ความต้ องการและการดาเนินงานของธุรกิจแป้ งสาลีในประเทศไทย
The Business demand and operations of Wheat Flour business in Thailand.
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บทคัดย่อ
การศึกษาความต้องการและการดาเนินงานของธุ รกิจแป้ งสาลีสาหรับการตัดสิ นใจสร้างโรงงานผลิต
ในประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของตลาดผูใ้ ช้แป้ งสาลี
ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล 2) เพื่อศึกษายอดขายและแนวโน้ยอดขายของธุ รกิจในระยะเวลา 5 ปี 3)เพื่อ
ศึกษาการดาเนินงานของธุ รกิจแป้ งสาลี 4) เพื่อศึกษาการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุ รกิจ
วิธีการศึกษาการค้นคว้าในครั้งนี้ เป็ นการใช้แบบสอบถามออนไลน์ จานวน 60 ชุด เพื่อใช้เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็ น
กลุ่มตัวอย่างของผูป้ ระกอบการที่ใช้แป้ งสาลีเป็ นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตทั้งสิ้ น โดยกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด มีโรงงานตั้งอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครบทั้ง 60
ผูป้ ระกอบการแล้ว จึงนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์น้ นั ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
จากการเก็บข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั ต่อไปนี้ พบว่าตลาดมีความต้องการใช้
แป้ งสาลีเพิ่มขึ้นทุกปี และผูป้ ระกอบการที่ใช้แป้ งสาลีมีความยินดีที่จะซื้ อจากผูผ้ ลิตรายใหม่ๆ ที่มีการเสนอ
ราคาและคุณภาพที่น่าสนใจ จากแผนการลงทุน ธุ รกิจโรงแป้ งสาลีแห่งใหม่ขนาดกาลังผลิต 500ตันต่อวัน มี
งบประมาณการลงทุนทั้งสิ้ น 800 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนที่ 400 ล้านบาท และเงินกูธ้ นาคารอีก 400 ล้าน
บาท สามารถคืนการลงทุนทั้งหมดได้ในระยะเวลา 5 ปี แผนการดาเนินงานของธุ รกิจนี้ การดาเนินงานมีจุด
แข็งอยูใ่ นเรื่ องของต้นทุนวัตถุดิบ ที่สามารถทาการซื้ อคราวละมากๆ ร่ วมกับโรงงานของหุ น้ ส่ วนที่กระจาย
ในภูมิภาคใกล้เคียง ทาให้ได้ราคาวัตถุดิบที่ดีกว่าคู่แข่ง เครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตเป็ นเครื่ องจักรที่ทนั สมัย
ที่สุดจากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ บริ ษทั ได้เน้นไปที่ทีมขายและทีมเทคนิคสนับสนุนการขาย ทางานเป็ นทีม
เพื่อให้บริ การที่ดีกว่าแก่ลูกค้า เน้นไปที่การวิจยั และพัฒนาสิ นค้าใหม่ๆป้ อนสู่ ตลาด เพื่อให้เกิดความแปลก
ใหม่แก่ผบู ้ ริ โภค
คาสาคัญ : ความต้องการ การดาเนินงานธุ รกิจผลิตแป้ งสาลี
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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.
Keyword : Demand and Operation Wheat Flour

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ข้าวสาลีเป็ นธัญพืชหลักชนิดหนึ่งที่มีความสาคัญกับประชากรในหลายๆทวีปทัว่ โลก เป็ นส่ วนใหญ่
อาทิเช่ น ทวีปยุโรป ทวีปอเมริ กาเหนื อและใต้ ทวีปออสเตรเลี ย และประชากรในภูมิภาคเอเซี ย เมื่อนาข้าว
สาลี มาโม่จะได้เป็ นแป้ งสาลี ที่เป็ นวัตถุ ดิบสาหรับอาหารสัตว์และผลิ ตเป็ นอาหารที่ประชาชนนิ ยมนามา
บริ โภคมากกว่าอาหารชนิ ดอื่นๆ และด้วยความเปลี่ ยนแปลงของสังคม จึงส่ งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภค
แป้ งสาลีที่สูงขึ้น
ข้าวสาลีเป็ นธัญพืชที่เจริ ญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศเย็ น และเนื่ องจากประเทศไทย
ตั้ง อยู่ บ นเขตร้ อ นชื้ น ซึ่ งไม่ ส ามารถปลู ก ข้า วสาลี ไ ด้ แหล่ ง เพาะปลู ก ข้า วสาลี ที่ ส าคัญ จะอยู่ ที่ บ ริ เ วณ
สหรัฐอเมริ กา แคนาดา ออสเตรเลีย กลุ่มประเทศ EU และจีน เป็ นต้น
ประเทศไทยมีความจาเป็ นต้องนาเข้าข้าวสาลี จากต่างประเทศโดยสามารถนาเข้าได้ท้ งั ในรู ปแบบ
ของข้าวสาลี และแป้ งสาลี การนาเข้าข้าวสาลี ของประเทศไทยส่ วนใหญ่จะนาเข้าเพื่อนามาผลิ ตอาหาร ซึ่ ง
ข้าวสาลีที่นาเข้ามาใช้ ก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป
ปั จจุบนั คนไทยมีความคุน้ เคยกับผลิตภัณฑ์จากแป้ งสาลีเป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ นขนมปั ง บะหมี่สด
บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ต่างๆอาทิเช่น เค้ก คุก้ กี้ บิสกิต ทาให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแป้ ง
สาลีในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี อย่างเห็นได้ชดั โดยมีอตั ราการเติบโตอยูท่ ี่ปีละ 4-5
เปอร์ เซนต์ ซึ่ งทาให้เป็ นธุ รกิจที่มีความน่าสนใจเป็ นอย่างมาก
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการ และ พฤติกรรมของโรงงานผูใ้ ช้แป้ งสาลีเป็ นวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้า
2. เพื่อศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี ของโรงงานผลิตแป้ งสาลีแห่งใหม่ที่จะสร้างขึ้น
3. เพื่อศึกษาการดาเนินงานของธุ รกิจแป้ งสาลี
4. เพื่อศึกษาการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุ รกิจ เพื่อการแข่งขันอย่างมี
ประสิ ทธิ์ ภาพในตลาดแป้ งสาลีในประเทศไทย ระยะเวลาการวางแผน 5 ปี
ขอบเขตการวิจัย
งานวิจยั ฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการและการดาเนินงานของธุ รกิจแป้ งสาลีเพื่อการตัดสิ นใจ
สร้างโรงงานผลิตในประเทศไทยผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดงั นี้
1.4.1 ด้านประชากรศาสตร์ การวิจยั ฉบับนี้ได้กาหนดการศึกษาเป็ น ประเภทธุ รกิจ ขนาด และสถาน
ที่ต้ งั ของธุ รกิจ

1.4.2 ด้านเนื้ อหา เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อแป้ งสาลี คุณสมบัติที่สาคัญของแป้ งสาลี
โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิตขนมปั ง บะหมี่ และบิสกิตในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล จานวน
ทั้งสิ้ น 60 ผูป้ ระกอบการ
1.4.3 ด้านระยะเวลาที่ทาการศึกษาวิจยั อยูใ่ นช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2563
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความรู ้ทวั่ ไป
แป้ งสาลี (Wheat flour) เป็ นแป้ งที่ทาจากเมล็ดข้าวสาลี ลักษณะเป็ นผงมีสีขาว จับแล้วเนียนลื่นมือ
ซึ่งมีโปรตีนกลูเตนิน (Glutanin) และไกลอะดิน (Glyadin) เป็ นองค์ประกอบ และเมื่อโปรตีนทั้ง 2 ชนิด
ละลายน้ าจะรวมตัวกันเป็ นกลูเตนที่มีลกั ษณะเหนียวและมีความยืดหยุน่ สู ง เมื่อทาให้สุกจะมีลกั ษณะร่ วน
เหลว คุณภาพของแป้ งสาลีจะขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณโปรตีนในเมล็ดข้าวสาลี ทาให้ได้ลกั ษณะของผลิตภัณฑ์ที่มี
ความแตกต่างกัน ทั้งนี้สามารถจาแนกแป้ งสาลีตามปริ มาณโปรตีนที่มีอยูใ่ นเนื้ อแป้ งได้ 2 ประเภท คือ
- แป้ งสาลีชนิดหนัก มีปริ มาณโปรตีนสู ง มีลกั ษณะค่อนข้างหยาบ สี ขาวนวล น้ าหนักมาก
- แป้ งสาลีชนิดเบา มีลกั ษณะเนื้อเนียนละเอียด สี ขาว น้ าหนักเบา
แป้ งสาลีที่จาหน่ายในท้องตลาดทัว่ ไปมี 3 ประเภทคือ
(1) แป้ งบะหมี่ (Noodle flour) เป็ นแป้ งสาลีที่มีปริ มาณโปรตีนปานกลางคือ ประมาณร้อยละ 11-13 มี
ลักษณะเนื้อแป้ งเนียนละเอียด สี เหลืองนวล นิยมใช้สาหรับทาบะหมี่สด หรื อ บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป
เนื่องจากความเหนียมนุ่มที่กาลังพอดี เมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้แป้ งชนิดอื่น
(2) แป้ งขนมปัง (Bread flour) เป็ นแป้ งสาลีที่มีปริ มาณโปรตีนสู งถึงร้อยละ 13-14 เป็ นแป้ งที่มีน้ าหนัก
สี ขาวนวลเข้มมากกว่าแป้ งชนิดอื่น นิยมใช้ทาขนมปั งชนิ ดต่างๆ เช่น เดนิช พิซซ่า ครัวซอง
ปาท่องโก๋ และนิยมใช้ทาเค้กชนิดที่มีลกั ษณะเนื้อแน่น เช่น ฟรุ ตเค้ก
(3) แป้ งสาลีอเนกประสงค์ (All purpose flour) เป็ นแป้ งสาลีที่มีปริ มาณโปรตีนประมาณร้อยละ 10-11
เป็ นแป้ งที่มีสมบัติอยูต่ รงกลางระหว่างแป้ งขนมปั งและแป้ งเค้ก มีลกั ษณะหยาบแต่นอ้ ยกว่าแป้ ง
ขนมปั ง สี ขาวนวล ให้ความเหนียวปานกลาง นิยมใช้สาหรับทาคุกกี้ พาย กะหรี่ ปั๊บ กรอบเค็ม เป็ น
ต้น
คนไทยมีความคุน้ เคยกับผลิตภัณฑ์จากแป้ งสาลีเป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ นขนมปั ง บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป
บะหมี่สด ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ต่างๆ เช่นเค้ก ซาลาเปา ขนมขบเคี้ยว และอื่นๆ ทาให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
จากแป้ งสาลีในประเทศไทย มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่ อง วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้ งสาลีก็คือข้าวสาลี
ซึ่งเป็ นธัญพืชที่เจริ ญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศเย็น และไม่สามารถปลูกได้ในประเทศประเทศ
ไทย จึงจาเป็ นต้องมีการนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ

ความต้ องการในการบริโภค ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีอตั ราการบริ โภคแป้ งสาลีต่อหัวของประชากรต่า
ที่สุดในภูมิภาคเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ มีอตั ราการบริ โภคแป้ งสาลีอยูท่ ี่ 13.5 กิโลกรัม ต่อคน ต่อปี (ซึ่ งมี
ปริ มาณการบริ โภคในประเทศทั้งหมดอยูท่ ี่ 938,000 ตันต่อปี ) อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงเป็ นประเทศที่
มีอตั ราการบริ โภคแป้ งสาลีเติบโตอย่างต่อเนื่ องในภูมิภาคนี้ คานวนจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
ขยายตัวของเมืองไปสู่ ชนบท และรายได้ที่เพิ่มขึ้น คาดว่าปริ มาณการบริ โภคข้าวสาลีจะเพิ่มขึ้นเป็ น 25
กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในปี 2025
การแข่ งขันในประเทศ โรงงานผลิตแป้ งสาลีแถวบนทั้ง 10 โรงงานครอบคลุมประมาณ 75 เปอร์ เซ็นต์ของ
ตลาด ต่างก็สร้างความสัมพันธ์ที่มนั่ คงและยาวนานกับผูจ้ ดั จาหน่ายและร้านขายปลีก อีกทั้งยังนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ตอบสนองเป็ นอีกทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้อีกด้วย โรงแป้ งขนาดใหญ่
ที่สุด 2 โรงงาน คือ UFM และ CPF มีสัดส่ วนการตลาดอยูท่ ี่ 13.6 เปอร์ เซ็นต์ และ 12.6 เปอร์ เซ็นต์ตามลาดับ
รู ปแบบการดาเนินธุรกิจ เกือบทั้งหมดของโรงแป้ ง 10 อันดับแรกที่กล่าวมานี้ มีการผลิตสิ นค้าที่ลงไป
ในทางลึก (Vertical integrated model) ครอบคลุมสิ นค้าเกือบทุกชนิดใน Value chain (จากการผลิต การจัด
จาหน่าย ไปจนถึงการแปรรู ป) โรงผลิตแปรรู ปอาหารขนาดใหญ่ จะได้รับการติดต่อโดยตรงจากฝ่ ายขายใน
ประเทศ ลูกค้าระดับ SME ยีป่ ั๊ ว และร้านค้าปลีก จะได้รับสิ นค้าผ่านตัวแทนจาหน่าย ตัวแทนจาหน่ายเหล่านี้
สามารถเป็ นได้ท้ งั บริ ษทั ที่ได้รับการแต่งตั้ง หรื อบริ ษทั ที่มีความเกี่ยวข้องกับโรงแป้ ง โดยปกติแล้ว มักจะมี
คลังสาหรับจัดเก็บวัตถุดิบ และจัดเก็บสิ นค้าเป็ นของตัวเอง
รู ปแบบของตัวแทนจาหน่ายในช่วงเวลาที่ผา่ นมา ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก ปั จจุบนั เริ่ มมีกระแสที่จะขาย
แป้ งสาลีผา่ นระบบออนไลน์ และผ่านไฮเปอร์ มาร์ เก็ตอีกด้วย
ผลกาไร โรงแป้ งบางรายเช่น UFM สามารถทาผลกาไรได้ดีกว่าคู่แข่ง ซึ่ งมีเหตุผลหลักๆดังต่อไปนี้
- ต้นทุนวัตถุดิบนาเข้าที่ถูกกว่า จากประเทศอินเดียและตุรกี
-ได้รับส่ วนลดจากการสั่งซื้ อวัตถุดิบคราวละจานวนมากๆ สื บเนื่องมาจากมี
ขนาดของกาลังการผลิตที่ใหญ่กว่าคู่แข่ง
- ตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั และได้รับความนิยมเหนือกว่าคู่แข่ง จึงทาให้สามารถตั้ง
ราคาขายได้สูงกว่า
นอกเหนือไปจากนั้น เหล่าผูเ้ ล่นหลักๆ ยังประสบความสาเร็ จในการควบคุมต้นทุนการผลิต และ
ต้นทุนการขาย (โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้นทุนการขาย การจัดจาหน่าย และต้นทุนการบริ หารจัดการ)สิ่ งเหล่านี้
ประสบความสาเร็ จได้มาจาก ข้อตกลงทางธุ รกิจที่เป็ นที่น่าพอใจของคู่สัญญา และการวางแผนอย่างมี
วิสัยทัศน์ในการลงทุนในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ด้ านราคา ประเทศไทยนาเข้าข้าวสาลีจากสหรัฐอเมริ กา และ ออสเตรเลีย (USD 380/TON) อย่างไรก็ตามก็
ยังมีการนาเข้าแป้ งสาลีมาจากตุรกี เวียดนาม และ อินเดียอีกด้วย ราคาขายแป้ งสาลีในประเทศไทยจะถูก

ควบคุมโดยกรมการค้าภายใน (Department of internal trade) อย่างไรก็ตาม ราคาตลาดมักจะต่ากว่าราคาที่
กรมการค้าภายในกาหนดไว้
เมื่อแยกแยะตามประเภทของแป้ งสาลีจะเห็นได้วา่ แป้ งอเนกประสงค์จะมีสินค้ามากที่สุดในตลาด
ผูเ้ ล่นสาคัญอย่าง ยูเอฟเอ็ม ไม่ขายแป้ งบะหมี่ และ แป้ งบิสกิต ในตลาดซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตเลย แต่จะเลือก
จาหน่ายให้กบั ผูผ้ ลิตในระดับอุตสาหกรรมโดยตรง ราคาขายเฉลี่ยของแป้ งสาลีท้ งั หมด พบว่ามีราคาเฉลี่ยที่
20บาทต่อกิโลกรัม
ปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีสมาคมผูผ้ ลิตแป้ งสาลีอย่างเป็ นทางการ ผูเ้ ล่นหลักๆ 7 ราย (UFM, แป้ ง
สยามฟลาวมิลล์, แหลมทอง, โรงแป้ งไทย, บางกอกฟลาวมิลด์, เคอรี่ และนิชชิน) ได้จบั มือกันจัดตั้งเป็ น
สมาคมอย่างไม่เป็ นทางการ ทาหน้าที่สั่งซื้ อข้าวสาลีร่วมกัน และแชร์ ค่าระวางเรื อในการนาเข้า เพื่อให้ได้
ต้นทุนที่ถูกลง โดยจะแบ่งสัดส่ วนของวัตถุดิบตามระบบโควต้าในการนาเข้าในแต่ละครั้ง
ผลการวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
จุฬาลักษณ์ คณารักษ์ (2554) ทาการศึกษาถึงภาพลักษณ์ของขนมปังตราฟาร์มเฮาส์ตามการ
รับรู ้ของลูกค้าในเขตอาเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นลูกค้าที่ซ้ื อขนมปั งฟาร์ มเฮาส์ใน
ร้านค้าที่มีผลิตภัณฑ์ของฟาร์ มเฮ้าส์จานวน 384 รายโดยมีตวั แปรและผลการวิจยั ที่น่าสนใจดังนี้ภาพลักษณ์
ขนมปั งฟาร์ มเฮ้าส์ตามการรับรู ้ของลูกค้าด้านตราสิ นค้าเป็ นขนมปั งที่มีจาหน่ายมานานเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ
สามารถจดจาสัญลักษณ์ของฟาร์ มเฮ้าส์ได้และเป็ นยีห่ อ้ ที่ถูกเลือกพิจารณาซื้ อเป็ นอันดับแรกภาพลักษณ์ขนม
ปังฟาร์มเฮ้าส์ตามการรับรู้ของลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์พบว่ามีการบอกวันผลิตและวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย สดสะอาดและสามารถรับประทานได้สะดวก ภาพลักษณ์ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ตาม
การรับรู ้ของลูกค้าด้านการสื่ อสารพบว่ามีการโฆษณาแนะนาสิ นค้าตามสื่ อต่างๆ สื่ อโฆษณาของฟาร์มเฮ้าส์
ทาให้มีความรู ้สึกดีต่อตัวสิ นค้าภาพลักษณ์ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ตามการรับรู้ของลูกค้าภาพลักษณ์ขนมปังฟาร์ม
เฮ้าส์ตามการรับรู ้ของลูกค้าด้านการกระทาคือโอกาสในการซื้ อซ้ ามีการบอกต่อในสิ่ งที่ดีและแนะนาให้คน
รู ้จกั หรื อผูอ้ ื่นซื้ อตามตามลาดับ
อัจจนา เลิศภูววิ ฒั น์ (2549) ได้กล่าวไว้วา่ สาหรับปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคบะหมี่ก่ ึง
สาเร็ จรู ปนั้น ผูบ้ ริ โภคให้ ความสาคัญอันดับแรก คือ หาซื้ อง่ายและสะดวก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ความถี่ในการ บริ โภค ช่วงเวลาในการบริ โภค และปริ มาณในการบริ โภคขึ้นกับเพศอย่างมีนยั สาคัญ ส่ วน
พฤติกรรมด้านการเติมสารอาหาร และวิธีการบริ โภคขึ้นกับชั้นปี การศึกษาอย่างมีนยั สาคัญ ส่ วน พฤติกรรม
ด้านความถี่ในการบริ โภคขึ้นกับค่าใช้จ่ายอย่างมีนยั สาคัญ ส่ วนพฤติกรรมด้านช่วงเวลา ในการบริ โภค และ

ปริ มาณในการบริ โภคขึ้นกับลักษณะที่พกั อาศัยอย่างมีนยั สาคัญ ส่ วนพฤติกรรม ด้านวิธีการบริ โภค และมื้อ
ที่บริ โภคขึ้นกับระดับผลการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
วิธีดาเนินการวิจัย
การทาวิจยั เรื่ องการศึกษาค้นคว้าความต้องการและการดาเนินงานเกี่ยวกับการผลิตแป้ งสาลีในการทา
วิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ และได้ใช้แบบสอบถาม สาหรับการเก็บข้อมูลที่มีข้ นั ตอนต่างๆเพื่อใช้ทา
การวิจยั ดังนี้
3.1 การกาหนดรู ปแบบการวิจยั
3.2 ข้อมูลดิบที่ใช้ในการวิจยั
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การจัดทาข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 การกาหนดรู ปแบบการวิจยั
การทาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาทั้งวิจยั คุณภาพและเชิงปริ มาณ โดยเน้นเกี่ยวกับความต้องการในการ
ซื้ อแป้ งสาลีของกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผูป้ ระกอบการที่ใช้แป้ งสาลีในการผลิต โดยเก็บข้อมูลผ่านการใช้
แบบสอบถาม สาหรับเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล
3.2 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั
การทาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการและการดาเนิ นงานของกลุ่มเป้ าหมายที่ซ้ื อแป้ ง
สาลีเพื่อใช้ในการผลิต และทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่ซ้ื อแป้ งสาลีเพื่อใช้ในการผลิต ในเขต
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล เพื่อนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาทาการประมวลผล สาหรับสร้างกล
ยุทธ์ และปรับใช้สาหรับการสร้างโรงงานผลิตแป้ งสาลีได้อย่างเหมาะสม โดยกาหนดระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2563
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ทาการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นการเลือกใช้แบบสอบถามเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยการ
ทาแบบสอบถามไปยังผูป้ ระกอบการที่ใช้วตั ถุดิบแป้ งสาลีในการผลิตเป็ นจานวน 60 บริ ษทั เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่ งคาถามที่อยูใ่ นแบบสอบถาม จะถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของ
ลูกค้าที่ใช้แป้ งสาลี สาหรับการผลิตสิ นค้า พฤติกรรมการซื้ อแป้ งสาลี และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (เนื่องจาก
หัวข้อวิจยั เป็ นการทาแบบสอบถามไปยังผูผ้ ลิตที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล รู ปแบบของธุ รกิจมีความ

ใกล้เคียงกัน ประกอบทั้งกลุ่มเป้ าหมายมักจะไม่ให้ขอ้ มูลเนื่องจากเป็ นความลับบริ ษทั ผูจ้ ดั ทาจึงจากัด
แบบสอบถามไว้ที่ 60 ชุด (เหตุผลที่ใช้กลุ่มตัวอย่าง 60 ชุด โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มประเภทธุ รกิจคือ 1.กลุ่ม
โรงงานผลิตขนมปั ง 2.กลุ่มโรงงานผลิตบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป 3.กลุ่มโรงงานผูผ้ ลิตบิสกิต เนื่องมาจากการวิจยั นี้
เจาะลึกลงไปเฉพาะผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นโรงงานผลิตที่ใช้แป้ งสาลีเป็ นวัตถุดิบในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล ผูท้ าวิจยั จาเป็ นต้องคัดเลือกกลุ่มเป้ าหมายที่มีขนาดกาลังผลิตที่ไม่เล็กจนเกินไป และมีสัดส่ วนที่
เหมาะสม เพื่อให้ได้คาตอบที่เป็ นจริ ง เพื่อนามาใช้ในการตัดสิ นใจ) ซึ่งคาตอบที่ได้ สามารถเป็ นตัวแทนให้
แนวโน้มความต้องการของผูใ้ ช้แป้ งสาลีโดยรวมได้อย่างมีความถูกต้องในปริ มาณที่รับได้) มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามข้อมูลเบื้องต้น โดยจะถามเกี่ยวกับประเภทของธุ รกิจ ขนาดของอุตสาหกรรม และสถาน
ที่ต้ งั
1. ประเภทของธุ รกิจ จะแบ่งออกได้เป็ น ธุ รกิจผลิตขนมปั ง ธุ รกิจผลิตบะหมี่ และธุ รกิจ
บิสกิตหรื อธุ รกิจที่ใช้แป้ งอเนกประสงค์
2. ขนาดอุตสาหกรรม เป็ นวัดข้อมูลโดยการกาหนดปริ มาณการใช้แป้ งสาหรับลูกค้าที่อยู
ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
3. สถานที่ต้ งั ของธุ รกิจที่ตอบแบบสอบถามเพื่อนาคาตอบที่ได้ไปเป็ นส่ วนนึงของการ
ตัดสิ นใจเลือกทาเลที่ต้ งั ที่จะตั้งโรงงานผลิตแป้ งสาลี
ในส่ วนที่ 1 นี้ จะทาให้เราได้ทราบข้อมูลว่า ลูกค้าที่ใช้แป้ งสาลีเป็ นลูกค้าที่ผลิตสิ นค้าประเภทใด
ขนาดของธุ รกิจขนาดเล็ก กลาง หรื อใหญ่ และตั้งอยูใ่ นพื้นที่ใด
ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อแป้ งสาลีแหล่งที่ซ้ื อ จานวนความถี่ในการซื้ อ ความสนใจที่มี
ต่อผูข้ ายรายใหม่ เหตุผลที่สนใจซื้ อแป้ งจากผูผ้ ลิตรายใหม่ ชนิดของแป้ งสาลีที่ใช้ คุณสมบัติเฉพาะของแป้ ง
ที่ตอ้ งการการจัดส่ งสิ นค้าและการแก้ปัญหาจากการใช้งาน
ในส่ วนที่ 2 นี้ทาให้เราได้ทราบถึงพฤติกรรมการซื้ อ รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆของการตัดสิ นใจซื้ อ
และ การบริ การหลังการขาย
ส่ วนที่ 3 เป็ นการรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคของแป้ งสาลีที่ลูกค้าต้องการใช้ในการผลิตสิ นค้า ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ นกลุ่มธุ รกิจขนมปั ง บะหมี่ และบิสกิตเอนกประสงค์
ในส่ วนที่ 3 ทาให้เราได้ทราบถึงรายละเอียดทางด้านเทคนิคต่างๆของกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งเป็ นข้อมูล
สาคัญสาหรับโรงงานแป้ งแห่ งใหม่ที่จะใช้เพื่อวางกลยุทธ์ในการออกสิ นค้าให้ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้ าหมาย

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็ นการสารวจความต้องการและการดาเนินงานที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อแป้ งสาลีของกลุ่มธุ รกิจ
ขนมปั ง บะหมี่ และบิสกิตเอนกประสงค์ โดยสารวจด้วยแบบสอบถามที่จดั ทาขึ้นโดยการวิเคราะห์คาถาม
และสร้างแบบสอบถามขึ้นจากเพจออนไลน์ Google formทาการส่ งแบบสอบถามให้กบั กลุ่มลูกค้าเป็ น
จานวน 60 ชุด และได้นาผลจากการตรวจสอบบันทึกรวบรวมผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.5การจัดทาข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.5.1 มีการจัดทาข้อมูล
3.5.1.1 ทดสอบแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแป้ งสาลี แล้วจึงดาเนิ น
แก้ไขข้อบกพร่ องของแบบสอบถาม
3.5.1.2 นาแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขจุดบกพร่ องแล้วออกเก็บข้อมูลจริ ง
3.5.1.3 เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้ส่งให้กบั ลูกค้าไปแล้วนั้น ผูว้ จิ ยั ทาการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามให้ครบถ้วน
3.5.1.4 นาแบบสอบถามที่ทาการตรวจสอบแล้ว มาประมวลผลสาหรับวิเคราะห์สมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้
3.5.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ทาการนาแบบสอบถามที่ได้รับมาทาการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ โดยมีข้ นั ตอนต่อไปนี้
3.5.2.1 นาแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
3.5.2.2วิเคราะห์ประเภทของธุ รกิจ ขนาดของอุตสาหกรรม และสถานที่ต้ งั
จากกลุ่มตัวอย่าง โดยคิดค่าออกเป็ นร้อยละ
3.5.2.3 วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้ อแป้ งสาลีของกลุ่มตัวอย่าง โดยคิดออกมาเป็ นร้อยละ
3.5.2.4 วิเคราะห์ในด้านข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ ของแป้ งสาลี ที่กลุ่มตัวอย่างใช้
ผลการวิจัย
วิเคราะห์ ข้อมูลทีไ่ ด้ จากการทาแบบสอบถาม
1.1.1 จากข้อมูลประชากรศาสตร์ ที่ได้จากการเก็บข้อมูลลูกค้าจานวน 60 ราย พบกว่าลูกค้ามีทาเลที่ต้ งั อยูใ่ น
บริ เวณกรุ งเทพและปริ มณฑลมีจานวนถึง 46 ราย หรื อเทียบเป็ นร้อยละ 76% ของลูกค้าที่ได้ทา
แบบสอบถาม สอดคล้องกับข้อมูลการตลาดของบริ ษทั ที่มีอยูใ่ นมือว่า ฐานลูกค้าอุตสาหกรรมที่
สาคัญเกือบทั้งหมด ตั้งอยูใ่ นเขตกรุ งเทพ และปริ มณฑล จากข้อมูลสาคัญที่ได้จากการทา

แบบสอบถามในเรื่ องนี้ เป็ นการยืนยันในเรื่ องของการเลือกทาเลที่ต้ งั โรงงานที่จะสร้างใหม่ ว่าควรอยู่
ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลตามแผนที่บริ ษทั ดาเนินการอยู่
1.1.2 ผลวิเคราะห์แบบสอบถามด้านการใช้แป้ งสาลี และการเข้าถึงวัตถุดิบมีรายละเอียดดังนี้
1.1.2.1 ทาให้ทราบว่ากลุ่มเป้ าหมายมีการซื้ อแป้ งสาลีจากใคร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จาก
คาตอบจะเห็นว่ามีสัดส่ วนการซื้ อแป้ งสาลีในประเทศอยูถ่ ึง 76%
1.1.2.2 ทาให้ทราบความถี่ในการสั่งซื้ อสิ นค้าในแต่ละเดือน
1.1.2.3 ทาให้ทราบถึงความสนใจที่จะซื้ อจากผูผ้ ลิตรายใหม่หรื อไม่ คาตอบในแบบสอบถามมีความ
สนใจถึง 85%
1.1.2.4 เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อ จะมาจากคุณภาพของแป้ งและราคาเป็ นสาคัญคาตอบที่ได้น้ ี จะถูก
นาไปใช้ในการกาหนดกลยุทธ์การออกสิ นค้า และการตั้งราคาให้เหมาะสม และแข่งขันได้
1.1.2.5 ทาให้ทราบตราสิ นค้าที่ลูกค้าใช้อยูใ่ นปั จจุบนั มีประโยชน์ในการตัดสิ นใจเลือกออกสิ นค้าใหม่
เพื่อใช้สาหรับแข่งขันโดยตรง และยังสามารถใช้วางกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับคู่แข่ง
อีกด้วย
1.1.2.6 จากคาตอบในแบบสอบถาม ทาให้ทราบถึงแหล่งที่ซ้ื อ ทาให้ทราบว่ามีการซื้ อตรงจากโรงงาน
ผูผ้ ลิตถึง 76% จากข้อมูลนี้ทาให้เราสามารถวางกลยุทธ์การขายของโรงแป้ งใหม่ ว่าต้องเน้น
การมีทีมขายของตนเองเป็ นหลัก
1.1.2.7 ทาให้ทราบเหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อแป้ งของกลุ่มเป้ าหมายว่ามาจากเหตุผลในเรื่ องราคา
เหตุผลในเรื่ องการสนันสนุนทางด้านเทคนิคการผลิตและเหตุผลในเรื่ องความสม่าเสมอของ
คุณภาพแป้ ง ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เหล่านี้ จะถูกนามาใช้เพื่อวางกลยุทธ์ในเรื่ องการออกสิ นค้า
ใหม่ การกาหนดราคา และการบริ การหลังการขายของโรงแป้ งที่จะสร้างขึ้นใหม่
1.1.2.8 ทาให้ทราบถึงวิธีจดั ส่ งสิ นค้าให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งในปั จจุบนั จากข้อมูลเห็นว่ามีสัดส่ วนถึง
88% ที่จดั ส่ งโดยตรงจากโรงงานผูผ้ ลิต ดังนั้นโรงแป้ งใหม่ที่จะตั้งขึ้นจึงจาเป็ นต้องมีหน่วย
ขนส่ งเป็ นของตนเอง ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าหลากหลาย ทั้งในกรุ งเทพและต่างจังหวัด
1.1.2.9 ทาให้ทราบถึงขนาดและชนิ ดของบรรจุภณั ฑ์ที่กลุ่มเป้ าหมายใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นข้อมูล
สาคัญอีกอันหนึ่ง สาหรับโรงแป้ งที่จะสร้างขึ้นใหม่ สามารถนามาใช้ในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด
1.1.3 ผลวิเคราะห์จากแบบสอบถามในด้านคุณสมบัติของแป้ งสาลี(Specification) ที่กลุ่มเป้ าหมายใช้
จากคาตอบในแบบสอบถามในหมวดคุณสมบัติของแป้ งนี้ ทาให้ทราบถึงความสาคัญที่กลุ่มเป้ าหมาย
ได้ให้ไว้ในเรื่ องของคุณสมบัติของแป้ ง มีรายละเอียดต่อไปนี้

1.1.3.1 หมวดแป้ งขนมปั ง ทาให้เราเห็นได้วา่ ลูกค้าส่ วนใหญ่เลือกค่าโปรตีนที่ 12.5-13.0% ค่ากลูเตนที่
35.0-36.5% ค่าแอชที่ 0.45-0.50% และค่า Water absorbtionที่ 63.0-64.0%
1.1.3.2 หมวดของบะหมี่ ลูกค้าส่ วนใหญ่ตอ้ งการค่าโปรตีนที่ 12.5-13.0% ค่ากลูเตนที่ 33.6-36.5% ค่า
แอชที่ 0.45-0.50% และค่า Water absorbtionที่ 63.0-64.0%
1.1.3.3 หมวดของบิสกิตและแป้ งเอนกประสงค์ ลูกค้าส่ วนใหญ่ตอ้ งการค่าโปรตีนที่ 10.5-11.0% ค่า
กลูเตนที่ 29.4-30.8% ค่าแอชที่ 0.45-0.50% และค่า Water absorbtionที่ 63.0-64.0%
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มเป้ าหมายในหมวดนี้ เป็ นข้อมูลที่มีความสาคัญมาก และจะถูก
นาไปใช้โดยโรงแป้ งใหม่ที่กาลังจะสร้างขึ้น เพื่อวางกลยุทธ์การกาหนดคุณสมบัติของสิ นค้าในแต่ละ
ประเภท ให้ตรงตามสิ่ งที่กลุ่มเป้ าหมายหรื อผูใ้ ช้แป้ งสาลีตอ้ งการ
ข้ อเสนอแนะ
5.2 จากการทาวิจยั ในเรื่ องความต้องการและการดาเนิ นงานของธุ รกิจโรงงานผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลี
ภายใต้ชื่อ INTERFLOUR THAILAND ผูท้ าวิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
5.2.1 ผูท้ าวิจยั เสนอให้บริ ษทั สร้างทีมสนับสนุนการขาย ทางด้านเทคนิคที่แข็งแกร่ งและทันต่อ
เหตุการณ์ เพื่อสามารถปฏิบตั ิการควบคู่ไปกับพนักงานขายในการขายและให้บริ การแก่ลูกค้า
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและรวดเร็ ว จากการค้นคว้าวิจยั ผูจ้ ดั ทาเห็นว่ารู ปแบบของโรงแป้ งที่ใช้อยู่
ในปั จจุบนั มักจะให้พนักงานขายเป็ นผูต้ ิดต่อลูกค้าแต่เพียงฝ่ ายเดียว จนกระทัง่ เกิดปั ญหาทาง
เทคนิค จึงจะให้พนักงานขายรับปั ญหาและส่ งเข้ามาที่โรงงาน เพื่อให้ฝ่ายเทคนิคทาการ
แก้ปัญหาให้ แล้วจึงส่ งกลับไปที่ลูกค้าอีกที ขั้นตอนดังกล่าวนี้ ต้องอาศัยเวลาในการจัดการ และ
มีข้ นั ตอนที่ตอ้ งประสานงานหลายฝ่ าย เมื่อเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ที่มีการทางานโดยที่มีฝ่าย
เทคนิคทางานควบคู่ไปกับพนักงานขายตั้งแต่ครั้งแรก สามารถรับรู ้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ ว และ
บางครั้งอาจทาการแก้ปัญหาได้ทนั ที สามารถประหยัดเวลาและลดความเสี ยหายให้กบั ลูกค้าได้
ทาให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจในการบริ การที่แตกต่างจากที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ถือว่าเป็ น
จุดแข็งใหม่ที่โรงแป้ งใหม่ได้สร้างขึ้น สามารถส่ งผลในการแย่งส่ วนแบ่งการตลาดจากผูข้ ายราย
อื่นๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

5.2.2 ผูท้ าวิจยั ได้เสนอให้บริ ษทั มีทีมวิเคราะห์ในเรื่ องราคาของข้าวสาลีในตลาดโลกโดย เฉพาะ เพื่อ
สามารถติดตามราคาขึ้นลงของสิ นค้าเกษตร (หมายถึงข้าวสาลี) ที่มีการปรับตัวขึ้นลงอยู่
ตลอดเวลา ขึ้นอยูก่ บั สภาวะภูมิอากาศ ความแห้งแล้งและอัตราความต้องการในแต่ละช่วงเวลา
บริ ษทั ที่มีการเตรี ยมข้อมูลในส่ วนนี้ให้กบั ผูบ้ ริ หารที่มีอานาจในการตัดสิ นใจอย่างถูกต้องและ
แม่นยา ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ส่ งผลให้บริ ษทั สามารถซื้ อวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสมได้
อย่างถูกจังหวะเวลา มีผลต่อต้นทุนของสิ นค้า และท้ายสุ ดส่ งผลไปถึงศักยภาพในการแข่งขัน
ในเรื่ องการขายอีกด้วย บริ ษทั ที่มีตน้ ทุนวัตถุดิบที่ต่ากว่าย่อมมีอาวุธในการแข่งขันทาง
การตลาดที่มากกว่า และสามารถทากาไรเพิ่มขึ้นให้กบั บริ ษทั อีกด้วย
5.3 ข้อจากัดการวิจยั
เนื่องจากงานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นงานวิจยั ที่สอบถามไปยังกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผูป้ ระกอบการที่ใช้วตั ถุดิบ
แป้ งสาลีในไลน์การผลิต จึงทาให้จานวนของแบบสอบถามที่ส่งออกไปถูกจากัดโดยจานวนของ
ผูป้ ระกอบการที่ต้ งั อยูใ่ นเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลเท่านั้น ผูท้ าวิจยั จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการ
ออกแบบคาถาม เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่สาคัญให้ได้อย่างครบถ้วน ที่จะสามารถนามาอ้างอิง
เป็ นคาตอบเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ อีกข้อจากัดนึงเนื่องจากระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 1พฤษภาคม ถึง 31
พฤษภาคม 2563 ซึ่ งอยูใ่ นช่วงวิกฤติการของโรคระบาด โควิด-19 จึงทาให้เกิดความยากลาบากที่จะเข้าถึง
ผูป้ ระกอบการกลุ่มเป้ าหมายได้
5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจยั ต่อเนื่อง
5.4.1 ควรเพิ่มเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลอื่นๆ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วน
5.4.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงแรงจูงใจและปั จจัยที่จะมีผลต่อการซื้ อผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งวางแผนการตลาดและขยายตลาดได้มากยิง่ ขึ้น
5.4.3 ข้อควรระวังของผูจ้ ะนาผลวิจยั ไปใช้ เนื่องด้วยธุ รกิจผลิตและจาหน่ายแป้ งสาลีมีความละเอียด
ซับซ้อนมากเป็ นพิเศษ ผูท้ ี่จะนาผลวิจยั ไปใช้จึงควรต้องมีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับธุ รกิจนี้ดว้ ย และด้วยการทา
วิจยั ครั้งนี้ เป็ นการรวบรวมข้อมูลจากผูป้ ระกอบการจานวน 60 รายเท่านั้น เนื่องจากอยูใ่ นช่วงเวลาการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทาให้การนาผลการวิจยั ไปใช้ จึงควรระมัดระวังเป็ นพิเศษ อีกทั้งการวิจยั ครั้งนี้
เป็ นการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายทั้งหมด 3 กลุ่ม 3ประเภทธุ รกิจ ผูท้ ี่จะนาผลการวิจยั ไปใช้จะต้องเลือกนาไปใช้
อย่างถูกต้อง และถูกกลุ่มประเภทธุ รกิจ จึงจะทาให้การใช้ผลการวิจยั มีประโยชน์สูงสุ ด
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