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บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

  การศึกษา เร่ืองการพัฒนาคุณภาพบริการงานจัดหาพัสดุของกองพัสดุ  เปนงานวิจัยและ
พัฒนาโดยใชระเบียบวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ  มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพปญหาที่เกี่ยวของ
กับความลาชาในการใหบริการงานจัดหาพัสดุของหนวยงานกองพัสดุ  ฝายอํานวยการ  การทาเรือ
แหงประเทศไทย  พัฒนาคุณภาพการใหบริการงานจัดหาพัสดุ  และเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจของผูใชบริการ กอนและหลังการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  
 ประชากรที่ใชในการศึกษาประกอบดวย  ผูใชบริการ ไดแก  หนวยงานตาง ๆ ที่ใช
บริการงานจัดหาพัสดุในระดับฝาย   ระดับสํานัก   ระดับกอง  และระดับแผนกทั้งหมด  ในสังกัด
การทาเรือแหงประเทศไทย บริเวณทาเรือกรุงเทพ จํานวน 169 หนวยงาน  และผูใหบริการ ไดแก  
เจาหนาที่พัสดุทั้งหมดของแผนกจัดหา กองพัสดุ  ซ่ึงทําหนาที่ดําเนินการจัดหาพัสดุ จํานวน 9 คน 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 3 ประเภท  ไดแก  1)  แบบสอบถามผูใชบริการ  
สวนที่ 1 เปนขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ  สวนที่ 2 เปนความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอ
คุณภาพการใหบริการของผูใหบริการใน 2 ดาน  ประกอบดวย  ดานกระบวนการบริหารจัดการ  
และดานบุคลากรผูใหบริการ  มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยแบบสอบถามเปน
ชุดเดียวกันทั้งกอนและหลังการใชแผนพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  2)  แบบสัมภาษณ มี 2 
ประเภท  คือ  แบบสัมภาษณผูใชบริการ  สวนที่ 1 เปนขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ  สวนที่ 2 
เปนความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ  และแบบ
สัมภาษณผูใหบริการ  สวนที่ 1 เปนขอมูลสวนบุคคลของผูใหบริการ  สวนที่ 2  เปนความคิดเหน็ตอ
สภาพปญหาการใหบริการ  แนวทางและขอเสนอแนะในการแกปญหา  และการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ  ซ่ึงแบบสอบถามและแบบสัมภาษณดังกลาวไดมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ  และหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม   3)  การประชุมกลุมยอยเพื่อเปด
โอกาสใหนําเสนอปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขปญหาในการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการ 
  การวิเคราะหขอมูล  ในขั้นตอนการศึกษาสภาพปญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ 
จากแบบสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ  ทั้งกอนและหลังการใชแผนพัฒนา โดย
การวิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สวนการวิเคราะหเนื้อหาขอมูลเชิง
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คุณภาพไดจากการสัมภาษณผูใชบริการ  การสัมภาษณผูใหบริการ และการประชุมกลุมยอย  เพื่อ
แยกประเด็นตาง ๆ  ความคิดเห็นของแตละบุคคล  นําเสนอผลในลักษณะการบรรยายความ  
  

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
   ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูล สรุปประเด็นไดดังนี ้
           5.1.1   ผลการศึกษาสภาพและสาเหตุของปญหาการใหบริการ 
           1)  ผลจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ จํานวน 169 หนวยงาน  กอน
ใชแผนพัฒนาคุณภาพการใหบริการ พบวา  การใหบริการที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุด  
ไดแก  ประเด็นกระบวนการบริหารจัดการ ดานความสะดวกและความรวดเร็ว  ( X = 3.23, S.D. = 
0.61)  รองลงมา ไดแก  ประเด็นบุคลากรผูใหบริการ ดานการใหบริการของผูใหบริการและ
ผูบริหาร ( X = 3.41 , S.D. = 0.63)  และจากการสัมภาษณผูใชบริการ จํานวน 21 หนวยงาน  เพื่อ
สอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการและขอเสนอแนะ  พบวา  ความคิดเห็นในมุมมองของ
ผูใชบริการสวนใหญ  เกี่ยวกับดานความสะดวกและความรวดเร็วในกระบวนการบริหารจัดการ มี
ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับนอยถึงปานกลาง  ยกเวนในหัวขอการประสานงานกับ
ผูใชบริการกอนและระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  และการไดรับพัสดุส่ิงของหรืองานจางทัน
กําหนดเวลาใชงานเทานั้น ที่ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  สวนในดานการใหบริการ
ของผูใหบริการและผูบริหาร  ผูใชบริการสวนใหญมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง  มีเพียงในหัวขอความสามารถในการจัดซื้อจัดจางไดทันกําหนดเวลาใชงาน และความรวมมือ
ในการติดตอประสานงานเทานั้น ที่ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  แสดงใหเห็นถึง
จุดออนของการใหบริการในมุมมองของผูใชบริการ  ที่จําเปนจะตองเรงทําการปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
     2)  ผลจากการสัมภาษณผูใหบริการ จํานวน 9 คน  หลังจากไดรับรูสภาพปญหา
จากการสอบถามและสัมภาษณผูใชบริการแลว  พบวา  ผูใหบริการสวนใหญมีความคิดเห็นวา  
สาเหตุลําดับแรก  เกิดจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได ไดแก กรณีผูใชบริการยังขาด
ความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสารใบขอซื้อขอจาง (PR) ที่ถูกตองตามระบบ ERP  ลําดับถัดมา
ผูใหบริการเห็นวา  เกิดจากตัวผูใหบริการเองที่ยังขาดความรูความเขาใจในระบบงานใหบริการ ที่
จะตองทําตามขั้นตอนและภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว  นอกจากนี้ยังขาดจิตสํานึกในงาน
บริการ ทําใหขาดการเอาใจใสกระตือรือรนในการทํางาน  ขาดการเรงรัดการทํางานและการ
ประสานงานที่ดี  รวมทั้งยังขาดความรูความเขาใจในระเบียบและขั้นตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน
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อีกดวย  และจากการประชุมกลุมยอยผูใหบริการไดมีการวิเคราะหปญหา และแนวทางแกไข โดย
ใหความสําคัญกับสาเหตุที่คนพบใน 2 สวน ไดแก  1)  ดานกระบวนการบริหารจัดการ คือ การ
จัดทําเอกสารใบ PR มีความผิดพลาด  การจัดทําเอกสารงานจัดหาพัสดุใชเวลามาก  การเสนอราคา 
การตรวจรับ/ตรวจการจาง  และรายงานผลการตรวจรับ/ตรวจการจางลาชา  2)  ดานบุคลากรผู
ใหบริการ คือ ผูใหบริการไมไดปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด  จัดทําเอกสารผิดพลาด  
ขาดการติดตามผูขาย/ผูรับจางใหเสนอราคาโดยเร็ว ไมไดจัดทําเอกสารขออนุมัติใหเสร็จโดยเร็ว  
รวมทั้งขาดความรูความเขาใจระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
  5.1.2  ผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  
                ผลการวิเคราะหจากการสัมภาษณ และการประชุมกลุมยอยผูใหบริการ  คนพบวา  
ปญหาที่ทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานจัดหาพัสดุ  มีแนวทางในการแกไขปญหาหลาย
แนวทาง  เชน การจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาและใหความรูแกผูใหบริการ  การใชเทคนิคการให
คําปรึกษาแนะนําหรือสอนงาน  การกํากับติดตามควบคุมการปฏิบัติงานอยางใกลชิด  การแจกคูมือ
การปฏิบัติงานและขอปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางใหแกผูใหบริการและผูใชบริการ  การสราง
จิตสํานึกใหผูใหบริการมีความกระตือรือรนเอาใจใสในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งการลดระยะเวลาการ
ดําเนินงานในบางขั้นตอนลงบาง  ซ่ึงผูวิจัยและหัวหนางานไดรวมกันพิเคราะห และกําหนด
แนวทางเพื่อแกไขปญหาดังกลาว  โดยการใชแผนพัฒนาคุณภาพการใหบริการเปน  3 แนวทาง 
ดังตอไปนี้ 

1) การลดระยะเวลาในขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยลดระยะเวลาทางเดินเอกสาร
บางขั้นตอน  ซ่ึงทําใหระยะเวลาการดําเนินงานจัดหาพัสดุโดยรวมในแตละวิธีลดลง โดยเฉพาะงาน
จัดหาพัสดุดวยวิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคา  ซ่ึงมีขั้นตอนการสงหนังสือเชิญชวนและปด
ประกาศที่เดิมใชเวลาดําเนินการคอนขางมาก  เมื่อปรับลดเวลาลงใหเหมาะสมยิ่งขึ้นแลว  ทําใหลด
เวลาดําเนินการไดมากกวาการจัดหาพัสดุดวยวิธีอ่ืน ๆ ดังแสดงในตาราง 13   
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ตาราง 13  เปรียบเทียบระยะเวลาการใหบริการจัดหาพัสดุวิธีการตาง ๆ 
 

ระยะเวลา  (วนัทําการ) 
วิธีการใหบริการดาน 

กอน หลัง ลดลง 
1.  วิธีตกลงราคา 
2.   วิธีสอบราคา 
3.  วิธีประกวดราคา 
4.  วิธีพิเศษ 
5.  วิธีกรณีพเิศษ 

13 
45 
79 
37 
26 

11 
38 
69 
34 
23 

2 
7 

10 
3 
3 

 
     2)   การใชเทคนิคการใหคําปรึกษาแนะนํา โดยหัวหนางานพูดคุยกับผูใหบริการที่
ขอคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกรณี  เนนการใหขอมูลใหคําแนะนํา  เพื่อเปนแนวทางในการ
ตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับการแกปญหา โดยมีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานอยาง
ใกลชิด 
     3)   การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และแจกคูมือรวมทั้งขอปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจางใหกับผูใหบริการ  เพื่อใชเปนแนวทางประกอบการปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบและวิธี
ปฏิบัติ  รวมทั้งแจกจายใหกับผูใชบริการทุกหนวยงาน  เพื่อจะไดมีความรูความเขาใจเบื้องตนใน
เร่ืองการใชบริการ 
              5.1.3  ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ 
                           ผลที่ไดรับหลังจากการทดลองใชแผนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  พบวา                                 
              1)  ผูใชบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น โดยมีระดับความพึงพอใจโดยรวมทุกดาน
อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.50)  ความพึงพอใจกอนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.41)   ความพึงพอใจหลังการพัฒนาคุณภาพอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.50) 
     2)  ผูใหบริการหลังจากใชแผนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ โดยใชเทคนิคการ
ใหคําปรึกษาแนะนํา  จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และแจกคูมือรวมทั้งขอปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จางใหกับผูใหบริการ  ทําใหพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูใหบริการมีความกระตือรือรน เอาใจใส
ตั้งใจในการทํางานมากขึ้น  การดําเนินการจัดหาพัสดุเปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด  
การจัดทําเอกสารมีความรอบคอบและผิดพลาดนอยลง 
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     3)  คุณภาพการใหบริการดีขึ้น  เห็นไดจากเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ  พบวา  คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบริการหลังการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  
แตกตางจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจกอนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  

 
5.2  อภิปรายผล 
   
           การศึกษาวิจัย เร่ืองการพัฒนาคุณภาพบริการงานจัดหาพัสดุของกองพัสดุ  มีประเด็นที่จะ
นํามาอภิปราย  ดังนี้             
  5.2.1  การศึกษาสภาพและสาเหตุของปญหาการใหบริการ  
     ผลจากการวิจัยพบวา  ความพึงพอใจของผูใชบริการอยูในระดับปานกลาง  โดย
คาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุดตามลําดับ 2 ประการ  เปนปญหาเรื่องความสะดวกและความ
รวดเร็วของกระบวนการบริหารจัดการ  และการใหบริการของผูใหบริการและผูบริหาร  แสดงให
เห็นถึงจุดออนการใหบริการงานจัดหาพัสดุที่มีความลาชา  ดังนี้ 

        1)  ปญหาเรื่อง ความสะดวกและความรวดเร็วของกระบวนการบริหารจัดการ  
เปนปญหาสําคัญของระบบราชการที่มีขั้นตอนและระยะเวลาทํางานมาก  ตองปรับเปลี่ยนใหเขากับ
สังคมปจจุบันที่ตองการความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
ผูใชบริการมากที่สุด  เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงไปจึงจําเปนตองมีการพัฒนาใหทันกับความ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น  ซ่ึงตรงกับแนวคิดของชูวงศ ฉายะบุตร (2536, หนา 11)  ที่วา สังคม
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ปญหาพื้นฐานของระบบราชการ  คือความลาชาจากระบบราชการที่ไม
สอดคลองกับพัฒนาการของสังคมในยุคปจจุบันที่ตองรวดเร็ว  ซ่ึงเปนลักษณะสําคัญของความ     
ลาหลัง  ระบบที่มีขั้นตอนมากขาดการปรับปรุงเปนอุปสรรคตอการพัฒนา  
      2)  ปญหาเรื่อง การใหบริการของผูใหบริการและผูบริหาร  ที่ยังไมมีคุณภาพดีพอ
อันเนื่องมาจากการขาดความกระตือรือรนเอาใจใสและความตั้งใจในการปฏิบัติงาน  การขาดความรู
ความเขาใจในระเบียบและระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานตาง ๆ  อันสงผลใหการใหบริการเกิดความ
ลาชา  การใชเทคนิคการใหคําปรึกษาแนะนําหรือสอนงานแกผูใหบริการ และการใชคูมือในการ
ปฏิบัติงานนั้น จะเปนแนวทางสวนหนึ่งที่ชวยแกปญหาดังกลาวได  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ
นภดล เฮงเจริญ (2548, หนา 149)  ที่กลาวถึงลักษณะของขาราชการยุคใหมวา ควรมีความรวดเร็ว 
คุณภาพสูง  ประสิทธิภาพสูง   สามารถวัดผลงานไดโดยทุกครั้งที่ทํางานตองใหถูกตอง  มี
ประสิทธิภาพ และรวดเร็ว  โดยใชเทคโนโลยีมาชวยเพื่อใหทํางานไดสะดวกรวดเร็วทันตอกระแส
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การเปลี่ยนแปลง  และสอคลองกับชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547, หนา 106)  ที่วา ความรวดเร็วเปน
ความตั้งใจที่จะชวยเหลือ โดยใหบริการอยางรวดเร็ว ไมใหรอคิวนาน  รีบใหการตอนรับและ
สอบถามถึงการมาใชบริการ โดยมีกระบวนการในการใหบริการอยางมีคุณภาพ   
 5.2.2  การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 
  ผลจากการวิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหา ไดนํามา
กําหนดและจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  ดังนี้     
         1)  การลดระยะเวลาในขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและ
อํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ  โดยการปรับลดระยะเวลาในบางขั้นตอนของการดําเนินงาน
จัดหาพัสดุตามที่ไดกําหนดไวเดิม ในสวนที่เห็นวาใชเวลามากเกินไปใหมีความเหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ความคลองตัวยิ่งขึ้น  พบวา  ระยะเวลาในการดําเนินงานจัดหาพัสดุในแตละวิธีส้ันลง  ทําใหมีความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น  สอดคลองกับกรมการปกครอง (2539, หนา 18)  ที่วา การปรับปรุงงานดาน
การใหบริการที่ตระหนักถึงความสําคัญในงานดานการใหบริการ  เพื่อเปนการกระตุนและสราง
ตัวอยางการเรียนรู  เพื่อเปนการสะทอนใหเห็นจุดการเปลี่ยนแปลงวา  การที่จะใหบริการเพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจนั้น  ขึ้นอยูกับความจริงใจและตั้งใจดําเนินงาน พัฒนาระบบงาน ปรับขั้นตอนใหส้ัน
ที่สุด รวมทั้งขั้นตอนตาง ๆ เปนขั้นตอนเดียว  มอบอํานาจใหหัวหนาสวนงาน  และนําเทคโนโลยี
เสริมกระบวนการใหบริการเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของโกเอช และเดวิส 
(Goetsch & Davis, 2001, p. 204)  ที่วา การปรับปรุงอยางตอเนื่องเปนหลักการพื้นฐานของการกาว
ไปสูความสําเร็จ  องคการที่ตองการรักษาระดับของตนเองในตลาด หรือภายใตการแขงขันกับคูแขง
ขันภายนอก  ควรใหความสนใจกับการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ  เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาที่ไมหยุดนิ่ง  และตรงกับวนิดา นรเศรษฐโสภณ (2548, หนา 69-71)  ที่กลาววา  
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ หรือ TQM  เปนกลยุทธขององคการโดยรวม  ที่มุงใหความสําคัญ
กับลูกคาเพื่อใหมีความพึงพอใจ  การปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ  และการ
ใหทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติรวมกัน จะสงผลใหงานมีคุณภาพเพิ่มขึ้น   
     2)   การใหคําปรึกษาแนะนําหรือสอนงานจากหัวหนางาน โดยการพูดคุยกับ          
ผูขอรับคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกรณี  เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม
สําหรับการแกปญหาที่เกิดขึ้น ซ่ึงจะชวยผูใหบริการใหสามารถแกไขปญหาได  เกิดความรูสึกทีด่ใีน
ยามที่ตองการความชวยเหลือ มีความมั่นใจในการทํางาน และมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน อันจะทําให
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงตรงกับทฤษฎีสองปจจัยของเฮอซเบิรก  (Herzberg’s Two-
Factor Theory,  อางถึงใน สมทรง สุขุมมะสวัสดิ์, 2549, หนา 114)  ที่พบวา  ความสัมพันธระหวาง
บุคคลมีความสําคัญในการปฏิบัติงาน ซ่ึงไมวาจะเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน 
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ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา หรือผูรับบริการ  เพราะทําใหเกิดความพึงพอใจถามีสัมพันธกันดี  
และมาตรฐานการทํางานของแตละคนจะดีหรือไม  ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางกันดวย  แตผูให
คําปรึกษาแนะนําจะตองมีความรูในเรื่องที่ใหคําปรึกษาแนะนํา  และจะตองมีความเต็มใจในการให
คําปรึกษาแนะนํา  เพื่อใหเกิดความสะดวกในการมาขอรับคําปรึกษา  สอดคลองกับแนวคิดของ 
อาภรณ ภูวิทยพันธ (2548, หนา 17-20)  ที่ใหความหมายของการสอนงานไววา  เปนกระบวนการ
หนึ่งที่หัวหนางานใชเพื่อเสริมสราง และพัฒนาลูกนองใหมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะตัว
ในการทํางานนั้น ๆ  ใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดขึ้น  และการสอนงานมีประโยชน
มากมายทั้งตอผูรับการสอนงาน ผูสอนงาน และตอองคกร  โดยจะชวยพัฒนาความรูความเขาใจ
ใหแกผูรับการสอนงาน  สรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานระหวางหัวหนางานและลูกนอง  
เนื่องจากไดมีการพูดคุยและปรึกษาหารือกันมากขึ้น  สงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการทํางาน
รวมกันเปนทีมระหวางพนักงานภายในกลุม  ซ่ึงจะทําใหพนักงานรวมแรงรวมใจ และรวมคิดที่จะ
หาแนวทางปองกัน  และแกไขปญหาตาง  ๆ ที่ เกิดขึ้นในการทํางาน   อันสงผลตอการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการขององคกร 
     3)   การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานจัดหาพัสดุ และแจกคูมือรวมทั้งขอปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจาง  โดยรายละเอียดในคูมือการปฏิบัติงานจัดหาพัสดุประกอบดวย  แผนภูมิการ
ปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาดําเนินการ  ซ่ึงจะเปนแนวทางและ
อํานวยความสะดวกใหการจัดหาพัสดุ  เปนไปตามลําดับขั้นตอนตามที่กําหนดไวในระเบียบ  มี
ความสะดวกคลองตัวและมีประสิทธิภาพ  ลดปญหาความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  สําหรับ
รายละเอียดของขอปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางนั้น เปนการกําหนดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
จัดซ้ือจัดจาง ขอปฏิบัติ หนวยงานและผูปฏิบัติ  และกรอบระยะเวลาดําเนินการในแตละกิจกรรม  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนไปดวยความเรียบรอย  และถูกตองตาม
ระเบียบของการทาเรือแหงประเทศไทย วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2543  การเบิกจายงบประมาณมี

ประสิทธิภาพ การเบิกพัสดุมาใชทันตอความตองการใชงาน และขจัดปญหาความลาชาใน

กระบวนการจัดหาพัสดุ  โดยตรงกับกระทรวงมหาดไทย  (2541, หนา 12)  ที่แนะนําการปฏิบัติงาน
วาตองมีคูมือการใหบริการ  เอกสารแนะนํา  มีประกาศ  หรือปายประชาสัมพันธที่ชัดเจน  ซ่ึงเปน
ลักษณะที่หนวยงานตองจัดใหเปนผลประโยชนของผูรับบริการ   นอกเหนือจากการใหบริการเปน
อยางดีที่สรางความพึงพอใจใหผูรับบริการ   ซ่ึงสอดคลองกับขอเสนอแนะในงานวิจัยของเมตตา 
โสตะ (2548, หนา 69)  ที่พบวา  การจัดทําคูมือการบริหารงานพัสดุที่มีคําอธิบายวิธีการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเปนระบบ  นั้นเปนสวนหนึ่งของการแกปญหาการบริหารงานพัสดุ  มีแนวคิด
สนับสนุนปญหานี้ของวีรพงษ เฉลิมจิระรัตน (2539, หนา 126-136)  ที่วา  การพัฒนาระบบงาน
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บริการ เทคนิค วิธีการ และความชํานาญจนถึงระดับสูง โดยมีการจัดทําเปนมาตรฐานปฏิบัติใน
ระดับบริษัท  คือมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเฉพาะแตละตําแหนง  มีการอบรมและทดสอบอยาง
เขมงวด   
      สรุปผลการวิเคราะหดังกลาวแลว  พบวา  ปญหาสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการงานจัดหาพัสดุเกิดจากกระบวนการทํางาน และคนที่เปนผูใหบริการ  จําเปนจะตอง
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพทั้ง 2 สวน  ดังนี้    

(1)   ปรับปรุงกระบวนการทํางาน  เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและอํานวยความ
สะดวกแกผูใชบริการ  ซ่ึงตรงกับจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ พ.ศ. 2543  ท่ีกําหนด
แนวทางสําหรับผูปฏิบัติงานดานพัสดุในหนวยงานของรัฐวา  ใหมีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเอง 
และพัฒนางาน โดยเรียนรูถึงเทคนิควิทยาการใหม ๆ เพิ่มเติมอยูเสมอ  และนํามาใชปฏิบัติงานใหดี
รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  สําหรับผูบังคับบัญชาดานพัสดุพึงใชดุลยพินิจใน
การสงเสริมสนับสนุน การใหคําปรึกษาคําแนะนํา และรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานอยางมี
เหตุผล  สอดคลองกับแนวคิดของเบสเทอรฟลด และคนอื่น ๆ (Besterfield et al, 1999, p. 105)  ที่วา  
แนวทางพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ  คือ  การลดทรัพยากร  การลดความผิดพลาด  การ
ทําใหตรงหรือเหนือกวาความคาดหวังของลูกคา  การทําใหเกิดกระบวนการที่ลดลง  และการทําให
กระบวนการนั้นสรางความพึงพอใจใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของไดมากขึ้น   และสอดคลองกับวนิดา  
นรเศรษฐโสภณ (2548, หนา 72)  ที่วา  ผูใหบริการจะตองไมพอใจในคุณภาพระดับหนึ่ง  แต
จะตองฝาฟนเพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา  องคการที่ตองการเปนองคการที่มี
คุณภาพสูง  สมาชิกทุกคนจะตองมีสวนรวมในการทํางาน  ผูบริหารระดับสูงจะตองมีความเปนผูนํา  
พนักงานทุกคนจะตองรูสึกถึงความเปนเจาของเพื่อบรรลุเปาหมายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ 
        (2)   สงเสริมผูใหบริการใหมีโอกาสไดเรียนรู เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู 
ความสามารถ  และมีศักยภาพในการทํางานดีขึ้น  หัวหนางานจึงตองสรางแรงจูงใจ ขวัญกําลังใจ 
สงเสริมใหมีสวนรวมในการชวยคิด ชวยทํา  และตองใชคนใหเหมาะสมกับงาน  ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของพรนพ พุกกะพันธ (2544, หนา 195)  ที่วา  การจูงใจเปนส่ิงสําคัญของมนุษย  เปนสิ่งที่
ทําใหผูใหบริการทํางานอยางเต็มที่เต็มใจ  และทุมเทกําลังเต็มความสามารถ  อยางไรก็ตามถึงแมวา
แรงจูงใจจะเปนสิ่งสําคัญในการทํางานก็ตาม  แตถาขาดความรูความสามารถก็ไมอาจทําใหงานนั้น
ประสบผลสําเร็จไดดวยดี  ในทางกลับกันหากมีความรูความสามารถ แตขาดแรงจูงใจการทํางานก็
ไมอาจประสบผลสําเร็จดวยดีเชนกัน  ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงตองมีการเสริมทั้งความรู
ความสามารถ และเสริมการจูงใจควบคูไปดวย  ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีความตองการของมาสโลว 
(Maslow’s Hierarchy of Need,  อางอิงใน พยอม วงศสารศรี, 2545, หนา 236)  ที่พบวา การ
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ตอบสนองใหกับความตองการในแตละขั้นจะเปนส่ิงหนึ่งที่ใชจูงใจคนได  เพราะคนมีชีวิตจิตใจมี
ความตองการที่แตกตางกัน  ถาใหตรงกับความตองการไดจะมีความมั่นใจในการทํางาน และจะ
ทํางานอยางเต็มความสามารถ  ความบกพรองสวนตัวจะนอยลง  ฉะนั้นการแกปญหาโดยการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยจึงนับวามีความสําคัญมาก  วิธีการนอกจากการฝกอบรมที่ใชกันแพรหลายทุก
องคกรแลว  การใหคําปรึกษาคําแนะนําหรือสอนงาน  โดยมีการกํากับติดตามอยางใกลชิด 
ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ  และการแจกคูมือการปฏิบัติงานหรือเอกสารใด ๆ 
ที่แนะนําขั้นตอนการปฏิบัติงาน จะเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะชวยพัฒนาคุณภาพการใหบริการได 
    5.2.3  การประเมินคณุภาพการใหบริการ 
      การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ทําใหไดทราบถึงขอมูลสภาพปญหา และแนวทางการแกไข
ปญหาเกี่ยวกับความลาชาของการใหบริการงานจัดหาพัสดุ  สามารถนําผลการวิจัยมาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  และผลจากการพัฒนาตามแผน ทําใหไดยุทธศาสตรที่ชวยให
คุณภาพการใหบริการสูงขึ้น  เห็นไดจากเมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการใน
คุณภาพการใหบริการ   ระหวางกอนการพัฒนาคุณภาพและหลังการพัฒนาคุณภาพ  คาเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ       
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547, หนา 106)  ที่กลาววา  คุณภาพของการบริการ  หมายถึงส่ิงที่ลูกคา
ตองการหรือคาดหวังไวไดรับการตอบสนองตรงความตองการ  หรือส่ิงที่ลูกคาตองการหรือ
คาดหวังไวไดรับการตอบสนองอยางเต็มที่  จนรูสึกวาการบริการนั้นเปนบริการที่วิเศษมาก  
ประทับใจ คุมคาแกการตัดสินใจ รวมท้ังคุมคาเงิน  จนทําใหลูกคาเกิดความพอใจ และเกิดความ
จงรักภักดี    
      ผลการวิจัย  พบวา  เทคนิคการใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน  การแจกคูมือ
รวมทั้งขอปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง  และการลดระยะเวลาในขั้นตอนการปฏิบัติงาน เปน
ยุทธศาสตรสวนหนึ่งที่สามารถนําไปพัฒนาคุณภาพการใหบริการงานจัดหาพัสดุได  รวมทั้งอาจ
นําไปเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการงานดานอื่น ๆ โดยประยุกตใชกับองคกรที่
ตองการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ  เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของผูใหบริการใน
องคกรใหดีขึ้นได  ทั้งนี้ผูบริหารจะตองรูจักปรับใชใหเหมาะสมกับปญหา และความตองการใน
องคกรของตน  เพราะยุทธศาสตรที่ใชไดผลกับองคกรหนึ่งอาจจะใชไมไดผลกับอีกองคกรหนึ่งก็ได 
 
 
 
 



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

 

 

122 

5.3   ขอเสนอแนะ 
   
  5.3.1   ขอเสนอแนะในการนําผลการพัฒนาไปใช 
     จากการศึกษา  พบวา การพัฒนาคุณภาพการใหบริการงานจัดหาพัสดุของกอง
พัสดุในครั้งนี้  ประสบความสําเร็จไดขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ที่ควรคํานึงถึง ดังนี้ 

 1)  การลดระยะเวลาในขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ผลจากการวิจัย  พบวา ปญหา
พื้นฐานของระบบราชการ คือ ความลาชาในการใหบริการ  การปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง  เชน การ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงเปนส่ิงสําคัญที่จะเพิ่มความคลองตัว และความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 

 2)  การใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน   จากงานวิจัยคร้ังนี้   พบวา 
พฤติกรรมการใหบริการของขาราชการและเจาหนาที่อ่ืน ๆ ของรัฐ  โดยทั่วไปมักจะขาดคุณภาพ 
ผิดพลาด ลาชา ไมเปนไปตามระเบียบขั้นตอน  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารหรือหัวหนางาน
จะตองใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานแกบุคลากรอยางสม่ําเสมอ  และมีการกํากับติดตามการ
ทํางานอยางใกลชิด 
     3)   การใชคูมือประกอบการปฏิบัตงิาน  มีสวนสําคัญที่จะอํานวยความสะดวก เพิ่ม
ความคลองตัวในการทํางานใหเปนไปตามระเบียบ ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไว  รวมทั้งลด
ปญหาความผิดพลาดในการทํางาน   
 5.3.2   ขอเสนอแนะในการวจิัยคร้ังตอไป 
     1)   ประเด็นการวิจัยที่ควรทําการศึกษาตอเนื่องจากงานวิจัยนี้  ไดแก การศึกษาเจต
คติของบุคลากรที่เปนเจาหนาที่พัสดุ ทุกสวนงานของการทาเรือแหงประเทศไทย  ที่มีตอการ
ปฏิบัติงานดานการพัสดุ  เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน
ตอไป 
     2)   ประเด็นการวิจัยที่ควรไดรับการศึกษาเพิ่มเติมจากงานวิจัยนี้ ไดแกการศึกษาถึง
ปญหาขอขัดของตาง ๆ จากการปฏิบัติงานดานการพัสดุ ตามระเบียบการทาเรือแหงประเทศไทย วา
ดวยการพัสดุ พ.ศ.2543  เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงระเบียบใหมีความเหมาะสมทันสมัย
ยิ่งขึ้น 

          

 


