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บทคัดย่อ 

การศึกษาความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจแป้งสาลีส าหรับการตดัสินใจสร้างโรงงานผลิต
ในประเทศไทย มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 1) เพื่อศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาดผูใ้ชแ้ป้งสาลี 
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 2) เพื่อศึกษายอดขายและแนวโนย้อดขายของธุรกิจในระยะเวลา 5 ปี 3)เพื่อ
ศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจแป้งสาลี 4) เพื่อศึกษาการวางแผนการจดัการเชิงกลยทุธ์ของธุรกิจ 
 

วธีิการศึกษาการคน้ควา้ในคร้ังน้ี เป็นการใชแ้บบสอบถามออนไลน์ จ านวน 60 ชุด เพื่อใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี เป็น
กลุ่มตวัอยา่งของผูป้ระกอบการท่ีใชแ้ป้งสาลีเป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิตทั้งส้ิน โดยกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมด มีโรงงานตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลครบทั้ง 60 
ผูป้ระกอบการแลว้ จึงน ามาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์นั้นไดแ้ก่ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
 

จากการเก็บขอ้มูลดงักล่าวสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี พบวา่ตลาดมีความตอ้งการใช้
แป้งสาลีเพิ่มข้ึนทุกปี และผูป้ระกอบการท่ีใชแ้ป้งสาลีมีความยนิดีท่ีจะซ้ือจากผูผ้ลิตรายใหม่ๆ ท่ีมีการเสนอ
ราคาและคุณภาพท่ีน่าสนใจ จากแผนการลงทุน ธุรกิจโรงแป้งสาลีแห่งใหม่ขนาดก าลงัผลิต 500ตนัต่อวนั มี
งบประมาณการลงทุนทั้งส้ิน 800 ลา้นบาท ทุนจดทะเบียนท่ี 400 ลา้นบาท และเงินกูธ้นาคารอีก 400 ลา้น
บาท สามารถคืนการลงทุนทั้งหมดไดใ้นระยะเวลา 5 ปี แผนการด าเนินงานของธุรกิจน้ี การด าเนินงานมีจุด
แขง็อยูใ่นเร่ืองของตน้ทุนวตัถุดิบ ท่ีสามารถท าการซ้ือคราวละมากๆ ร่วมกบัโรงงานของหุน้ส่วนท่ีกระจาย
ในภูมิภาคใกลเ้คียง ท าใหไ้ดร้าคาวตัถุดิบท่ีดีกวา่คู่แข่ง เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตเป็นเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั
ท่ีสุดจากประเทศสวติเซอร์แลนด ์บริษทัไดเ้น้นไปท่ีทีมขายและทีมเทคนิคสนบัสนุนการขาย ท างานเป็นทีม
เพื่อใหบ้ริการท่ีดีกวา่แก่ลูกคา้ เนน้ไปท่ีการวจิยัและพฒันาสินคา้ใหม่ๆป้อนสู่ตลาด เพื่อใหเ้กิดความแปลก
ใหม่แก่ผูบ้ริโภค 
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Abstract 
To study Needs and Operations of wheat flour business for the decision to build a manufacturing 

plant in Thailand.  The objectives are as follows: 1) To study the needs and Wheat flour user market 
behavior. 2) To study sales and sales trends of the business over a 5-year period. 3) To study the 
operations of the wheat flour business. 4) To study the strategic management planning of the business. 
 

To study this research, total 60 sets of online questionnaires were used as a tool for data 
collection. The sample group in this study is an entrepreneur who uses wheat flour as raw material in the 
production process. All have factories located in Bangkok and its vicinity and all data been collected. The 
data were analyzed. The method used in the analysis was frequency and percentage values. 
 

From such data collection, the study results can be summarized as follows. Found that the market 
demand for wheat flour increases every year. And entrepreneurs using wheat flour are happy to buy from 
new manufacturers, with attractive price and acceptable quality. From the investment plan, the new wheat 
flour mill with a production capacity of 500 tons per day has a total investment budget of 800 million 
baht. Break into registered capital of 400 million baht and bank loan of another 400 million baht. The 
business able to return all investment in 5 years.Operations have strong points in terms of raw material 
costs. That can be purchased at a time In conjunction with partner factories distributed in neighboring 
regions. This resulting in getting a better raw material prices than other competitors in Thailand. The 
machines used in production are the most modern machines from Switzerland. The company has focused 
on the sales team and the sales support technical team, working together as a team to provide better 
service to customers. Also focus on researching and developing new products to enter the market.  
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ขา้วสาลีเป็นธญัพืชหลกัชนิดหน่ึงท่ีมีความส าคญักบัประชากรในหลายๆทวีปทัว่โลก เป็นส่วนใหญ่ 

อาทิเช่น ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือและใต ้ทวีปออสเตรเลีย และประชากรในภูมิภาคเอเซีย เม่ือน าขา้ว
สาลีมาโม่จะได้เป็นแป้งสาลีท่ีเป็นวตัถุดิบส าหรับอาหารสัตวแ์ละผลิตเป็นอาหารท่ีประชาชนนิยมน ามา
บริโภคมากกว่าอาหารชนิดอ่ืนๆ และดว้ยความเปล่ียนแปลงของสังคม จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
แป้งสาลีท่ีสูงข้ึน 

ขา้วสาลีเป็นธัญพืชท่ีเจริญเติบโตไดดี้ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีอากาศเย็น และเน่ืองจากประเทศไทย
ตั้ งอยู่บนเขตร้อนช้ืนซ่ึงไม่สามารถปลูกข้าวสาลีได้ แหล่งเพาะปลูกข้าวสาลีท่ีส าคัญจะอยู่ท่ีบริเวณ 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย กลุ่มประเทศ EU และจีน เป็นตน้ 

ประเทศไทยมีความจ าเป็นตอ้งน าเขา้ขา้วสาลีจากต่างประเทศโดยสามารถน าเขา้ไดท้ั้งในรูปแบบ
ของขา้วสาลีและแป้งสาลี การน าเขา้ขา้วสาลีของประเทศไทยส่วนใหญ่จะน าเขา้เพื่อน ามาผลิตอาหาร ซ่ึง
ขา้วสาลีท่ีน าเขา้มาใช ้ก็จะมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัไป 

ปัจจุบนัคนไทยมีความคุน้เคยกบัผลิตภณัฑจ์ากแป้งสาลีเป็นอยา่งดี ไม่วา่จะเป็นขนมปัง บะหม่ีสด 
บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีต่างๆอาทิเช่น เคก้ คุก้ก้ี บิสกิต ท าใหอุ้ตสาหกรรมผลิตภณัฑจ์ากแป้ง
สาลีในประเทศไทยมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ืองทุกปีอยา่งเห็นไดช้ดัโดยมีอตัราการเติบโตอยูท่ี่ปีละ 4-5 
เปอร์เซนต ์ซ่ึงท าให้เป็นธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจเป็นอยา่งมาก 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความตอ้งการ และ พฤติกรรมของโรงงานผูใ้ชแ้ป้งสาลีเป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ 
2. เพื่อศึกษายอดขายและแนวโนม้ยอดขาย 5 ปีของโรงงานผลิตแป้งสาลีแห่งใหม่ท่ีจะสร้างข้ึน 
3. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจแป้งสาลี 
4. เพื่อศึกษาการวางแผนการจดัการเชิงกลยทุธ์ของธุรกิจ เพื่อการแข่งขนัอยา่งมี 
   ประสิทธ์ิภาพในตลาดแป้งสาลีในประเทศไทย ระยะเวลาการวางแผน 5 ปี 

  
ขอบเขตการวจัิย 
 งานวจิยัฉบบัน้ีศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจแป้งสาลีเพื่อการตดัสินใจ
สร้างโรงงานผลิตในประเทศไทยผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษาไวด้งัน้ี 
 1.4.1 ดา้นประชากรศาสตร์ การวจิยัฉบบัน้ีไดก้ าหนดการศึกษาเป็น ประเภทธุรกิจ ขนาด และสถาน
ท่ีตั้งของธุรกิจ  



 1.4.2 ดา้นเน้ือหา เป็นการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือแป้งสาลี คุณสมบติัท่ีส าคญัของแป้งสาลี 
โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูผ้ลิตขนมปัง บะหม่ี และบิสกิตในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน
ทั้งส้ิน 60 ผูป้ระกอบการ 
 1.4.3 ดา้นระยะเวลาท่ีท าการศึกษาวจิยั อยูใ่นช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2563 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ความรู้ทัว่ไป 

แป้งสาลี (Wheat flour) เป็นแป้งท่ีท าจากเมล็ดขา้วสาลี ลกัษณะเป็นผงมีสีขาว จบัแลว้เนียนล่ืนมือ
ซ่ึงมีโปรตีนกลูเตนิน (Glutanin) และไกลอะดิน (Glyadin) เป็นองคป์ระกอบ และเม่ือโปรตีนทั้ง 2 ชนิด
ละลายน ้าจะรวมตวักนัเป็นกลูเตนท่ีมีลกัษณะเหนียวและมีความยดืหยุน่สูง เม่ือท าให้สุกจะมีลกัษณะร่วน
เหลว คุณภาพของแป้งสาลีจะข้ึนอยูก่บัปริมาณโปรตีนในเมล็ดขา้วสาลี ท าใหไ้ดล้กัษณะของผลิตภณัฑท่ี์มี
ความแตกต่างกนั ทั้งน้ีสามารถจ าแนกแป้งสาลีตามปริมาณโปรตีนท่ีมีอยูใ่นเน้ือแป้งได ้2 ประเภท คือ 

- แป้งสาลีชนิดหนกั มีปริมาณโปรตีนสูง มีลกัษณะค่อนขา้งหยาบ สีขาวนวล น ้าหนกัมาก 
       - แป้งสาลีชนิดเบา มีลกัษณะเน้ือเนียนละเอียด สีขาว น ้าหนกัเบา 
 
แป้งสาลีท่ีจ  าหน่ายในทอ้งตลาดทัว่ไปมี 3 ประเภทคือ 

(1) แป้งบะหม่ี (Noodle flour) เป็นแป้งสาลีท่ีมีปริมาณโปรตีนปานกลางคือ ประมาณร้อยละ 11-13 มี
ลกัษณะเน้ือแป้งเนียนละเอียด สีเหลืองนวล นิยมใชส้ าหรับท าบะหม่ีสด หรือ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 
เน่ืองจากความเหนียมนุ่มท่ีก าลงัพอดี เม่ือเปรียบเทียบกบัการใชแ้ป้งชนิดอ่ืน    

(2) แป้งขนมปัง (Bread flour) เป็นแป้งสาลีท่ีมีปริมาณโปรตีนสูงถึงร้อยละ 13-14 เป็นแป้งท่ีมีน ้าหนกั 
สีขาวนวลเขม้มากกวา่แป้งชนิดอ่ืน นิยมใชท้  าขนมปังชนิดต่างๆ เช่น เดนิช พิซซ่า ครัวซอง 
ปาท่องโก๋ และนิยมใชท้  าเคก้ชนิดท่ีมีลกัษณะเน้ือแน่น เช่น ฟรุตเคก้  

 (3) แป้งสาลีอเนกประสงค ์(All purpose flour) เป็นแป้งสาลีท่ีมีปริมาณโปรตีนประมาณร้อยละ 10-11 
เป็นแป้งท่ีมีสมบติัอยูต่รงกลางระหวา่งแป้งขนมปังและแป้งเคก้ มีลกัษณะหยาบแต่นอ้ยกวา่แป้ง
ขนมปัง สีขาวนวล ใหค้วามเหนียวปานกลาง นิยมใชส้ าหรับท าคุกก้ี พาย กะหร่ีป๊ับ กรอบเคม็ เป็น
ตน้  

 
คนไทยมีความคุน้เคยกบัผลิตภณัฑจ์ากแป้งสาลีเป็นอยา่งดี ไม่วา่จะเป็นขนมปัง บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 

บะหม่ีสด ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีต่างๆ เช่นเคก้ ซาลาเปา ขนมขบเค้ียว และอ่ืนๆ ท าใหอุ้ตสาหกรรมผลิตภณัฑ์
จากแป้งสาลีในประเทศไทย มีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง วตัถุดิบหลกัในการผลิตแป้งสาลีก็คือขา้วสาลี 
ซ่ึงเป็นธญัพืชท่ีเจริญเติบโตไดดี้ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีอากาศเยน็ และไม่สามารถปลูกไดใ้นประเทศประเทศ
ไทย จึงจ าเป็นตอ้งมีการน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ 



ความต้องการในการบริโภค ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีอตัราการบริโภคแป้งสาลีต่อหวัของประชากรต ่า
ท่ีสุดในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้มีอตัราการบริโภคแป้งสาลีอยูท่ี่ 13.5 กิโลกรัม ต่อคน ต่อปี (ซ่ึงมี
ปริมาณการบริโภคในประเทศทั้งหมดอยูท่ี่ 938,000 ตนัต่อปี) อยา่งไรก็ตามประเทศไทยยงัคงเป็นประเทศท่ี
มีอตัราการบริโภคแป้งสาลีเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในภูมิภาคน้ี ค  านวนจากอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
ขยายตวัของเมืองไปสู่ชนบท และรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน คาดวา่ปริมาณการบริโภคขา้วสาลีจะเพิ่มข้ึนเป็น 25 
กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในปี 2025   
การแข่งขันในประเทศ โรงงานผลิตแป้งสาลีแถวบนทั้ง 10 โรงงานครอบคลุมประมาณ 75 เปอร์เซ็นตข์อง
ตลาด ต่างก็สร้างความสัมพนัธ์ท่ีมัน่คงและยาวนานกบัผูจ้ดัจ  าหน่ายและร้านขายปลีก อีกทั้งยงัน าเสนอ
ผลิตภณัฑท่ี์มีความหลากหลาย ตอบสนองเป็นอีกทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย โรงแป้งขนาดใหญ่
ท่ีสุด 2 โรงงาน คือ UFM และ CPF มีสัดส่วนการตลาดอยูท่ี่ 13.6 เปอร์เซ็นต ์และ 12.6 เปอร์เซ็นตต์ามล าดบั 
รูปแบบการด าเนินธุรกจิ เกือบทั้งหมดของโรงแป้ง 10 อนัดบัแรกท่ีกล่าวมาน้ี มีการผลิตสินคา้ท่ีลงไป
ในทางลึก (Vertical integrated model) ครอบคลุมสินคา้เกือบทุกชนิดใน Value chain (จากการผลิต การจดั
จ าหน่าย ไปจนถึงการแปรรูป) โรงผลิตแปรรูปอาหารขนาดใหญ่ จะไดรั้บการติดต่อโดยตรงจากฝ่ายขายใน
ประเทศ ลูกคา้ระดบั SME ยีป๊ั่ว และร้านคา้ปลีก จะไดรั้บสินคา้ผา่นตวัแทนจ าหน่าย ตวัแทนจ าหน่ายเหล่าน้ี 
สามารถเป็นไดท้ั้งบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง หรือบริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัโรงแป้ง โดยปกติแลว้ มกัจะมี
คลงัส าหรับจดัเก็บวตัถุดิบ และจดัเก็บสินคา้เป็นของตวัเอง 
รูปแบบของตวัแทนจ าหน่ายในช่วงเวลาท่ีผา่นมา ไม่ค่อยเปล่ียนแปลงมากนกั ปัจจุบนัเร่ิมมีกระแสท่ีจะขาย
แป้งสาลีผา่นระบบออนไลน์ และผา่นไฮเปอร์มาร์เก็ตอีกดว้ย 
ผลก าไร โรงแป้งบางรายเช่น UFM สามารถท าผลก าไรไดดี้กวา่คู่แข่ง ซ่ึงมีเหตุผลหลกัๆดงัต่อไปน้ี 
 - ตน้ทุนวตัถุดิบน าเขา้ท่ีถูกกวา่ จากประเทศอินเดียและตุรกี 
 -ไดรั้บส่วนลดจากการสั่งซ้ือวตัถุดิบคราวละจ านวนมากๆ สืบเน่ืองมาจากมี 

  ขนาดของก าลงัการผลิตท่ีใหญ่กวา่คู่แข่ง 
 - ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั และไดรั้บความนิยมเหนือกวา่คู่แข่ง จึงท าใหส้ามารถตั้ง  
 ราคาขายไดสู้งกวา่  
 
 นอกเหนือไปจากนั้น เหล่าผูเ้ล่นหลกัๆ ยงัประสบความส าเร็จในการควบคุมตน้ทุนการผลิต และ
ตน้ทุนการขาย (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ตน้ทุนการขาย การจดัจ าหน่าย และตน้ทุนการบริหารจดัการ)ส่ิงเหล่าน้ี
ประสบความส าเร็จไดม้าจาก ขอ้ตกลงทางธุรกิจท่ีเป็นท่ีน่าพอใจของคู่สัญญา และการวางแผนอยา่งมี
วสิัยทศัน์ในการลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ด้านราคา ประเทศไทยน าเขา้ขา้วสาลีจากสหรัฐอเมริกา และ ออสเตรเลีย (USD 380/TON) อยา่งไรก็ตามก็
ยงัมีการน าเขา้แป้งสาลีมาจากตุรกี เวยีดนาม และ อินเดียอีกดว้ย ราคาขายแป้งสาลีในประเทศไทยจะถูก



ควบคุมโดยกรมการคา้ภายใน (Department of internal trade) อยา่งไรก็ตาม ราคาตลาดมกัจะต ่ากวา่ราคาท่ี
กรมการคา้ภายในก าหนดไว ้
 
 เม่ือแยกแยะตามประเภทของแป้งสาลีจะเห็นไดว้า่ แป้งอเนกประสงคจ์ะมีสินคา้มากท่ีสุดในตลาด 
ผูเ้ล่นส าคญัอยา่ง ยเูอฟเอม็ ไม่ขายแป้งบะหม่ี และ แป้งบิสกิต ในตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตเลย แต่จะเลือก
จ าหน่ายใหก้บัผูผ้ลิตในระดบัอุตสาหกรรมโดยตรง ราคาขายเฉล่ียของแป้งสาลีทั้งหมด พบวา่มีราคาเฉล่ียท่ี 
20บาทต่อกิโลกรัม 
 
 ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีสมาคมผูผ้ลิตแป้งสาลีอยา่งเป็นทางการ ผูเ้ล่นหลกัๆ 7 ราย (UFM, แป้ง
สยามฟลาวมิลล,์ แหลมทอง, โรงแป้งไทย, บางกอกฟลาวมิลด,์ เคอร่ี และนิชชิน) ไดจ้บัมือกนัจดัตั้งเป็น
สมาคมอยา่งไม่เป็นทางการ ท าหนา้ท่ีสั่งซ้ือขา้วสาลีร่วมกนั และแชร์ค่าระวางเรือในการน าเขา้ เพื่อใหไ้ด้
ตน้ทุนท่ีถูกลง โดยจะแบ่งสัดส่วนของวตัถุดิบตามระบบโควตา้ในการน าเขา้ในแต่ละคร้ัง  
 
ผลการวจัิยที่เกีย่วข้อง 
จุฬาลกัษณ์ คณารักษ ์(2554) ท าการศึกษาถึงภาพลกัษณ์ของขนมปังตราฟาร์มเฮาส์ตามการ 
รับรู้ของลูกคา้ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานีจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคา้ท่ีซ้ือขนมปังฟาร์มเฮาส์ใน
ร้านคา้ท่ีมีผลิตภณัฑข์องฟาร์มเฮา้ส์จ านวน 384 รายโดยมีตวัแปรและผลการวจิยัท่ีน่าสนใจดงัน้ีภาพลกัษณ์
ขนมปังฟาร์มเฮา้ส์ตามการรับรู้ของลูกคา้ดา้นตราสินคา้เป็นขนมปังท่ีมีจ  าหน่ายมานานเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ
สามารถจดจ าสัญลกัษณ์ของฟาร์มเฮา้ส์ไดแ้ละเป็นยีห่อ้ท่ีถูกเลือกพิจารณาซ้ือเป็นอนัดบัแรกภาพลกัษณ์ขนม
ปังฟาร์มเฮา้ส์ตามการรับรู้ของลูกคา้ดา้นผลิตภณัฑพ์บวา่มีการบอกวนัผลิตและวนัหมดอายขุองผลิตภณัฑ์
ผลิตภณัฑมี์ความปลอดภยั สดสะอาดและสามารถรับประทานไดส้ะดวก ภาพลกัษณ์ขนมปังฟาร์มเฮา้ส์ตาม
การรับรู้ของลูกคา้ดา้นการส่ือสารพบวา่มีการโฆษณาแนะน าสินคา้ตามส่ือต่างๆ ส่ือโฆษณาของฟาร์มเฮา้ส์
ท าใหมี้ความรู้สึกดีต่อตวัสินคา้ภาพลกัษณ์ขนมปังฟาร์มเฮา้ส์ตามการรับรู้ของลูกคา้ภาพลกัษณ์ขนมปังฟาร์ม
เฮา้ส์ตามการรับรู้ของลูกคา้ดา้นการกระท าคือโอกาสในการซ้ือซ ้ ามีการบอกต่อในส่ิงท่ีดีและแนะน าใหค้น
รู้จกัหรือผูอ่ื้นซ้ือตามตามล าดบั 
 
อจัจนา เลิศภูววิฒัน์ (2549) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส าหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคบะหม่ีก่ึง
ส าเร็จรูปนั้น ผูบ้ริโภคให ้ความส าคญัอนัดบัแรก คือ หาซ้ือง่ายและสะดวก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่
ความถ่ีในการ บริโภค ช่วงเวลาในการบริโภค และปริมาณในการบริโภคข้ึนกบัเพศอยา่งมีนยัส าคญั ส่วน 
พฤติกรรมดา้นการเติมสารอาหาร และวธีิการบริโภคข้ึนกบัชั้นปีการศึกษาอยา่งมีนยัส าคญั ส่วน พฤติกรรม
ดา้นความถ่ีในการบริโภคข้ึนกบัค่าใชจ่้ายอยา่งมีนยัส าคญั ส่วนพฤติกรรมดา้นช่วงเวลา ในการบริโภค และ



ปริมาณในการบริโภคข้ึนกบัลกัษณะท่ีพกัอาศยัอยา่งมีนยัส าคญั ส่วนพฤติกรรม ดา้นวิธีการบริโภค และม้ือ
ท่ีบริโภคข้ึนกบัระดบัผลการเรียนอยา่งมีนยัส าคญั 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

 การท าวจิยัเร่ืองการศึกษาคน้ควา้ความตอ้งการและการด าเนินงานเก่ียวกบัการผลิตแป้งสาลีในการท า
วจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ และไดใ้ชแ้บบสอบถาม ส าหรับการเก็บขอ้มูลท่ีมีขั้นตอนต่างๆเพื่อใชท้  า
การวจิยั ดงัน้ี 
 3.1 การก าหนดรูปแบบการวิจยั 
 3.2 ขอ้มูลดิบท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.4 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การจดัท าขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 การก าหนดรูปแบบการวิจยั 
 การท าวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาทั้งวจิยัคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยเนน้เก่ียวกบัความตอ้งการในการ
ซ้ือแป้งสาลีของกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ีใชแ้ป้งสาลีในการผลิต โดยเก็บขอ้มูลผา่นการใช้
แบบสอบถาม ส าหรับเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล 
 
3.2 แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยั 
 การท าวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการและการด าเนินงานของกลุ่มเป้าหมายท่ีซ้ือแป้ง
สาลีเพื่อใชใ้นการผลิต และท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีซ้ือแป้งสาลีเพื่อใชใ้นการผลิต ในเขต
จงัหวดักรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าท าการประมวลผล ส าหรับสร้างกล
ยทุธ์ และปรับใชส้ าหรับการสร้างโรงงานผลิตแป้งสาลีไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยก าหนดระยะเวลาในการเก็บ
ขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2563 
 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชท้  าการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นการเลือกใชแ้บบสอบถามเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการ
ท าแบบสอบถามไปยงัผูป้ระกอบการท่ีใชว้ตัถุดิบแป้งสาลีในการผลิตเป็นจ านวน 60 บริษทั เพื่อใชใ้นการ
รวบรวมขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงค าถามท่ีอยูใ่นแบบสอบถาม จะถามเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการของ
ลูกคา้ท่ีใชแ้ป้งสาลี ส าหรับการผลิตสินคา้ พฤติกรรมการซ้ือแป้งสาลี และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง (เน่ืองจาก
หวัขอ้วิจยัเป็นการท าแบบสอบถามไปยงัผูผ้ลิตท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพและปริมณฑล รูปแบบของธุรกิจมีความ



ใกลเ้คียงกนั ประกอบทั้งกลุ่มเป้าหมายมกัจะไม่ใหข้อ้มูลเน่ืองจากเป็นความลบับริษทั ผูจ้ดัท าจึงจ ากดั
แบบสอบถามไวท่ี้ 60 ชุด (เหตุผลท่ีใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 60 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มประเภทธุรกิจคือ 1.กลุ่ม
โรงงานผลิตขนมปัง 2.กลุ่มโรงงานผลิตบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 3.กลุ่มโรงงานผูผ้ลิตบิสกิต เน่ืองมาจากการวจิยัน้ี
เจาะลึกลงไปเฉพาะผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นโรงงานผลิตท่ีใชแ้ป้งสาลีเป็นวตัถุดิบในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ผูท้  าวจิยัจ  าเป็นตอ้งคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีมีขนาดก าลงัผลิตท่ีไม่เล็กจนเกินไป และมีสัดส่วนท่ี
เหมาะสม เพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีเป็นจริง เพื่อน ามาใชใ้นการตดัสินใจ) ซ่ึงค าตอบท่ีได ้สามารถเป็นตวัแทนให้
แนวโนม้ความตอ้งการของผูใ้ชแ้ป้งสาลีโดยรวมไดอ้ยา่งมีความถูกตอ้งในปริมาณท่ีรับได)้ มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
  
ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยจะถามเก่ียวกบัประเภทของธุรกิจ ขนาดของอุตสาหกรรม และสถาน
ท่ีตั้ง 

1. ประเภทของธุรกิจ จะแบ่งออกไดเ้ป็น ธุรกิจผลิตขนมปัง ธุรกิจผลิตบะหม่ี และธุรกิจ
บิสกิตหรือธุรกิจท่ีใชแ้ป้งอเนกประสงค ์

2. ขนาดอุตสาหกรรม เป็นวดัขอ้มูลโดยการก าหนดปริมาณการใชแ้ป้งส าหรับลูกคา้ท่ีอยู
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

3. สถานท่ีตั้งของธุรกิจท่ีตอบแบบสอบถามเพื่อน าค าตอบท่ีไดไ้ปเป็นส่วนนึงของการ
ตดัสินใจเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีจะตั้งโรงงานผลิตแป้งสาลี 

ในส่วนท่ี 1 น้ี จะท าใหเ้ราไดท้ราบขอ้มูลวา่ ลูกคา้ท่ีใชแ้ป้งสาลีเป็นลูกคา้ท่ีผลิตสินคา้ประเภทใด 
ขนาดของธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ และตั้งอยูใ่นพื้นท่ีใด 

 
ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือแป้งสาลีแหล่งท่ีซ้ือ จ านวนความถ่ีในการซ้ือ ความสนใจท่ีมี
ต่อผูข้ายรายใหม่ เหตุผลท่ีสนใจซ้ือแป้งจากผูผ้ลิตรายใหม่ ชนิดของแป้งสาลีท่ีใช ้คุณสมบติัเฉพาะของแป้ง
ท่ีตอ้งการการจดัส่งสินคา้และการแกปั้ญหาจากการใชง้าน 

ในส่วนท่ี 2 น้ีท าใหเ้ราไดท้ราบถึงพฤติกรรมการซ้ือ รายละเอียดปลีกยอ่ยต่างๆของการตดัสินใจซ้ือ 
และ การบริการหลงัการขาย 

 
ส่วนท่ี 3 เป็นการรวบรวมขอ้มูลทางเทคนิคของแป้งสาลีท่ีลูกคา้ตอ้งการใชใ้นการผลิตสินคา้ ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มธุรกิจขนมปัง บะหม่ี และบิสกิตเอนกประสงค ์ 

ในส่วนท่ี 3 ท าใหเ้ราไดท้ราบถึงรายละเอียดทางดา้นเทคนิคต่างๆของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ส าคญัส าหรับโรงงานแป้งแห่งใหม่ท่ีจะใชเ้พื่อวางกลยทุธ์ในการออกสินคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
 



3.4 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 เป็นการส ารวจความตอ้งการและการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือแป้งสาลีของกลุ่มธุรกิจ
ขนมปัง บะหม่ี และบิสกิตเอนกประสงค ์โดยส ารวจดว้ยแบบสอบถามท่ีจดัท าข้ึนโดยการวเิคราะห์ค าถาม 
และสร้างแบบสอบถามข้ึนจากเพจออนไลน์ Google formท าการส่งแบบสอบถามใหก้บักลุ่มลูกคา้เป็น
จ านวน 60 ชุด และไดน้ าผลจากการตรวจสอบบนัทึกรวบรวมผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
3.5การจดัท าขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
  3.5.1 มีการจดัท าขอ้มูล 

  3.5.1.1 ทดสอบแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นแป้งสาลี แลว้จึงด าเนิน
แกไ้ขขอ้บกพร่องของแบบสอบถาม 
  3.5.1.2 น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการแกไ้ขจุดบกพร่องแลว้ออกเก็บขอ้มูลจริง 
  3.5.1.3 เม่ือรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดส่้งใหก้บัลูกคา้ไปแลว้นั้น ผูว้จิยัท าการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามใหค้รบถว้น 
  3.5.1.4 น าแบบสอบถามท่ีท าการตรวจสอบแลว้ มาประมวลผลส าหรับวเิคราะห์สมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้
 
3.5.2 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผูว้จิยัท าการน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บมาท าการวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค ์โดยมีขั้นตอนต่อไปน้ี 
  3.5.2.1 น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

   3.5.2.2วเิคราะห์ประเภทของธุรกิจ ขนาดของอุตสาหกรรม และสถานท่ีตั้ง 
จากกลุ่มตวัอยา่ง โดยคิดค่าออกเป็นร้อยละ 
  3.5.2.3 วเิคราะห์พฤติกรรมการซ้ือแป้งสาลีของกลุ่มตวัอยา่ง โดยคิดออกมาเป็นร้อยละ 
  3.5.2.4 วเิคราะห์ในดา้นขอ้มูลทางเทคนิคต่างๆ ของแป้งสาลี ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใช ้

 
ผลการวจัิย 

 
วเิคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้จากการท าแบบสอบถาม 
1.1.1 จากขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลลูกคา้จ านวน 60 ราย พบกวา่ลูกคา้มีท าเลท่ีตั้งอยูใ่น

บริเวณกรุงเทพและปริมณฑลมีจ านวนถึง 46 ราย หรือเทียบเป็นร้อยละ 76% ของลูกคา้ท่ีไดท้  า
แบบสอบถาม สอดคลอ้งกบัขอ้มูลการตลาดของบริษทัท่ีมีอยูใ่นมือวา่ ฐานลูกคา้อุตสาหกรรมท่ี
ส าคญัเกือบทั้งหมด ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพ และปริมณฑล จากขอ้มูลส าคญัท่ีไดจ้ากการท า



แบบสอบถามในเร่ืองน้ี เป็นการยนืยนัในเร่ืองของการเลือกท าเลท่ีตั้งโรงงานท่ีจะสร้างใหม่ วา่ควรอยู่
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตามแผนท่ีบริษทัด าเนินการอยู ่

 
1.1.2 ผลวเิคราะห์แบบสอบถามดา้นการใชแ้ป้งสาลี และการเขา้ถึงวตัถุดิบมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
1.1.2.1 ท าใหท้ราบวา่กลุ่มเป้าหมายมีการซ้ือแป้งสาลีจากใคร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จาก

ค าตอบจะเห็นวา่มีสัดส่วนการซ้ือแป้งสาลีในประเทศอยูถึ่ง 76% 
1.1.2.2 ท าใหท้ราบความถ่ีในการสั่งซ้ือสินคา้ในแต่ละเดือน 
1.1.2.3 ท าใหท้ราบถึงความสนใจท่ีจะซ้ือจากผูผ้ลิตรายใหม่หรือไม่ ค  าตอบในแบบสอบถามมีความ

สนใจถึง 85% 
1.1.2.4 เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือ จะมาจากคุณภาพของแป้งและราคาเป็นส าคญัค าตอบท่ีไดน้ี้จะถูก

น าไปใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์การออกสินคา้ และการตั้งราคาใหเ้หมาะสม และแข่งขนัได ้
1.1.2.5 ท าใหท้ราบตราสินคา้ท่ีลูกคา้ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั มีประโยชน์ในการตดัสินใจเลือกออกสินคา้ใหม่ 

เพื่อใชส้ าหรับแข่งขนัโดยตรง และยงัสามารถใชว้างกลยทุธ์ทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัคู่แข่ง
อีกดว้ย 

1.1.2.6 จากค าตอบในแบบสอบถาม ท าใหท้ราบถึงแหล่งท่ีซ้ือ ท าใหท้ราบวา่มีการซ้ือตรงจากโรงงาน
ผูผ้ลิตถึง 76% จากขอ้มูลน้ีท าใหเ้ราสามารถวางกลยทุธ์การขายของโรงแป้งใหม่ วา่ตอ้งเนน้
การมีทีมขายของตนเองเป็นหลกั 

1.1.2.7 ท าใหท้ราบเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือแป้งของกลุ่มเป้าหมายวา่มาจากเหตุผลในเร่ืองราคา 
เหตุผลในเร่ืองการสนนัสนุนทางดา้นเทคนิคการผลิตและเหตุผลในเร่ืองความสม ่าเสมอของ
คุณภาพแป้ง ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เหล่าน้ี จะถูกน ามาใชเ้พื่อวางกลยทุธ์ในเร่ืองการออกสินคา้
ใหม่ การก าหนดราคา และการบริการหลงัการขายของโรงแป้งท่ีจะสร้างข้ึนใหม่ 

1.1.2.8 ท าใหท้ราบถึงวธีิจดัส่งสินคา้ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงในปัจจุบนั จากขอ้มูลเห็นวา่มีสัดส่วนถึง 
88% ท่ีจดัส่งโดยตรงจากโรงงานผูผ้ลิต ดงันั้นโรงแป้งใหม่ท่ีจะตั้งข้ึนจึงจ าเป็นตอ้งมีหน่วย
ขนส่งเป็นของตนเอง ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้หลากหลาย ทั้งในกรุงเทพและต่างจงัหวดั 

1.1.2.9 ท าใหท้ราบถึงขนาดและชนิดของบรรจุภณัฑท่ี์กลุ่มเป้าหมายใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ส าคญัอีกอนัหน่ึง ส าหรับโรงแป้งท่ีจะสร้างข้ึนใหม่ สามารถน ามาใชใ้นการออกแบบบรรจุ
ภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของตลาด 

 
1.1.3 ผลวเิคราะห์จากแบบสอบถามในดา้นคุณสมบติัของแป้งสาลี(Specification) ท่ีกลุ่มเป้าหมายใช ้ 

จากค าตอบในแบบสอบถามในหมวดคุณสมบติัของแป้งน้ี ท าใหท้ราบถึงความส าคญัท่ีกลุ่มเป้าหมาย
ไดใ้หไ้วใ้นเร่ืองของคุณสมบติัของแป้ง มีรายละเอียดต่อไปน้ี 



1.1.3.1 หมวดแป้งขนมปัง ท าใหเ้ราเห็นไดว้า่ ลูกคา้ส่วนใหญ่เลือกค่าโปรตีนท่ี 12.5-13.0% ค่ากลูเตนท่ี 
35.0-36.5% ค่าแอชท่ี 0.45-0.50% และค่า Water absorbtionท่ี 63.0-64.0%  

1.1.3.2 หมวดของบะหม่ี ลูกคา้ส่วนใหญ่ตอ้งการค่าโปรตีนท่ี 12.5-13.0% ค่ากลูเตนท่ี 33.6-36.5% ค่า
แอชท่ี 0.45-0.50% และค่า Water absorbtionท่ี 63.0-64.0%  

1.1.3.3 หมวดของบิสกิตและแป้งเอนกประสงค ์ลูกคา้ส่วนใหญ่ตอ้งการค่าโปรตีนท่ี 10.5-11.0% ค่า
กลูเตนท่ี 29.4-30.8% ค่าแอชท่ี 0.45-0.50% และค่า Water absorbtionท่ี 63.0-64.0% 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมายในหมวดน้ี เป็นขอ้มูลท่ีมีความส าคญัมาก และจะถูก
น าไปใชโ้ดยโรงแป้งใหม่ท่ีก าลงัจะสร้างข้ึน เพื่อวางกลยุทธ์การก าหนดคุณสมบติัของสินคา้ในแต่ละ
ประเภท ใหต้รงตามส่ิงท่ีกลุ่มเป้าหมายหรือผูใ้ชแ้ป้งสาลีตอ้งการ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

5.2 จากการท าวจิยัในเร่ืองความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจโรงงานผลิตและจ าหน่ายแป้งสาลี

ภายใตช่ื้อ INTERFLOUR THAILAND ผูท้  าวจิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

5.2.1 ผูท้  าวจิยัเสนอใหบ้ริษทัสร้างทีมสนบัสนุนการขาย ทางดา้นเทคนิคท่ีแขง็แกร่งและทนัต่อ

เหตุการณ์ เพื่อสามารถปฏิบติัการควบคู่ไปกบัพนกังานขายในการขายและใหบ้ริการแก่ลูกคา้

อยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จากการคน้ควา้วจิยั ผูจ้ดัท าเห็นวา่รูปแบบของโรงแป้งท่ีใชอ้ยู่

ในปัจจุบนัมกัจะใหพ้นกังานขายเป็นผูติ้ดต่อลูกคา้แต่เพียงฝ่ายเดียว จนกระทัง่เกิดปัญหาทาง

เทคนิค จึงจะใหพ้นกังานขายรับปัญหาและส่งเขา้มาท่ีโรงงาน เพื่อใหฝ่้ายเทคนิคท าการ

แกปั้ญหาให ้แลว้จึงส่งกลบัไปท่ีลูกคา้อีกที ขั้นตอนดงักล่าวน้ี ตอ้งอาศยัเวลาในการจดัการ และ

มีขั้นตอนท่ีตอ้งประสานงานหลายฝ่าย เม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัท่ีมีการท างานโดยท่ีมีฝ่าย

เทคนิคท างานควบคู่ไปกบัพนกังานขายตั้งแต่คร้ังแรก สามารถรับรู้ปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ

บางคร้ังอาจท าการแกปั้ญหาไดท้นัที สามารถประหยดัเวลาและลดความเสียหายใหก้บัลูกคา้ได ้

ท าใหเ้กิดความพึงพอใจและประทบัใจในการบริการท่ีแตกต่างจากท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ถือวา่เป็น

จุดแขง็ใหม่ท่ีโรงแป้งใหม่ไดส้ร้างข้ึน สามารถส่งผลในการแยง่ส่วนแบ่งการตลาดจากผูข้ายราย

อ่ืนๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 



5.2.2 ผูท้  าวจิยัไดเ้สนอใหบ้ริษทัมีทีมวเิคราะห์ในเร่ืองราคาของขา้วสาลีในตลาดโลกโดย เฉพาะ เพื่อ

สามารถติดตามราคาข้ึนลงของสินคา้เกษตร (หมายถึงขา้วสาลี) ท่ีมีการปรับตวัข้ึนลงอยู่

ตลอดเวลา ข้ึนอยูก่บัสภาวะภูมิอากาศ ความแหง้แลง้และอตัราความตอ้งการในแต่ละช่วงเวลา 

บริษทัท่ีมีการเตรียมขอ้มูลในส่วนน้ีใหก้บัผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งและ

แม่นย  า ทนัต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ส่งผลใหบ้ริษทัสามารถซ้ือวตัถุดิบในราคาท่ีเหมาะสมได้

อยา่งถูกจงัหวะเวลา มีผลต่อตน้ทุนของสินคา้ และทา้ยสุดส่งผลไปถึงศกัยภาพในการแข่งขนั

ในเร่ืองการขายอีกดว้ย บริษทัท่ีมีตน้ทุนวตัถุดิบท่ีต ่ากวา่ยอ่มมีอาวธุในการแข่งขนัทาง

การตลาดท่ีมากกวา่ และสามารถท าก าไรเพิ่มข้ึนใหก้บับริษทัอีกดว้ย 

 
5.3 ขอ้จ ากดัการวจิยั 

เน่ืองจากงานวจิยัฉบบัน้ีเป็นงานวจิยัท่ีสอบถามไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ีใชว้ตัถุดิบ

แป้งสาลีในไลน์การผลิต จึงท าใหจ้  านวนของแบบสอบถามท่ีส่งออกไปถูกจ ากดัโดยจ านวนของ 

ผูป้ระกอบการท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น ผูท้  าวจิยัจึงตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการ

ออกแบบค าถาม เพื่อใหส้ามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีส าคญัใหไ้ดอ้ยา่งครบถว้น ท่ีจะสามารถน ามาอา้งอิง

เป็นค าตอบเพื่อใชใ้นการตดัสินใจ อีกขอ้จ ากดันึงเน่ืองจากระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล 1พฤษภาคม ถึง 31 

พฤษภาคม 2563 ซ่ึงอยูใ่นช่วงวกิฤติการของโรคระบาด โควดิ-19 จึงท าใหเ้กิดความยากล าบากท่ีจะเขา้ถึง

ผูป้ระกอบการกลุ่มเป้าหมายได ้

 

5.4 ขอ้เสนอแนะงานวิจยัต่อเน่ือง 

5.4.1 ควรเพิ่มเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้น 

 5.4.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงแรงจูงใจและปัจจยัท่ีจะมีผลต่อการซ้ือผา่นช่องทางออนไลน์ เพื่อ

เป็นแนวทางในการปรับปรุงวางแผนการตลาดและขยายตลาดไดม้ากยิง่ข้ึน 

 5.4.3 ขอ้ควรระวงัของผูจ้ะน าผลวจิยัไปใช ้เน่ืองดว้ยธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแป้งสาลีมีความละเอียด

ซบัซอ้นมากเป็นพิเศษ ผูท่ี้จะน าผลวจิยัไปใชจึ้งควรตอ้งมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัธุรกิจน้ีดว้ย และดว้ยการท า

วจิยัคร้ังน้ีเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการจ านวน 60 รายเท่านั้น เน่ืองจากอยูใ่นช่วงเวลาการ

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าใหก้ารน าผลการวิจยัไปใช ้จึงควรระมดัระวงัเป็นพิเศษ อีกทั้งการวจิยัคร้ังน้ี

เป็นการก าหนดกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 3 กลุ่ม 3ประเภทธุรกิจ ผูท่ี้จะน าผลการวจิยัไปใชจ้ะตอ้งเลือกน าไปใช้

อยา่งถูกตอ้ง และถูกกลุ่มประเภทธุรกิจ จึงจะท าใหก้ารใชผ้ลการวจิยัมีประโยชน์สูงสุด  
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