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บทที่ 1 
 

บทนำ 
 
ความสำคัญและที่มาของปัญหา  
 

องค์การสหประชาชาติ(UN) ได้นิยามว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นสัดส่วนเกิน 
10% หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปเกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ(Aging society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์(Aged society) เมื่อสัดส่วนประชากรอายุ 
60 ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 20% และอายุ 65 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น 14% โดยประเทศไทย ได้นิยามคำว่า ผู้สูงอายุ ไว้
ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในปี 2566 คาดว่าประชากรอายุ 
60 ปีขึ้นไป ในประเทศไทยจะมีจำนวนเพ่ิมขึ้นเป็น 14.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 21 ของประชากรทั้งหมด
(ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุพ.ศ.2556-2559, 2560) ซึ่งสังคมไทยจะ
เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ สังคมที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงขึ้นและวัยทำงานมีสัดส่วนลดลงนั้น จะส่งผล
กระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  รายได้ต่อหัวของประชากร การออมและการลงทุน 
งบประมาณของรัฐบาล การจ้างงานและผลิตภาพของแรงงาน ตลาดผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะด้านการเงินและสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่า ควรมีการส่งเสริมการทำงานอย่างต่อเนื่องของแรงงานที่มีอายุมากให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน สร้างโอกาสทางอาชีพให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และ
ลดรายจ่ายแก่ประชาชน(ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2556) การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำ มีรายได้ โดยการ
นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาช่วยสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุ  นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ 
และช่วยสร้างให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าและเข้ากันได้กับคนทุกวัย 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มี
คุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ทีส่อดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น “ผลิตภัณฑ์” ไม่ได้
หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว  แต่เป็นกระบวนการทางความคิด รวมถึงการบริการ การดูแลการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มี
จุดเด่น จุดขายที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก (ความเป็นมาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์, 2560) โดยมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาสนับสนุน ในเรื่องวิชาการ เทคโนโลยี ช่องทางการตลาด 
และขยายโอกาสให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งทุนเป้าหมายที่วาดฝันไว้ ชุมชนต้องปรับเปลี่ยนตนเอง ยกระดับจาก
ฐานะผู้ผลิตสินค้าขึ้นมาเหมือนเป็นบริษัทย่อยๆ ครบวงจร  ทั้งการบริหารจัดการ ดูแลระบบการเงินและ
ระบบบัญชี ควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐาน ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย มีความคล่องตัวในการ
ติดต่อตลาด ได้ด้วยตัวเอง ทำให้รายได้จากการขายสินค้า หมุนเวียนอยู่ในชุมชน เศรษฐกิจของชุมชน
เข้มแข็ง สมาชิกในชุมชนพึ่งตนเองได้(ความเป็นมาของ OTOP, มปป.) แต่ผลิตภัณฑ์ชุมชนบางรายการ ยัง
ไม่สามารถพัฒนาให้เป็นที่สนใจแก่ผู้บริโภคได้ จากผลการวิจัยเรื่องปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของ
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OTOP จังหวัดเชียงใหม่ : ศึกษาเปรียบเทียบกับ OVOP จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ของกมลชนก พิณ
ชัย(2556) พบว่าปัญหาด้านการตลาดของ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ คือ การขาดช่องทางการตลาดใหม่ๆ 
รวมทั้งปัญหาการผูกขาดตลาดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ และผลงานวิจัยของปานศิริ พูนพล และ
ทิพวรรณ พรมลาย(2560, หน้า 23) พบว่า ประเด็นปัญหาทางการตลาดของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชนคือ ขาดเงินทุนสนับสนุนเพ่ือการผลิตและขยายกิจการ ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารต้นทุน
ในการผลิตเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุน ผู้ประกอบการต้องการเพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ มี
ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตสื่อ Social media ประเภทต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เว็บเพจ เฟซบุ๊ก 
ไลน์ หรือสื่ออ่ืนๆ เพ่ือเข้าถึงและขยายฐานลูกค้าให้กว้างและสะดวกที่สุด  และจากการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นของชุมชนบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นยังไม่รู้จักเป็นที่แพร่หลาย สินค้าและบรรจุภัณฑ์ยังไม่สวยงาม ขาดฉลากและตราสินค้าที่รับรอง
มาตรฐานและความเป็นเอกลักษณ์ ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี การจำหน่ายอยู่ในวงจำกัดและการจัดการ
ยังไม่เป็นระบบ ทำให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ไม่เต็มศักยภาพ(อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์, 2557, หน้า132)  

เมื่อติดตามผลการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่าในปี 2561 ผลิตภัณฑ์ชุมชนมียอด
จำหน่ายสูงถึง 1.9 แสนล้านบาท แต่เมื่อดูข้อมูลเชิงลึกพบว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวนมากกว่า 40% ของ
โครงการทั้งหมด ยังไม่สามารถก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากลหรือแข่งขันในตลาดโลกได้ หรือหากเปรียบเทียบ
ยอดจำหน่ายกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ(จีดีพี) ยังคงมีเพียง 1.2% เท่านั้น เพราะยังมีจุดอ่อนด้าน
การตลาด คือ ผลิตภัณฑ์ไม่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ไม่มีความแตกต่างกัน บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงามและไม่
ทันสมัย การตั้งราคาไม่สอดคล้องกับต้นทุนสินค้า จนทำให้ประสบปัญหาขาดทุน และขาดช่องทางการจัด
จำหน่าย ขาดการประชาสัมพันธ์ทำให้ผู้บริโภคไม่รู้จักสินค้าและสินค้าไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้(บุญยิ่ง 
คงอาชาภัทร, 2019) และจตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร(2562) กล่าวว่าปัญหาส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ
ความไม่ม่ันใจในผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค 

จากปัญหาของผลิตภัณฑ์ชุมชนดังกล่าว จะเห็นว่าการตลาดเป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นที่จะ
นำมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยงานทางการตลาดจะ
สร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย กิจกรรมที่กล่าวถึงนี้จะเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ กำหนดราคา กำหนดการจัดจำหน่าย
และกำหนดการส่งเสริมการตลาดที่มีความเหมาะสมกลมกลืนระหว่างกันอย่างพอดี ที่สามารถนำมาใช้จูง
ใจผู้บริโภคให้สนใจจนนำไปสู่การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้ ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถจูงใจผู้บริโภคให้
ตัดสินใจซื้อ จะต้องมีความน่าสนใจ มีความคุ้มค่า และก่อให้เกิดความต้องการซื้อแก่ผู้บริโภค ดังนั้นการ
พัฒนากลยุทธ์การตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุ จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสามารถทางการ
แข่งขันกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ในท้องตลาดได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำ มีรายได้ใน
การดำรงชีพและช่วยเหลือครอบครัว 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
 

1. เพ่ือศึกษาความสามารถ ปัญหา และอุปสรรคในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ ในจังหวัด
สมุทรปราการ 

2. เพ่ือศึกษาการรับรู้และภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ ในจังหวัด
สมุทรปราการ 

3. เพ่ือศึกษาสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุ ในจังหวัดสมุทรปราการ 

4. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุ ในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากร  
ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตด้านประชากรของการศึกษาตามแต่ละวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1.1 ศึกษาความสามารถ ปัญหา และอุปสรรคในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ ในจังหวัด

สมุทรปราการ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-75 ปี ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
จำหน่าย แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสินค้า OTOP อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ 

1.2 ศึกษาการรับรู้และภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ ในจังหวัด
สมุทรปราการ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริโภคที่มาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตลาด ร้านค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน และแหล่งชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ 

1.3 ศึกษาสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุ ในจังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษา
ความสามารถ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ ผลศึกษาการ
รับรู้และภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประสบ
ความสำเร็จ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

1.4 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุ ในจังหวัด
สมุทรปราการ ศึกษาจากผลการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยนี้กำหนดขอบเขตเนื้อหาดังนี้ 
1. การพัฒนากลยุทธ์การตลาด 
2. สิ่งแวดล้อมการตลาด 
3. ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาการวิจัย 1 ปี  
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4. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดจาก 
Wheelen and Hunger (2006, p. 137) และ พิบูล ทีปะปาล และ ธนวัฒน์ ทีปะปาล(2559, หน้า 11) 
และ Kotler and Amstrong (2016, p. 95) มาประยุกต์สร้างกรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีหลักการว่า 
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้สามารถดำเนินการได้นั้น ต้องศึกษาสิ่งแวดล้อมทางการตลาดขององค์กร
นั้น ซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมจุลภาคและสิ่งแวดล้อมมหภาค แล้วนำสิ่งแวดล้อมที่ศึกษามาทำการ
วิเคราะห์ SWOT คือ การวิเคราะห์จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) โอกาส(O) และอุปสรรค(T) เพ่ือเป็นแนวทาง
ค้นหากลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมจากการใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง SO WO ST และ WT ซึ่งเป็นเทคนิค
วิธี TOWS Matrix 
 
 

 สิ่งแวดล้อมการตลาด 

สิ่งแวดล้อมจลุภาค 
ภายในองค์กร 
ผู้จำหน่ายทรัพยากรการผลิต 
คนกลางทางการตลาด 
คู่แข่งขัน 
ลูกค้า 
สาธารณชน 
 

สิ่งแวดล้อมมหภาค 
ประชากร 
ภาวะเศรษฐกิจ 
ธรรมชาต ิ
เทคโนโลย ี
นโยบายการเมืองและกฎหมาย 
วัฒนธรรม 

แนวทางการ
พัฒนากลยุทธ์

การตลาด
ผลิตภณัฑ์

ชุมชนของกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ

 

จัดทำ 
TOWS 
Matrix 

 
SWOT 

analysis 
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นิยามคำศัพท์ 
 

1. กลยุทธ์การตลาด หมายถึง ส่วนประสมการตลาดที่กำหนดขึ้นเพ่ือจูงใจและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการสื่อสารการตลาด 

1.1 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งต่างๆที่ถูกเสนอต่อลูกค้าเพ่ือสร้างความสนใจ การได้มา การ
ใช้ หรือการบริโภค 

1.2 ราคา หมายถึง การจ่ายเงินตราสำหรับสินค้าและบริการ หรือมูลค่าทั้งหมดที่ลูกค้า
นำมาแลกเปลี่ยนเพ่ือประโยชน์ในการได้มา หรือใช้สินค้าหรือบริการ 

1.3 ช่องทางการจัดจำหน่าย หมายถึง กระบวนการในการจัดการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์
จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค 

1.4 การสื่อสารการตลาด หมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสาร โน้มน้าวจูงใจ และเตือนความ
ทรงจำลูกค้าท้ังทางตรงและทางอ้อม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขายเสนอขาย 

2. แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาด หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
เพ่ือค้นหากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เหมาะสม 

3. ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

4. การรับรู้ หมายถึง การได้เห็น ได้รู้จัก การระลึกได้ของบุคคล 
5. ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่พึงประสงค์ หมายถึง สิ่งที่ผู้บริโภคคิดและรู้สึกต่อผลิตภัณฑ์

ชุมชนที่ พึงมี สามารถจำแนกภาพลักษณ์แต่ละด้านโดยอาศัยกรอบทฤษฏีส่วนประสมการตลาด
ประกอบด้วย ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านช่องทางการกระจายสินค้า ด้านการสื่อสารการตลาด ด้านบริการ 
และด้านองค์กร 

5.1 ด้านสินค้า หมายถึง คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ความทันสมัย ความมีเอกลักษณ์ที่
โดดเด่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นต้น 

5.2 ด้านราคา หมายถึง ราคาสินค้าที่มีความเหมาะสมยุติธรรม  
5.3 ด้านช่องทางการกระจายสินค้า หมายถึง ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และ

ความรวดเร็วในการได้รับสินค้า 
5.4 ด้านการสื่อสารการตลาด หมายถึง การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความชื่นชอบใน

สินค้าให้เกิดข้ึนกับลูกค้า  
5.5 ด้านบริการ หมายถึง ระบบการบริการทีม่ีคณุภาพ ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

พนักงานบริการมีความเชี่ยวชาญ คล่องแคล่ว สุภาพ มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยที่ดี 
5.6 ด้านองค์กร หมายถึง การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม เช่น ความมีคุณธรรม ความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความทันสมัย ความมีประสิทธิภาพ  
6. ความสามารถ หมายถึง ความพร้อมในการเป็นเจ้าของธุรกิจของผู้สูงอายุ  ประกอบด้วย 

ความพร้อมของตนเอง ความพร้อมด้านการเงิน ความพร้อมด้านการตลาด ความพร้อมด้านการบริหาร
จัดการ 
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6.1 ความพร้อมของตนเอง หมายถึง ความรู้และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ
ประเภทนั้นๆ พร้อมที่จะทำงานหนัก ความมั่นใจในตนเอง ความมุ่งม่ัน และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

6.2 ความพร้อมด้านการเงิน หมายถึง ความพร้อมของเงินลงทุน ความรู้แหล่งเงินทุน
และการสนับสนุนจากรัฐบาล 

6.3 ความพร้อมด้านการตลาดหมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสภาพตลาด กลุ่มเป้าหมาย และ
คู่แข่งขัน ความเหมาะสมในการดำเนินการ 

6.4 ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การ
บริหารคน การประเมินผลการประกอบการ  

7. ปัญหาและอุปสรรค หมายถึง ความขัดข้อง เครื่องขัดขวางในการดำเนินธุรกิจของผู้สูงอายุ 
ประกอบด้วย ด้านเงินทุน ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ ด้านการผลิต 

7.1 ด้านเงินทุน หมายถึง จำนวนเงินลงทุน หลักประกันเงินกู้ การบริหารเงิน กฎหมาย
ทางการเงิน เป็นต้น 

7.2 ด้านการตลาด หมายถึง การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
ช่องทางการจัดจำหน่าย สื่อสารการตลาด เป็นต้น  

7.3 ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง ความรู้และทักษะการบริหารงานบุคลากร เป็นต้น 
7.4 ด้านการผลิต หมายถึง คุณภาพการผลิต ต้นทุนการผลิต อุปกรณ์การผลิต 

8. การสร้างรายได้ หมายถึง การดำเนินการให้เกิดผลตอบแทนจากการขายสินค้า 
9. ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-75 ปี ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและจำหน่าย 

แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสินค้า OTOP อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ    
 

1. ผลจากการวิจัยสามารถนำมาเป็นข้อมูลให้ผู้สูงอายุใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์
การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุให้มีความน่าสนใจแก่ลูกค้ามากข้ึน 

2. ผลจากการวิจัยสามารถนำมาเป็นข้อมูลให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลกำหนดแนวทางการ
ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้สูงอายุได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น 

3. ผลจากการวิจัยจะสะท้อนให้หน่วยงานของรัฐตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการ
แก้ปัญหาในด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน 

4. ผลจากการวิจัยจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ ชุมชน
เพ่ิมข้ึน 




