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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัครั3 งนี3 มีวตัถุประสงค์ 1.) เพื>อศึกษาปัจจยัที>มีความสัมพนัธ์ระหว่างผูข้ายวตัถุดิบกบัผูผ้ลิต  

2.) เพื>อศึกษา ปัญหา อุปสรรค ของการเกิดความสัมพนัธ์ระหว่างผูข้ายวตัถุดิบกับผูผ้ลิต เป็นการวิจยัเชิง

สํารวจ โดยใชแ้บบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างผูข้ายมนัสําปะหลงัให้กบับริษทั แป้งไทย จาํกดั อาํเภอ เสิงสาง 

จงัหวดั นครราชสีมา จาํนวน 360 ราย ทั3งนี3  ไดใ้ชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิตใินการประมวลผลขอ้มูลเพื>อ

นํามาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ซึ> งประกอบด้วยสถิติค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี>ย (Mean) ส่วนเบี>ยงเบน

มาตรฐาน(Standard Deviation) รวมถึงวิเคราะห์การหาค่าสัมประสิทธิW สหพันธ์อย่างง่ายแบบเพียรสัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 

เพศชาย จาํนวน 260 ราย มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จาํนวน 140 ราย สถานภาพสมรส จาํนวน 182 ราย มีระดบั

การศึกษาที>ระดับ ปวช.-ปวส.จาํนวน 112 ราย มีอาชีพเกษตรกร จาํนวน 253 ราย รายได้ต่อเดือน 10,000-

20,000 บาท จาํนวน 185 ราย และทกัษะการบริหารความสัมพนัธ์ที>แตกต่างกันส่งผลต่อความสัมพนัธ์ที>ดี

ระหว่างผูข้ายวตัถุดิบกบั บริษทั แป้งไทย จาํกดั แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที>ระดบั 0.05 โดยผลที>

ได้จากการวิเคราะห์จะมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดับตํ>าและมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั เป็นไปตาม

สมมติฐานที>ตั3งไว ้
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Abstract 

 

 The purposes of this research were to 1.) study the relationship factors between raw material 

suppliers with manufacturers 2.) to study the problems and obstacles of the relationship between raw 

material suppliers with manufacturers. It is a survey research. Using questionnaires The sample group 360 

Raw material supplier to Thai Starch Co., Ltd., Seng Sang District, Nakhon Ratchasima. The statistical 

analysis program was used to process the data to analyze the statistical data. This consisted of statistical 

Percentage , Mean , Standard Deviation , as well as analysis of Pearson's Product Moment Correlation 

Coefficient. Most of the 260 respondents were male. 140 cases between the ages of 41 and 50. 182 cases to 

Marital status. Education level at Vocational Certificate - Higher Vocational Certificate, 112 persons. There 

are 253 farmers. monthly income 10,000-20,000 baht for 185 persons. And Different relationship 

management skills affect the good relationship between raw material suppliers to Thai Starch Co., Ltd., 

which differed significantly at the 0.05 level. Analysis is low correlation and correlation in the same 

direction. According to the assumptions set 

 

Keywords : Raw material supplier, Manufacturer, Company, Manage the relationship between raw 

material supplier and manufacturer. 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมา และความสําคัญของปัญหา  

ความสัมพนัธ์กบัผูข้ายวตัถุดิบ เป็นการจดัการความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัผูข้ายวตัถุดิบ ในการดาํเนิน

กิจกรรมร่วมกนั ซึ>งในอุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลงัมีวตัถุดิบหลกัคือ มนัสําปะหลงัซึ>งมนัสําปะหลงัเป็น

วตัถุดิบหลกัที>สําคญัต่อโรงงานแป้งมนัสําปะหลงั เมื>อวตัถุดิบเกิดการแย่งชิงอาจส่งผลกระทบต่อการผลิต

ของโรงงาน อาจทาํให้การผลิตหยุดชะงกั จึงตอ้งมุ่งเนน้การจดัการความสัมพนัธ์กบัผูข้ายวตัถุดิบเพื>อให้การ

ป้อนวตัถุดิบเป็นไปไดอ้ย่างราบรื>น  

มนัสําปะหลงัเป็นพืชเศรษฐกิจที>มีความสําคญัของประเทศ ซึ>งในปัจจุบนัมีการใชม้นัสําปะหลังใน

อุตสาหกรรมเป็นจาํนวนมาก รายงานขอ้มูลการผลิตการเกษตรจากสํานักเศรษฐกิจการเกษตรพบว่าในปี 

2563 มีพื3นที>เพาะปลูกอยู่ที> 8.70 ลา้นไร่ ผลผลิต 27.35 ลา้นตนั และคาดการณ์ในปี 2564 จะมีพื3นที>เพาะปลูก

อยู่ที> 8.86 ลา้นไร่ ผลผลิต 28.98 ลา้นตนั โดยประเทศไทยมีสถิติการส่งออกผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัในปี 

2561 และปี 2562 เท่ากบั 8.06 ลา้นตนั และ 6.40 ลา้นตนั ตามลาํดบั สถิติการส่งออกผลิตภณัฑม์นัสําปะหลงั

ปี 2563 ตั3งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม เท่ากบั 4.40 ลา้นตนั(สมาคมโรงงานผูผ้ลิตมนัสําปะหลงั ภาค



ตะวนัออกเฉียงเหนือ,2563) โดยประเทศผูน้ําเขา้รายใหญ่ของไทย 5 อันดับแรกประกอบด้วย จีน ญี>ปุ่น 

อินโดนีเซีย ไตห้วนั และ สหราชอาณาจกัร (ฐานเศรษฐกิจ,ฉบบัที> 3598,สิงหาคม พ.ศ.2563,หน้า 11) จาก

สถิติดังกล่าวพบว่ามนัสําปะหลงัเป็นเป็นพืชที>เป็นวตัถุดิบหลกัในสินคา้ส่งออกของประเทศไทย ซึ> งขอ้มูล

จากศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื>อสาร สํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความร่วมมือจากกรม

ศุลกากรพบว่าสินคา้จากผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัเป็นสินคา้ส่งออกอนัดับที> 23 ของไทย โดยมีมูลค่าการ

ส่งออกอยู่ที> 80.97 หมื>นลา้นบาท  

ผูผ้ลิต หมายถึง โรงงานแปรรูปมนัสําปะหลงั ซึ>งประเทศไทยมีโรงงานแปรรูปมนัสําปะหลงัทั3งสิ3น 

92 โรงงาน (สมาคมแป้งมนัสําปะหลงัไทย,2563) โดยในการวิจยัครั3 งนี3 ผูผ้ลิตคือบริษทั แป้งไทย จาํกัด ซึ> ง

ตั3งอยู่อาํเภอเสิงสาง จงัหวดันครราชสีมา การแปรรูปมนัสําปะหลงัคือการสกดัแป้งออกจากเซลลข์องรากมนั

สําปะหลงั โดยใช้นํ3 าเป็นตวัสกดั และหลกัการเหวี>ยงแยกเพื>อแยกแป้งออกจากโปรตีนและสิ>งแปลกปลอม

อื>นตามหลกัความแตกต่างของนํ3าหนกัโมเลกุล (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,2556) 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัพบว่าโรงงานแปรรูปมนัสําปะหลงัภายในประเทศมีการแข่งขนัสูงส่งผลให้

เกิดการแย่งชิงวตัถุดิบและขาดแคลนวตัถุดิบ การขยายการเพาะปลูกทาํได้ลาํบาก เนื>องจากในปัจจุบนัเกิด

โรคใบด่างมนัสําปะหลงัที>เกิดการระบาดอย่างหนกัในพื3นที>เพาะปลูกหลกัของประเทศส่งผลให้ขยายพนัธ์ุ

ได้น้อยและผลผลิตตกตํ>าลง อีกทั3งการแข่งขนัที>สูงในพื3นที> อาํเภอเสิงสาง จงัหวดันครราชสีมา เนื>องจากมี

โรงงานแป้งมนัสําปะหลงัถึง 4 โรงงาน จึงทาํให้เกิดการแย่งชิงวตัถุดิบ ซึ>งในปัจจุบนัองคก์รธุรกิจหันมาให้

ความสําคญัในการจดัการสายโซ่อุปทานมากขึ3นตั3งแต่ตน้นํ3 าไปจนถึงปลายนํ3 าเพื>อที>จะเพิ>มศกัยภาพให้ได้

อย่างสูงสุด  

ผูว้ิจัยจึงสนใจที>จะทาํการศึกษาเกี>ยวกับการบริหารสายโซ่อุปทานของมันสําปะหลังซึ> งมุ่งเน้นไปที>การ

จดัการความสัมพนัธ์กบัผูข้ายวตัถุดิบเพื>อทราบถึงลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างผูข้ายวตัถุดิบกบัผูผ้ลิตและ

เพื>อที>จะได้นําขอ้มูลที>ได้จากการวิจยัฉบบันี3 ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง และพฒันาศกัยภาพของของ

บริษทัฯ ให้สามารถแข่งขนัในตลาดไดอ้ยา่งดีและตรงตามความตอ้งการของเกษตรกร 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื>อศึกษาปัจจยัที>มีความสัมพนัธ์ระหว่างผูข้ายวตัถุดิบกบัผูผ้ลิต 

2. เพื>อศึกษา ปัญหา อุปสรรค ของการเกิดความสัมพนัธ์ระหว่างผูข้ายวตัถุดิบกบัผูผ้ลิต 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ขอ้มูลทั>วไปของผูข้ายวตัถุดิบที>แตกต่างกนัส่งผลต่อความสัมพนัธ์ที>ดีระหว่างผูข้ายวตัถุดิบกับ 

บริษทั แป้งไทย จาํกดั ไม่แตกต่างกนั 

2. ทกัษะการบริหารความสัมพนัธ์ที>แตกต่างกันส่งผลต่อความสัมพนัธ์ที>ดีระหว่างผูข้ายวตัถุดิบ
กบั บริษทั แป้งไทย จาํกดั แตกต่างกนั 



ขอบเขตของการวิจัย 

วิจัยเรื> องนี3 มุ่งศึกษาเกี>ยวกับการจัดการความสัมพันธ์กับผู ้ขายวัตถุดิบเพื>อทราบถึงลักษณะ

ความสัมพนัธ์ระหว่างผูข้ายวตัถุดิบกับผูผ้ลิต ซึ> งผูผ้ลิตคือบริษทั แป้งไทย จาํกัด โดยผูว้ิจยัมีขอบเขต และ

ขอ้จาํกดัในการศึกษาวิจยั ดงันี3  

1. ขอบเขตด้านประชากร โดยประชากรที>ใช้ในการวิจยั คือ เกษตรกรผูจ้าํหน่ายมนัสําปะหลัง

ให้กับบริษทั แป้งไทย จํากัด อาํเภอเสิงสาง จังหวดันครราชสีมา จํานวน 5,728 ราย (แผนก

จดัซื3อวตัถุดิบบริษทั แป้งไทย จาํกดั, 25 พฤศจิกายน 2563) 

2. ระยะเวลาในการทาํวิจยัในการวิจยัครั3 งนี3  มุ่งศึกษาเกี>ยวกับความสัมพนัธ์ระหว่างเกษตรกรผู ้
จาํหน่ายมนัสําปะหลังกับ บริษทั แป้งไทย จาํกัด ในช่วงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2564 รวมระยะเวลาทั3งสิ3น 4 เดือน 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที'เกี'ยวข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎีที'เกี'ยวกับการบริหารสายโซ่อุปทาน 

Supply Chain หมาย ถึง  การบ ริหารการ ส่ง ผ่านของข้อ มูล  ( Information) และ สินค้าหรือ

บ ริ ก า ร  ( Product or Service) จ า ก แห ล่ ง กํ า เ นิ ด วัต ถุ ดิ บ ( Initial Supplier) ไป จน ถึ ง ผู ้บ ริ โ ภคคน

สุดทา้ย (Ultimate Customer) โดยจะตอ้งมีการร่วมมือกันระหว่างบริษทั/ผูมี้ส่วนร่วม ที>เป็นสมาชิกภายใน

โซ่อุปทานเพื>อที>จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ยตน้ทุนที>ตํ>าที>สุด ซึ> งการที>โซ่อุปทาน

จะสําเร็จได้จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ ที>สําคัญ คือ มีความไว้เนื3อเชื>อใจซึ> งกันและกัน มีการ

แลกเปลี>ยนขอ้มูลซึ>งกนัและกนั มีการร่วมมือกนัในการปฏิบตัิงาน มีการใชร้ะบบบูรณาการ และมีการพฒันา

บุคลากรซึ>งหากทุกๆ บริษทัในโซ่อุปทาน เห็นความสําคญัของการทาํงานอย่างเป็นระบบ และมีการทาํงาน

ร่วมกันแลว้ จะทาํให้โซ่อุปทานประสบความสําเร็จในการดาํเนินการสามารถที>จะเพิ>มความพึงพอใจของ

ลูกคา้ ลดตน้ทุนของโซ่อุปทานจากการทาํงาน และใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการควบคุมสินคา้คงคลงัอย่างมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลส่งผลต่อตน้ทุนรวมที>ลดลงและทา้ยสุดจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

ความสําคญัของการจดัการห่วงโซ่อุปทาน ก็เพื>อลดตน้ทุนการถือครองสินคา้ให้มากที>สุด ซึ> งทุก

กิจกรรมตอ้งการลดตน้ทุนในการถือครองสินคา้ภายใตก้ารคงประสิทธิภาพการส่งมอบโดยการขจดักิจกรรม

ตา่งๆ ที>ไม่มีมูลค่าเพิ>มและกิจกรรมที>ส่งผลตอ่การเพิ>มของสินคา้คงคลงั  

 

แนวคิดและทฤษฎีที'เกี'ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ 

การบริหารความสัมพันธ์ที>ดี มี ส่วนช่วยให้ต้นทุนในการดํา เ นินงานต่ าง  ๆ  ของธุรกิจ

ลดลง โดยเฉพาะในเรื>องของการแสวงหาลูกคา้ใหม่ ๆ  และยงัมีส่วนช่วยเรื>องการความพึงพอใจที>ดีขึ3น (ยุว



รัตน ์จิรเมธาธร และวิโรจน ์เจษฏาลกัษณ,์ 2558) การบริหารความสัมพนัธ์ในห่วงโซ่อุปทานให้ความสําคญั

กับความสัมพันธ์ที>อยู่ภายนอกองคก์ร ประกอบไปด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer Relationship)

และ ความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (Supplier Relationship) ซึ>งความสามารถในการบริหารความสัมพนัธ์

ที>ดีส่งต่อความสามารถในการบริหารตน้ทุนและความสามารถในการดําเนินงานของกระบวนการ

ผลิต เนื>องจากความสัมพันธ์ที>ใกล้ชิดกับผูส่้งมอบวตัถุดิบเป็นองค์ประกอบสําคัญที>นําไปสู่คุณภาพ

สินคา้ วตัถุดิบ การส่งมอบที>รวดเร็ว และการปรับปรุงอยา่งต่อเนื>อง (Zimmermann and Foerstl, 2014) 

ประสิทธิภาพการบริหารความสัมพนัธ์ขึ3นอยู่กบัความสามารถของบุคลากรโดยบุคลากรจาํเป็นตอ้ง

มีทกัษะ(คาํนาย อภิปรัชญาสกุล, 2558) ดงัตอ่ไปนี3  คือ  

1. ทกัษะทางด้านเทคนิค (Technique skills) คือ ความชาํนาญและความสามารถ ทางดา้น

วิธีการในการปฏิบตัิเกี>ยวกบัการจดัซื3อ 

2. ทกัษะทางดา้นความชาํนาญ (Function skills) คือ ความชาํนาญและความสามารถเฉพาะ

ดา้นแต่ละบุคคลเกี>ยวกบัการจดัซื3อ 

3. ทกัษะทางด้านพฤติกรรม (Behavior skills) คือ ความชาํนาญและความสามารถในการ

แสดงกิริยาต่าง ๆ เชิงพฤติกรรม อารมณ ์ตอ่การปฏิบตัิงาน 

  

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

   ตวัแปรอิสระ             ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดา้นประชากรศาสตร ์

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได้ต่อเดือน 

 

 

 

 

 

 

ความสมัพนัธท์ีด่ ี

ระหวา่งผูข้ายวตัถดุบิกบัผูผ้ลติ 

 

ทกัษะการบรหิารความสมัพนัธ ์

- ทักษะทางด้านเทคนิค 

- ทักษะทางด้านความชำนาญ 

- ทักษะทางด้านพฤตกิรรม 



วิธดีําเนินการวิจัย 

 

1. การกาํหนดประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรเป้าหมาย คือ ผูข้ายมนัสําปะหลงัให้กับ บริษทั แป้งไทย จาํกัด อาํเภอเสิงสาง จงัหวดั

นครราชสีมา จาํนวน 5,728 ราย (แผนกจดัซื3อวตัถุดิบบริษทั แป้งไทย จาํกดั, 25 พฤศจิกายน 2563) 

 กลุ่มตวัอย่าง ใชว้ิธีการคาํนวณตามสูตรของการคาํนวณขนาดของลุ่มตวัอย่างในกรณีที>ทราบจาํนวน

ประชากรของเครซี>และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970 อา้งถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,2543) ที>ระดับความ

เชื>อมั>น 95% จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 360.02 หรือประมาณ 360 ตวัอย่าง 

2. วิธีการสุ่มตวัอย่าง  

 ทาํการสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยเป็นการสุ่มที>ไม่ไดน้ดัไว้

ล่วงหนา้ เมื>อพบเจอผูข้ายวตัถุดิบที>เขา้มาใชบ้ริการ บริษทั แป้งไทย จาํกดั 

3. เครื>องมือที>ใชใ้นการวิจยั 

เครื>องมือที>ใชใ้นการวิจยัครั3 งนี3  ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซึ>งผูว้ิจยัสร้างขึ3นโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดงันี3  

ตอนที' 1 ขอ้มูลทั>วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 6 ขอ้  

ตอนที' 2 ทกัษะการบริหารความสัมพนัธ์ จาํนวน 9 ขอ้ 

ทกัษะทางดา้นเทคนิค จาํนวน 3 ขอ้    

ทกัษะทางดา้นความชาํนาญ จาํนวน 3 ขอ้  

ทกัษะทางดา้นพฤติกรรม จาํนวน 3 ขอ้  

ตอนที' 3 ความสัมพนัธ์ที>ดีระหว่างผูข้ายวตัถุดิบกบัผูผ้ลิต 8 ขอ้ 

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยจาํแนกตามแหล่งที>มาได ้2 ประเภท คือ 

 4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลที>ได้จากแบบสอบถาม ซึ> งรวมรวบจากกลุ่มผูข้ายมัน

สําปะหลงัให้กบั บริษทั แป้งไทย จาํกดั อาํเภอเสิงสาง จงัหวดันครราชสีมา จาํนวน 5,728 ราย 

 4.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอ้มูลที>ไดจ้ากการคน้ควา้จากบทความ วารสาร งานวิจยัต่าง ๆ 

และขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต ซึ>งทาํให้ทราบถึงความรู้ แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที>นาํมาใชใ้นงานวิจยั 

5. วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล และสถิติที>ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

วิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ กาํหนดระดับนยัสําคญัที> 0.50 

โดยกาํหนดการวิเคราะห์ขอ้มูล ใชรู้ปแบบตารางโดยใชส้ถิติเปรียบเทียบเป็น ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี>ย 

(Mean) และส่วนเบี>ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยรวมและเป็นรายดา้นโดยใชส้ถิติที>วิเคราะห์มี

ดงันี3  



 5.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทั>วไป การวิเคราะห์ขอ้มูลทั>วไปของผูข้ายวตัถุดิบให้กับ บริษทั แป้งไทย 

จาํกัด ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน โดยคาํนวณหาค่าทางสถิติ ไดแ้ก่ 

ค่าความถี> (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

 5.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลที>เกี>ยวขอ้งกบัทกัษะการบริหารความสัมพนัธ์ ทั3ง 3 ทกัษะ ไดแ้ก่ 

1. ทกัษะทางดา้นเทคนิค (Technique skills) 

2.  ทกัษะทางดา้นความชาํนาญ (Function skills)  

3. ทกัษะทางดา้นพฤติกรรม (Behavior skills)  

โดยคาํนวณค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถี> (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี>ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลที>เกี>ยวขอ้งกับความสัมพันธ์ที>ดีระหว่างผูข้ายวตัถุดิบกับผูผ้ลิต โดยการ

คาํนวณค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถี> (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี>ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

5.4 ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะบริหารความสัมพนัธ์กับความสัมพนัธ์ที>ดีระหว่างผูข้าย

วตัถุดิบกบัผูผ้ลิต โดยการแสดงค่าสัมประสิทธิW ของเพียร์สัน (ประสพชยั พสุนนท,์ 2555:344) ดงันี3  

  |r|  ≥  0.80  หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 

  0.50 ≤ |r| ≤ 0.80  หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 

  |r| ≤   0.50  หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ>า 

 

 ผลการวิจัย 

 

สมมติฐานที' 1 ขอ้มูลทั>วไปของผูข้ายวตัถุดิบที>แตกต่างกนัส่งผลต่อความสัมพนัธ์ที>ดีระหว่างผูข้าย

วตัถุดิบกบั บริษทั แป้งไทย จาํกดั พบว่า 

 เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือนที>แตกต่างกนั ส่งผลให้ความสัมพนัธ์

ที>ดีระหว่างผูข้ายวตัถุดิบกบั บริษทั แป้งไทย จาํกดั ไม่แตกต่างกัน 

  

 สมมติฐานที' 2 ข้อมูลทักษะการบริหารความสัมพันธ์ที>แตกต่างกันส่งผลต่อความสัมพันธ์ที>ดี

ระหว่างผูข้ายวตัถุดิบกบั บริษทั แป้งไทย จาํกดั พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหารความสัมพนัธ์

ทางดา้นเทคนิคกบัความสัมพนัธ์ที>ดีระหว่างผูข้ายวตัถุดิบ ผลที>ไดจ้ากการหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะ

การบริหารความสัมพันธ์ทางด้านความชํานาญ  ผลที>ได้จากการหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการ

บริหารความสัมพนัธ์ทางดา้นพฤติกรรม กบัความสัมพนัธ์ที>ดีระหว่างผูข้ายวตัถุดิบกบั บริษทั แป้งไทย จาํกดั 



มีค่าเท่ากับ 0.32 0.34 0.36 ตามลําดับ ซึ> งมีค่าเป็นบวกและมีค่าเขา้ใกล้ 1 แสดงว่า มีความสัมพนัธ์กันใน

ทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ>า 

 

อภิปรายผล 

 

 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดด้งันี3   

ทกัษะการบริหารความสัมพนัธ์โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เมื>อพิจารณารายดา้นเรียงจาก ค่าเฉลี>ยมาก

ไปนอ้ย ไดแ้ก่  ทกัษะการบริหารความสัมพนัธ์ทางดา้นเทคนิค ทกัษะการบริหารความสัมพนัธ์ทางดา้นความ

ชาํนาญ ทกัษะการบริหารความสัมพนัธ์ทางดา้นพฤติกรรม ตามลาํดบั อาจเป็นเพราะบริษทั แป้งไทย จาํกดั 

มีนโยบายพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื>อให้บุคลากรสามารถทาํงานและใช้เครื>องมือในการทาํงานได้

อย่างถูกตอ้ง ทาํให้เกิดความน่าเชื>อถือแก่ผูข้ายวตัถุดิบ จึงทาํให้สามารถตดัสินใจเขา้มาขายวตัถุดิบกบัทาง

บริษัทฯ ซึ> งสอดคล้องกับงานวิจยัของ  คาํนาย อภิปรัชญาสกุล (2558) ได้ศึกษาเรื>อง ประสิทธิภาพการ

บริหารความสัมพนัธ์ 

 ระดับความสัมพนัธ์ที>ดีระว่างผูข้ายวตัถุดิบกบัผูผ้ลิตโดยรวม อยู่ในระดบัมาก เมื>อพิจารณาจะเห็น

ว่าผูข้ายวตัถุดิบจะแนะนําคนรอบขา้งให้ใช้บริการกบั บริษทัฯ โดยบริษทัฯ คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

ผูข้ายวตัถุดิบเป็นหลกั ซึ>งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรุญา หงษไ์ทย (25659) ไดศึ้กษาเรื>อง การศึกษาปัญหา

และอุปสรรคและกาํหนดกลยุทธ์เพื>อแกไ้ขปัญหาการส่งมอบสินคา้ของซัพพลายเออร์ 

ข้อมูลทั>วไปของลูกคา้ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที>

แตกต่างกนัส่งผลให้ความสัมพนัธ์ที>ดีระหว่างผูข้ายวตัถุดิบกบั บริษทั แป้งไทย จาํกดั ไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที>ระดับ 0.05 ทั3งนี3อาจเป็นเพราะความสัมพนัธ์ที>ดี เป็นผลจากการไดร้ับบริการที>เหมือน

หรือแตกต่างกนัรวมถึงจากปัจจยัอื>น ๆ  ที>แตกต่างกนั เพราะความตอ้งการของผูข้ายวตัถุดิบมีความแตกต่าง

กันจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ซึ> งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของวริษฐ์ หิรัญบูรณะ (2558) ได้ศึกษาเรื>อง การ

รับรู้ของลูกคา้ที>มีต่อคุณภาพการบริการของ ศูนยบ์ริการรถยนตโ์ตโยตา้บอดี3 เซอร์วิส บางนา ยกเวน้แต่การ

ตอบสนองต่อลูกคา้ไม่มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบั ความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจโดยรวมและ

ความจงรักภกัดีของลูกคา้ 

ขอ้มูลทกัษะการบริหารความสัมพนัธ์ที>แตกต่างกนัส่งผลต่อความสัมพนัธ์ที>ดีระหว่างผูข้ายวตัถุดิบ

กับ บริษทั แป้งไทย จาํกัด พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหารความสัมพนัธ์ทางดา้นเทคนิคกบั

ความสัมพันธ์ที>ดีระหว่างผูข้ายวตัถุดิบ ผลที>ได้จากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหาร

ความสัมพันธ์ทางด้านความชํานาญ  ผลที>ได้จากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหาร

ความสัมพนัธ์ทางดา้นพฤติกรรม กับความสัมพนัธ์ที>ดีระหว่างผูข้ายวตัถุดิบกบั บริษทั แป้งไทย จาํกัด มีค่า



เท่ากับ 0.32 0.34 0.36 ตามลาํดับ ซึ> งมีค่าเป็นบวกและมีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงว่า มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทาง

เดียวกนั และมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ>า ซึ>งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอนุพงศ ์  อวิรุทธา (2560) ไดศึ้กษา

เรื> อง ทักษะการบริหารความสัมพันธ์และการพัฒนาความสัมพันธ์ของผูซื้3 อและผูส่้งมอบที>ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน กล่าวคือ ทกัษะการบริหารความสัมพนัธ์มีผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงาน

ระหว่างผูซื้3อและผูส่้งมอบ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาวิจยั สามารถแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ข้อเสนอแนะที>ได้จากการ

ศึกษาวิจยั และขอ้เสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจยัครั3 งต่อไป 

 ข้อเสนอแนะที'ได้จากการศึกษาวิจัย 

ดา้นทกัษะการบริหารความสัมพนัธ์  

ทางด้านเทคนิค พบว่า พนักงานให้บริการด้วยความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์มีผลค่าเฉลี>ย

นอ้ยที>สุด แสดงว่า พนกังานอาจมีการให้บริการที>ผิดขั3นตอนตามขั3นตอนการทาํงานของบริษทั ทาํ

ให้อาจเกิดความผิดพลาดและเกิดความไม่พึงพอใจในการใช้บริการของผูข้ายวตัถุดิบได้ ดังนั3น 

บริษทัฯจะตอ้งมีการทบทวนขั3นตอนการทาํงานของพนกังาน เพื>อให้เกิดความสอดคลอ้งและปฏิบตัิ

ไดต้ามหลกัเกณฑอ์ย่างถูกตอ้ง 

ทางดา้นความชาํนาญ พบว่า พนกังานให้บริการดว้ยความคล่องแคล่ว ว่องไว และสามารถ

แก้ปัญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอย่างดีมีผลค่าเฉลี>ยนอ้ยที>สุด แสดงว่า ขณะที>ลูกคา้เขา้ใช้บริการพร้อม

กนัเป็นจาํนวนมาก ผูใ้ห้บริการมีพนกังานไม่เพียงพอสําหรับการให้บริการลูกคา้อย่างรวดเร็ว หรือ

พนกังานไม่มีความพร้อมในการให้บริการ จึงทาํให้บริการผูข้ายวตัถุดิบไดช้า้ บริษทัฯจะตอ้งทาํการ

อบรมตกัเตือนพนกังานให้มีความพร้อมสําหรับให้บริการผูข้ายวตัถุดิบ 

ทางดา้นพฤติกรรม พบว่า พนกังานคาํนึงถึงประโยชน์และความถูกตอ้งของลูกคา้เป็นเรื>อง

สําคญัที>สุดมีผลค่าเฉลี>ยน้อยที>สุด แสดงว่า พนักงานอาจจะเพิกเฉยต่อผูข้ายวตัถุดิบและไม่มีความ

พร้อมในการให้บริการ เช่น ไม่ให้ความสนใจผูข้ายวตัถุดิบ คุยเล่น หรือ เล่นโทรศพัทมื์อถือในเวลา

งาน จึงทําให้ขาดปฏิสัมพันธ์กับผูข้ายวตัถุดิบ บริษัทฯจะต้องทําตรวจสอบและทําการอบรม

ตกัเตือนพนกังานให้มีความพร้อมในการบริการ 

  

 

 



 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครัVงต่อไป 

 1.ควรศึกษาความตอ้งการและความคาดหวงัของผูข้ายวตัถุดิบในการเขา้ใชบ้ริการ ให้ทราบถึงความ

ตอ้งการและความคิดหวงัของผูข้ายวตัถุดิบ เพื>อให้ไปปรับปรุง พฒันาและวางแผนการให้บริการเพื>อให้ตรง

กบัความตอ้งการของผูข้ายวตัถุดิบไดด้ียิ>งขึ3น 

 2.ควรศึกษาการจดักิจกรรมเพื>อพฒันาผูข้ายวตัถุดิบให้มีประสิทธิภาพเพิ>มขึ3น เพื>อให้ได้เกิดการ

ปรับปรุง พฒันาของผูข้ายวตัถุดิบเพื>อให้ผูผ้ลิตไดมี้ประสิทธิภาพที>ดีและยั>งยืน 
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