมยอยผูใหบริการ  เพื่อ
นําเสนอปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไขปญหา ในการศึกษาระยะที่ 2 โดยการ
วิเคราะหขอมูลจากเนื้อหาที่สัมภาษณ (Content analysis)  และนําเสนอผลในลักษณะของการ
บรรยายความ 
 

3.5   ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 
  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาคุณภาพบริการงานจัดหาพัสดุของกองพัสดุ    
ประกอบดวย 
  3.5.1  การวิจัยระยะที่ 1  การศึกษาสภาพและสาเหตุของปญหา  โดยดําเนินการ ดังนี้ 
      1)  การสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการงาน
จัดหาพัสดุของผูใหบริการจากผูใชบริการ จํานวน 169 หนวยงาน  เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ 
      2)  การศึกษาสภาพของปญหา กําหนดแนวทางการแกไขปญหา และการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ  จากผูใหบริการ จํานวน  9 คน  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณ 
  3.5.2  การวิจัยระยะที่  2  การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ   เพื่อวาง             
แนวทางแกไขปญหาความลาชาในการใหบริการงานจัดหาพัสดุ  โดยการกําหนดและจัดทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ  เพื่อแกไขปญหาการใหบริการใหผูใชบริการมีความพึงพอใจเพิ่มมาก
ขึ้น  รวมทั้งทดลองใชแผน โดยดําเนินการดังนี้ 
      1)  ประชุมกลุมยอยผูใหบริการ จํานวน 9 คน  เปดโอกาสใหผูใหบริการแสดง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ โดยปรับปรุงขั้นตอนการ
ดําเนินงานจัดหาพัสดุที่ใชอยูเดิม  เกี่ยวกับระยะเวลาการใหบริการใหส้ันลง หรือลดข้ันตอนการ
ใหบริการ            
      2) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานจัดหาพัสดุ  และใชคูมือการปฏิบัติงาน รวมทั้ง         
ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางในการปฏิบัติงาน  
      3)  ใชเทคนิคการใหคําปรึกษาแนะนําหรือสอนงานผูใหบริการ  เพื่อเปนแนวทาง
ในการตัดสินใจที่ เหมาะสมและถูกตอง ในการปฏิบัติงานจัดหาพัสดุในรูปแบบของการให
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คําปรึกษาแนะนําหรือสอนงานเปนรายบุคคลหรือรายกรณี  พรอมกํากับติดตามการปฏิบัติงานดวย
การตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงาน 
      4)  ทดลองใชแผนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการที่จัดทําขึ้น ในการดําเนินงาน
จัดหาพัสดุของผูใหบริการ  และประเมินผลคุณภาพบริการโดยเปรียบเทียบกอนและหลังการใช
แผนพัฒนา 
  3.5.3  การวิจัยระยะที่ 3  การประเมินคุณภาพการใหบริการ  เพื่อสํารวจระดับความ      
พึงพอใจของผูใชบริการ หลังทดลองใชแผนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  เปรียบเทียบวาการ
พัฒนาคุณภาพมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการอยูในระดับใด  เครื่องมือท่ีใชคือแบบสอบถาม
ที่ใชดําเนินการวิจัยระยะที่ 1 นําไปใชกับผูใชบริการกลุมเดียวกับขอ 3.5.1   
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                                                  ศึกษาสภาพปญหา / สาเหตุของปญหา 
 
 

                                                                     ทบทวนเอกสาร 
                                                                   งานวิจยัที่เกีย่วของ 
 
 

                                                             กําหนดประชากร                                                             
                                                                   สรางแบบสอบถาม 
                                                                   สรางแบบสัมภาษณ 
                                                                
   

           แจกแบบสอบถาม                               เก็บรวบรวมขอมูล                             สัมภาษณ 
 
                                                                     วิเคราะหขอมูล 
      
 

                                                                     ประชุมกลุมยอย                                  
 
 

                                                    สังเคราะหขอมูล / ปญหาแนวทางแกไข 
 
    

                                       การกําหนด / นําเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการ 

 
                                                         ดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริการ 
 
                         

                                                สรุป / ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพบรกิาร 
 

ภาพ 7  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยการพัฒนาคุณภาพบริการงานจัดหาพัสดุ  
  
 


