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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี ้

1. เพ่ือศึกษาความสามารถ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ ในจังหวัดสมุทรปราการ 
2. เพ่ือศึกษาการรับรู้และภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ ในจังหวัดสมุทรปราการ 
3. เพ่ือศึกษาสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่ม

ผู้สูงอายุ ในจังหวัดสมุทรปราการ 
4. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุ ในจังหวัดสมุทรปราการ 
และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย จึงกำหนด

สัญลักษณ์และและอักษรย่อทางสถิติที่ใช้ดังนี้ 
สัญลักษณ์และอักษรย่อทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 n  หมายถึง จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 �̅�      หมายถึง ค่าเฉลี่ย 
 S.D. หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และใช้เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้(เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์,ม.ป.ป.) 
  ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
 1.00 – 1.49 น้อยที่สุด 
 1.50 – 2.49 น้อย 
 2.50 – 3.49 ปานกลาง 
 3.50 – 4.49 มาก 
 4.50 – 5.00 มากที่สุด 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถรายงานผลแยกตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาความสามารถ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ ในจังหวัดสมุทรปราการ 
การศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ จำนวน 400 คน 

โดยผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2 ความสามารถในการสร้างรายได้ 
  ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ 

            ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
   ตารางท่ี 4.1  จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามข้อมูลทั่วไป 
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ลำดับ รายการ 
จำนวน 

(n=400) 
ร้อยละ 

1. เพศ   
 ชาย 124 31.00 
 หญิง 276 69.00 
2. อายุ   
 60-65 ปี 378 94.50 
 66-70 ปี 19 4.75 
 มากกว่า 70 ปี 3 0.75 
3. การศึกษาสูงสุด   
 ประถมศึกษา 294 73.50 
 มัธยมศึกษา 92 23.00 
 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 5 1.30 
 อุดมศึกษา 6 1.50 
 ไม่ได้ศึกษา 3 0.80 
4. รูปแบบการเป็นเจ้าของ   
 คนเดียว 20 5.00 
 คนในครอบครัว 156 39.00 
 ร่วมกันกับเพื่อน 5 1.30 
 รวมกลุม่กับสมาชิกในชุมชน 219 54.80 
5. ผลกำไรจากการจำหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชนต่อเดือน  
 น้อยกว่า 10,000 บาท 115 28.75 
 10,000-30,000 บาท 270 67.50 
 มากกว่า 30,000 บาท 15 3.75 
6. ความต้องการเพิ่มผลกำไรจากเดิม  
 ต้องการ 367 91.80 
 ไม่ต้องการ 33 8.30 
7. อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ต  
 โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน 318 79.50 
 คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค/แท็บเลต็ 3 .80 
 คอมพิวเตอร์PC 0 0.00 
 ไม่ม ี 50 12.50 
 มีทุกชนิด 15 3.80 
 โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ค/แท็บเลต็ 
8 2.00 

 โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์PC 6 1.50 
8. ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย  
 อาหาร 216 54.00 
 เครื่องดื่ม 17 4.30 
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 ตารางท่ี 4.1  จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามข้อมูลทั่วไป(ต่อ) 

ลำดับ รายการ 
จำนวน 

(n=400) 
ร้อยละ 

 ของใช้ประดับ ตกแต่ง 95 23.80 
 ผ้าเครื่องประดับ 15 3.80 
 สมุนไพรที่ไม่ใช้อาหาร 29 7.20 
 นวดโฮมสเตย์ บริการต่างๆ 28 7.00 

 
จากตารางที่ 4.1 ผลการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. เพศ ผู้วิจัยได้จำแนกเพศของผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น  2 กลุ่มคือ1.เพศหญิง 2.เพศชายผู้ตอบ

แบบสอบถามจำนวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00รองลงมาเป็นเพศชาย 
จำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 ตามลำดับ 

2. อายุ ผู้วิจัยได้จำแนกอายุของผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1.อายุ 60-65 ปี 2.อายุ  66-70 ปี    
3.อายุมากกว่า 70 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่อายุ 60-65 ปี จำนวน 378 คน คิดเป็นร้อยละ 
94.50 รองลงมาอายุ  66-70 ปี จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 และ อายุมากกว่า 70 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.75 ตามลำดับ 

3. การศึกษาสูงสุด ผู้วิจัยได้จำแนกระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น   5 กลุ่มคือ          
1.ประถมศึกษา 2.มัธยมศึกษา 3.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4.อุดมศึกษา และ 5.ไม่ได้ศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 
400 คน พบว่าส่วนใหญ่การศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาจำนวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 73.50 รองลงมาระดับ
มัธยมศึกษา จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ระดับอุดมศึกษาจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 และไม่ได้ศึกษา จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ตามลำดับ 

4. รูปแบบการเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้วิจัยได้จำแนกรูปแบบการเป็นเจ้าของของผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น  4 
กลุ่มคือ 1.คนเดียว 2.คนในครอบครัว 3.ร่วมกันกับเพ่ือน 4.รวมกลุ่มกับสมาชิกในชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 
คน พบว่าส่วนใหญ่มีรูปแบบการเป็นเจ้าของแบบรวมกลุ่มกับสมาชิกในชุมชน จำนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.80 
รองลงมาคนในครอบครัว จำนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 คนเดียวจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00คน และ
ร่วมกันกับเพ่ือนจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามลำดับ 

5. ผลกำไรจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อเดือน ผู้วิจัยได้จำแนกผลกำไรจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น  3 กลุ่ม คือ 1.น้อยกว่า 10,000 บาท  2.10,000-30,000 บาท และ              
3.มากกว่า 30,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่ผลกำไรต่อเดือน 10,000-30,000 บาท 
จำนวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 รองลงมาน้อยกว่า 10,000 บาท จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 และ
มากกว่า 30,000 บาท จำนวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 3.75 ตามลำดับ 

6. ความต้องการเพ่ิมผลกำไรจากเดิม  ผู้วิจัยได้จำแนกความต้องการเพ่ิมผลกำไรจากเดิมของผู้ตอบ
แบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.ต้องการ 2.ไม่ต้องการ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คนพบว่าส่วนใหญ่ต้องการ
เพ่ิมผลกำไรจากเดิมจำนวน 367 คน คิดเป็นร้อยละ 91.80 และ ไม่ต้องการเพ่ิมผลกำไรจากเดิม จำนวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.30 ตามลำดับ 
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7. อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ต ผู้วิจัยจำแนกอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ตอบ
แบบสอบถามออกเป็น 7 กลุ่ม คือ 1.โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน 2.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค/แท็บเล็ต 3.คอมพิวเตอร์ PC 
4.ไม่มี 5.มีทุกชนิด 6. มีทั้งโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค/แท็บเล็ต และ 7.มีทั้งโทรศัพท์มือถือ
แบบสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์PCผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ท
โฟน จำนวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 79.50 รองลงมา ไม่มี จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 มีทุกชนิด จำนวน 15 
คนคิดเป็นร้อยละ 3.80 มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค/แท็บเล็ตจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.00 มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์PC จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค/
แท็บเล็ต จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 และ มีคอมพิวเตอร์PC จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามลำดับ 

8. ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ผู้วิจัยจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายของผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 6 กลุ่ม คือ 
1.อาหาร 2.เครื่องดื่ม 3.ของใช้/ประดับ/ตกแต่ง 4.ผ้า/เครื่องประดับ 5.สมุนไพรที่ไม่ใช้อาหาร และ 6.นวด/โฮมสเตย์/
บริการต่างๆ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร จำนวน 216 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.00 รองลงมา ของใช้/ประดับ/ตกแต่ง จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20 นวด/โฮมสเตย์/บริการต่างๆ จำนวน 28คน คิดเป็นร้อยละ7.00 เครื่องดื่ม จำนวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30 และผ้า/เครื่องประดับ จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80  
 
 
ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการสร้างรายได้ 
ตารางท่ี 4.2 แสดงความสามารถในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทุกประเภท 
 

ข้อ ความสามารถในการสร้างรายได้ �̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับความสามารถ 

 ด้านความพร้อมของตนเอง     
1 ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ 4.58 .75 4 มากที่สุด 
2 ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน ์ 2.79 .95 10 ปานกลาง 
3 ความมุ่งมั่นในการทำธุรกจิให้ประสบความสำเร็จ 4.51 .74 7 มากที่สุด 
4 ความรู้ความสามารถท่ีท่านมีจะนำพาให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ 4.55 .73 6 มากที่สุด 
5 ความสามารถประสานงานกับบุคคลต่างๆไดเ้ป็นอย่างด ี 4.51 .73 7 มากที่สุด 
6 ความพร้อมที่จะทำงานหนักและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 4.65 .67 2 มากที่สุด 
7 ความยืดหยุ่นและมีทักษะในการแก้ปัญหา 4.61 .69 3 มากที่สุด 
8 ความชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น 4.51 .76 7 มากที่สุด 
9 ความกล้าเสี่ยงเพื่อหาโอกาสใหม่ๆ   4.56 .75 5 มากที่สุด 
10 ความมีพลังที่จะลุกข้ึนสู้ใหม่ได้อยา่งรวดเร็ว 4.68 .67 1 มากที่สุด 
 รวม 4.39 .61  มาก 
 ด้านความพร้อมทางการเงิน     
1 มีเงิน/สินทรัพย์ที่พร้อมจะลงทุนหรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจ 3.91 .79 1 มาก 
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จากตารางที่ 4.2 ผู้วิจัยแบ่งความสามารถในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทุก

ประเภทออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  1.ด้านความพร้อมของตนเอง 2.ด้านความพร้อมทางการเงิน 3.ด้านความพร้อมทาง
การตลาดและ 4.ด้านความพร้อมการบริหารจัดการผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความสามารถในการสร้าง
รายไดใ้นภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53) เมื่อแยกตามรายด้านพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสามารถในการสร้างรายได้ระดับมากจำนวน 3 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ 
ด้านความพร้อมของตนเอง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61) ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ

ข้อ ความสามารถในการสร้างรายได้ �̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ

ความสามารถ 
2 ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดี 3.79 .79 2 มาก 
3 ความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจ 2.40 .86 5 น้อย 
4 ความสามารถวิเคราะหผ์ลตอบแทนจากการลงทุนได้ 3.08 .92 4 ปานกลาง 
5 ความสามารถระดมเงินทุนจากการรวมกลุ่มชุมชน 3.55 .79 3 มาก 
 รวม 3.35 .64  ปานกลาง 
 ด้านความพร้อมทางการตลาด     
1 การรู้จักลูกค้าในพ้ืนท่ีจัดจำหนา่ยเป็นอย่างดี 4.34 .72 3 มาก 
2 มีวิธีการหาลูกค้า 4.30 .72 4 มาก 
3 ความสามารถวิเคราะหค์วามต้องการของลูกค้าก่อนนำเสนอขาย 3.93 .90 5 มาก 
4 มีวิธีทำให้ลูกค้าซื้อสินค้า 3.91 .86 6 มาก 
5 ความสามารถวิเคราะห์แยกความแตกต่างของลูกค้าได ้ 3.37 .89 8 ปานกลาง 
6 ความสามารถวิเคราะหศ์ักยภาพของคู่แข่งขัน 3.11 .84 9 ปานกลาง 
7 ความสามารถวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการดำเนินธรุกิจ 3.01 .83 10 ปานกลาง 
8 ความรู้ในการผลติสินคา้ 4.72 .62 1 มากที่สุด 
9 ความรู้แหล่งในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 4.66 .67 2 มากที่สุด 
10 ความสามารถจดัหาช่องทางการขายที่หลากหลาย 3.57 .78 7 มาก 
 รวม 3.89 .57  มาก 
 ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ     
1 ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเริม่ธุรกิจ 4.42 .76 1 มาก 
2 ความสามารถวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ 4.39 .75 2 มาก 
3 ความสามารถในการหาคนมาช่วยงาน 4.26 .78 3 มาก 
4 ความสามารถจูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติงานตามที่ต้องการ 4.14 .79 4 มาก 
5 ความรู้ในการประเมินผลการประกอบการ 3.31 .90 5 ปานกลาง 
 รวม 4.10 .65  มาก 
 รวมทุกด้าน 4.00 .53  มาก 
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(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65) ด้านความพร้อมทางการตลาด(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57) ส่วนด้านความพร้อมทางการเงินอยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64) เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า 

1. ด้านความพร้อมของตนเอง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมของตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด รวมจำนวน 9 
ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือความมีพลังที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.67) ความพร้อมที่จะทำงานหนักและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.67) ความยืดหยุ่นและมีทักษะในการแก้ปัญหา(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.69) ความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75) ความกล้า
เสี่ยงเพ่ือหาโอกาสใหม่ๆ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75) ความรู้ความสามารถที่มีจะนำพาให้
ธุรกิจประสบความสำเร็จได้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73) ความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจให้
ประสบความสำเร็จ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74) ความสามารถประสานงานกับบุคคลต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73)ความชอบทำงานร่วมกับผู้อ่ืน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76) ส่วนความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95) 

2.ด้านความพร้อมทางการเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมทางการเงินในระดับมากรวมจำนวน 3 ข้อ 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือมีเงิน/สินทรัพย์ที่พร้อมจะลงทุนหรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.91 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79) ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.79 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.79) ความสามารถระดมเงินทุนจากการรวมกลุ่มชุมชน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.79) ส่วนความสามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนได้อยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.08 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92) และมีความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับน้อย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86) 

3.ด้านความพร้อมทางการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมทางการตลาดในระดับมากท่ีสุด รวมจำนวน 
2 ข้อ คือความรู้ในการผลิตสินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62) ความรู้แหล่งในการจัดหา
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67) ความพร้อมทางการตลาดในระดับมาก 
รวมจำนวน 5 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ การรู้จักลูกค้าในพ้ืนที่จัดจำหน่ายเป็นอย่างดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72) มีวิธีการหาลูกค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72) 
ความสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าก่อนนำเสนอขาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.90) มีวิธีทำให้ลูกค้าซื้อสินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86) ความสามารถจัดหาช่องทาง
การขายที่หลากหลาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78) ส่วนความพร้อมทางการตลาดในระดับ
ปานกลาง เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ความสามารถวิเคราะห์แยกความแตกต่างของลูกค้าได้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89) ความสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่งขัน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.11 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84) ความสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.01 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83) 

4.ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมการบริหารจัดการในระดับมาก รวม
จำนวน 4 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเริ่มธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.42 
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76) ความสามารถวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.39 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75) ความสามารถในการหาคนมาช่วยงาน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.78) ความสามารถจูงใจผู้อ่ืนให้ปฏิบัติงานตามที่ต้องการ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.79) ส่วนความรู้ในการประเมินผลการประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.90 
ตารางท่ี 4.3 แสดงความสามารถในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร 

ข้อ ความสามารถในการสร้างรายได้ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ความสามารถ 
 ด้านความพร้อมของตนเอง     

1 ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ 4.44 .89 7 มาก 
2 ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน ์ 2.81 .99 10 ปานกลาง 
3 ความมุ่งมั่นในการทำธุรกจิให้ประสบความสำเร็จ 4.41 .87 9 มาก 
4 ความรู้ความสามารถท่ีท่านมีจะนำพาให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ 4.46 .85 5 มาก 
5 ความสามารถประสานงานกับบุคคลต่างๆไดเ้ป็นอย่างด ี 4.45 .80 6 มาก 
6 ความพร้อมที่จะทำงานหนักและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 4.61 .78 2 มากที่สุด 
7 ความยืดหยุ่นและมีทักษะในการแก้ปัญหา 4.55 .79 3 มากที่สุด 
8 ความชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น 4.43 .85 8 มาก 
9 ความกล้าเสี่ยงเพื่อหาโอกาสใหม่ๆ   4.50 .86 4 มากที่สุด 
10 ความมีพลังที่จะลุกข้ึนสู้ใหม่ได้อยา่งรวดเร็ว 4.62 .79 1 มากที่สุด 
 รวม 4.33 .72  มาก 
 ด้านความพร้อมทางการเงิน     
1 มีเงิน/สินทรัพย์ที่พร้อมจะลงทุนหรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจ 3.83 .87 1 มาก 
2 ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดี 3.71 .88 2 มาก 
3 ความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจ 2.35 .82 5 น้อย 
4 ความสามารถวิเคราะหผ์ลตอบแทนจากการลงทุนได้ 3.08 .91 4 ปานกลาง 
5 ความสามารถระดมเงินทุนจากการรวมกลุ่มชุมชน 3.50 .85 3 มาก 
 รวม 3.29 .63  ปานกลาง 
 ด้านความพร้อมทางการตลาด     
1 การรู้จักลูกค้าในพ้ืนท่ีจัดจำหนา่ยเป็นอย่างดี 4.28 .81 3 มาก 
2 มีวิธีการหาลูกค้า 4.25 .79 4 มาก 
3 ความสามารถวิเคราะหค์วามต้องการของลูกค้าก่อนนำเสนอขาย 3.93 .86 5 มาก 
4 มีวิธีทำให้ลูกค้าซื้อสินค้า 3.40 .87 8 ปานกลาง 
5 ความสามารถวิเคราะห์แยกความแตกต่างของลูกค้าได ้ 3.17 .84 9 ปานกลาง 
6 ความสามารถวิเคราะหศ์ักยภาพของคู่แข่งขัน 3.07 .83 10 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงความสามารถในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร(ต่อ) 
 

จากตาราง 4.3 ผู้วิจัยแบ่งความสามารถในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  1.ด้านความพร้อมของตนเอง 2.ด้านความพร้อมทางการเงิน 3.ด้านความพร้อมทางการตลาด 4.
ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสามารถในการสร้างรายได้ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62) เมื่อแยกตามรายด้านพบว่า มี
ความสามารถในการสร้างรายได้ระดับ มาก รวมจำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความพร้อมของตนเอง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72) ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.74) และด้านความพร้อมทางการตลาด(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63) ส่วนด้าน
ความพร้อมทางการเงินอยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63) เมื่อแยกตามราย
ข้อในแต่ละด้านพบว่า 

1.ด้านความพร้อมของตนเอง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมของตนเองในระดับมากที่สุด รวมจำนวน 4 ข้อ
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ความมีพลังที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.79) ความพร้อมที่จะทำงานหนักและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.78) ความยืดหยุ่นและมีทักษะในการแก้ปัญหา(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.79) ความกล้าเสี่ยงเพ่ือหาโอกาสใหม่ๆ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86) ความพร้อมของ
ตนเองในระดับมาก รวมจำนวน 5 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ความรู้ความสามารถที่ท่านมีจะนำพาให้
ธุรกิจประสบความสำเร็จได้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85) ความสามารถประสานงานกับ
บุคคลต่างๆได้เป็นอย่างดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80) ความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
ประกอบธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89) ความชอบทำงานร่วมกับผู้อ่ืน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ

ข้อ ความสามารถในการสร้างรายได้ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ความสามารถ 
7 ความสามารถวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการดำเนินธรุกิจ 3.93 .90 5 มาก 
8 ความรู้ในการผลติสินคา้ 4.66 .73 1 มากที่สุด 
9 ความรู้แหล่งในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 4.63 .75 2 มากที่สุด 
10 ความสามารถจดัหาช่องทางการขายที่หลากหลาย 3.57 .85 7 มาก 
 รวม 3.88 .63  มาก 
 ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ     
1 ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเริม่ธุรกิจ 4.35 .88 1 มาก 
2 ความสามารถวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ 4.31 .85 2 มาก 
3 ความสามารถในการหาคนมาช่วยงาน 4.18 .86 3 มาก 
4 ความสามารถจูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติงานตามที่ต้องการ 4.05 .86 4 มาก 
5 ความรู้ในการประเมินผลการประกอบการ 3.31 .96 5 ปานกลาง 
 รวม 4.03 .74  มาก 
 รวมทุกด้าน 3.96 .62  มาก 
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4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85) ความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.41 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87) ส่วนความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน์ อยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ2.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99) 

2.ด้านความพร้อมทางการเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมทางการเงินในระดับมาก รวมจำนวน 3 ข้อ 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ มีเงิน/สินทรัพย์ที่พร้อมจะลงทุนหรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.83 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87) ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.71 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.88) ความสามารถระดมเงินทุนจากการรวมกลุ่มชุมชน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.85) ส่วนความสามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนได้อยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.08 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91) และความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับน้อย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82) 

3.ด้านความพร้อมทางการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมทางการตลาดในระดับมากท่ีสุด รวมจำนวน 
2 ข้อ คือความรู้ในการผลิตสินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73) และความรู้แหล่งในการ
จัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75) ส่วนความพร้อมทางการตลาดใน
ระดับมาก รวมจำนวน 5 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือการรู้จักลูกค้าในพ้ืนที่จัดจำหน่ายเป็นอย่างดี(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81) มีวิธีการหาลูกค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.79) ความสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าก่อนนำเสนอขาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.86) ความสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.93 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.90) ความสามารถจัดหาช่องทางการขายที่หลากหลาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.85) ความพร้อมทางการตลาดในระดับปานกลาง รวมจำนวน 3 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ มีวิธี
ทำให้ลูกค้าซื้อสินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87) ความสามารถวิเคราะห์แยกความแตกต่าง
ของลูกค้าได้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84) และความสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่งขัน
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83) 

4. ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมการบริหารจัดการในระดับมาก รวม
จำนวน 4 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเริ่มธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88) ความสามารถวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85) ความสามารถในการหาคนมาช่วยงาน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.86) ความสามารถจูงใจผู้อ่ืนให้ปฏิบัติงานตามที่ต้องการ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.86) ส่วนความรู้ในการประเมินผลการประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.96) 
 

ตารางท่ี 4.4 แสดงความสามารถในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่ม 

ข้อ ความสามารถในการสร้างรายได้ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ความสามารถ 
 ด้านความพร้อมของตนเอง     

1 ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ 4.17 .59 8 มาก 
2 ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน ์ 2.29 .69 10 น้อย 
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ข้อ ความสามารถในการสร้างรายได้ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ความสามารถ 
3 ความมุ่งมั่นในการทำธุรกจิให้ประสบความสำเร็จ 4.65 .49 4 มากที่สุด 
4 ความรู้ความสามารถท่ีท่านมีจะนำพาให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ 4.59 .51 6 มากที่สุด 
5 ความสามารถประสานงานกับบุคคลต่างๆไดเ้ป็นอย่างด ี 4.59 .62 6 มากที่สุด 
6 ความพร้อมที่จะทำงานหนักและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 4.17 .58 8 มาก 
7 ความยืดหยุ่นและมีทักษะในการแก้ปัญหา 4.76 .44 2 มากที่สุด 
8 ความชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น 4.65 .61 4 มากที่สุด 
9 ความกล้าเสี่ยงเพื่อหาโอกาสใหม่ๆ   4.71 .47 3 มากที่สุด 
10 ความมีพลังที่จะลุกข้ึนสู้ใหม่ได้อยา่งรวดเร็ว 4.82 .53 1 มากที่สุด 
 รวม 4.45 .40  มาก 
 ด้านความพร้อมทางการเงิน     
1 มีเงิน/สินทรัพย์ที่พร้อมจะลงทุนหรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจ 4.12 .86 1 มาก 
2 ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดี 3.88 .86 2 มาก 
3 ความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจ 2.88 1.00 5 ปานกลาง 
4 ความสามารถวิเคราะหผ์ลตอบแทนจากการลงทุนได้ 3.18 1.13 4 ปานกลาง 
5 ความสามารถระดมเงินทุนจากการรวมกลุ่มชุมชน 3.41 1.06 3 ปานกลาง 
 รวม 3.35 .73  ปานกลาง 
 ด้านความพร้อมทางการตลาด     
1 การรู้จักลูกค้าในพ้ืนท่ีจัดจำหนา่ยเป็นอย่างดี 4.35 .70 3 มาก 
2 มีวิธีการหาลูกค้า 4.24 .75 4 มาก 
3 ความสามารถวิเคราะหค์วามต้องการของลูกค้าก่อนนำเสนอขาย 3.76 1.09 5 มาก 
4 มีวิธีทำให้ลูกค้าซื้อสินค้า 2.94 .97 8 ปานกลาง 
5 ความสามารถวิเคราะห์แยกความแตกต่างของลูกค้าได ้ 2.88 .86 9 ปานกลาง 
6 ความสามารถวิเคราะหศ์ักยภาพของคู่แข่งขัน 2.65 .86 10 ปานกลาง 
7 ความสามารถวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการดำเนินธรุกิจ 3.76 1.15 5 มาก 
8 ความรู้ในการผลติสินคา้ 4.82 .53 1 มากที่สุด 
9 ความรู้แหล่งในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 4.71 .59 2 มากที่สุด 
10 ความสามารถจดัหาช่องทางการขายที่หลากหลาย 3.35 .70 7 ปานกลาง 
 รวม 3.74 .59  มาก 
 ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ     
1 ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเริม่ธุรกิจ 4.53 .62 1 มากที่สุด 
2 ความสามารถวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ 4.35 .70 2 มาก 
3 ความสามารถในการหาคนมาช่วยงาน 4.29 .77 3 มาก 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงความสามารถในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่ม(ต่อ) 

 

จากตารางที่ 4.4 ผู้วิจัยแบ่งความสามารถในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภท
เครื่องดื่มออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  1.ด้านความพร้อมของตนเอง 2.ด้านความพร้อมทางการเงิน 3.ด้านความพร้อมทาง
การตลาด 4.ด้านความพร้อมการบริหารจัดการผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสามารถในการสร้าง
รายได้ในภาพรวมในระดับมาก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46) เมื่อแยกตามรายด้านพบว่า มี
ความสามารถระดับมากจำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความพร้อมของตนเอง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.4) ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59) ด้านความ
พร้อมทางการตลาด(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59) ส่วนด้านความพร้อมทางการเงินอยู่ใน
ระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73) เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า 

1.ด้านความพร้อมของตนเอง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมของตนเองในระดับมากที่สุดรวมจำนวน 7 ข้อ 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ความมีพลังที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.53) ความยืดหยุ่นและมีทักษะในการแก้ปัญหา(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.44) ความกล้าเสี่ยงเพ่ือหาโอกาสใหม่ๆ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47) ความมุ่งมั่นในการ
ทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49) ความชอบทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61) ความรู้ความสามารถที่ท่านมีจะนำพาให้ธุรกิจประสบ
ความสำเร็จได้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51) ความสามารถประสานงานกับบุคคลต่างๆได้
เป็นอย่างดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62) ส่วนความพร้อมของตนเองในระดับมาก รวม
จำนวน 2 ข้อคือ ความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59) 
ความพร้อมที่จะทำงานหนักและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58) ส่วนมี
ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน์อยู่ในระดับน้อย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.69) 

2.ด้านความพร้อมทางการเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมทางการเงินในระดับมาก รวมจำนวน 2 ข้อ คือ 
มีเงิน/สินทรัพย์ที่พร้อมจะลงทุนหรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86) 
และความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86) ส่วนความพร้อม
ทางการเงินในระดับปานกลาง รวมจำนวน 3 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ความสามารถระดมเงินทุนจาก
การรวมกลุ่มชุมชน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.06) ความสามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนจาก
การลงทุนได้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.13) และความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนิน
ธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00) 

ข้อ ความสามารถในการสร้างรายได้ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ความสามารถ 
4 ความสามารถจูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติงานตามที่ต้องการ 4.06 .66 4 มาก 
5 ความรู้ในการประเมินผลการประกอบการ 3.42 .83 5 ปานกลาง 
 รวม 4.09 .59  มาก 
 รวมทุกด้าน 3.97 .46  มาก 
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3.ด้านความพร้อมทางการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมทางการตลาดในระดับมากที่สุด จำนวน 2 
ข้อ คือ ความรู้ในการผลิตสินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53) ความรู้แหล่งในการจัดหา
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59) ความพร้อมทางการตลาดในระดับมาก 
รวมจำนวน 4 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ การรู้จักลูกค้าในพ้ืนที่จัดจำหน่ายเป็นอย่างดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70) มีวิธีการหาลูกค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75) 
ความสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าก่อนนำเสนอขาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.09)ความสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.15) ส่วนความพร้อมทางการตลาดในระดับปานกลาง รวมจำนวน 4 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ 
ความสามารถจัดหาช่องทางการขายที่หลากหลาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70) มีวิธีทำให้
ลูกค้าซื้อสินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.97) ความสามารถวิเคราะห์แยกความแตกต่างของ
ลูกค้าได้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86) ความสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่งขัน(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ2.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86) 

4.ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมการบริหารจัดการในระดับมากที่สุดคือ 
ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเริ่มธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.53ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.62) ส่วนความพร้อม
การบริหารจัดการในระดับมาก รวมจำนวน 3 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ความสามารถวางแผนการ
ทำงานให้ประสบความสำเร็จ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70) ความสามารถในการหาคนมา
ช่วยงาน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77) ความสามารถจูงใจผู้อ่ืนให้ปฏิบัติงานตามที่ต้องการ
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66) ความพร้อมการบริหารจัดการในระดับปานกลางคือ ความรู้ใน
การประเมินผลการประกอบการ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83) 
 

ตารางที่ 4.5 แสดงความสามารถในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภท ของใช้ ประดับ 
ตกแต่ง 

 

ข้อ ความสามารถในการสร้างรายได้ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ความสามารถ 
 ด้านความพร้อมของตนเอง     

1 ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ 4.72 .48 1 มากที่สุด 
2 ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน ์ 2.73 .93 10 ปานกลาง 
3 ความมุ่งมั่นในการทำธุรกจิให้ประสบความสำเร็จ 4.59 .55 6 มากที่สุด 
4 ความรู้ความสามารถท่ีท่านมีจะนำพาให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ 4.63 .55 4 มากที่สุด 
5 ความสามารถประสานงานกับบุคคลต่างๆไดเ้ป็นอย่างด ี 4.59 .61 6 มากที่สุด 
6 ความพร้อมที่จะทำงานหนักและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 4.69 .53 2 มากที่สุด 
7 ความยืดหยุ่นและมีทักษะในการแก้ปัญหา 4.62 .59 5 มากที่สุด 
8 ความชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น 4.58 .61 8 มากที่สุด 
9 ความกล้าเสี่ยงเพื่อหาโอกาสใหม่ๆ   4.58 .63 8 มากที่สุด 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

74 
 

 

จากตารางที่ 4.5 ผู้วิจัยแบ่งความสามารถในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของ
ใช้ประดับ ตกแต่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  1.ด้านความพร้อมของตนเอง 2.ด้านความพร้อมทางการเงิน 3.ด้านความพร้อม

ข้อ ความสามารถในการสร้างรายได้ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ความสามารถ 
10 ความมีพลังที่จะลุกข้ึนสู้ใหม่ได้อยา่งรวดเร็ว 4.67 .55 3 มากที่สุด 
 รวม 4.44 .45  มาก 
 ด้านความพร้อมทางการเงิน     
1 มีเงิน/สินทรัพย์ที่พร้อมจะลงทุนหรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจ 3.98 .67 1 มาก 
2 ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดี 3.88 .65 2 มาก 
3 ความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจ 2.52 .81 5  ปานกลาง 
4 ความสามารถวิเคราะหผ์ลตอบแทนจากการลงทุนได้ 3.08 .89 4  ปานกลาง 
5 ความสามารถระดมเงินทุนจากการรวมกลุ่มชุมชน 3.60 .68 3  มาก 
 รวม 3.41 .53   ปานกลาง 
 ด้านความพร้อมทางการตลาด     
1 การรู้จักลูกค้าในพ้ืนท่ีจัดจำหนา่ยเป็นอย่างดี 4.40 .61 3  มาก 
2 มีวิธีการหาลูกค้า 4.36 .60 4  มาก 
3 ความสามารถวิเคราะหค์วามต้องการของลูกค้าก่อนนำเสนอขาย 3.84 .88 6  มาก 
4 มีวิธีทำให้ลูกค้าซื้อสินค้า 3.32 .90 8  ปานกลาง 
5 ความสามารถวิเคราะห์แยกความแตกต่างของลูกค้าได ้ 3.01 .81 9  ปานกลาง 
6 ความสามารถวิเคราะหศ์ักยภาพของคู่แข่งขัน 2.96 .79 10  ปานกลาง 
7 ความสามารถวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการดำเนินธรุกิจ 3.88 .87 5  มาก 
8 ความรู้ในการผลติสินคา้ 4.73 .47 1  มากที่สุด 
9 ความรู้แหล่งในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 4.65 .56 2  มากที่สุด 
10 ความสามารถจดัหาช่องทางการขายที่หลากหลาย 3.55 .69 7  มาก 
 รวม 3.87 .49   มาก 
 ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ     
1 ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเริม่ธุรกิจ 4.45 .56 1  มาก 
2 ความสามารถวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ 4.43 .58 2  มาก 
3 ความสามารถในการหาคนมาช่วยงาน 4.36 .62 3  มาก 
4 ความสามารถจูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติงานตามที่ต้องการ 4.20 .71 4  มาก 
5 ความรู้ในการประเมินผลการประกอบการ 3.28 .79 5  ปานกลาง 
 รวม 4.15 .49   มาก 
 รวมทุกด้าน 4.03 .39   มาก 
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ทางการตลาด 4.ด้านความพร้อมการบริหารจัดการผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความสามารถในการสร้าง
รายได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39)เมื่อแยกตามรายด้านพบว่า 
มีความสามารถในการสร้างรายได้ระดับมากจำนวน 3 ด้าน ได้แก่ด้านความพร้อมของตนเอง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45)ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.65)ด้านความพร้อมทางการตลาด(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67) ส่วนด้านความพร้อมทาง
การเงินอยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53)เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้าน
พบว่า 

1.ด้านความพร้อมของตนเอง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมของตนเองในระดับมากที่สุด รวมจำนวน 9 ข้อ 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.48) ความพร้อมที่จะทำงานหนักและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.53) ความมีพลังที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.55) ความรู้ความสามารถที่ท่านมีจะนำพาให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.55) ความยืดหยุ่นและมีทักษะในการแก้ปัญหา(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59) 
ความมุ่ งมั่นในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.55)
ความสามารถประสานงานกับบุคคลต่างๆได้เป็นอย่างดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61)
ความชอบทำงานร่วมกับผู้อ่ืน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61)ความกล้าเสี่ยงเพ่ือหาโอกาส
ใหม่ๆ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63) ส่วนความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน์
อยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93)      

2.ด้านความพร้อมทางการเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมทางการเงินในระดับมาก จำนวน 3 ข้อ
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ มีเงิน/สินทรัพย์ที่พร้อมจะลงทุนหรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.98 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67) ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.88 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.65) ความสามารถระดมเงินทุนจากการรวมกลุ่มชุมชน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.68) ความพร้อมทางการเงินในระดับปานกลางมีจำนวน 2 ข้อ คือ ความสามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนได้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89) และความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจ
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81)        

3. ด้านความพร้อมทางการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมทางการตลาดในระดับมากที่สุด รวมจำนวน 
2 ข้อคือ ความรู้ในการผลิตสินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47) ความรู้แหล่งในการจัดหา
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56) ความพร้อมทางการตลาดในระดับมาก 
จำนวน 5 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การรู้จักลูกค้าในพ้ืนที่จัดจำหน่ายเป็นอย่างดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.40 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61) มีวิธีการหาลูกค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60) 
ความสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.87)ความสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าก่อนนำเสนอขาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.88) ความสามารถจัดหาช่องทางการขายที่หลากหลาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.69) ส่วนความพร้อมทางการตลาดในระดับปานกลาง จำนวน 3 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ มีวิธีทำให้
ลูกค้าซื้อสินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90) ความสามารถวิเคราะห์แยกความแตกต่างของ
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ลูกค้าได้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81) ความสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่งขัน(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ2.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79)          

4. ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมการบริหารจัดการในระดับมาก จำนวน 
4 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเริ่มธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.45 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56) ความสามารถวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.43 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58) ความสามารถในการหาคนมาช่วยงาน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.62) ความสามารถจูงใจผู้อ่ืนให้ปฏิบัติงานตามที่ต้องการ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.71) ส่วนความรู้ในการประเมินผลการประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.79)         
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงความสามารถในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและเครื่องแต่ง

กาย 

ข้อ ความสามารถในการสร้างรายได้ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ความสามารถ 
 ด้านความพร้อมของตนเอง     

1 ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ 5.00 .00 1 มากที่สุด 
2 ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน ์ 2.87 .92 10 ปานกลาง 
3 ความมุ่งมั่นในการทำธุรกจิให้ประสบความสำเร็จ 4.87 .35 5 มากที่สุด 
4 ความรู้ความสามารถท่ีท่านมีจะนำพาให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ 4.67 .62 6 มากที่สุด 
5 ความสามารถประสานงานกับบุคคลต่างๆไดเ้ป็นอย่างด ี 4.53 .74 9 มากที่สุด 
6 ความพร้อมที่จะทำงานหนักและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 4.93 .26 2 มากที่สุด 
7 ความยืดหยุ่นและมีทักษะในการแก้ปัญหา 4.93 .26 2 มากที่สุด 
8 ความชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น 4.67 .72 6 มากที่สุด 
9 ความกล้าเสี่ยงเพื่อหาโอกาสใหม่ๆ   4.67 .72 6 มากที่สุด 
10 ความมีพลังที่จะลุกข้ึนสู้ใหม่ได้อยา่งรวดเร็ว 4.93 .26 2 มากที่สุด 
 รวม 4.61 .30  มากที่สุด 
 ด้านความพร้อมทางการเงิน     
1 มีเงิน/สินทรัพย์ที่พร้อมจะลงทุนหรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจ 4.13 .52 1 มาก 
2 ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดี 3.87 .83 2 มาก 
3 ความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจ 2.60 .99 5 ปานกลาง 
4 ความสามารถวิเคราะหผ์ลตอบแทนจากการลงทุนได้ 3.47 .92 4 ปานกลาง 
5 ความสามารถระดมเงินทุนจากการรวมกลุ่มชุมชน 3.80 .56 3 มาก 
 รวม 3.57 .58  มาก 
 ด้านความพร้อมทางการตลาด     
1 การรู้จักลูกค้าในพ้ืนท่ีจัดจำหนา่ยเป็นอย่างดี 4.60 .51 4 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4.6 ผู้วิจัยแบ่งความสามารถในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้า
และเครื่องแต่งกายออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  1.ด้านความพร้อมของตนเอง 2.ด้านความพร้อมทางการเงิน 3.ด้านความ
พร้อมทางการตลาด 4.ด้านความพร้อมการบริหารจัดการผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสามารถใน
การสร้างรายได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35) เมื่อแยกตามราย
ด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสามารถในการสร้างรายได้ระดับมากท่ีสุด คือ ด้านความพร้อมของตนเอง( ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.61ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30) ส่วนความสามารถในการสร้างรายได้ในระดับมากจำนวน 3 ด้าน ได้แก่
ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ ( ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49) ด้านความพร้อมทาง
การตลาด(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48) และความพร้อมทางการเงิน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58) เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า 

1.ด้านความพร้อมของตนเอง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมของตนเองในระดับมากที่สุด จำนวน 9 ข้อ 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.00) ความพร้อมที่จะทำงานหนักและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.26) ความยืดหยุ่นและมีทักษะในการแก้ปัญหา(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.26) ความมีพลังที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26) ความมุ่งมั่น

ข้อ ความสามารถในการสร้างรายได้ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ความสามารถ 
2 มีวิธีการหาลูกค้า 4.67 .49 3 มากที่สุด 
3 ความสามารถวิเคราะหค์วามต้องการของลูกค้าก่อนนำเสนอขาย 4.13 .83 5 มาก 
4 มีวิธีทำให้ลูกค้าซื้อสินค้า 3.60 .99 7 มาก 
5 ความสามารถวิเคราะห์แยกความแตกต่างของลูกค้าได ้ 3.27 .89 9 ปานกลาง 
6 ความสามารถวิเคราะหศ์ักยภาพของคู่แข่งขัน 3.13 .83 10 ปานกลาง 
7 ความสามารถวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการดำเนินธรุกิจ 4.13 .91 5 มาก 
8 ความรู้ในการผลติสินคา้ 4.87 .35 1 มากที่สุด 
9 ความรู้แหล่งในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 4.87 .35 1 มากที่สุด 
10 ความสามารถจดัหาช่องทางการขายที่หลากหลาย 3.53 .74 8 มาก 
 รวม 4.08 .48  มาก 
 ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ     
1 ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเริม่ธุรกิจ 4.67 .49 1 มากที่สุด 
2 ความสามารถวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ 4.60 .51 2 มากที่สุด 
3 ความสามารถในการหาคนมาช่วยงาน 4.53 .64 3 มากที่สุด 
4 ความสามารถจูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติงานตามที่ต้องการ 4.33 .72 4 มาก 
5 ความรู้ในการประเมินผลการประกอบการ 3.27 .89 5 ปานกลาง 

 

ความรู้ในการประเมินผลการประกอบการ 3.27 .89 5 ปานกลาง 
 รวม 4.28 .49  มาก 
 รวมทุกด้าน 4.20 .35  มาก 
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ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35) ความรู้ความสามารถที่
ท่านมีจะนำพาให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62) ความชอบ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72) ความกล้าเสี่ยงเพ่ือหาโอกาสใหม่ๆ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72) ความสามารถประสานงานกับบุคคลต่างๆได้เป็นอย่างดี
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74) ส่วนความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน์อยู่ใน
ระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92)       

2.ด้านความพร้อมทางการเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมทางการเงินในระดับมากจำนวน 3 ข้อ 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ มีเงิน/สินทรัพย์ที่พร้อมจะลงทุนหรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.13 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52) ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.87 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.83) ความสามารถระดมเงินทุนจากการรวมกลุ่มชุมชน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.56) ส่วนความสามารถในการสร้างรายได้ในระดับปานกลางรวมจำนวน 2 ข้อคือ ความสามารถวิเคราะห์
ผลตอบแทนจากการลงทุนได้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92) และความรู้เกี่ยวกับการภาษี
อากรในการดำเนินธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99)       

3.ด้านความพร้อมทางการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมทางการตลาดในระดับมากที่สุดจำนวน 4 ข้อ 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  คือความรู้ในการผลิตสินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35) 
ความรู้แหล่งในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35) มีวิธีการหา
ลูกค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49) การรู้จักลูกค้าในพ้ืนที่จัดจำหน่ายเป็นอย่างดี(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51) ความพร้อมทางการตลาดในระดับมาก รวมจำนวน 4 ข้อ เรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ความสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าก่อนนำเสนอขาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.13 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83)ความสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.13 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91) มีวิธีทำให้ลูกค้าซื้อสินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99) 
ความสามารถจัดหาช่องทางการขายที่หลากหลาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74) ส่วนความ
พร้อมทางการตลาดในระดับปานกลาง จำนวน 2 ข้อ คือความสามารถวิเคราะห์แยกความแตกต่างของลูกค้าได้(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ3.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89) และความสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่งขัน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.13 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83)          

4.ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมการบริหารจัดการในระดับมากที่สุด 
รวมจำนวน 3 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเริ่มธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.67ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.49) ความสามารถวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.60
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.51) ความสามารถในการหาคนมาช่วยงาน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.53ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ0.64) ความพร้อมการบริหารจัดการในระดับมากคือ ความสามารถจูงใจผู้อ่ืนให้ปฏิบัติงานตามที่ต้องการ(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72) ส่วนความรู้ในการประเมินผลการประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89)  
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ตารางที่ 4.7 แสดงความสามารถในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร 

 

ข้อ ความสามารถในการสร้างรายได้ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ความสามารถ 
 ด้านความพร้อมของตนเอง     

1 ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ 4.72 .46 2 มากที่สุด 
2 ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน ์ 3.07 .75 10 ปานกลาง 
3 ความมุ่งมั่นในการทำธุรกจิให้ประสบความสำเร็จ 4.55 .57 8 มากที่สุด 
4 ความรู้ความสามารถท่ีท่านมีจะนำพาให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ 4.62 .56 7 มากที่สุด 
5 ความสามารถประสานงานกับบุคคลต่างๆไดเ้ป็นอย่างด ี 4.55 .63 8 มากที่สุด 
6 ความพร้อมที่จะทำงานหนักและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 4.66 .55 5 มากที่สุด 
7 ความยืดหยุ่นและมีทักษะในการแก้ปัญหา 4.69 .54 4 มากที่สุด 
8 ความชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น 4.66 .61 5 มากที่สุด 
9 ความกล้าเสี่ยงเพื่อหาโอกาสใหม่ๆ   4.72 .53 2 มากที่สุด 
10 ความมีพลังที่จะลุกข้ึนสู้ใหม่ได้อยา่งรวดเร็ว 4.86 .35 1 มากที่สุด 
 รวม 4.51 .44  มากที่สุด 
 ด้านความพร้อมทางการเงิน     
1 มีเงิน/สินทรัพย์ที่พร้อมจะลงทุนหรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจ 3.93 .65 1 มาก 
2 ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดี 3.79 .62 2 มาก 
3 ความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจ 2.52 .83 5 ปานกลาง 
4 ความสามารถวิเคราะหผ์ลตอบแทนจากการลงทุนได้ 3.03 .91 4 ปานกลาง 
5 ความสามารถระดมเงินทุนจากการรวมกลุ่มชุมชน 3.72 .59 3 มาก 
 รวม 3.40 .49  ปานกลาง 
 ด้านความพร้อมทางการตลาด     
1 การรู้จักลูกค้าในพ้ืนท่ีจัดจำหนา่ยเป็นอย่างดี 4.34 .55 4 มาก 
2 มีวิธีการหาลูกค้า 4.41 .57 3 มาก 
3 ความสามารถวิเคราะหค์วามต้องการของลูกค้าก่อนนำเสนอขาย 3.97 .82 6 มาก 
4 มีวิธีทำให้ลูกค้าซื้อสินค้า 3.34 .86 8 ปานกลาง 
5 ความสามารถวิเคราะห์แยกความแตกต่างของลูกค้าได ้ 3.07 .84 9 ปานกลาง 
6 ความสามารถวิเคราะหศ์ักยภาพของคู่แข่งขัน 3.00 .89 10 ปานกลาง 
7 ความสามารถวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการดำเนินธรุกิจ 4.07 .88 5 มาก 
8 ความรู้ในการผลติสินคา้ 4.86 .44 1 มากที่สุด 
9 ความรู้แหล่งในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 4.86 .44 1 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.7 แสดงความสามารถในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร(ต่อ) 

 

จากตารางที่ 4.7 ผู้วิจัยแบ่งความสามารถในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภท
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  1.ด้านความพร้อมของตนเอง 2.ด้านความพร้อมทางการเงิน 3.ด้านความ
พร้อมทางการตลาด 4.ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสามารถใน
การสร้างรายได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36) เมื่อแยกตามราย
ด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสามารถในการสร้างรายได้ระดับมากที่สุดคือ ด้านความพร้อมของตนเอง( ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.51ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44) ส่วนความสามารถในการสร้างรายได้ในระดับมากจำนวน 2 ด้านได้แก่
ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ( ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56) และด้านความพร้อมทาง
การตลาด( ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44) ส่วนด้านความพร้อมทางการเงินอยู่ในระดับปาน
กลาง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49) เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า 

1.ด้านความพร้อมของตนเอง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมของตนเองในระดับมากที่สุดจำนวน 9 ข้อ 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ความมีพลังที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.35) ความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.46) ความกล้าเสี่ยงเพ่ือหาโอกาสใหม่ๆ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53) ความยืดหยุ่นและมี
ทักษะในการแก้ปัญหา(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54) ความพร้อมที่จะทำงานหนักและไม่ย่อ
ท้อต่ออุปสรรค(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55) ความชอบทำงานร่วมกับผู้อ่ืน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61) ความรู้ความสามารถที่ท่านมีจะนำพาให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56) ความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57) ความสามารถประสานงานกับบุคคลต่างๆได้เป็นอย่างดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63) ส่วนความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ3.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75)       

ข้อ ความสามารถในการสร้างรายได้ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ความสามารถ 
10 ความสามารถจดัหาช่องทางการขายที่หลากหลาย 3.69 .81 7 มาก 
 รวม 3.96 .44  มาก 
 ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ     
1 ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเริม่ธุรกิจ 4.62 .56 2 มากที่สุด 
2 ความสามารถวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ 4.66 .55 1 มากที่สุด 
3 ความสามารถในการหาคนมาช่วยงาน 4.52 .68 3 มากที่สุด 
4 ความสามารถจูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติงานตามที่ต้องการ 4.52 .57 3 มากที่สุด 
5 ความรู้ในการประเมินผลการประกอบการ 3.45 1.02 5 ปานกลาง 
 รวม 4.35 .56  มาก 
 รวมทุกด้าน 4.11 .36  มาก 
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2.ด้านความพร้อมทางการเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมทางการเงินระดับมาก จำนวน 3 ข้อ 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ มีเงิน/สินทรัพย์ที่พร้อมจะลงทุนหรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.93 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65) ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.79 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.62) ความสามารถระดมเงินทุนจากการรวมกลุ่มชุมชน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.59) ส่วนความพร้อมทางการเงินในระดับปานกลาง จำนวน 2 ข้อคือ ความสามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนจาก
การลงทุนได้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91) และความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนิน
ธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83)        

3.ด้านความพร้อมทางการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมทางการตลาดในระดับมากที่สุด จำนวน 2 
ข้อคือ ความรู้ในการผลิตสินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44) และความรู้แหล่งในการจัดหา
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44) ความพร้อมทางการตลาดในระดับมาก 
รวมจำนวน 5 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ มีวิธีการหาลูกค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.57) การรู้จักลูกค้าในพ้ืนที่จัดจำหน่ายเป็นอย่างดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55) 
ความสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.88)ความสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าก่อนนำเสนอขาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.82) ความสามารถจัดหาช่องทางการขายที่หลากหลาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.81) และความพร้อมทางการตลาดในระดับปานกลาง รวมจำนวน 3 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ มีวิธีทำ
ให้ลูกค้าซื้อสินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86) ความสามารถวิเคราะห์แยกความแตกต่าง
ของลูกค้าได้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84) ความสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่งขัน
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89)          

4.ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมการบริหารจัดการในระดับมากที่สุด 
รวมจำนวน 4 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ความสามารถวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ4.66ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.55) ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเริ่มธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.62ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.56) ความสามารถในการหาคนมาช่วยงาน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.52ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.68) ความสามารถจูงใจผู้อ่ืนให้ปฏิบัติงานตามที่ต้องการ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.52ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.57) ส่วน
ความรู้ในการประเมินผลการประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.02)      

 
ตารางที่ 4.8 แสดงความสามารถในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทนวด โฮมสเตย์และ

บริการต่างๆ 
 

ข้อ ความสามารถในการสร้างรายได้ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ความสามารถ 
 ด้านความพร้อมของตนเอง     

1 ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ 4.75 .44 2 มากที่สุด 
2 ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน ์ 2.75 1.04 10 ปานกลาง 
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ข้อ ความสามารถในการสร้างรายได้ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ความสามารถ 
3 ความมุ่งมั่นในการทำธุรกจิให้ประสบความสำเร็จ 4.61 .49 6 มากที่สุด 
4 ความรู้ความสามารถท่ีท่านมีจะนำพาให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ 4.71 .46 3 มากที่สุด 
5 ความสามารถประสานงานกับบุคคลต่างๆไดเ้ป็นอย่างด ี 4.57 .63 7 มากที่สุด 
6 ความพร้อมที่จะทำงานหนักและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 4.64 .49 4 มากที่สุด 
7 ความยืดหยุ่นและมีทักษะในการแก้ปัญหา 4.57 .57 7 มากที่สุด 
8 ความชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น 4.54 .69 9 มากที่สุด 
9 ความกล้าเสี่ยงเพื่อหาโอกาสใหม่ๆ   4.64 .62 4 มากที่สุด 
10 ความมีพลังที่จะลุกข้ึนสู้ใหม่ได้อยา่งรวดเร็ว 4.79 .41 1 มากที่สุด 
 รวม 4.46 .44  มาก 
 ด้านความพร้อมทางการเงิน     
1 มีเงิน/สินทรัพย์ที่พร้อมจะลงทุนหรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจ 4.07 .60 1 มาก 
2 ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดี 3.89 .69 2 มาก 
3 ความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจ 2.29 1.12 5 น้อย 
4 ความสามารถวิเคราะหผ์ลตอบแทนจากการลงทุนได้ 2.82 1.02 4 ปานกลาง 
5 ความสามารถระดมเงินทุนจากการรวมกลุ่มชุมชน 3.61 .74 3 มาก 
 รวม 3.34 .68  ปานกลาง 
 ด้านความพร้อมทางการตลาด     
1 การรู้จักลูกค้าในพ้ืนท่ีจัดจำหนา่ยเป็นอย่างดี 4.39 .49 3 มาก 
2 มีวิธีการหาลูกค้า 4.25 .59 4 มาก 
3 ความสามารถวิเคราะหค์วามต้องการของลูกค้าก่อนนำเสนอขาย 3.96 .74 5 มาก 
4 มีวิธีทำให้ลูกค้าซื้อสินค้า 3.43 .99 8 ปานกลาง 
5 ความสามารถวิเคราะห์แยกความแตกต่างของลูกค้าได ้ 3.04 .92 9 ปานกลาง 
6 ความสามารถวิเคราะหศ์ักยภาพของคู่แข่งขัน 2.93 .86 10 ปานกลาง 
7 ความสามารถวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการดำเนินธรุกิจ 3.93 .90 6 มาก 
8 ความรู้ในการผลติสินคา้ 4.89 .32 1 มากที่สุด 
9 ความรู้แหล่งในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 4.61 .63 2 มากที่สุด 
10 ความสามารถจดัหาช่องทางการขายที่หลากหลาย 3.64 .62 7 มาก 
 รวม 3.91 .52  มาก 
 ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ     
1 ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเริม่ธุรกิจ 4.54 .64 1 มากที่สุด 
2 ความสามารถวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ 4.46 .64 2 มาก 
3 ความสามารถในการหาคนมาช่วยงาน 4.21 .69 4 มาก 
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ตารางที่ 4.8 แสดงความสามารถในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทนวด โฮมสเตย์และ
บริการต่างๆ(ต่อ) 

 

จากตารางที่ 4.8 ผู้วิจัยแบ่งความสามารถในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทนวด
โฮมสเตย์และบริการต่างๆ ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  1.ด้านความพร้อมของตนเอง 2.ด้านความพร้อมทางการเงิน3.ด้าน
ความพร้อมทางการตลาด 4.ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความสามารถในการสร้างรายได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45) 
เมื่อแยกตามรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสามารถในการสร้างรายได้ระดับมากจำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความพร้อมของตนเอง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44) ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54) ด้านความพร้อมทางการตลาด(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52) ส่วนด้านความพร้อมทางการเงินอยู่ในระดับปานกลาง   (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68) เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า 

1.ด้านความพร้อมของตนเอง ผู้ตอบแบบสอบถามมีด้านความพร้อมของตนเองในระดับมากท่ีสุด จำนวน 9 ข้อ 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ความมีพลังที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.41) ความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.44) ความรู้ความสามารถที่ท่านมีจะนำพาให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.46) ความพร้อมที่จะทำงานหนักและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.49) ความกล้าเสี่ยงเพ่ือหาโอกาสใหม่ๆ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62) ความมุ่งมั่นในการ
ทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49) ความสามารถประสานงานกับ
บุคคลต่างๆได้เป็นอย่างดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63) ความยืดหยุ่นและมีทักษะในการ
แก้ปัญหา(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57)ความชอบทำงานร่วมกับผู้อ่ืน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69) ส่วนความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.04)       

2.ด้านความพร้อมทางการเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามมีด้านความพร้อมทางการเงินในระดับมากจำนวน 3 ข้อ 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ มีเงิน/สินทรัพย์ที่พร้อมจะลงทุนหรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.07 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60) ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.89 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.69) ความสามารถระดมเงินทุนจากการรวมกลุ่มชุมชน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.74) ส่วนด้านความพร้อมทางการเงินในระดับปานกลางคือ ความสามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนได้
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.02) และความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจอยู่ใน
ระดับน้อย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.12)        

ข้อ ความสามารถในการสร้างรายได้ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ความสามารถ 
4 ความสามารถจูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติงานตามที่ต้องการ 4.25 .75 3 มาก 
5 ความรู้ในการประเมินผลการประกอบการ 3.29 .81 5 ปานกลาง 
 รวม 4.15 .54  มาก 
 รวมทุกด้าน 4.04 .45  มาก 
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3.ด้านความพร้อมทางการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมทางการตลาดในระดับมากที่สุด จำนวน 2 
ข้อ คือ ความรู้ในการผลิตสินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32) และความรู้แหล่งในการจัดหา
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63) ความพร้อมทางการตลาดในระดับมาก 
รวมจำนวน 5 ข้อ เรียงลำดับจากทากไปน้อย คือการรู้จักลูกค้าในพ้ืนที่จัดจำหน่ายเป็นอย่างดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.39 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49) มีวิธีการหาลูกค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.59) 
ความสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าก่อนนำเสนอขาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.74)ความสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ(ค่ าเฉลี่ยเท่ากับ3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.90) ความสามารถจัดหาช่องทางการขายที่หลากหลาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.62) ส่วนความพร้อมทางการตลาดในระดับปานกลางรวมจำนวน 3 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ มีวิธีทำ
ให้ลูกค้าซื้อสินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99) ความสามารถวิเคราะห์แยกความแตกต่าง
ของลูกค้าได้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92) ความสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่งขัน
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86)          

4.ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมการบริหารจัดการในระดับมากที่สุดคือ 
ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเริ่มธุรกิจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.54ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.64) ความพร้อมการ
บริหารจัดการในระดับมาก รวมจำนวน 3 ข้อ เรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ความสามารถวางแผนการทำงานให้ประสบ
ความสำเร็จ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64) ความสามารถในการหาคนมาช่วยงาน(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69) ความสามารถจูงใจผู้อ่ืนให้ปฏิบัติงานตามที่ต้องการ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75) ส่วนความรู้ในการประเมินผลการประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ3.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81)         
 

ส่วนที ่3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ 
ตารางท่ี 4.9 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนทุกประเภท 
 

ลำดับ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ 
จำนวน 

(n=400) 
ร้อยละ 

1. ด้านเงินทุน   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 301 75.30 
 มีปัญหาและอุปสรรค 99 24.80 
 เงินลงทุนน้อย 62 15.50 
 ขาดหลักประกันเพ่ือใช้ในการกู้เงนิ 28 7.00 
 ขาดความรู้ในการบริหารเงิน 39 9.80 
 ขาดความรู้ในกฏหมายทางการเงิน 44 11.00 
2. ด้านการตลาด   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 331 82.80 
 มีปัญหาและอุปสรรค 69 17.30 
 สร้างสรรคส์ินค้าให้แตกต่างจากคูแ่ข่ง 34 8.50 
 การเก็บรักษาสินค้า 38 9.50 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

85 
 

ตารางท่ี 4.9 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนทุกประเภท(ต่อ) 
 

ลำดับ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ 
จำนวน 

(n=400) 
ร้อยละ 

 กำหนดราคาทีเ่หมาะสม 8 2.00 
 การขนย้ายสินค้าในช่องทางการขาย 17 4.30 
 การจัดหาสิ่งจูงใจเพื่อให้ลูกค้าซื้อ 16 4.00 
 การจัดและตกแต่งร้านค้า 9 2.30 
3. ด้านบริหารจัดการ   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 322 80.5 
 มีปัญหาและอุปสรรค  78 19.50 
 ขาดความรู้ในการบริหารงาน 58 14.50 
 ขาดเทคโนโลยมีาช่วยในการดำเนนิงาน 30 7.50 
 การจัดหาบคุลากรที่มีความสามารถมาช่วยงาน 12 3.00 
 ครอบครัวไม่สนับสนุน 2 .50 
4. ด้านการผลิต   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 323 80.8 
 มีปัญหาและอุปสรรค  77 19.30 
 การผลิตสินค้าให้มีคณุภาพ ได้มาตรฐาน 46 11.50 
 ควบคุมต้นทุนการผลติไม่ได้แน่นอน 41 10.30 
 ต้นทุนการผลิตสูง 15 3.80 
 การจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิต 30 7.50 

 
จากตารางที่ 4.9 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน  400 คน มีปัญหาและอุปสรรคในการสร้าง

รายได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทุกประเภทในด้านเงินทุนมากที่สุดจำนวน  99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.80  รองลงมา
ด้านการบริหารจัดการ จำนวน  78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50  ด้านการผลิต จำนวน  77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30  และ
ด้านการตลาด จำนวน  69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 ตามลำดับ เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า 

1. ด้านเงินทุน มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องมีเงินลงทุนน้อยมากที่สุดจำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50  
รองลงมา ขาดความรู้ในกฏหมายทางการเงิน จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00  ขาดความรู้ในการบริหารเงิน จำนวน 
39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80  และขาดหลักประกันเพ่ือใช้ในการกู้เงิน จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตามลำดับ 

2. ด้านการตลาด มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการเก็บรักษาสินค้ามากที่สุดจำนวน 38 คน   คิดเป็นร้อยละ 
9.50  รองลงมาสร้างสรรค์สินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่ง จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50  การขนย้ายสินค้าในช่องทาง
การขาย จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30  การจัดหาสิ่งจูงใจเพ่ือให้ลูกค้าซื้อ จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00  
การจัดและตกแต่งร้านค้า จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30  และกำหนดราคาที่เหมาะสมจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.00 ตามลำดับ 

3. ด้านบริหารจัดการ มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องขาดความรู้ในการบริหารงานมากที่สุดจำนวน 58 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.50  รองลงมาขาดเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงาน จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50  การจัดหา
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บุคลากรที่มีความสามารถมาช่วยงาน จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00  และครอบครัวไม่สนับสนุน จำนวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.50 ตามลำดับ 

4. ด้านการผลิต มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมากที่สุด จำนวน 46 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.50  รองลงมาควบคุมต้นทุนการผลิตไม่ได้แน่นอนจำนวน 41 คนคิดเป็นร้อยละ 10.30 การจัดหา
เครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิต จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50  และต้นทุนการผลิตสูง จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.80 ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 4.10 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร 

ลำดับ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ 
จำนวน 

(n=216) 
ร้อยละ 

1. ด้านเงินทุน   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 153 70.80 
 มีปัญหาและอุปสรรค  63 29.20 
 เงินลงทุนน้อย 41 19.00 
 ขาดหลักประกันเพ่ือใช้ในการกู้เงนิ 19 8.80 
 ขาดความรู้ในการบริหารเงิน 21 9.70 
 ขาดความรู้ในกฏหมายทางการเงิน 28 13.00 
2. ด้านการตลาด   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 176 81.50 
 มีปัญหาและอุปสรรค  40 18.50 
 สร้างสรรคส์ินค้าให้แตกต่างจากคูแ่ข่ง 20 9.30 
 การเก็บรักษาสินค้า 26 12.00 
 กำหนดราคาทีเ่หมาะสม 6 2.80 
 การขนย้ายสินค้าในช่องทางการขาย 9 4.20 
 การจัดหาสิ่งจูงใจเพื่อให้ลูกค้าซื้อ 8 3.70 
 การจัดและตกแต่งร้านค้า 9 4.20 
3. ด้านบริหารจัดการ   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 172 79.60 
 มีปัญหาและอุปสรรค  44 20.40 
 ขาดความรู้ในการบริหารงาน 33 15.30 
 ขาดเทคโนโลยมีาช่วยในการดำเนนิงาน 21 9.70 
 การจัดหาบคุลากรที่มีความสามารถมาช่วยงาน 8 3.70 
 ครอบครัวไม่สนับสนุน 2 .90 
4. ด้านการผลติ   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 173 80.10 
 มีปัญหาและอุปสรรค  43 19.90 
 การผลิตสินค้าให้มีคณุภาพ ได้มาตรฐาน 22 10.20 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร(ต่อ) 
 

ลำดับ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ 
จำนวน 

(n=216) 
ร้อยละ 

 ควบคุมต้นทุนการผลติไม่ได้แน่นอน 27 12.50 
 ต้นทุนการผลิตสูง 12 5.60 
 การจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิต 17 7.90 

 

จากตารางที่ 4.10 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน  216 คน มีปัญหาและอุปสรรคในการสร้าง
รายได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในด้านเงินทุนมากที่สุดจำนวน  63 คนคิดเป็นร้อยละ 29.20  รองลงมา
ด้านบริหารจัดการ จำนวน  44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.40  ด้านการผลิต จำนวน  43 คน คิดเป็นร้อยละ 19.90 และด้าน
การตลาด จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 ตามลำดับ เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า 

1. ด้านเงินทุน มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเงินลงทุนน้อยมากที่สุดจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00  
รองลงมา ขาดความรู้ในกฏหมายทางการเงิน จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00  ขาดความรู้ในการบริหารเงิน จำนวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70  และขาดหลักประกันเพ่ือใช้ในการกู้เงิน จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 ตามลำดับ 

2. ด้านการตลาด มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการเก็บรักษาสินค้ามากที่สุดจำนวน 26 คน   คิดเป็นร้อยละ 
12.00  รองลงมาสร้างสรรค์สินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่ง จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30  การขนย้ายสินค้าในช่องทาง
การขาย จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.20 การจัดและตกแต่งร้านค้า จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.20 การจัดหา
สิ่งจูงใจเพ่ือให้ลูกค้าซื้อจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70  ตามลำดับ 

3. ด้านบริหารจัดการ มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องขาดความรู้ในการบริหารงานมากที่สุดจำนวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.30  รองลงมา ขาดเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงาน จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70  การจัดหา
บุคลากรที่มีความสามารถมาช่วยงาน จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70  และครอบครัวไม่สนับสนุน จำนวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.90 ตามลำดับ 

4. ด้านการผลิต มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องควบคุมต้นทุนการผลิตไม่ได้แน่นอนมากที่สุดจำนวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.50  รองลงมา การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20  การจัดหา
เครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิต จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.90  และต้นทุนการผลิตสูง จำนวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 
5.60 ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 4.11 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่ม 
 

ลำดับ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ 
จำนวน 
(n=17) 

ร้อยละ 

1. ด้านเงินทุน   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 13 76.50 
 มีปัญหาและอุปสรรค  4 23.50 
 เงินลงทุนน้อย 2 11.80 
 ขาดหลักประกันเพ่ือใช้ในการกู้เงนิ 1 5.90 
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ลำดับ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ 
จำนวน 
(n=17) 

ร้อยละ 

 ขาดความรู้ในการบริหารเงิน 2 11.80 
 ขาดความรู้ในกฏหมายทางการเงิน 2 11.80 
2. ด้านการตลาด   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 15 88.20 
 มีปัญหาและอุปสรรค  2 11.80 
 สร้างสรรคส์ินค้าให้แตกต่างจากคูแ่ข่ง 1 5.90 
 การเก็บรักษาสินค้า 2 11.80 
 กำหนดราคาทีเ่หมาะสม 0 0.00 
 การขนย้ายสินค้าในช่องทางการขาย 0 0.00 
 การจัดหาสิ่งจูงใจเพื่อให้ลูกค้าซื้อ 0 0.00 
 การจัดและตกแต่งร้านค้า 0 0.00 
3. ด้านบริหารจัดการ   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 14 82.40 
 มีปัญหาและอุปสรรค  3 17.60 
 ขาดความรู้ในการบริหารงาน 3 17.60 
 ขาดเทคโนโลยมีาช่วยในการดำเนนิงาน 0 0.00 
 การจัดหาบคุลากรที่มีความสามารถมาช่วยงาน 0 0.00 
 ครอบครัวไม่สนับสนุน 0 0.00 
4. ด้านการผลติ   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 13 76.50 
 มีปัญหาและอุปสรรค  4 23.50 
 การผลิตสินค้าให้มีคณุภาพ ได้มาตรฐาน 4 23.50 
 ควบคุมต้นทุนการผลติไม่ได้แน่นอน 0 0.00 
 ต้นทุนการผลิตสูง 1 5.90 
 การจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิต 0 0.00 

 

จากตารางที่ 4.11 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน  17 คน มีปัญหาและอุปสรรคในการสร้าง
รายได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่มมากที่สุดในด้านเงินทุนและด้านการผลิตเท่ากันจำนวน  4 คนคิดเป็น
ด้านละร้อยละ 23.50 รองลงมาคือด้านบริหารจัดการ จำนวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60  และด้านการตลาด จำนวน  
2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 ตามลำดับ เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า 

1. ด้านเงินทุน มีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุดในเรื่องเงินลงทุนน้อยจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 ขาด
ความรู้ในการบริหารเงิน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 ขาดความรู้ในกฎหมายทางการเงินเท่ากันจำนวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.80 และขาดหลักประกันเพ่ือใช้ในการกู้เงิน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.90 ตามลำดับ 

2. ด้านการตลาด มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการเก็บรักษาสินค้ามากท่ีสุดจำนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 11.80 
รองลงมา สร้างสรรค์สินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่งจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.90 ตามลำดับ 
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3. ด้านบริหารจัดการ มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องขาดความรู้ในการบริหารงานมากท่ีสุดจำนวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.60      

4. ด้านการผลิต มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมากที่สุด จำนวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.50 รองลงมา ต้นทุนการผลิตสูง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.90 ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 4.12 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้ 
ประดับ ตกแต่ง 

 

ลำดับ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ 
จำนวน 
(n=95) 

ร้อยละ 

1. ด้านเงินทุน   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 74 77.90 
 มีปัญหาและอุปสรรค  21 22.10 
 เงินลงทุนน้อย 12 12.60 
 ขาดหลักประกันเพ่ือใช้ในการกู้เงนิ 4 4.20 
 ขาดความรู้ในการบริหารเงิน 12 12.60 
 ขาดความรู้ในกฏหมายทางการเงิน 7 7.40 
2. ด้านการตลาด   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 80 84.20 
 มีปัญหาและอุปสรรค  15 15.80 
 สร้างสรรคส์ินค้าให้แตกต่างจากคูแ่ข่ง 8 8.40 
 การเก็บรักษาสินค้า 4 4.20 
 กำหนดราคาทีเ่หมาะสม 1 1.10 
 การขนย้ายสินค้าในช่องทางการขาย 4 4.20 
 การจัดหาสิ่งจูงใจเพื่อให้ลูกค้าซื้อ 3 3.20 
 การจัดและตกแต่งร้านค้า 0 0.00 
3. ด้านบริหารจัดการ   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 77 81.10 
 มีปัญหาและอุปสรรค  18 18.90 
 ขาดความรู้ในการบริหารงาน 13 13.70 
 ขาดเทคโนโลยมีาช่วยในการดำเนนิงาน 3 3.20 
 การจัดหาบคุลากรที่มีความสามารถมาช่วยงาน 3 3.20 
 ครอบครัวไม่สนับสนุน 0 0.00 
4. ด้านการผลติ   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 76 80.00 
 มีปัญหาและอุปสรรค 19 20.00 
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ตารางที่ 4.12 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้ 
ประดับ ตกแต่ง(ต่อ) 

 

ลำดับ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ 
จำนวน 
(n=95) 

ร้อยละ 

 การผลิตสินค้าให้มีคณุภาพ ได้มาตรฐาน 12 12.60 
 ควบคุมต้นทุนการผลติไม่ได้แน่นอน 9 9.50 
 ต้นทุนการผลิตสูง 2 2.10 
 การจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิต 9 9.50 

 
จากตารางที่ 4.12 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน  95 คนมีปัญหาและอุปสรรคในการสร้าง

รายได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้ประดับ ตกแต่ง ในด้านเงินทุนมากที่สุดจำนวน  21 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.10  รองลงมาด้านการผลิตจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ด้านบริหารจัดการจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.90 และด้านการตลาดจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.80 ตามลำดับ เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า 

1. ด้านเงินทุน มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเงินลงทุนน้อยจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.60ขาดความรู้ใน
การบริหารการเงินจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.60 รองลงมาขาดความรู้ในกฏหมายทางการเงิน จำนวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.40  และขาดหลักประกันเพ่ือใช้ในการกู้เงิน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.20 ตามลำดับ 

2. ด้านการตลาด มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องสร้างสรรค์สินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่งมากท่ีสุดจำนวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.40  รองลงมาการเก็บรักษาสินค้าจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00การขนย้ายสินค้าในช่องทางการขาย 
จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 การจัดหาสิ่งจูงใจเพ่ือให้ลูกค้าซื้อจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20  และกำหนด
ราคาที่เหมาะสมจำนวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 1.10  ตามลำดับ 

3. ด้านบริหารจัดการ มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องขาดความรู้ในการบริหารงานมากที่สุดจำนวน 13 คนคิดเป็น
ร้อยละ 13.70 รองลงมาขาดเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงานจำนวนเท่ากัน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 3.20 การจัดหา
บุคลากรที่มีความสามารถมาช่วยงาน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20   

4. ด้านการผลิต มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมากที่สุด จำนวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.60  รองลงมา ควบคุมต้นทุนการผลิตไม่ได้แน่นอนจำนวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 9.50 การจัดหา
เครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิต จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50  และต้นทุนการผลิตสูง จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 
ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 4.13 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและ
เครื่องแต่งกาย 

ลำดับ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ 
จำนวน 
(n=15) 

ร้อยละ 

1. ด้านเงินทุน   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 10 66.70 
 มีปัญหาและอุปสรรค  5 33.30 
 เงินลงทุนน้อย 4 26.70 
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ลำดับ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ 
จำนวน 
(n=15) 

ร้อยละ 

 ขาดหลักประกันเพ่ือใช้ในการกู้เงนิ 2 13.30 
 ขาดความรู้ในการบริหารเงิน 0 0.00 
 ขาดความรู้ในกฏหมายทางการเงิน 3 20.00 
2. ด้านการตลาด   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 12 80.00 
 มีปัญหาและอุปสรรค  3 20.00 
 สร้างสรรคส์ินค้าให้แตกต่างจากคูแ่ข่ง 3 20.00 
 การเก็บรักษาสินค้า 0 0.00 
 กำหนดราคาทีเ่หมาะสม 0 0.00 
 การขนย้ายสินค้าในช่องทางการขาย 0 0.00 
 การจัดหาสิ่งจูงใจเพื่อให้ลูกค้าซื้อ 2 13.30 
 การจัดและตกแต่งร้านค้า 0 0.00 
3. ด้านบริหารจัดการ   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 11 26.70 
 มีปัญหาและอุปสรรค 4 73.30 
 ขาดความรู้ในการบริหารงาน 3 20.00 
 ขาดเทคโนโลยมีาช่วยในการดำเนนิงาน 1 6.70 
 การจัดหาบคุลากรที่มีความสามารถมาช่วยงาน 1 6.70 
 ครอบครัวไม่สนับสนุน 0 0.00 
4. ด้านการผลิต   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 10 66.70 
 มีปัญหาและอุปสรรค  5 33.30 
 การผลิตสินค้าให้มีคณุภาพ ได้มาตรฐาน 3 20.00 
 ควบคุมต้นทุนการผลติไม่ได้แน่นอน 2 13.30 
 ต้นทุนการผลิตสูง 0 0.00 
 การจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิต 3 20.00 

 
จากตารางที่ 4.13 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน  15คน มีปัญหาและอุปสรรคในการสร้าง

รายได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในด้านเงินทุนและด้านการผลิต มากที่สุดเท่ากัน จำนวน  5 
คน คิดเป็นร้อยละด้านละ 33.30  รองลงมา ด้านบริหารจัดการ จำนวน  4 คนคิดเป็นร้อยละ 73.30 และด้านการตลาด 
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามลำดับ เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า 

1. ด้านเงินทุน มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเงินลงทุนน้อยมากที่สุดจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70  
รองลงมาขาดความรู้ในกฏหมายทางการเงิน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  และขาดหลักประกันเพื่อใช้ในการกู้เงิน 
จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 ตามลำดับ 

2. ด้านการตลาด มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องสร้างสรรค์สินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่งมากท่ีสุดจำนวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.00 และการจัดหาสิ่งจูงใจเพื่อให้ลูกค้าซื้อ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 ตามลำดับ 
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3. ด้านบริหารจัดการ มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องขาดความรู้ในการบริหารงานมากที่สุดจำนวน 3 คนคิดเป็น
ร้อยละ 20.00 รองลงมาขาดเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงานจำนวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 6.70 การจัดหาบุคลากรที่มี
ความสามารถมาช่วยงาน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 ตามลำดับ 

4. ด้านการผลิต มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.00 การจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิต จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 รองลงมา ควบคุมต้นทุนการผลิต
ไม่ได้แน่นอน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่

ไม่ใช่อาหาร 

ลำดับ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ 
จำนวน 
(n=29) 

ร้อยละ 

1. ด้านเงินทุน   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 25 86.20 
 มีปัญหาและอุปสรรค  4 13.80 
 เงินลงทุนน้อย 1 3.40 
 ขาดหลักประกันเพ่ือใช้ในการกู้เงนิ 2 6.90 
 ขาดความรู้ในการบริหารเงิน 3 10.30 
 ขาดความรู้ในกฏหมายทางการเงิน 4 13.80 
2. ด้านการตลาด   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 23 79.30 
 มีปัญหาและอุปสรรค  6 20.70 
 สร้างสรรคส์ินค้าให้แตกต่างจากคูแ่ข่ง 1 3.40 
 การเก็บรักษาสินค้า 6 20.7 
 กำหนดราคาทีเ่หมาะสม 0 0.00 
 การขนย้ายสินค้าในช่องทางการขาย 4 13.80 
 การจัดหาสิ่งจูงใจเพื่อให้ลูกค้าซื้อ 2 6.90 
 การจัดและตกแต่งร้านค้า 0 0.00 
3. ด้านบริหารจัดการ   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 23 79.30 
 มีปัญหาและอุปสรรค 6 20.70 
 ขาดความรู้ในการบริหารงาน 3 10.30 
 ขาดเทคโนโลยมีาช่วยในการดำเนนิงาน 5 17.20 
 การจัดหาบคุลากรที่มีความสามารถมาช่วยงาน 0 0.00 
 ครอบครัวไม่สนับสนุน 0 0.00 
4. ด้านการผลิต   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 24 82.80 
 มีปัญหาและอุปสรรค  5 17.20 
 การผลิตสินค้าให้มีคณุภาพ ได้มาตรฐาน 4 13.80 
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ตารางที่ 4.14 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่
ไม่ใช่อาหาร(ต่อ) 

 

ลำดับ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ 
จำนวน 
(n=29) 

ร้อยละ 

 ควบคุมต้นทุนการผลติไม่ได้แน่นอน 3 10.30 
 ต้นทุนการผลิตสูง 0 0.00 
 การจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิต 1 3.40 

 
จากตารางที่ 4.14 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน  29 คน มีปัญหาและอุปสรรคในการสร้าง

รายได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารด้านการตลาดและด้านบริหารจัดการ มากที่สุดเท่ากัน
จำนวน  6 คนคิดเป็นร้อยละด้านละ 20.70 รองลงมา ด้านการผลิต จำนวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 17.20  และด้านเงินทุน 
จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 ตามลำดับ เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า 

1. ด้านเงินทุน มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องขาดความรู้ในกฏหมายทางการเงินมากที่สุดจำนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.80 รองลงมาขาดความรู้ในการบริหารเงิน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30  ขาดหลักประกันเพ่ือใช้ในการ
กู้เงิน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 และเงินลงทุนน้อยจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 ตามลำดับ 

2. ด้านการตลาด มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการเก็บรักษาสินค้ามากที่สุดจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.70 รองลงมาการขนย้ายสินค้าในช่องทางการขาย จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 ตามลำดับ การจัดหาสิ่งจูงใจ
เพ่ือให้ลูกค้าซื้อ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 และสร้างสรรค์สินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่ง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.40 ตามลำดับ 

3. ด้านบริหารจัดการ มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องขาดเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงานมากที่สุดจำนวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.20  รองลงมาขาดความรู้ในการบริหารงาน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30      

4. ด้านการผลิต มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมากที่สุด จำนวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.80 รองลงมา ควบคุมต้นทุนการผลิตไม่ได้แน่นอนจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 และการจัดหา
เครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิต จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4.15 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทนวด โฮมส

เตย์ และบริการต่างๆ 

ลำดับ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ 
จำนวน 
(n=28) 

ร้อยละ 

1. ด้านเงินทุน   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 26 92.90 
 มีปัญหาและอุปสรรค  2 7.10 
 เงินลงทุนน้อย 2 7.10 
 ขาดหลักประกันเพ่ือใช้ในการกู้เงนิ 0 0.00 
 ขาดความรู้ในการบริหารเงิน 1 3.60 
 ขาดความรู้ในกฏหมายทางการเงิน 0 0.00 
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ลำดับ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ 
จำนวน 
(n=28) 

ร้อยละ 

2. ด้านการตลาด   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 25 89.30 
 มีปัญหาและอุปสรรค  3 10.70 
 สร้างสรรคส์ินค้าให้แตกต่างจากคูแ่ข่ง 1 3.60 
 การเก็บรักษาสินค้า 0 0.00 
 กำหนดราคาทีเ่หมาะสม 1 3.60 
 การขนย้ายสินค้าในช่องทางการขาย 0 0.00 
 การจัดหาสิ่งจูงใจเพื่อให้ลูกค้าซื้อ 1 3.60 
 การจัดและตกแต่งร้านค้า 0 0.00 
3. ด้านบริหารจัดการ   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 25 89.30 
 มีปัญหาและอุปสรรค  3 10.70 
 ขาดความรู้ในการบริหารงาน 3 10.70 
 ขาดเทคโนโลยมีาช่วยในการดำเนนิงาน 0 0.00 
 การจัดหาบคุลากรที่มีความสามารถมาช่วยงาน 0 0.00 
 ครอบครัวไม่สนับสนุน 0 0.00 
4. ด้านการผลิต   
 ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 27 96.40 
 มีปัญหาและอุปสรรค  1 3.60 
 การผลิตสินค้าให้มีคณุภาพ ได้มาตรฐาน 1 3.60 
 ควบคุมต้นทุนการผลติไม่ได้แน่นอน 0 0.00 
 ต้นทุนการผลิตสูง 0 0.00 
 การจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิต 0 0.00 

 
จากตารางที่ 4.15 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน  28 คนมีปัญหาและอุปสรรคในการสร้าง

รายได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทนวดโฮมสเตย์ และบริการต่างๆ ด้านการตลาดและด้านบริหารจัดการ มากที่สุด
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละด้านละ 10.70  รองลงมา ด้านเงินทุนจำนวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10  และด้านการผลิต 
จำนวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามลำดับ เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า 

1. ด้านเงินทุน มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเงินลงทุนน้อยมากที่สุดจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10  
รองลงมาขาดความรู้ในการบริหารเงิน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60  

2. ด้านการตลาด มีปัญหาและอุปสรรคเท่ากันในเรื่องสร้างสรรค์สินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่งจำนวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.60 กำหนดราคาที่เหมาะสมจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 การจัดหาสิ่งจูงใจเพ่ือให้ลูกค้าซื้อ จำนวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.60   

3. ด้านบริหารจัดการ มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องขาดความรู้ในการบริหารงานจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.70      
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4. ด้านการผลิต มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน จำนวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.60   

 
สรุปผลการศึกษาความสามารถ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ ในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ60-65 ปี การศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา มีรูปแบบการเป็น
เจ้าของธุรกิจแบบรวมกลุ่มกับสมาชิกในชุมชน ผลกำไรต่อเดือน 10,000-30,000 บาทต้องการเพ่ิมผลกำไรจากเดิมที่
ดำเนินการอยู่ มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร เมื่อศึกษาความสามารถในการสร้าง
รายได้ในภาพรวมของผู้สูงอายุพบว่า มีความสามารถในการสร้างรายได้ระดับมาก เมื่อแยกตามรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
มาก จำนวน 3 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ด้านความพร้อมของตนเอง ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ 
และด้านความพร้อมทางการตลาด ส่วนด้านความพร้อมทางการเงินอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละ
ด้านพบว่า ด้านความพร้อมของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 2 ลำดับแรกสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ความมีพลังที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่
ได้อย่างรวดเร็วและความพร้อมที่จะทำงานหนักและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับปานกลางคือ 
ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน์ ด้านความพร้อมทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 2 ลำดับแรกอยู่ในระดับมาก คือ
มีเงิน/สินทรัพย์ที่พร้อมจะลงทุนหรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจ และความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดี  ส่วนค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด 2 ลำดับสุดท้ายคือ ความสามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนได้  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และมี
ความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ด้านความพร้อมทางการตลาด มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 2 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากคือ ความรู้ในการผลิตสินค้าและความรู้แหล่งในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ส่วน
ค่าเฉลี่ย 2 ลำดับสุดท้ายอยู่ในระดับปานกลางคือ ความสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่งขัน และความสามารถ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ ความพร้อมการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 ลำดับแรกอยู่ใน
ระดับมาก คือ ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเริ่มธุรกิจและความสามารถวางแผนการทำงานให้ประสบ
ความสำเร็จ ส่วนค่าเฉลี่ยในลำดับสุดท้ายอยู่ในระดับปานกลาง คือ ความรู้ในการประเมินผลการประกอบการ 

เมื่อศึกษาแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ พบว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความสามารถในการสร้างรายได้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกตามรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากรวมจำนวน 3 
ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือด้านความพร้อมของตนเอง ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ และด้านความ
พร้อมทางการตลาด ส่วนด้านความพร้อมทางการเงินอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า ด้าน
ความพร้อมของตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ความมีพลังที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
และความพร้อมที่จะทำงานหนักและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ส่วนความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน์อยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้านความพร้อมทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากคือ มีเงิน/สินทรัพย์ที่พร้อมจะ
ลงทุนหรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจและความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดี ส่วนความสามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนจาก
การลงทุนได้อยู่ในระดับปานกลาง และความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับน้อย ด้านความพร้อม
ทางการตลาดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากที่สุดคือความรู้ในการผลิตสินค้าและความรู้แหล่งในการจัดหา
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุด 2 ลำดับสุดท้ายอยู่ในระดับปานกลาง คือ ความสามารถวิเคราะห์แยกความ
แตกต่างของลูกค้าได้ และความสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่งขัน ด้านความพร้อมการบริหารจัดการมีค่าเฉลี่ย
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สูงสุด 2 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากคือ ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเริ่มธุรกิจและความสามารถวางแผนการ
ทำงานให้ประสบความสำเร็จ ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับปานกลาง คือ ความรู้ในการประเมินผลการประกอบการ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่ม ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสามารถในการสร้าง
รายได้ในภาพรวมในระดับมาก เมื่อแยกตามรายด้านพบว่า มีความสามารถระดับมากจำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
พร้อมของตนเอง ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ ด้านความพร้อมทางการตลาด ส่วนด้านความพร้อมทางการเงินอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า ด้านความพร้อมของตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 ลำดับแรกอยู่ใน
ระดับมากที่สุดคือ ความมีพลังที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วและความยืดหยุ่นและมีทักษะในการแก้ปัญหา ส่วน
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับน้อย คือมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน์  ด้านความพร้อมทางการเงินมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากคือ มีเงิน/สินทรัพย์ที่พร้อมจะลงทุนหรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจ  และ
ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดี ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุด 2 ลำดับสุดท้ายอยู่ในระดับปานกลางคือ ความสามารถ
วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนได้และความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจ  ด้านความพร้อมทาง
การตลาดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ความรู้ในการผลิตสินค้า และความรู้แหล่งในการจัดหา
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุด 2 ลำดับสุดท้ายอยู่ในระดับปานกลางคือ ความสามารถวิเคราะห์แยกความ
แตกต่างของลูกค้าได้ และความสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่งขัน ด้านความพร้อมการบริหารจัดการมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 2 ลำดับแรก คือความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเริ่มธุรกิจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความสามารถ
วางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับปานกลางคือความรู้ใน
การประเมินผลการประกอบการ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้ ประดับ ตกแต่ง ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสามารถใน
การสร้างรายได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกตามรายด้านพบว่า มีความสามารถในการสร้างรายได้ระดับมาก
จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความพร้อมของตนเอง ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ ด้านความพร้อมทางการตลาด ส่วน
ด้านความพร้อมทางการเงินอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า ด้านความพร้อมของตนเอง
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากที่สุดคือความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ  และความพร้อมที่จะ
ทำงานหนัก และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับปานกลาง คือ ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้า
ทางออนไลน์ ด้านความพร้อมทางการเงินค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากคือ มีเงิน/สินทรัพย์ที่พร้อมจะลงทุน
หรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดี และความสามารถระดมเงินทุนจากการรวมกลุ่มชุมชน 
ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุด 2 ลำดับสุดท้ายอยู่ในระดับปานกลางคือ ความสามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนได้ และ
ความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจ ด้านความพร้อมทางการตลาดค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 ลำดับแรกอยู่ในระดับ
มากที่สุดคือ ความรู้ในการผลิตสินค้า และความรู้แหล่งในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุด 2 ลำดับ
สุดท้ายอยู่ในระดับปานกลางคือความสามารถวิเคราะห์แยกความแตกต่างของลูกค้าได้และความสามารถวิเคราะห์
ศักยภาพของคู่แข่งขันด้านความพร้อมการบริหารจัดการค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากคือ ความรู้เกี่ยวกับ
การเตรียมพร้อมในการเริ่มธุรกิจ และความสามารถวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ความรู้ในการประเมินผลการประกอบการ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสามารถใน
การสร้างรายได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกตามรายด้านพบว่า ด้านความพร้อมของตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด 
ส่วนความสามารถในการสร้างรายได้ในระดับมากจำนวน 3 ด้านได้แก่ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ ด้านความพร้อม
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ทางการตลาด และความพร้อมทางการเงิน เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า ด้านความพร้อมของตนเองมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 2 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ ความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ และความพร้อมที่จะทำงานหนัก
และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ส่วนความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความพร้อม
ทางการเงินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากคือ มีเงิน/สินทรัพย์ที่พร้อมจะลงทุนหรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจ
และความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดี ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุด 2 ลำดับสุดท้ายอยู่ในระดับปานกลางคือ ความสามารถ
วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนได้ และความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจ ด้านความพร้อมทาง
การตลาดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากที่สุดคือความรู้ในการผลิตสินค้า และความรู้แหล่งในการจัดหา
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุด 2 ลำดับสุดท้ายอยู่ในระดับปานกลางคือ ความสามารถวิเคราะห์แยกความ
แตกต่างของลูกค้าได้ และความสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่งขัน ด้านความพร้อมการบริหารจัดการมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 2 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเริ่มธุรกิจ และความสามารถวาง
แผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ ในระดับปานกลางคือ ความรู้ในการประเมินผลการ
ประกอบการ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสามารถใน
การสร้างรายได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกตามรายด้านพบว่ามีความสามารถในระดับมากที่สุดคือ ด้านความ
พร้อมของตนเองระดับมากจำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ  และด้านความพร้อมทางการตลาด 
ส่วนด้านความพร้อมทางการเงินอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า ด้านความพร้อมของตนเอง
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ความมีพลังที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจส่วนความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความ
พร้อมทางการเงินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากคือ มีเงิน/สินทรัพย์ที่พร้อมจะลงทุนหรือใช้จ่ายในการทำ
ธุรกิจ และความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดี  ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับปานกลางคือความสามารถวิเคราะห์
ผลตอบแทนจากการลงทุนได้และความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจ ด้านความพร้อมทางการตลาดมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ความรู้ในการผลิตสินค้าและความรู้แหล่งในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิต ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุด 2 ลำดับสุดท้ายอยู่ในระดับปานกลางคือความสามารถวิเคราะห์แยกความแตกต่างของลูกค้า
ได้ และความสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่งขัน ด้านความพร้อมการบริหารจัดการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 ลำดับแรกอยู่
ในระดับมากที่สุดคือความสามารถวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จและความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการ
เริ่มธุรกิจ ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับปานกลาง คือ ความรู้ในการประเมินผลการประกอบการ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทนวดโฮมสเตย์และบริการต่างๆ  ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความสามารถในการสร้างรายได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกตามรายด้านพบว่ามีความสามารถในการสร้างรายได้
ระดับมากจำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความพร้อมของตนเอง ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ ด้านความพร้อมทาง
การตลาด ส่วนด้านความพร้อมทางการเงินอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้าน พบว่าด้านความพร้อม
ของตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจและความ
มุ่งมั่นในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับปานกลาง คือ ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขาย
สินค้าทางออนไลน์ ด้านความพร้อมทางการเงินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากคือ มีเงิน/สินทรัพย์ที่พร้อม
จะลงทุนหรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจและความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดีส่วน 2 ลำดับสุดท้าย คือ ความสามารถ
วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนได้ มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง และความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจ



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

98 
 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ด้านความพร้อมทางการตลาดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ ความรู้ในการ
ผลิตสินค้าและความรู้แหล่งในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุด 2 ลำดับสุดท้ายอยู่ในระดับปานกลาง
คือ ความสามารถวิเคราะห์แยกความแตกต่างของลูกค้าได้และความสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่งขัน ด้านความ
พร้อมการบริหารจัดการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 ลำดับแรกคือ ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเริ่มธุรกิจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และความสามารถวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับมาก ส่วนค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับปานกลาง
คือ ความรู้ในการประเมินผลการประกอบการ 

การศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านเงินทุน 2.ด้าน
การตลาด 3.ด้านการบริหารจัดการ 4.ด้านการผลิต เมื่อศึกษาในภาพรวมของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามบางส่วนมีปัญหาด้านเงินทุนมากที่สุด รองลงมาด้านการตลาด ด้านบริหารจัดการ และด้านการผลิต 
ตามลำดับเมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า ด้านเงินทุนมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องมีเงินลงทุนน้อยมากที่สุด 
รองลงมาขาดความรู้ในกฏหมายทางการเงิน ขาดความรู้ในการบริหารเงินและขาดหลักประกันเพ่ือใช้ในการกู้เงิน ด้าน
การตลาดมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการเก็บรักษาสินค้ามากท่ีสุด รองลงมาสร้างสรรค์สินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่ง  การ
ขนย้ายสินค้าในช่องทางการขาย การจัดหาสิ่งจูงใจเพ่ือให้ลูกค้าซื้อ การจัดและตกแต่งร้านค้า และกำหนดราคาที่
เหมาะสม ด้านบริหารจัดการมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องขาดความรู้ในการบริหารงานมากท่ีสุด รองลงมา ขาดเทคโนโลยี
มาช่วยในการดำเนินงาน การจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถมาช่วยงาน และครอบครัวไม่สนับสนุน ด้านการผลิตมี
ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมากที่สุด รองลงมา ควบคุมต้นทุนการผลิตไม่ได้
แน่นอน การจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิต และต้นทุนการผลิตสูง 

เมื่อศึกษาแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร มีปัญหาและอุปสรรค ในด้านเงินทุน
มากที่สุด รองลงมาด้านบริหารจัดการ ด้านการผลิต และด้านการตลาด ตามลำดับ เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า 
ด้านเงินทุนมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเงินลงทุนน้อยมากท่ีสุด รองลงมา ขาดความรู้ในกฏหมายทางการเงิน ขาดความรู้
ในการบริหารเงิน และขาดหลักประกันเพ่ือใช้ในการกู้เงินด้านการตลาดมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการเก็บรักษาสินค้า
มากที่สุด รองลงมาสร้างสรรค์สินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่ง การขนย้ายสินค้าในช่องทางการขาย การจัดและตกแต่งร้านค้า 
การจัดหาสิ่งจูงใจเพ่ือให้ลูกค้าซื้อและการจัดและตกแต่งร้านค้า ด้านบริหารจัดการมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องขาด
ความรู้ในการบริหารงานมากที่สุด รองลงมาขาดเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงาน การจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถ
มาช่วยงาน และครอบครัวไม่สนับสนุน ด้านการผลิตมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องควบคุมต้นทุนการผลิตไม่ได้แน่นอนมาก
ที่สุด รองลงมาการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน การจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิต และต้นทุนการผลิตสูง  

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่ม ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาและอุปสรรคในด้านเงินทุนและด้านการผลิต
มากที่สุด รองลงมาด้านบริหารจัดการ และด้านการตลาดตามลำดับ เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า ด้านเงินทุนมี
ปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุดในเรื่องเงินลงทุนน้อย ขาดความรู้ในการบริหารเงิน ขาดความรู้ในกฎหมายทางการเงิน และ
ขาดหลักประกันเพ่ือใช้ในการกู้เงิน ด้านการตลาดมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการเก็บรักษาสินค้ามากที่สุด รองลงมา
สร้างสรรค์สินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่ง ด้านบริหารจัดการมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องขาดความรู้ในการบริหารงาน ด้าน
การผลิตมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้ประดับ ตกแต่ง ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาและอุปสรรค ในด้านเงินทุนมาก
ที่สุด รองลงมาด้านการผลิต ด้านบริหารจัดการ และด้านการตลาด ตามลำดับ เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า 
ด้านเงินทุนมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเงินลงทุนน้อยเท่ากันกับขาดความรู้ในการบริหารการเงินมากที่สุด รองลงมาขาด
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ความรู้ในกฏหมายทางการเงิน และขาดหลักประกันเพ่ือใช้ในการกู้เงิน ด้านการตลาดมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่อง
สร้างสรรค์สินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่งมากท่ีสุด รองลงมาการเก็บรักษาสินค้าเท่ากัน การขนย้ายสินค้าในช่องทางการขาย 
การจัดหาสิ่งจูงใจเพ่ือให้ลูกค้าซื้อ และกำหนดราคาที่เหมาะสม ด้านบริหารจัดการมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องขาด
ความรู้ในการบริหารงานมากที่สุด รองลงมาขาดเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงานเท่ากันกับการจัดหาบุคลากรที่มี
ความสามารถมาช่วยงาน ด้านการผลิตมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมากที่สุด 
รองลงมาควบคุมต้นทุนการผลิตไม่ได้แน่นอนเท่ากันกับการจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิตและต้นทุนการผลิตสูง  

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาและอุปสรรคในด้านเงินทุนและ
ด้านการผลิตมากท่ีสุด รองลงมาด้านบริหารจัดการ และด้านการตลาด ตามลำดับ เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า 
ด้านเงินทุนมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเงินลงทุนน้อยมากที่สุดรองลงมาขาดความรู้ในกฏหมายทางการเงิน และขาด
หลักประกันเพ่ือใช้ในการกู้เงิน ด้านการตลาดมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องสร้างสรรค์สินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่งและการ
จัดหาสิ่งจูงใจเพ่ือให้ลูกค้าซื้อมากที่สุด ด้านบริหารจัดการมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องขาดความรู้ในการบริหารงานมาก
ที่สุด รองลงมาขาดเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงานเท่ากันกับการจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถมาช่วยงาน ด้านการ
ผลิตมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเท่ากันกับการจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิต
มากที่สุด รองลงมา ควบคุมต้นทุนการผลิตไม่ได้แน่นอน 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาและอุปสรรคในด้านการตลาด
เท่ากันกับด้านบริหารจัดการมากที่สุด รองลงมา ด้านการผลิต และด้านเงินทุน ตามลำดับ เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละ
ด้านพบว่า ด้านเงินทุนมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องขาดความรู้ในกฏหมายทางการเงินมากที่สุด  รองลงมาขาดความรู้ใน
การบริหารเงิน ขาดหลักประกันเพ่ือใช้ในการกู้เงิน และเงินลงทุนน้อย ด้านการตลาดมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการเก็บ
รักษาสินค้ามากที่สุด รองลงมาการขนย้ายสินค้าในช่องทางการขาย การจัดหาสิ่งจูงใจเพ่ือให้ลูกค้าซื้อ และสร้างสรรค์
สินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่ง ด้านบริหารจัดการมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องขาดเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงานมาก
ที่สุด รองลงมาขาดความรู้ในการบริหารงาน ด้านการผลิตมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานมากที่สุด รองลงมา ควบคุมต้นทุนการผลิตไม่ได้แน่นอนและการจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิต  

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทนวดโฮมสเตย์ และบริการต่างๆ ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาและอุปสรรคในด้าน
การตลาดมากที่สุด รองลงมาด้านบริหารจัดการ ด้านเงินทุน และด้านการผลิต ตามลำดับ เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละ
ด้านพบว่า ด้านเงินทุนมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเงินลงทุนน้อยมากที่สุด รองลงมาขาดความรู้ในการบริหารเงิน ด้าน
การตลาดมีปัญหาและอุปสรรคเรื่องสร้างสรรค์สินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่ง  กำหนดราคาที่เหมาะสม การจัดหาสิ่งจูงใจ
เพ่ือให้ลูกค้าซื้อ ด้านบริหารจัดการมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องขาดความรู้ในการบริหารงาน ด้านการผลิตมีปัญหาและ
อุปสรรคในเรื่องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

เมื่อนำผลการศึกษาความสามารถ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุมาวิเคราะห์ พบว่า 
ผู้สูงอายุมีความสามารถในด้านความพร้อมของตนเองมากกว่าความพร้อมในด้านอ่ืนๆ ส่วนด้านการเงินจะมีความพร้อม
น้อยที่สุด เมื่อพิจารณาแยกตามผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ผู้สูงอายุจะมีความสามารถคล้ายๆ กัน แต่มีปัญหาและอุปสรรค
มากที่สุดด้านเงินทุนน้อย ในผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ประดับ ตกแต่ง ผ้า เครื่องแต่งกาย ด้านการผลิต
ในผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม ผ้า เครื่องแต่งกาย ด้านการตลาดในผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร นวดโฮมส
เตย์ และบริการต่างๆ 
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ด้านบริหารจัดการ ในผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวพบว่า ผู้สูงอายุที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชนแตกต่างประเภทกัน มีศักยภาพในการดำเนินงานคล้ายๆ กัน 
 
2. เพื่อศึกษาการรับรู้และภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุท่ีพึงประสงค์ ในจังหวัดสมุทรปราการ 

การศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภค จำนวน 400 
คน ผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 การรับรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ส่วนที่ 3 ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุที่พึงประสงค ์

ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ตารางท่ี 4.16 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามข้อมูลทั่วไป 
 

ลำดับ รายการ 
จำนวน 

(n=400) 
ร้อยละ 

1. เพศ   
 ชาย 132 33.00 
 หญิง 268 67.00 
2. อายุ   
 น้อยกว่า 20 ปี 52 13.00 
 20-40 ปี 249 62.30 
 41-60 ปี 88 22.00 
 มากกว่า 60 ปี 11 2.80 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด   
 ประถมศึกษา 8 2.00 
 มัธยมศึกษา 138 34.50 
 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 109 27.30 
 อุดมศึกษา 145 36.30 
4. อาชีพ   
 ข้าราชการ/พนักงานในหน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 79 19.80 
 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 183 45.80 
 ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว/อาชีพอิสระ 35 8.80 
 ว่างงาน 6 1.50 
 นักเรียน/นักศึกษา 97 24.3 
5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน   
 น้อยกว่า 15,000  บาท 160 40.00 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามข้อมูลทั่วไป(ต่อ) 

ลำดับ รายการ 
จำนวน 

(n=400) 
ร้อยละ 

 15,000-30,000 บาท 167 41.80 
 30,001-50,000 บาท    51 12.80 
 มากกว่า 50,000 บาท 22 5.50 
6. ที่พักอาศัยในปัจจุบัน   
 สมุทรปราการ 271 67.80 
 จังหวัดอื่นๆ 129 32.30 
7. แหล่งซื้อผลติภณัฑ์ชุมชนส่วนใหญ่   
 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 36 9.00 
 ร้านค้าท่ัวไป/ห้างสรรพสินค้า 224 56.00 
 ตลาด 66 16.50 
 งานแสดงสินค้า 26 6.50 
 แหล่งผลิต 4 1.00 
 ออนไลน ์ 44 11.00 
8. การเคยซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผูสู้งอายุของจังหวัดสมุทรปราการ   
 ไม่แน่ใจ 118 29.50 
 ไม่เคยซื้อ 170 42.50 
 เคยซื้อ 112 28.00 
9. การเคยซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผูสู้งอายุของจังหวัดอื่น   
 ไม่แน่ใจ 97 24.30 
 ไม่เคยซื้อ 125 31.30 
 เคยซื้อ 178 44.50 

 

จากตารางที่ 4.16 ผลการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. เพศ ผู้วิจัยได้จำแนกเพศของผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น  2 กลุ่ม คือ1.เพศชาย และ 2.เพศหญิง ผู้ตอบ

แบบสอบถามจำนวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 รองลงมาเป็นเพศ
ชาย จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 ตามลำดับ 

2. อายุ ผู้วิจัยได้จำแนกอายุของผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น  4  กลุ่ม คือ 1.อายุน้อยกว่า 20 ปี2.อายุ 20-40 ปี 
3.อายุ 41-60 ปี และ 4.อายุมากกว่า 60 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่อายุ 20-40 ปี จำนวน 
249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.30  รองลงมาอายุ 41-60 ปี จำนวน 88 คนคิดเป็นร้อยละ 22.00 อายุน้อยกว่า 20 ปี จำนวน 
52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 และน้อยที่สุดอายุ มากกว่า 60 ปี จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 ตามลำดับ 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด ผู้วิจัยได้จำแนกระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น  4  กลุ่ม คือ 1.
ประถมศึกษา 2.มัธยมศึกษา 3.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4.อุดมศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่
การศึกษาสูงสุดระดับอุดมศึกษาจำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30  รองลงมา ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 138 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 34.50 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 และน้อยที่สุดระดับ
ประถมศึกษา จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามลำดับ 

4. อาชีพ ผู้วิจัยได้จำแนกอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1.ข้าราชการ/พนักงานในหน่วยงาน
ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 2.พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 3.ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 4.ว่างงาน 5.นักเรียน/นักศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน จำนวน 183 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.80  รองลงมานักเรียน/นักศึกษา จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30  ข้าราชการ/พนักงานใน
หน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ จำนวน 35 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.80 และน้อยที่สุดว่างงานจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามลำดับ 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้วิจัยได้จำแนกรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น  4กลุ่มคือ 1.น้อย
กว่า 15,000  บาท 2. 15,000-30,000 บาท 3. 30,001-50,000 บาท 4.มากกว่า 50,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท จำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80  
รองลงมาน้อยกว่า 15,000  บาท จำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  30,001-50,000 บาทจำนวน 51 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.80 และน้อยที่สุดรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 ตามลำดับ 

6. ที่พักอาศัยในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้จำแนกที่พักอาศัยในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น   2 กลุ่ม คือ 1.
สมุทรปราการ 2.จังหวัดอ่ืนๆ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่พักอาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ 
จำนวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.80 และน้อยที่สุดพักอาศัยในจังหวัดอ่ืนๆ จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30 
ตามลำดับ 

7. แหล่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนใหญ่ ผู้วิจัยได้จำแนกแหล่งซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ออกเป็น 6 กลุ่ม คือ 1.ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 2.ร้านค้าทั่วไป/ห้างสรรพสินค้า 3.ตลาด 4.งานแสดงสินค้า 5.แหล่งผลิต 
6. ออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อจากร้านค้าทั่วไป/ห้างสรรพสินค้าจำนวน 224 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.00  รองลงมา ตลาด จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 ออนไลน์จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.00  ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00  งานแสดงสินค้าจำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 
และน้อยที่สุดซื้อจากแหล่งผลิต จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามลำดับ 

8. การเคยซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุของจังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้จำแนกการเคยซื้อผลิตภัณฑ์
ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุของจังหวัดสมุทรปราการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.ไม่แน่ใจ 2.ไมเ่คยซื้อ3.เคยซื้อผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยซื้อจำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมาไม่แน่ใจจำนวน 118 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.50 และน้อยที่สุดเคยซื้อจำนวน 112 คนคิดเป็นร้อยละ 28.00 ตามลำดับ 

9. การเคยซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุของจังหวัดอ่ืน ผู้วิจัยได้จำแนกการเคยซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
กลุ่มผู้สูงอายุของจังหวัดอ่ืนออกเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม คือ 1.ไม่แน่ใจ 2.ไม่เคยซื้อ 3.เคยซื้อผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 
คน พบว่า ส่วนใหญ่เคยซื้อจำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50  รองลงมาไม่เคยซื้อ จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.30 และน้อยที่สุดไม่แน่ใจ จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30 ตามลำดับ 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ตารางท่ี 4.17 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามการรับรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

 
 
 

ลำดับ รายการ 
จำนวน 

(n=400) 
ร้อยละ 

1 ท่านรู้ว่าผลิตภณัฑ์ชุมชนใช้วัตถุดบิหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาทำการ
พัฒนาจนกลายเป็นสินค้าท่ีสามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน 

  

ใช่ 340 85.00 
ไม่ใช่ 13 3.30 
ไม่แน่ใจ 47 11.80 

2 ท่านรู้ว่าผลิตภณัฑ์ชุมชนไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่เป็นกระบวนการ
ทางความคิดรวมถึงการบริการ การดูแลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การรักษาภมูิปัญญาไทย การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การ
ต่อยอดภูมปิัญญาท้องถิ่น ตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี ้

  

ใช่ 333 83.30 
ไม่ใช่ 20 5.00 
ไม่แน่ใจ 47 11.80 

3 ท่านเคยเห็นสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผูสู้งอายุของจังหวัด
สมุทรปราการ 

  

ใช่ 163 40.80 
ไม่ใช่ 92 23.00 
ไม่แน่ใจ 145 36.30 

4 ท่านเคยได้ยินคนชมผลิตภณัฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุของจังหวัดสมุทรปราการว่าดี   
ใช่ 153 38.30 
ไม่ใช่ 82 20.50 
ไม่แน่ใจ 165 41.30 

5 ท่านเคยได้รับการแนะนำให้ซื้อผลติภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผูสู้งอายุของจังหวัด
สมุทรปราการ 

  

ใช่ 148 37.00 
ไม่ใช่ 130 32.50 
ไม่แน่ใจ 122 30.50 

6 ท่านรู้ว่าผลิตภณัฑ์ชุมชนตราใดเปน็ของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการผลิต   
ใช่ 88 22.00 
ไม่ใช่ 139 34.80 
ไม่แน่ใจ 173 43.30 
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จากตารางที ่4.17  ผลการวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำ

การพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน จำนวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00 รองลงมา ไม่แน่ใจ 
จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และ ไมร่ับรู้จำนวน 13 คน คิด เป็นร้อยละ 3.30 ตามลำดับ 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว  แต่เป็น
กระบวนการทางความคิดรวมถึงการบริการ การดูแลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญา
ไทย การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จำนวน 333คน คิด
เป็นร้อยละ 83.30 รองลงมา ไม่แน่ใจ จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และ ไม่รับรู้จำนวน 20 คนคิด เป็นร้อยละ 
5.00 ตามลำดับ 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเห็นสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุ ของ
จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 รองลงมา ไม่แน่ใจ จำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30 
และ ไม่รับรู้จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ตามลำดับ 

4. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินคนชมผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุของจังหวัด
สมุทรปราการว่าดีจำนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30 รองลงมา เคยได้ยิน จำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 
และ ไม่เคยได้ยินจำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 ตามลำดับ 

5. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยได้รับการแนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุของจังหวัด
สมุทรปราการจำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 รองลงมา ไม่เคยได้รับการแนะนำ จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.50 และ ไม่แน่ใจจำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 ตามลำดับ 

6. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนตราใดที่ผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการเป็น
ผู้ผลิตจำนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 รองลงมา ไม่รู้ จำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80 และ รู้จำนวน 88 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 ตามลำดับ 
 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุท่ีพึงประสงค์ 
ตารางท่ี 4.18  แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามความสนใจซื้อของผู้บริโภค 
 

 

ลำดับ ผลิตภัณฑ์ชมุชน 
จำนวน 

(n=400) 
ร้อยละ 

1 อาหาร 207 51.7 
2 เครื่องดื่ม 28 7.0 
3 ของใช้ ประดับ ตกแต่ง 68 17.0 
4 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 27 6.8 
5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 47 11.8 
6 นวด โฮมสเตย์ และบริการต่างๆ 23 5.8 
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จากตารางที่ 4.18 ผู้วิจัยได้จำแนกผลิตภัณฑ์ชุมชนออกเป็น 6 ประเภท คือ 1.อาหาร 2.เครื่องดื่ม 3.ของใช้ 
ประดับ ตกแต่ง 4.ผ้าและเครื่องแต่งกาย 5.สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและ 6. นวด โฮมสเตย์ และบริการต่างๆ จากผู้ตอบ
แบบสอบถามจำนวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารจำนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.70  รองลงมาของใช้ ประดับ ตกแต่งจำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจำนวน 47 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.80 เครื่องดื่มจำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.80 และน้อยที่สุดคือนวด โฮมสเตย์ และบริการต่างๆ จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 ตามลำดับ 
ตารางท่ี 4.19แสดงภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุประเภทอาหารที่พึงประสงค์ 

ข้อ ภาพลักษณ ์ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ที่พึงประสงค์ 
 ด้านผลิตภัณฑ ์     
1 มีให้เลือกหลากหลายขนาดและรปูแบบ 3.84 .80 9 มาก 
2 มีความสวยงาม และประณีต 3.90 .78 7 มาก 
3 มีความแปลกใหม ่ 3.68 .79 12 มาก 
4 มีคุณภาพไดม้าตรฐาน 4.00 .73 3 มาก 
5 มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 3.93 .78 4 มาก 
6 ตราสินค้าต้องมีชื่อเสยีง น่าเชื่อถือ 3.78 .80 10 มาก 
7 มีความสะอาดและปลอดภยั 4.08 .79 1 มาก 
8 มีความเก่าแก่โบราณ 3.70 .82 11 มาก 
9 รูปลักษณะเหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน 3.87 .82 8 มาก 
10 มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน(มผช.) 3.92 .78 6 มาก 
11 ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 4.01 .77 2 มาก 
12 ฉลากแสดงข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน และชัดเจน  3.93 .84 4 มาก 
 รวม 3.89 .57  มาก 
 ด้านราคา     
1 ราคาที่จำหน่ายเหมาะสม 3.83 .77 5 มาก 
2 มีหลากหลายระดับราคาใหเ้ลือก 3.84 .79 4 มาก 
3 รู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย 3.86 .84 1 มาก 
4 ป้ายราคาชัดเจน 3.86 .79 1 มาก 
5 วิธีชำระเงินสะดวก 3.86 .79 1 มาก 
 รวม 3.84 .66  มาก 
 ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า       
1 หาซื้อตามร้านค้าไดส้ะดวก 3.56 .88 10 มาก 
2 หาซื้อทางออนไลน์ได้สะดวก 3.63 .92 9 มาก 
3 สถานท่ีท่องเที่ยวเป็นแหล่งขายทีด่ี 3.98 .78 1 มาก 
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ข้อ ภาพลักษณ ์ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ที่พึงประสงค์ 
4 ตลาดสดเป็นแหล่งขายท่ีด ี 3.76 .80 7 มาก 
5 ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าสมยัใหม่เป็นแหล่งขายท่ีดี 3.85 .84 3 มาก 
6 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยเสรมิให้สินค้าดดูีขึ้น 3.83 .81 5 มาก 
7 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าซื้อ เช่น ท่ี

จอดรถ ตะกร้าใสส่ินค้า  
3.80 .79 6 มาก 

8 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนดำเนินการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3.67 .83 8 มาก 
9 บรรยากาศในร้านค้าผลติภณัฑ์ชุมชนดี โล่ง โปร่งสบาย 3.85 .76 3 มาก 
10 การจัดสินค้าภายในร้านผลติภณัฑชุ์มชนสะอาดและเป็นระเบยีบ

เรียบร้อย 
3.93 .79 2 มาก 

 รวม 3.78 .61  มาก 
 ด้านการสื่อสารการตลาด     
1 มีสื่อโฆษณาหลากหลายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า  3.62 .89 3 มาก 
2 สื่อโฆษณาที่ใช้ให้ข่าวสารรวดเร็ว ไม่ลา้สมยั 3.55 .84 5 มาก 
3 สื่อสารความเป็นผลติภณัฑ์ชุมชนทำให้ดูดี รู้สึกภาคภูมิใจในการ

บริโภค 
3.79 .80 1 มาก 

4 วิธีการจูงใจให้ลูกค้าตดัสินใจซื้อมคีวามแปลกใหม ่ 3.60 .88 4 มาก 
5 พนักงานขายช่วยให้ข้อมูลสินค้ากบัลูกค้า 3.79 .83 1 มาก 
 รวม 3.66 .75  มาก 
 ด้านบริการ     
      
1 ระบบหรือขั้นตอนการสั่งซื้อไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 3.83 .85 7 มาก 
2 การดำเนินการมีความถูกต้องแม่นยำ 3.85 .81 6 มาก 
3 การให้บริการเสริม เช่น ขนส่ง บรรจุรวมห่อสินค้า  3.82 .84 8 มาก 
4 พนักงาน/ผู้ขายแต่งกายดี มีความสุภาพ 3.87 .79 5 มาก 
5 พนักงาน/ผู้ขายมีความซื่อสตัย์ ไวใ้จได ้ 3.98 .74 3 มาก 
6 พนักงาน/ผู้ขายมีความรู้ในสินค้าท่ีขาย 3.99 .74 2 มาก 
7 พนักงาน/ผู้ขายอัธยาศัยด ี 4.02 .72 1 มาก 
8 พนักงาน/ผู้ขายคล่องแคล่ว ให้บรกิารรวดเร็ว 3.95 .76 4 มาก 
 รวม 3.91 .65  มาก 
 ด้านองค์กร     
1 ผู้ผลิตควรมีความเป็นปราชญ์ชาวบ้าน 3.85 .77 3 มาก 
2 ผู้ผลิตที่เป็นผู้สูงอายุทำใหส้ินค้ามคีวามน่าสนใจ 3.84 .75 4 มาก 
3 การเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทำให้น่าสนใจ 3.91 .71 2 มาก 
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ตารางท่ี 4.19แสดงภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุประเภทอาหารที่พึงประสงค์(ต่อ) 
 

 
จากตารางที่ 4.19 ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุประเภทอาหารที่พึงประสงค์ประกอบด้วย 6 

ด้านได้แก่ 1.ด้านผลิตภัณฑ์ 2.ด้านราคา 3.ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า 4.ด้านการสื่อสารการตลาด       
5.ด้านบริการ 6.ด้านองค์กร ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ชุมชนประเภทอาหารภาพรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55) เมื่อแยกตาม
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ด้านบริการ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65) ด้านผลิตภัณฑ์(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57) ด้านองค์กร
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64) ด้านราคา(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.66) ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61) ด้าน
การสื่อสารการตลาด(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75) เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า 

1.ด้านผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารด้าน
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ มีความสะอาดและปลอดภัย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79) ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.77) มีคุณภาพได้มาตรฐาน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73) มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78) ฉลากแสดงข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนและชัดเจน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84) มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78) มีความสวยงามและประณีต(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.78) รูปลักษณะเหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82)มีให้เลือก
หลากหลายขนาดและรูปแบบ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80) ตราสินค้าต้องมีชื่อเสียง 
น่าเชื่อถือ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80) มีความเก่าแก่โบราณ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82) มีความแปลกใหม่(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79) 

2. ด้านราคา ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารด้าน
ราคาอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ รู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.84) ป้ายราคาชัดเจน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79) วิธีชำระเงินสะดวก
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79) รองลงมามีหลากหลายระดับราคาให้เลือก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

ข้อ ภาพลักษณ ์ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ที่พึงประสงค์ 
4 เครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิตมคีวามทันสมัย 3.82 .76 5 มาก 
5 ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3.98 .80 1 มาก 
 รวม 3.87 .64  มาก 
 รวมท้ังหมด 3.84 .55  มาก 
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3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79) ราคาที่จำหน่ายเหมาะสม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.77) 

3.ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย คือ สถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งขายที่ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78) การจัด
สินค้าภายในร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.79) ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าสมัยใหม่เป็นแหล่งขายที่ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84) 
บรรยากาศในร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนดี โล่งโปร่งสบาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76) ร้านค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยเสริมให้สินค้าดูดีขึ้น(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81)ร้านค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าซื้อ เช่น ที่จอดรถ ตะกร้าใส่สินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.79) ตลาดสดเป็นแหล่งขายที่ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80) ร้านค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนดำเนินการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83) หาซื้อทางออนไลน์
ได้สะดวก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92) หาซื้อตามร้านค้าได้สะดวก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88) 

4.ด้านการสื่อสารการตลาด ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภท
อาหารด้านการสื่อสารการตลาดอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือสื่อสารความเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชนทำให้ดูดีรู้สึกภาคภูมิใจในการบริโภค(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80) พนักงานขายช่วย
ให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83) มีสื่อโฆษณาหลากหลายที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับสินค้า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89) วิธีการจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อมีความแปลก
ใหม่(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88) สื่อโฆษณาที่ใช้ให้ข่าวสารรวดเร็วไม่ล้าสมัย(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84) 

5.ด้านบริการ ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารด้าน
บริการอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ พนักงาน/ผู้ขายอัธยาศัยดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72) พนักงาน/ผู้ขายมีความรู้ในสินค้าที่ขาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.74) พนักงาน/ผู้ขายมีความซื่อสัตย์ไว้ใจได้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.74) 
พนักงาน/ผู้ขายคล่องแคล่ว ให้บริการรวดเร็ว(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76) พนักงาน/ผู้ขาย
แต่งกายดี มีความสุภาพ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79) การดำเนินการมีความถูกต้องแม่นยำ
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81) ระบบหรือขั้นตอนการสั่งซื้อไม่ยุ่งยากซับซ้อน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85) การให้บริการเสริมเช่น ขนส่ง บรรจุรวมห่อสินค้า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84) 

6.ด้านองค์กร ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารด้าน
องค์กรอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80) การเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทำให้น่าสนใจ(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71) ผู้ผลิตควรมีความเป็นปราชญ์ชาวบ้าน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77) ผู้ผลิตที่เป็นผู้สูงอายุทำให้สินค้ามีความน่าสนใจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบน



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

109 
 

มาตรฐานเท่ากับ 0.75) เครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิตมีความทันสมัย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.76) 
 
ตารางท่ี 4.20 แสดงภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุประเภทเครื่องดื่มที่พึงประสงค์ 
 

 

ข้อ ภาพลักษณ ์ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ที่พึงประสงค์ 
 ด้านผลิตภัณฑ ์     
1 มีให้เลือกหลากหลายขนาดและรปูแบบ 4.18 .67 7 มาก 
2 มีความสวยงาม และประณีต 3.93 .71 12 มาก 
3 มีความแปลกใหม ่ 4.07 .90 8 มาก 
4 มีคุณภาพไดม้าตรฐาน 4.00 .90 11 มาก 
5 มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 4.04 .83 10 มาก 
6 ตราสินค้าต้องมีชื่อเสยีง น่าเชื่อถือ 4.25 .75 3 มาก 
7 มีความสะอาดและปลอดภยั 4.25 .79 3 มาก 
8 มีความเก่าแก่โบราณ 4.07 .81 8 มาก 
9 รูปลักษณะเหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน 4.36 .67 1 มาก 
10 มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน(มผช.) 4.21 1.06 5 มาก 
11 ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 4.36 .78 1 มาก 
12 ฉลากแสดงข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน และชัดเจน  4.21 .87 5 มาก 
 รวม 4.16 .59   มาก 
 ด้านราคา     
1 ราคาที่จำหน่ายเหมาะสม 3.93 1.06 5 มาก 
2 มีหลากหลายระดับราคาใหเ้ลือก 3.96 .88 4 มาก 
3 รู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย 4.14 .84 2 มาก 
4 ป้ายราคาชัดเจน 4.25 .79 1 มาก 
5 วิธีชำระเงินสะดวก 4.00 1.08 3 มาก 
 รวม 4.05 .80    มาก 
 ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า     
1 หาซื้อตามร้านค้าไดส้ะดวก 4.00 .77 4 มาก 
2 หาซื้อทางออนไลน์ได้สะดวก 3.75 .84 8 มาก 
3 สถานท่ีท่องเที่ยวเป็นแหล่งขายทีด่ี 4.07 .71 2 มาก 
4 ตลาดสดเป็นแหล่งขายท่ีด ี 3.61 .95 10 มาก 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุประเภทเครื่องดื่มที่พึงประสงค์(ต่อ) 

ข้อ ภาพลักษณ ์ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ที่พึงประสงค์ 
      
5 ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าสมยัใหม่เป็นแหล่งขายท่ีด ี 3.89 .73 5 มาก 
6 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยเสรมิให้สินค้าดดูีขึ้น 3.86 .89 7 มาก 
7 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าซื้อ เช่น ท่ี

จอดรถ ตะกร้าใสส่ินค้า  
4.07 .81 2 มาก 

8 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนดำเนินการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3.68 .77 9 มาก 
9 บรรยากาศในร้านค้าผลติภณัฑ์ชุมชนดี โล่ง โปร่งสบาย 3.89 .73 5 มาก 
10 การจัดสินค้าภายในร้านผลติภณัฑชุ์มชนสะอาดและเป็นระเบยีบ

เรียบร้อย 
4.18 .72 1 มาก 

 รวม 3.90 .58   มาก 
 ด้านการสื่อสารการตลาด     
1 มีสื่อโฆษณาหลากหลายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า  3.86 .75 4 มาก 
2 สื่อโฆษณาที่ใช้ให้ข่าวสารรวดเร็ว ไม่ลา้สมยั 3.79 .68 5 มาก 
3 สื่อสารความเป็นผลติภณัฑ์ชุมชนทำให้ดูดี รู้สึกภาคภูมิใจในการ

บริโภค 
3.93 .71 3 มาก 

4 วิธีการจูงใจให้ลูกค้าตดัสินใจซื้อมคีวามแปลกใหม ่ 4.00 .90 1 มาก 
5 พนักงานขายช่วยให้ข้อมูลสินค้ากบัลูกค้า 3.96 .96 2 มาก 
 รวม 3.90 .68   มาก 
 ด้านบริการ     
1 ระบบหรือขั้นตอนการสั่งซื้อไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 3.96 .69 5 มาก 
2 การดำเนินการมีความถูกต้องแม่นยำ 3.93 .90 7 มาก 
3 การให้บริการเสริม เช่น ขนส่ง บรรจุรวมห่อสินค้า  3.96 .83 5 มาก 
4 พนักงาน/ผู้ขายแต่งกายดี มีความสุภาพ 3.89 78 8 มาก 
5 พนักงาน/ผู้ขายมีความซื่อสตัย์ ไวใ้จได ้ 4.18 .67 4 มาก 
6 พนักงาน/ผู้ขายมีความรู้ในสินค้าท่ีขาย 4.21 .63 2 มาก 
7 พนักงาน/ผู้ขายอัธยาศัยด ี 4.21 .73 2 มาก 
8 พนักงาน/ผู้ขายคล่องแคล่ว ให้บรกิารรวดเร็ว 4.25 .70 1 มาก 
 รวม 4.07 .59   มาก 
 ด้านองค์กร     
1 ผู้ผลิตควรมีความเป็นปราชญ์ชาวบ้าน 4.21 .78 1 มาก 
2 ผู้ผลิตที่เป็นผู้สูงอายุทำใหส้ินค้ามคีวามน่าสนใจ 4.07 .76 4 มาก 
3 การเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทำให้น่าสนใจ 4.04 .99 5 มาก 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุประเภทเครื่องดื่มที่พึงประสงค์(ต่อ) 
 

 
จากตารางที่ 4.20 ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่ม

ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านผลิตภัณฑ์ 2.ด้านราคา 3.ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า 4.ด้านการสื่อสาร
การตลาด 5.ด้านบริการ 6.ด้านองค์กร ผลการวิเคราะห์พบว่าภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่มภาพรวมอยู่ในระดับมาก( ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56) 
เมื่อแยกตามรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ด้านผลิตภัณฑ์(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59) ด้านองค์กร(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68)ด้าน
บริการ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.59) ด้านราคา(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.80) ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.58) ด้านการสื่อสารการตลาด(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68) เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละ
ด้านพบว่า 

1.ด้านผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่ม
ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ รูปลักษณะเหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67) ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.78) ตราสินค้าต้องมีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75) มี
ความสะอาดและปลอดภัย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79) มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.06) ฉลากแสดงข้อมูลที่สำคัญ
ครบถ้วน และชัดเจน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87) มีให้เลือกหลากหลายขนาดและรูปแบบ
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67) มีความแปลกใหม่(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.90) มีความเก่าแก่โบราณ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81) มีเอกลักษณ์ที่
โดดเด่น(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83)มีคุณภาพได้มาตรฐาน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90) มีความสวยงามและประณีต(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71) 

2.ด้านราคา ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่มด้าน
ราคาอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ป้ายราคาชัดเจน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.79) รู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84) วิธีชำระเงิน
สะดวก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.08) มีหลากหลายระดับราคาให้เลือก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 

ข้อ ภาพลักษณ ์ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ที่พึงประสงค์ 
4 เครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิตมคีวามทันสมัย 4.14 .80 3 มาก 
5 ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 4.18 .86 2 มาก 
 รวม 4.12 .68  มาก 
 รวมท้ังหมด 4.04 .56  มาก 
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88) ราคาที่จำหน่ายเหมาะสม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.06) 

3.ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่มด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อยคือ การจัดสินค้าภายในร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72) สถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งขายที่ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.71) ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าซื้อ เช่น ที่จอดรถตะกร้าใส่สินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81) หาซื้อตามร้านค้าได้สะดวก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.77)ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าสมัยใหม่เป็นแหล่งขายที่ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73) 
บรรยากาศในร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนดี โล่งโปร่งสบาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73) ร้านค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยเสริมให้สินค้าดูดีขึ้น(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89) หาซื้อทางออนไลน์
ได้สะดวก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84) ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนดำเนินการด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77) ตลาดสดเป็นแหล่งขายที่ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95) 

4.ด้านการสื่อสารการตลาด ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภท
เครื่องดื่มด้านการสื่อสารการตลาดอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ วิธีการจูงใจให้ลูกค้า
ตัดสินใจซื้อมีความแปลกใหม่(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90) พนักงานขายช่วยให้ข้อมูลสินค้า
กับลูกค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96) สื่อสารความเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนทำให้ดูดีรู้สึก
ภาคภูมิใจในการบริโภค(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71) มีสื่อโฆษณาหลากหลายที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับสินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75) สื่อโฆษณาที่ใช้ให้ข่าวสารรวดเร็วไม่ล้าสมัย
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68) 

5.ด้านบริการ ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่มด้าน
บริการอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ พนักงาน/ผู้ขายคล่องแคล่ว ให้บริการรวดเร็ว
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70) พนักงาน/ผู้ขายมีความรู้ในสินค้าที่ขาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63) พนักงาน/ผู้ขายอัธยาศัยดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.73) พนักงาน/ผู้ขายมีความซื่อสัตย์ไว้ใจได้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67) ระบบหรือ
ขั้นตอนการสั่งซื้อไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69) การให้บริการเสริม เช่น 
ขนส่งบรรจุรวมห่อสินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83) การดำเนินการมีความถูกต้องแม่นยำ
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90) พนักงาน/ผู้ขายแต่งกายดีมีความสุภาพ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 78.00) 

6.ด้านองค์กร ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่มด้าน
องค์กรอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ผู้ผลิตควรมีความเป็นปราชญ์ชาวบ้าน(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78) ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86) เครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิตมีความทันสมัย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 0.80) ผู้ผลิตที่เป็นผู้สูงอายุทำให้สินค้ามีความน่าสนใจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.76) การเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทำให้น่าสนใจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99) 
 
ตารางท่ี 4.21 แสดงภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุประเภทของใช้ ประดับ และตกแต่งที่พึงประสงค์ 

ข้อ ภาพลักษณ ์ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ที่พึงประสงค์ 
 ด้านผลิตภัณฑ ์     
1 มีให้เลือกหลากหลายขนาดและรปูแบบ 3.84 .74 6 มาก 
2 มีความสวยงาม และประณีต 3.91 .72 3 มาก 
3 มีความแปลกใหม ่ 3.76 .79 8 มาก 
4 มีคุณภาพไดม้าตรฐาน 3.87 .75 5 มาก 
5 มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 4.00 .75 2 มาก 
6 ตราสินค้าต้องมีชื่อเสยีง น่าเชื่อถือ 3.68 .96 10 มาก 
7 มีความสะอาดและปลอดภยั 3.91 .78 3 มาก 
8 มีความเก่าแก่โบราณ 3.59 .77 12 มาก 
9 รูปลักษณะเหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน 3.84 .76 6 มาก 
10 มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน(มผช.) 3.66 .89 11 มาก 
11 ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 4.21 .74 1 มาก 
12 ฉลากแสดงข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน และชัดเจน  3.76 .83 8 มาก 
 รวม 3.83 .54   มาก 
 ด้านราคา       
1 ราคาที่จำหน่ายเหมาะสม 3.88 .72 3 มาก 
2 มีหลากหลายระดับราคาใหเ้ลือก 3.81 .83 5 มาก 
3 รู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย 3.87 .73 4 มาก 
4 ป้ายราคาชัดเจน 3.90 .90 1 มาก 
5 วิธีชำระเงินสะดวก 3.90 .91 1 มาก 
 รวม 3.87 .65    มาก 
 ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า     
1 หาซื้อตามร้านค้าไดส้ะดวก 3.62 .91 10 มาก 
2 หาซื้อทางออนไลน์ได้สะดวก 3.74 .95 7 มาก 
3 สถานท่ีท่องเที่ยวเป็นแหล่งขายทีด่ี 4.06 .82 1 มาก 
4 ตลาดสดเป็นแหล่งขายท่ีด ี 3.66 .89 9 มาก 
5 ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าสมยัใหม่เป็นแหล่งขายท่ีดี 3.72 .84 8 มาก 
6 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยเสรมิให้สินค้าดดูีขึ้น 3.97 .81 2 มาก 
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ตารางท่ี 4.21 แสดงภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุประเภทของใช้ ประดับ และตกแต่งที่พึงประสงค์
(ต่อ) 

ข้อ ภาพลักษณ ์ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ที่พึงประสงค์ 
7 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าซื้อ เช่น ท่ี

จอดรถ ตะกร้าใสส่ินค้า  
3.87 .96 4 มาก 

8 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนดำเนินการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3.78 .91 6 มาก 
9 บรรยากาศในร้านค้าผลติภณัฑ์ชุมชนดี โล่ง โปร่งสบาย 3.81 .86 5 มาก 
10 การจัดสินค้าภายในร้านผลติภณัฑชุ์มชนสะอาดและเป็นระเบยีบ

เรียบร้อย 
3.94 .82 3 มาก 

 รวม 3.81 .61   มาก 
 ด้านการสื่อสารการตลาด       
1 มีสื่อโฆษณาหลากหลายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า  3.66 .90 3 มาก 
2 สื่อโฆษณาที่ใช้ให้ข่าวสารรวดเร็ว ไม่ลา้สมยั 3.62 .91 4 มาก 
3 สื่อสารความเป็นผลติภณัฑ์ชุมชนทำให้ดูดี รู้สึกภาคภูมิใจในการ

บริโภค 
3.84 .97 1 มาก 

4 วิธีการจูงใจให้ลูกค้าตดัสินใจซื้อมคีวามแปลกใหม ่ 3.60 .97 5 มาก 
5 พนักงานขายช่วยให้ข้อมูลสินค้ากบัลูกค้า 3.71 .97 2 มาก 
 รวม 3.68 .82   มาก 
 ด้านบริการ       
1 ระบบหรือขั้นตอนการสั่งซื้อไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 3.84 .92 6 มาก 
2 การดำเนินการมีความถูกต้องแม่นยำ 3.71 .84 8 มาก 
3 การให้บริการเสริม เช่น ขนส่ง บรรจุรวมห่อสินค้า  3.78 1.02 7 มาก 
4 พนักงาน/ผู้ขายแต่งกายดี มีความสุภาพ 3.85 .91 5 มาก 
5 พนักงาน/ผู้ขายมีความซื่อสตัย์ ไวใ้จได ้ 3.96 .78 3 มาก 
6 พนักงาน/ผู้ขายมีความรู้ในสินค้าท่ีขาย 4.01 .70 1 มาก 
7 พนักงาน/ผู้ขายอัธยาศัยด ี 4.01 .74 1 มาก 
8 พนักงาน/ผู้ขายคล่องแคล่ว ให้บรกิารรวดเร็ว 3.87 .71 4 มาก 
 รวม 3.87 .67   มาก 
 ด้านองค์กร     
1 ผู้ผลิตควรมีความเป็นปราชญ์ชาวบ้าน 4.00 .79 1 มาก 
2 ผู้ผลิตที่เป็นผู้สูงอายุทำใหส้ินค้ามคีวามน่าสนใจ 3.87 .84 4 มาก 
3 การเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทำให้น่าสนใจ 3.94 .79 2 มาก 
4 เครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิตมคีวามทันสมัย 3.84 .82 5 มาก 
5 ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3.94 .77 2 มาก 
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ตารางท่ี 4.21 แสดงภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุประเภทของใช้ ประดับ และตกแต่งที่พึงประสงค์
(ต่อ) 

 

 
จากตารางที่ 4.21 ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้

ประดับ และตกแต่ง ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านผลิตภัณฑ์ 2.ด้านราคา 3.ด้านสถานที่และช่องทางการกระจาย
สินค้า 4.ด้านการสื่อสารการตลาด 5.ด้านบริการ 6.ด้านองค์กร ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้ประดับ และตกแต่ง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54)เมื่อแยกตามรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อยคือ ด้านองค์กร(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66) ด้านราคา(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65) ด้านบริการ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67) ด้านผลิตภัณฑ์
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54) ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61) ด้านการสื่อสารการตลาด(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.82) เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า 

1.ด้านผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้
ประดับ และตกแต่ง ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74) มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.75) มีความสวยงามและประณีต(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72) มีความ
สะอาดและปลอดภัย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78) มีคุณภาพได้มาตรฐาน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75) มีให้เลือกหลากหลายขนาดและรูปแบบ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.74) รูปลักษณะเหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.76) มีความแปลกใหม่(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79) ฉลากแสดงข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน 
และชัดเจน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83) ตราสินค้าต้องมีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96) มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89) มีความเก่าแก่โบราณ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.77) 

2.ด้านราคา ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้ประดับ 
และตกแต่ง ด้านราคาอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ป้ายราคาชัดเจน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90) วิธีชำระเงินสะดวก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91) 
ราคาที่จำหน่ายเหมาะสม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72) รู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย(ค่าเฉลี่ย

ข้อ ภาพลักษณ ์ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ที่พึงประสงค์ 
 รวม 3.91 .66   มาก 
 รวมท้ังหมด 3.83 .54   มาก 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

116 
 

เท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73) มีหลากหลายระดับราคาให้เลือก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.83) 

3.ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้ประดับ และตกแต่ง ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ สถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งขายที่ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.82) ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยเสริมให้สินค้าดูดีขึ้น(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81) 
การจัดสินค้าภายในร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.82) ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าซื้อ เช่น ที่จอดรถตะกร้าใส่สินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96) บรรยากาศในร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนดี โล่ง โปร่งสบาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86) ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนดำเนินการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.78 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91) หาซื้อทางออนไลน์ได้สะดวก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.95) ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าสมัยใหม่เป็นแหล่งขายที่ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84) 
ตลาดสดเป็นแหล่งขายที่ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89) หาซื้อตามร้านค้าได้สะดวก
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91) 

4.ด้านการสื่อสารการตลาด ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประเภทของใช้ประดับ และตกแต่ง ด้านการสื่อสารการตลาดอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ 
สื่อสารความเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนทำให้ดูดีรู้สึกภาคภูมิใจในการบริโภค(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.97) พนักงานขายช่วยให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.97) มีสื่อ
โฆษณาหลากหลายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90) สื่อโฆษณาที่ใช้
ให้ข่าวสารรวดเร็ว ไม่ล้าสมัย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91) วิธีการจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
มีความแปลกใหม่(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.97) 

5.ด้านบริการ ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้
ประดับ และตกแต่ง ด้านบริการอยู่ในระดับ มากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ พนักงาน/ผู้ขายมีความรู้ใน
สินค้าที่ขาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70)พนักงาน/ผู้ขายอัธยาศัยดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74) พนักงาน/ผู้ขายมีความซื่อสัตย์ไว้ใจได้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.78) พนักงาน/ผู้ขายคล่องแคล่ว ให้บริการรวดเร็ว(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71) 
พนักงาน/ผู้ขายแต่งกายดีมีความสุภาพ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91) ระบบหรือขั้นตอนการ
สั่งซื้อไม่ยุ่งยากซับซ้อน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92) การให้บริการเสริม เช่น ขนส่ง บรรจุ
รวมห่อสินค้า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.02) การดำเนินการมีความถูกต้องแม่นยำ(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84) 

6.ด้านองค์กร ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้ประดับ 
และตกแต่ง ด้านองค์กรอยู่ในระดับมากทั้งหมดทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ผู้ผลิตควรมีความเป็น
ปราชญ์ชาวบ้าน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79) การเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทำให้
น่าสนใจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79)ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77) ผู้ผลิตที่เป็นผู้สูงอายุทำให้สินค้ามีความน่าสนใจ(ค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84) เครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิตมีความทันสมัย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82) 
 
ตารางท่ี 4.22 แสดงภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายท่ีพึงประสงค์ 

ข้อ ภาพลักษณ ์ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ที่พึงประสงค์ 
 ด้านผลิตภัณฑ ์     
1 มีให้เลือกหลากหลายขนาดและรปูแบบ 3.78 .64 10 มาก 
2 มีความสวยงาม และประณีต 3.81 .78 8 มาก 
3 มีความแปลกใหม ่ 3.70 .77 11 มาก 
4 มีคุณภาพไดม้าตรฐาน 3.85 .66 6 มาก 
5 มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 4.07 .61 2 มาก 
6 ตราสินค้าต้องมีชื่อเสยีง น่าเชื่อถือ 3.70 .77 11 มาก 
7 มีความสะอาดและปลอดภยั 3.89 .80 5 มาก 
8 มีความเก่าแก่โบราณ 3.85 .81 6 มาก 
9 รูปลักษณะเหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน 3.81 .68 8 มาก 
10 มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน(มผช.) 3.96 .75 3 มาก 
11 ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 4.11 .80 1 มาก 
12 ฉลากแสดงข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน และชัดเจน  3.96 .75 3 มาก 
 รวม 3.87 .46   มาก 
 ด้านราคา       
1 ราคาที่จำหน่ายเหมาะสม 3.78 .80 4 มาก 
2 มีหลากหลายระดับราคาใหเ้ลือก 3.85 .81 3 มาก 
3 รู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย 3.74 .71 5 มาก 
4 ป้ายราคาชัดเจน 3.89 .75 1 มาก 
5 วิธีชำระเงินสะดวก 3.89 .89 1 มาก 
 รวม 3.82 .68   มาก 
 ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า     
1 หาซื้อตามร้านค้าไดส้ะดวก 3.37 .88 10 ปานกลาง 
2 หาซื้อทางออนไลน์ได้สะดวก 3.44 .80 9 ปานกลาง 
3 สถานท่ีท่องเที่ยวเป็นแหล่งขายทีด่ี 4.00 .73 3 มาก 
4 ตลาดสดเป็นแหล่งขายท่ีด ี 3.63 .92 8 มาก 
5 ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าสมยัใหม่เป็นแหล่งขายท่ีด ี 3.85 .86 5 มาก 
6 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยเสรมิให้สินค้าดดูีขึ้น 3.96 .80 4 มาก 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายท่ีพึงประสงค์(ต่อ) 

ข้อ ภาพลักษณ ์ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ที่พึงประสงค์ 
7 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าซื้อ เช่น ท่ี

จอดรถ ตะกร้าใสส่ินค้า  
3.81 .78 6 มาก 

8 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนดำเนินการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3.78 .75 7 มาก 
9 บรรยากาศในร้านค้าผลติภณัฑ์ชุมชนดี โล่ง โปร่งสบาย 4.04 .70 1 มาก 
10 การจัดสินค้าภายในร้านผลติภณัฑชุ์มชนสะอาดและเป็นระเบยีบ

เรียบร้อย 
4.04 .80 1 มาก 

 รวม 3.79 .62   มาก 
 ด้านการสื่อสารการตลาด       
1 มีสื่อโฆษณาหลากหลายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า  3.78 .89 4 มาก 
2 สื่อโฆษณาที่ใช้ให้ข่าวสารรวดเร็ว ไม่ลา้สมยั 3.78 .84 4 มาก 
3 สื่อสารความเป็นผลติภณัฑ์ชุมชนทำให้ดูดี รู้สึกภาคภูมิใจในการบริโภค 3.85 .77 3 มาก 
4 วิธีการจูงใจให้ลูกค้าตดัสินใจซื้อมคีวามแปลกใหม ่ 4.11 .89 1 มาก 
5 พนักงานขายช่วยให้ข้อมูลสินค้ากบัลูกค้า 4.00 .87 2 มาก 
 รวม 3.90 .73   มาก 
 ด้านบริการ       
1 ระบบหรือขั้นตอนการสั่งซื้อไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 3.85 .86 6 มาก 
2 การดำเนินการมีความถูกต้องแม่นยำ 3.78 .80 7 มาก 
3 การให้บริการเสริม เช่น ขนส่ง บรรจุรวมห่อสินค้า  3.78 .80 7 มาก 
4 พนักงาน/ผู้ขายแต่งกายดี มีความสุภาพ 3.96 .75 4 มาก 
5 พนักงาน/ผู้ขายมีความซื่อสตัย์ ไวใ้จได ้ 3.89 .84 5 มาก 
6 พนักงาน/ผู้ขายมีความรู้ในสินค้าท่ีขาย 4.04 .75 1 มาก 
7 พนักงาน/ผู้ขายอัธยาศัยด ี 4.00 .87 2 มาก 
8 พนักงาน/ผู้ขายคล่องแคล่ว ให้บรกิารรวดเร็ว 4.00 .78 2 มาก 
 รวม 3.91 .65   มาก 
 ด้านองค์กร     
1 ผู้ผลิตควรมีความเป็นปราชญ์ชาวบ้าน 4.26 .71 1 มาก 
2 ผู้ผลิตที่เป็นผู้สูงอายุทำใหส้ินค้ามคีวามน่าสนใจ 4.19 .73 2 มาก 
3 การเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทำให้น่าสนใจ 4.15 .71 4 มาก 
4 เครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิตมคีวามทันสมัย 4.00 .87 5 มาก 
5 ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 4.19 .78 2 มาก 
 รวม 4.15 .66   มาก 
 รวมทั้งหมด 3.89 .54   มาก 
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จากตารางที่ 4.22 ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและ
เครื่องแต่งกาย ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านผลิตภัณฑ์ 2.ด้านราคา 3.ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า 4.
ด้านการสื่อสารการตลาด 5.ด้านบริการ 6.ด้านองค์กร ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายภาพรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54) เมื่อแยกตามรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย
คือ ด้านองค์กร(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66) ด้านบริการ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65) ด้านการสื่อสารการตลาด(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73) 
ด้านผลิตภัณฑ์(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46) ด้านราคา(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.68) ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.62) เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า 

1.ด้านผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและ
เครื่องแต่งกายด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80) มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.61) มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.96 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.75) ฉลากแสดงข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน และชัดเจน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.75) มีความสะอาดและปลอดภัย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80) มีคุณภาพได้
มาตรฐาน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66) มีความเก่าแก่โบราณ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81) มีความสวยงาม และประณีต(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78) 
รูปลักษณะเหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.68) มีให้เลือก
หลากหลายขนาดและรูปแบบ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64) มีความแปลกใหม่(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77) ตราสินค้าต้องมีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.77) 

2.ด้านราคา ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและเครื่ อง
แต่งกายด้านราคาอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ป้ายราคาชัดเจน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75) วิธีชำระเงินสะดวก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89) มี
หลากหลายระดับราคาให้เลือก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81) ราคาที่จำหน่ายเหมาะสม
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80) รู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.71) 

3.ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้าอยู่ในระดับมากจำนวน 8 ข้อ 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ บรรยากาศในร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนดี โล่งโปร่งสบาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70) การจัดสินค้าภายในร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.80) สถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งขายที่ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73)ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยเสริมให้สินค้าดูดีขึ้น(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.80) ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าสมัยใหม่เป็นแหล่งขายที่ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 0.86) ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าซื้อเช่น ที่จอดรถ ตะกร้าใส่สินค้า 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78) ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนดำเนินการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75) ตลาดสดเป็นแหล่งขายที่ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92) และอยู่ในระดับปานกลางจำนวน 2 ข้อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ หาซื้อ
ทางออนไลน์ได้สะดวก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80) หาซื้อตามร้านค้าได้สะดวก(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88) 

4.ด้านการสื่อสารการตลาด ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภท
ผ้าและเครื่องแต่งกายด้านการสื่อสารการตลาดอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ วิธีการจูงใจ
ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อมีความแปลกใหม่(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89) พนักงานขายช่วยให้
ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87) สื่อสารความเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนทำให้ดู
ดีรู้สึกภาคภูมิใจในการบริโภค(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77) มีสื่อโฆษณาหลากหลายที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับสินค้า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89) สื่อโฆษณาที่ใช้ให้ข่าวสารรวดเร็ว ไม่
ล้าสมัย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84) 

5.ด้านบริการ ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและเครื่อง
แต่งกายด้านบริการอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือพนักงาน/ผู้ขายมีความรู้ในสินค้าที่ขาย
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75)พนักงาน/ผู้ขายอัธยาศัยดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.87) พนักงาน/ผู้ขายคล่องแคล่ว ให้บริการรวดเร็ว(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.78) พนักงาน/ผู้ขายแต่งกายดีมีความสุภาพ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.75) 
พนักงาน/ผู้ขายมีความซื่อสัตย์ ไว้ใจได้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84) ระบบหรือขั้นตอนการ
สั่งซื้อไม่ยุ่งยากซับซ้อน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86) การดำเนินการมีความถูกต้องแม่นยำ
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80) การให้บริการเสริม เช่น ขนส่งบรรจุรวมห่อสินค้า (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80) 

6.ด้านองค์กร ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและเครื่อง
แต่งกายด้านองค์กรอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือผู้ผลิตควรมีความเป็นปราชญ์ชาวบ้าน
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71) ผู้ผลิตที่เป็นผู้สูงอายุทำให้สินค้ามีความน่าสนใจ(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.73) ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78) การเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทำให้น่าสนใจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.71)เครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิตมีความทันสมัย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.87) 
ตารางท่ี 4.23 แสดงภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารที่พึงประสงค์ 
 

ข้อ ภาพลักษณ ์ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ที่พึงประสงค์ 
 ด้านผลิตภัณฑ ์     
1 มีให้เลือกหลากหลายขนาดและรปูแบบ 3.55 .85 11 มาก 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

121 
 

ข้อ ภาพลักษณ ์ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ที่พึงประสงค์ 
2 มีความสวยงาม และประณีต 3.79 .77 8 มาก 
3 มีความแปลกใหม ่ 3.53 .74 12 มาก 
4 มีคุณภาพไดม้าตรฐาน 3.96 .90 3 มาก 
5 มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 3.89 .78 4 มาก 
6 ตราสินค้าต้องมีชื่อเสยีง น่าเชื่อถือ 3.85 .75 5 มาก 
7 มีความสะอาดและปลอดภยั 4.11 .89 1 มาก 
8 มีความเก่าแก่โบราณ 3.68 .86 10 มาก 
9 รูปลักษณะเหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน 3.72 .77 9 มาก 
10 มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน(มผช.) 3.81 .85 6 มาก 
11 ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 4.04 .95 2 มาก 
12 ฉลากแสดงข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน และชัดเจน  3.81 .99 6 มาก 
 รวม 3.81 .58   มาก 
 ด้านราคา       
1 ราคาที่จำหน่ายเหมาะสม 3.87 .79 2 มาก 
2 มีหลากหลายระดับราคาใหเ้ลือก 3.85 .72 4 มาก 
3 รู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย 3.87 .76 2 มาก 
4 ป้ายราคาชัดเจน 4.00 .75 1 มาก 
5 วิธีชำระเงินสะดวก 3.83 .81 5 มาก 
 รวม 3.88 .65   มาก 
 ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า       
1 หาซื้อตามร้านค้าไดส้ะดวก 3.38 .89 10 ปานกลาง 
2 หาซื้อทางออนไลน์ได้สะดวก 3.51 .99 8 มาก 
3 สถานท่ีท่องเที่ยวเป็นแหล่งขายทีด่ี 3.77 .84 2 มาก 
4 ตลาดสดเป็นแหล่งขายท่ีด ี 3.53 .88 7 มาก 
5 ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าสมยัใหม่เป็นแหล่งขายท่ีด ี 3.51 .88 8 มาก 
6 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยเสรมิให้สินค้าดดูีขึ้น 3.74 .87 3 มาก 
7 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าซื้อ เช่น ท่ี

จอดรถ ตะกร้าใสส่ินค้า  
3.68 .86 4 มาก 

8 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนดำเนินการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3.66 .84 5 มาก 
9 บรรยากาศในร้านค้าผลติภณัฑ์ชุมชนดี โล่ง โปร่งสบาย 3.57 .71 6 มาก 
10 การจัดสินค้าภายในร้านผลติภณัฑชุ์มชนสะอาดและเป็นระเบยีบ

เรียบร้อย 
3.81 .77 1 มาก 

 รวม 3.61 .68   มาก 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารที่พึงประสงค์(ต่อ) 

 
จากตารางที่ 4.23 ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่

ไม่ใช้อาหารประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านผลิตภัณฑ์ 2.ด้านราคา 3.ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า 4.
ด้านการสื่อสารการตลาด 5.ด้านบริการ 6.ด้านองค์กร ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช้อาหารภาพรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58) เมื่อแยกตามรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย

ข้อ ภาพลักษณ ์ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ที่พึงประสงค์ 
 ด้านการสื่อสารการตลาด       
1 มีสื่อโฆษณาหลากหลายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า  3.53 .83 3 มาก 
2 สื่อโฆษณาที่ใช้ให้ข่าวสารรวดเร็ว ไม่ลา้สมยั 3.38 .94 5 ปานกลาง 
3 สื่อสารความเป็นผลติภณัฑ์ชุมชนทำให้ดูดี รู้สึกภาคภูมิใจในการ

บริโภค 
3.64 .87 2 มาก 

4 วิธีการจูงใจให้ลูกค้าตดัสินใจซื้อมคีวามแปลกใหม ่ 3.53 .77 3 มาก 
5 พนักงานขายช่วยให้ข้อมูลสินค้ากบัลูกค้า 3.70 .80 1 มาก 
 รวม 3.55 .72   มาก 
 ด้านบริการ       
1 ระบบหรือขั้นตอนการสั่งซื้อไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 3.60 .85 8 มาก 
2 การดำเนินการมีความถูกต้องแม่นยำ 3.85 .83 5 มาก 
3 การให้บริการเสริม เช่น ขนส่ง บรรจุรวมห่อสินค้า  3.74 .73 6 มาก 
4 พนักงาน/ผู้ขายแต่งกายดี มีความสุภาพ 3.74 .87 6 มาก 
5 พนักงาน/ผู้ขายมีความซื่อสตัย์ ไวใ้จได ้ 3.96 .83 2 มาก 
6 พนักงาน/ผู้ขายมีความรู้ในสินค้าท่ีขาย 4.00 .83 1 มาก 
7 พนักงาน/ผู้ขายอัธยาศัยด ี 3.87 .79 3 มาก 
8 พนักงาน/ผู้ขายคล่องแคล่ว ให้บรกิารรวดเร็ว 3.87 .76 3 มาก 
 รวม 3.82 .66   มาก 
 ด้านองค์กร     
1 ผู้ผลิตควรมีความเป็นปราชญ์ชาวบ้าน 3.91 .83 2 มาก 
2 ผู้ผลิตที่เป็นผู้สูงอายุทำใหส้ินค้ามคีวามน่าสนใจ 3.85 .85 4 มาก 
3 การเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทำให้น่าสนใจ 3.89 .78 3 มาก 
4 เครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิตมคีวามทันสมัย 3.64 .79 5 มาก 
5 ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3.96 .93 1 มาก 
 รวม 3.85 .72   มาก 
 รวมท้ังหมด 3.75 .58   มาก 
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คือ ด้านราคา(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65) ด้านองค์กร(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.72) ด้านบริการ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66) ด้านผลิตภัณฑ์(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58) ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68) ด้านการสื่อสารการตลาด(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72) 
เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า 

1.ด้านผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่
ใช้อาหารด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ  มีความสะอาดและปลอดภัย
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89) ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.95) มีคุณภาพได้มาตรฐาน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90) มีเอกลักษณ์ที่
โดดเด่น(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78) ตราสินค้าต้องมีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75) มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85) ฉลากแสดงข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน และชัดเจน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99) มีความสวยงามและประณีต(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77) 
รูปลักษณะเหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77) มีความเก่าแก่
โบราณ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86) มีให้เลือกหลากหลายขนาดและรูปแบบ(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85) มีความแปลกใหม่(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.74) 

2.ด้านราคา ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช้
อาหารด้านราคาอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ป้ายราคาชัดเจน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75) ราคาที่จำหน่ายเหมาะสม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.79) รู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76) มีหลากหลายระดับราคาให้
เลือก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72) วิธีชำระเงินสะดวก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.81) 

3.ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช้อาหารด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้าอยู่ในระดับมากจำนวน 9 ข้อ 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การจัดสินค้าภายในร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77) สถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งขายที่ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84) ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยเสริมให้สินค้าดูดีขึ้น(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.87) ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าซื้อ เช่น ที่จอดรถตะกร้าใส่สินค้า 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86) ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนดำเนินการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84) บรรยากาศในร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนดี โล่งโปร่งสบาย
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.71) ตลาดสดเป็นแหล่งขายที่ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88) หาซื้อทางออนไลน์ได้สะดวก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99) 
ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าสมัยใหม่เป็นแหล่งขายที่ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88) ส่วนหา
ซื้อตามร้านค้าได้สะดวกอยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89) 
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4.ด้านการสื่อสารการตลาด ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภท
สมุนไพรที่ไม่ใช้อาหารด้านการสื่อสารการตลาดอยู่ในระดับมากจำนวน 4 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ 
พนักงานขายช่วยให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80) สื่อสารความเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนทำให้ดูดีรู้สึกภาคภูมิใจในการบริโภค(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87) มีสื่อ
โฆษณาหลากหลายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83) วิธีการจูงใจให้
ลูกค้าตัดสินใจซื้อมีความแปลกใหม่(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77) ส่วนสื่อโฆษณาที่ใช้ให้
ข่าวสารรวดเร็ว ไม่ล้าสมัยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94) 

5.ด้านบริการ ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช้
อาหารด้านบริการอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ พนักงาน/ผู้ขายมีความรู้ในสินค้าที่ขาย
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83) พนักงาน/ผู้ขายมีความซื่อสัตย์ ไว้ใจได้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83) พนักงาน/ผู้ขายอัธยาศัยดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.79) พนักงาน/ผู้ขายคล่องแคล่วให้บริการรวดเร็ว(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76) การ
ดำเนินการมีความถูกต้องแม่นยำ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83) การให้บริการเสริม เช่น 
ขนส่งบรรจุรวมห่อสินค้า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73) พนักงาน/ผู้ขายแต่งกายดี มีความ
สุภาพ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87) ระบบหรือขั้นตอนการสั่งซื้อไม่ยุ่งยากซับซ้อน(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85) 

6.ด้านองค์กร ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช้
อาหารด้านองค์กรอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93)ผู้ผลิตควรมีความเป็นปราชญ์ชาวบ้าน(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83) การเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทำให้น่าสนใจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78)ผู้ผลิตที่เป็นผู้สูงอายุทำให้สินค้ามีความน่าสนใจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.85) เครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิตมีความทันสมัย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.79) 
 
ตารางที่ 4.24 แสดงภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุประเภทนวด โฮมสเตย์และบริการต่างๆ ที่พึง

ประสงค์ 
 

ข้อ ภาพลักษณ ์ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ที่พึงประสงค์ 
 ด้านผลิตภัณฑ ์     
1 มีให้เลือกหลากหลายขนาดและรปูแบบ 3.87 .86 9 มาก 
2 มีความสวยงาม และประณีต 3.87 .96 9 มาก 
3 มีความแปลกใหม ่ 3.96 .82 6 มาก 
4 มีคุณภาพไดม้าตรฐาน 4.04 .87 2 มาก 
5 มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 3.65 .93 12 มาก 
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ข้อ ภาพลักษณ ์ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ที่พึงประสงค์ 
6 ตราสินค้าต้องมีชื่อเสยีง น่าเชื่อถือ 3.96 .70 6 มาก 
7 มีความสะอาดและปลอดภยั 4.04 .87 2 มาก 
8 มีความเก่าแก่โบราณ 3.83 .71 11 มาก 
9 รูปลักษณะเหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน 4.00 .85 4 มาก 
10 มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน(มผช.) 3.96 .87 6 มาก 
11 ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 4.09 1.04 1 มาก 
12 ฉลากแสดงข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน และชัดเจน  4.00 1.00 4 มาก 
 รวม 3.93 .58   มาก 
 ด้านราคา       
1 ราคาที่จำหน่ายเหมาะสม 3.78 .95 5 มาก 
2 มีหลากหลายระดับราคาใหเ้ลือก 4.09 .73 2 มาก 
3 รู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย 4.13 .86 1 มาก 
4 ป้ายราคาชัดเจน 4.04 .97 4 มาก 
5 วิธีชำระเงินสะดวก 4.09 .79 2 มาก 
 รวม 4.02 .67   มาก 
 ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า       
1 หาซื้อตามร้านค้าไดส้ะดวก 3.96 .82 4 มาก 
2 หาซื้อทางออนไลน์ได้สะดวก 3.87 .81 7 มาก 
3 สถานท่ีท่องเที่ยวเป็นแหล่งขายทีด่ี 4.22 .67 1 มาก 
4 ตลาดสดเป็นแหล่งขายท่ีด ี 3.96 .76 4 มาก 
5 ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าสมยัใหม่เป็นแหล่งขายท่ีด ี 3.78 .73 9 มาก 
6 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยเสรมิให้สินค้าดดูีขึ้น 4.00 .73 2 มาก 
7 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าซื้อ เช่น ท่ี

จอดรถ ตะกร้าใสส่ินค้า  
3.96 1.10 4 มาก 

8 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนดำเนินการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3.78 1.04 9 มาก 
9 บรรยากาศในร้านค้าผลติภณัฑ์ชุมชนดี โล่ง โปร่งสบาย 4.00 1.00 2 มาก 
10 การจัดสินค้าภายในร้านผลติภณัฑชุ์มชนสะอาดและเป็นระเบยีบ

เรียบร้อย 
3.87 1.05 7 มาก 

 รวม 3.93 .65   มาก 
 ด้านการสื่อสารการตลาด     
1 มีสื่อโฆษณาหลากหลายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า  3.87 .96 2 มาก 
2 สื่อโฆษณาที่ใช้ให้ข่าวสารรวดเร็ว ไม่ลา้สมยั 3.78 1.04 5 มาก 
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ตารางที่ 4.24 แสดงภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุประเภทนวด โฮมสเตย์และบริการต่างๆ ที่พึง
ประสงค์(ต่อ) 

 

 
จากตารางที่ 4.24 ภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทนวดโฮมส

เตย์และบริการต่างๆ ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านผลิตภัณฑ์ 2.ด้านราคา 3.ด้านสถานที่และช่องทางการกระจาย
สินค้า 4.ด้านการสื่อสารการตลาด 5.ด้านบริการ 6.ด้านองค์กร ผลการวิเคราะห์พบว่าภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทนวดโฮมสเตย์และบริการต่างๆ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53) เมื่อแยกตามรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย คือ ด้านบริการ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65) ด้านองค์กร(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 

ข้อ ภาพลักษณ ์ �̅��̅� S.D. 
ลำดับ 

ที ่
ระดับ 

ที่พึงประสงค์ 
3 สื่อสารความเป็นผลติภณัฑ์ชุมชนทำให้ดูดี รู้สึกภาคภูมิใจในการ

บริโภค 
3.83 1.07 4 มาก 

4 วิธีการจูงใจให้ลูกค้าตดัสินใจซื้อมคีวามแปลกใหม ่ 3.87 1.18 2 มาก 
5 พนักงานขายช่วยให้ข้อมูลสินค้ากบัลูกค้า 4.09 .73 1 มาก 
 รวม 3.88 .86   มาก 
 ด้านบริการ       
1 ระบบหรือขั้นตอนการสั่งซื้อไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 4.13 .69 6 มาก 
2 การดำเนินการมีความถูกต้องแม่นยำ 4.09 .73 7 มาก 
3 การให้บริการเสริม เช่น ขนส่ง บรรจุรวมห่อสินค้า  3.96 .82 8 มาก 
4 พนักงาน/ผู้ขายแต่งกายดี มีความสุภาพ 4.26 .68 3 มาก 
5 พนักงาน/ผู้ขายมีความซื่อสตัย์ ไวใ้จได ้ 4.30 .82 1 มาก 
6 พนักงาน/ผู้ขายมีความรู้ในสินค้าท่ีขาย 4.30 .70 1 มาก 
7 พนักงาน/ผู้ขายอัธยาศัยด ี 4.17 .77 5 มาก 
8 พนักงาน/ผู้ขายคล่องแคล่ว ให้บรกิารรวดเร็ว 4.26 .91 3 มาก 
 รวม 4.18 .65   มาก 
 ด้านองค์กร     
1 ผู้ผลิตควรมีความเป็นปราชญ์ชาวบ้าน 4.13 .75 1 มาก 
2 ผู้ผลิตที่เป็นผู้สูงอายุทำใหส้ินค้ามคีวามน่าสนใจ 4.00 .73 3 มาก 
3 การเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทำให้น่าสนใจ 3.96 .92 5 มาก 
4 เครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิตมคีวามทันสมัย 4.13 .81 1 มาก 
5 ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 4.00 .73 3 มาก 
 รวม 4.04 .64   มาก 
 รวมท้ังหมด 3.99 .53   มาก 
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64) ด้านราคา(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67)ด้านผลิตภัณฑ์
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58) ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65) ด้านการสื่อสารการตลาด(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.86) เมื่อแยกตามรายขอ้ในแต่ละด้านพบว่า 

1.ด้านผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทนวดโฮมส
เตย์และบริการต่างๆ ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.04) มีคุณภาพได้มาตรฐาน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.87) มีความสะอาดและปลอดภัย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.87) 
รูปลักษณะเหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85) ฉลากแสดงข้อมูลที่
สำคัญครบถ้วน และชัดเจน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00) มีความแปลกใหม่(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82) ตราสินค้าต้องมีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.70) มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.96 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87) มีให้เลือกหลากหลายขนาดและรูปแบบ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.86) มีความสวยงาม และประณีต(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96) มีความเก่าแก่
โบราณ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71) มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93) 

2.ด้านราคา ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทนวดโฮมสเตย์และ
บริการต่างๆ ด้านราคาอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือรู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86) มีหลากหลายระดับราคาให้เลือก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.73) วิธีชำระเงินสะดวก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79) ป้ายราคาชัดเจน
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.97) ราคาที่จำหน่ายเหมาะสม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.95) 

3.ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า  ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทนวดโฮมสเตย์และบริการต่างๆ ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ สถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งขายที่ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.67) ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยเสริมให้สินค้าดูดีขึ้น(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73) 
บรรยากาศในร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนดี โล่งโปร่งสบาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00) หาซื้อ
ตามร้านค้าได้สะดวก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82) ตลาดสดเป็นแหล่งขายที่ดี(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76) ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าซื้อ เช่น ที่
จอดรถตะกร้าใส่สินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.10) หาซื้อทางออนไลน์ได้สะดวก(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81) การจัดสินค้าภายในร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.05) ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าสมัยใหม่เป็นแหล่งขายที่
ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73) ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนดำเนินการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.04) 
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4.ด้านการสื่อสารการตลาด ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภท
นวดโฮมสเตย์และบริการต่างๆ ด้านการสื่อสารการตลาดอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ 
พนักงานขายช่วยให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73) มีสื่อโฆษณา
หลากหลายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96) วิธีการจูงใจให้ลูกค้า
ตัดสินใจซื้อมีความแปลกใหม่(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.18) สื่อสารความเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชนทำให้ดูดีรู้สึกภาคภูมิใจในการบริโภค(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.07) สื่อโฆษณาที่ใช้ให้
ข่าวสารรวดเร็ว ไม่ล้าสมัย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.04) 

5.ด้านบริการ ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทนวดโฮมสเตย์
และบริการต่างๆ ด้านบริการอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือพนักงาน/ผู้ขายมีความซื่อสัตย์
ไว้ใจได้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82)พนักงาน/ผู้ขายมีความรู้ในสินค้าที่ขาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70)พนักงาน/ผู้ขายแต่งกายดี มีความสุภาพ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.68)พนักงาน/ผู้ขายคล่องแคล่วให้บริการรวดเร็ว(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.91)พนักงาน/ผู้ขายอัธยาศัยดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77) ระบบหรือขั้นตอนการสั่งซื้อ
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69) การดำเนินการมีความถูกต้องแม่นยำ
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73) การให้บริการเสริม เช่น ขนส่งบรรจุรวมห่อสินค้า (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82) 

6.ด้านองค์กร ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทนวดโฮมสเตย์
และบริการต่างๆ ด้านองค์กรอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือผู้ผลิตควรมีความเป็นปราชญ์
ชาวบ้าน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75)เครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิตมีความทันสมัย(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81)ผู้ผลิตที่เป็นผู้สูงอายุทำให้สินค้ามีความน่าสนใจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73) ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73) การเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทำให้น่าสนใจ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.92) 
 
สรุปผลการศึกษาการรับรู้และภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ ในจังหวัดสมุทรปราการ 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-40 ปี การศึกษาสูงสุดระดับอุดมศึกษา
ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,000-30,000 บาท พักอาศัยในจังหวัด
สมุทรปราการ ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนจากร้านค้าทั่วไป/ห้างสรรพสินค้าไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุของ
จังหวัดสมุทรปราการ แตเ่คยซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุของจังหวัดอ่ืน 

ผลการศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนใช้
วัตถุดิบหรือทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน รู้ว่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่เป็นกระบวนการทางความคิดรวมถึงการบริการ การดูแลการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เคยเห็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุของจังหวัดสมุทรปราการ ไม่แน่ใจ
ว่าเคยได้ยินคนชมผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุของจังหวัดสมุทรปราการว่าดี เคยได้รับการแนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์
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ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุของจังหวัดสมุทรปราการ และไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนตราใดท่ีผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นผู้ผลิต 

ผลการศึกษาภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ในจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามความ
สนใจซื้อของลูกค้าในผลิตภัณฑ์ชุมชน 6 ประเภท คือ 1.อาหาร 2.เครื่องดื่ม 3.ของใช้ ประดับ ตกแต่ง 4.ผ้าและเครื่องแต่ง
กาย 5.สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และ6.นวด โฮมสเตย์ และบริการต่างๆ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
สนใจผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารมากท่ีสุด รองลงมาของใช้ ประดับ ตกแต่ง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและ
เครื่องแต่งกาย และน้อยที่สุดคือนวด โฮมสเตย์ และบริการต่างๆ เมื่อวิเคราะห์หาภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์แยกตามความ
สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในแต่ละประเภท ที่ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านผลิตภัณฑ์ 2.ด้านราคา 3.ด้านสถานที่และ
ช่องทางการกระจายสินค้า 4.ด้านการสื่อสารการตลาด 5.ด้านบริการ 6.ด้านองค์กร พบว่า 

ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อแยกตามรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ด้านบริการ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านองค์กร ด้านราคา ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า ด้านการสื่อสารการตลาด เมื่อแยกตามราย
ข้อในแต่ละด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากคือ มีความสะอาดและปลอดภัยไม่
ทำลายสิ่งแวดล้อม และมีคุณภาพได้มาตรฐาน ด้านราคา ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมาก คือ รู้สึกคุ้มค่ากับ
ราคาที่จ่าย ป้ายราคาชัดเจน และวิธีชำระเงินสะดวก ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับ
แรกอยู่ในระดับมากคือ สถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งขายที่ดี การจัดสินค้าภายในร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าสมัยใหม่เป็นแหล่งขายที่ดี  ด้านการสื่อสารการตลาดค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
ลำดับแรกอยู่ในระดับมากคือ สื่อสารความเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนทำให้ดูดีรู้สึกภาคภูมิใจในการบริโภค พนักงานขายช่วยให้
ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า และมีสื่อโฆษณาหลากหลายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ด้านบริการ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ใน
ระดับมากคือ พนักงาน/ผู้ขายอัธยาศัยดี พนักงาน/ผู้ขายมีความรู้ในสินค้าที่ขาย และพนักงาน/ผู้ขายมีความซื่อสัตย์ไว้ใจ
ได้ ด้านองค์กร ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากคือ ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การเป็น
อุตสาหกรรมในครัวเรือนทำให้น่าสนใจ และผู้ผลิตควรมีความเป็นปราชญ์ชาวบ้าน 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่ม ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อแยกตามรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านองค์กร 
ด้านบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า ด้านการสื่อสารการตลาด เมื่อแยกตามรายข้อในแต่ละ
ด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากคือ รูปลักษณะเหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน ไม่
ทำลายสิ่งแวดล้อม และตราสินค้าต้องมีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ ด้านราคา ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากคือ ป้าย
ราคาชัดเจน รู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย และวิธีชำระเงินสะดวก ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า ค่าเฉลี่ยสูงสุด 
3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากคือ การจัดสินค้าภายในร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย สถานที่
ท่องเที่ยวเป็นแหล่งขายที่ดีและร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าซื้อ เช่น ที่จอดรถตะกร้าใส่
สินค้า ด้านการสื่อสารการตลาด ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากคือ วิธีการจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อมีความ
แปลกใหม่ พนักงานขายช่วยให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า และสื่อสารความเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนทำให้ดูดีรู้สึกภาคภูมิใจในการ
บริโภค ด้านบริการ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากคือ พนักงาน/ผู้ขายคล่องแคล่วให้บริการรวดเร็ว 
พนักงาน/ผู้ขายมีความรู้ในสินค้าที่ขาย และพนักงาน/ผู้ขายอัธยาศัยดี ด้านองค์กร ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับ
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มากคือ ผู้ผลิตควรมีความเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเครื่องมือ/อุปกรณ์
การผลิตมีความทันสมัย 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้ประดับ ตกแต่ง ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อแยกตามรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ด้านองค์กร ด้าน
ราคา ด้านบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า ด้านการสื่อสารการตลาด เมื่อแยกตามราย
ข้อในแต่ละด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากคือ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีเอกลักษณ์ที่
โดดเด่น และมีความสวยงาม และประณีต ด้านราคา ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากคือ ป้ายราคาชัดเจน วิธี
ชำระเงินสะดวก และราคาที่จำหน่ายเหมาะสม ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่
ในระดับมากคือ สถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งขายที่ดี ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยเสริมให้สินค้าดูดีขึ้น และการจัดสินค้า
ภายในร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้านการสื่อสารการตลาด ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ใน
ระดับมากคือ สื่อสารความเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนทำให้ดูดีรู้สึกภาคภูมิใจในการบริโภค พนักงานขายช่วยให้ข้อมูลสินค้ากับ
ลูกค้า และมีสื่อโฆษณาหลากหลายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ด้านบริการ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากคือ 
พนักงาน/ผู้ขายมีความรู้ในสินค้าที่ขาย พนักงาน/ผู้ขายอัธยาศัยดี และพนักงาน/ผู้ขายมีความซื่อสัตย์ไว้ใจได้ ด้านองค์กร 
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากคือ ผู้ผลิตควรมีความเป็นปราชญ์ชาวบ้าน การเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทำ
ให้น่าสนใจ และ ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อแยกตามรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ด้านองค์กร ด้าน
บริการ ด้านการสื่อสารการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า เมื่อแยกตามราย
ข้อในแต่ละด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากคือ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีเอกลักษณ์ที่
โดดเด่น และ มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) ด้านราคา ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ใน
ระดับมาก คือป้ายราคาชัดเจน วิธีชำระเงินสะดวก และ มีหลากหลายระดับราคาให้เลือก ด้านสถานที่และช่องทางการ
กระจายสินค้า ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมาก คือบรรยากาศในร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนดีโล่งโปร่งสบาย การ
จัดสินค้าภายในร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย และ สถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งขายที่ดี ด้านการ
สื่อสารการตลาด ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมาก คือวิธีการจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อมีความแปลกใหม่  
พนักงานขายช่วยให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า และ สื่อสารความเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนทำให้ดูดีรู้สึกภาคภูมิใจในการบริโภค 
ด้านบริการ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมาก คือพนักงาน/ผู้ขายมีความรู้ในสินค้าที่ขาย พนักงาน/ผู้ขาย
อัธยาศัยดี และพนักงาน/ผู้ขายคล่องแคล่วให้บริการรวดเร็ว ด้านองค์กร ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมาก คือ
ผู้ผลิตควรมีความเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ผลิตที่เป็นผู้สูงอายุทำให้สินค้ามีความน่าสนใจ และ ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช้อาหาร ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อแยกตามรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ด้านราคา ด้าน
องค์กร ด้านบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า ด้านการสื่อสารการตลาด เมื่อแยกตาม
รายข้อในแต่ละด้านพบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมาก คือมีความสะอาดและปลอดภัย ไม่
ทำลายสิ่งแวดล้อม และ มีคุณภาพได้มาตรฐาน ด้านราคา ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมาก คือป้ายราคา
ชัดเจน ราคาที่จำหน่ายเหมาะสม และรู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า ค่าเฉลี่ยสูงสุด 
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3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมาก คือการจัดสินค้าภายในร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  สถานที่
ท่องเที่ยวเป็นแหล่งขายที่ดี และร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยเสริมให้สินค้าดูดีขึ้น ด้านการสื่อสารการตลาด ค่าเฉลี่ยสูงสุด 
3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมาก คือพนักงานขายช่วยให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า สื่อสารความเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนทำให้ดูดีรู้สึก
ภาคภูมิใจในการบริโภค และ มีสื่อโฆษณาหลากหลายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ด้านบริการ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก
อยู่ในระดับมากคือ พนักงาน/ผู้ขายมีความรู้ในสินค้าที่ขายพนักงาน/ผู้ขายมีความซื่อสัตย์ ไว้ใจได้  และพนักงาน/ผู้ขาย
อัธยาศัยดี ด้านองค์กร ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมาก คือผู้ผลิตมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ผู้ผลิตควรมีความเป็นปราชญ์ชาวบ้าน และการเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทำให้น่าสนใจ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทนวดโฮมสเตย์และบริการต่างๆ  ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกตามรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ด้าน
บริการ ด้านองค์กร ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า ด้านการสื่อสารการตลาด เมื่อ
แยกตามรายข้อในแต่ละด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากคือ ไมท่ำลายสิ่งแวดล้อม มี
คุณภาพได้มาตรฐาน และ มีความสะอาดและปลอดภัย ด้านราคา ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมากคือ รู้สึก
คุ้มค่ากับราคาท่ีจ่าย มีหลากหลายระดับราคาให้เลือก และวิธีชำระเงินสะดวก ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า 
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมาก คือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งขายที่ดี  ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยเสริมให้
สินค้าดูดีขึ้น และบรรยากาศในร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนดี โล่งโปร่งสบายด้านการสื่อสารการตลาดค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับ
แรกอยู่ในระดับมาก คือพนักงานขายช่วยให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า มีสื่อโฆษณาหลากหลายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า และ 
วิธีการจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อมีความแปลกใหม่ ด้านบริการ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมาก คือพนักงาน/
ผู้ขายมีความซื่อสัตย์ไว้ใจได้ พนักงาน/ผู้ขายมีความรู้ในสินค้าที่ขาย และ พนักงาน/ผู้ขายแต่งกายดี มีความสุภาพ ด้าน
องค์กร ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมาก คือผู้ผลิตควรมีความเป็นปราชญ์ชาวบ้าน เครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิต
มีความทันสมัย และ ผู้ผลิตที่เป็นผู้สูงอายุทำให้สินค้ามีความน่าสนใจ 

เมื่อนำผลการศึกษาภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่พึงประสงค์ ของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทต่างๆ มาวิเคราะห์ 
พบว่า ลูกค้ามีความพึงประสงค์ระดับมากทุกๆ ด้าน แต่เมื่อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยของแต่ละด้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน
คือ ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและนวด โฮมสเตย์ และบริการต่างๆ  ลูกค้ามีความพึงประสงค์ภาพลักษณ์ด้านบริการ
มากที่สุด ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่ม ลูกค้ามีความพึงประสงค์ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด ผลิตภัณฑ์
ชุมชนประเภทของใช้ ประดับ ตกแต่ง และ ผ้า เครื่องแต่งกาย  ลูกค้ามีความพึงประสงค์ภาพลักษณ์ด้านองค์กรมากที่สุด 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  ลูกค้ามีความพึงประสงค์ภาพลักษณ์ด้านราคามากท่ีสุด ส่วนภาพลักษณ์
ที่พึงประสงค์ด้านการสื่อสารการตลาดนั้น ลูกค้ามีความพึงประสงค์เป็นลำดับท้ายสุด เหมือนกันคือ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ประดับ ตกแต่ง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และนวด โฮมสเตย์ และบริการต่างๆ และด้าน
สถานที่และช่องทางการกระจายสินค้าลูกค้ามีความพึงประสงค์เป็นลำดับท้ายสุดในผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้า เครื่อง
แต่งกาย 

 
3. เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุ ใน

จังหวัดสมุทรปราการ 
การศึกษาสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่เก่ียวข้องต่อการพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุ

ในจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการศึกษาด้วยวิธีดังนี้ 
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1. ศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. ศึกษาจากสรุปผลการสำรวจการรับรู้และภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ 
3. ศึกษาจากสรุปผลการสำรวจความสามารถ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ 
4. สัมภาษณ์บุคคลต่างๆที่มีประสบการณ์ดูแลผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่

ประสบความสำเร็จจากผลิตภัณฑ์ชุมชน 6 ประเภท นักพัฒนาชุมชนอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการฝ่าย
ดูแลวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดและอำเภอ และหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นโดย
แบ่งผลการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ส่วนของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ จำนวน 8 ราย 2) ส่วนของ
หน่วยงานที่ดูแลผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 14 ราย รวมทั้งหมด 22 ราย โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

ผลการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่ม
ผู้สูงอายุมีรายละเอียดดังนี้ 

สิ่งแวดล้อมจุลภาค 
1. ภายในองค์กรของธุรกิจ 
จากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผลิตภัณฑ์ชุมชนผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมผลิตภัณฑ์

ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุมีการรวมตัวกันระหว่างผู้สูงอายุเพ่ือแปรรูปทรัพยากรจากชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือจำหน่าย 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฝีมือในการผลิต โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น วัตถุดิบ
ส่วนใหญ่หาได้ในหมู่บ้าน/ชุมชน และผู้ผลิตให้ความใส่ใจในการผลิต การผลิตมีความละเอียด ประณีต ผลิตภัณฑ์มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการผสมผสานของขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวิถีชีวิตของชาวบ้าน แต่ไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการผลิต ทำให้ผลิตได้ช้าและยังไม่มีมาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ไม่สวย ไม่ทันสมัย จัดจำหน่ายรูปแบบเดิมๆ คื อ วางขาย
ทั่วไปและออกร้านจำหน่ายกับภาครัฐ ขาดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทำให้สินค้าไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก และการดำเนินงาน
ขาดทายาทสานต่อ กำหนดราคาตามความความเคยชิน ไม่ได้รวมค่าแรงของตนเอง ไม่ได้กำหนดราคาเชิงธุรกิจ และราคา
ขึ้นลงตามต้นทุนวัตถุดิบ จัดจำหน่ายไม่กว้างขวาง โดยมากขายที่บ้านหรือในชุมชนบริเวณใกล้เคียง เพราะสภาพร่างกาย
และสุขภาพของผู้สูงอายุไม่เอ้ืออำนวย มีผู้ที่ขายทางออนไลน์ Facebook และ Line บ้างแต่น้อย ด้านการสื่อสาร
การตลาด ใช้การสื่อสารแบบปากต่อปากมากกว่าการโฆษณาผ่านสื่อมวลชน เพราะไม่มี ความรู้ด้านการสื่อสารการตาด
โดยใช้เทคโนโลยี แต่ได้รับการช่วยเหลือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านหน่วยงานของรัฐ ลักษณะเด่นของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ
จะมีภูมิปัญญาเก่าแก่ มีเคล็ดลับในการผลิตสินค้าที่ได้มาจากการสะสมประสบการณ์ในการผลิตมานาน มีความเชี่ยวชาญ 
อดทนและตั้งใจที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีความรัก ความชื่นชอบ และความกล้าแสดงออกในการถ่ายทอดความรู้ 
การขายผลิตภัณฑ์จะเป็นเชิงขายเพ่ือยังชีพ ไม่มีความรู้ประกอบธุรกิจที่มุ่งหวังผลกำไรมากนัก ขาดความรู้ในการบริหาร
ต้นทุน ไม่คิดค่าแรงของตนเอง ขาดการประชาสัมพันธ์และคิดว่าไม่มีความจำเป็น ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่อง
รูปแบบและคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามช่องทางที่ตนเองถนัด ขาดทุนทรัพย์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่จะไม่พร้อมในการลงทุนของตัวเอง แต่จะเป็นการรวมกลุ่มระดมทุนกันซึ่งมีจำนวนไม่มาก และไม่เน้น
การลงทุนเพ่ือขยายกิจการ แต่จะเน้นการผลิตที่ต่อเนื่อง สภาพคล่องทางการเงินไม่ดีเท่าที่ควร บางส่วนได้รับการ
สนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ แต่ส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนเป็นบรรจุภัณฑ์  ในด้านการบริหารคน มีการกำหนดงาน
และหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจน มีการบริหารคน/สมาชิกในกลุ่มได้ดีมาก แต่ขาดการวางแผนธุรกิจ ทำงานยังไม่เป็น
ระบบ ไม่มีมาตรฐานการทำงาน แต่มีความสามารถเรื่องการมอบงานให้ตรงตามความสามารถและความถนัดของคน 
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จากการศึกษาความสามารถ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุโดยการสำรวจ พบว่า ในด้าน
ความพร้อมของตนเอง ผู้สูงอายุมีพลังที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีความพร้อมที่จะทำงานหนักและไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค แต่ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความพร้อมทางการเงิน มีเงิน/
สินทรัพย์ที่พร้อมจะลงทุนหรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจ และความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดี  แต่ความสามารถ
วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ในระดับปานกลาง และมีความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจอยู่ใน
ระดับน้อย ด้านความพร้อมทางการตลาด มีความรู้ในการผลิตสินค้าและมีความรู้แหล่งในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิต แต่ความสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่งขัน และความสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนิน
ธุรกิจอยู่ในระดับปานกลาง ความพร้อมการบริหารจัดการมีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเริ่มธุรกิจและ
ความสามารถวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ แต่ความรู้ในการประเมินผลการประกอบการอยู่ในระดับปาน
กลาง 

เมื่อศึกษาแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร ผู้สูงอายุมีความพร้อมของตนเองอยู่ใน
ระดับมากที่สุดคือความมีพลังที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วและความพร้อมที่จะทำงานหนักและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ส่วนความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน์ อยู่ในระดับปานกลางด้านความพร้อมทางการเงิน มีเงิน/สินทรัพย์
ที่พร้อมจะลงทุนหรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจและความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดีอยู่ในระดับมาก ส่วนความสามารถ
วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนได้อยู่ในระดับปานกลางและความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจอยู่ใน
ระดับน้อย ด้านความพร้อมทางการตลาดมีความรู้ในการผลิตสินค้าและความรู้แหล่งในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความสามารถวิเคราะห์แยกความแตกต่างของลูกค้าได้ และความสามารถวิเคราะห์ศักยภาพ
ของคู่แข่งขันอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ มีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเริ่มธุรกิจ
และ ความสามารถวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับมากส่วนความรู้ในการประเมินผลการ
ประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง  

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่ม ผู้สูงอายุมีความพร้อมของตนเองอยู่ในระดับมากที่สุดคือความมีพลังที่จะลุก
ขึ้นสู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และความยืดหยุ่นและมีทักษะในการแก้ปัญหา ส่วนความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทาง
ออนไลน์อยู่ในระดับน้อย ด้านความพร้อมทางการเงิน มีเงิน/สินทรัพย์ที่พร้อมจะลงทุนหรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจ และ
ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดีอยู่ในระดับมาก ส่วนความสามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนได้และ
ความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความพร้อมทางการตลาด มีความรู้ในการผลิต
สินค้าและความรู้แหล่งในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความสามารถวิเคราะห์แยกความ
แตกต่างของลูกค้าได้ และความสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่งขันอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความพร้อมการบริหาร
จัดการมีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเริ่มธุรกิจอยู่ในระดับมากที่สุด ความสามารถวางแผนการทำงานให้ประสบ
ความสำเร็จอยู่ในระดับมาก ส่วนความรู้ในการประเมินผลการประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้ ประดับ ตกแต่ง ผู้สูงอายุมีความพร้อมของตนเองอยู่ในระดับมากที่สุดคือ
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ และความพร้อมที่จะทำงานหนักและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคส่วนความรู้ในการ
ใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความพร้อมทางการเงินมีเงิน/สินทรัพย์ที่พร้อมจะลงทุน
หรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดี และความสามารถระดมเงินทุนจากการรวมกลุ่มชุมชน
อยู่ในระดับมาก ส่วนความสามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนได้และความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนิน
ธุรกิจ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความพร้อมทางการตลาด มีความรู้ในการผลิตสินค้า และความรู้แหล่งในการจัดหา
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วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความสามารถวิเคราะห์แยกความแตกต่างของลูกค้าได้ความสามารถ
วิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่งขันอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ มีความรู้เกี่ยวกับการ
เตรียมพร้อมในการเริ่มธุรกิจ และความสามารถวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับมาก ส่วนความรู้ใน
การประเมินผลการประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง  

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้สูงอายุมีความพร้อมของตนเองอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือความรู้
ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ และความพร้อมที่จะทำงานหนักและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ส่วนความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความพร้อมทางการเงินมีเงิน/สินทรัพย์ที่พร้อมจะลงทุนหรือ
ใช้จ่ายในการทำธุรกิจ และความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดีอยู่ในระดับมาก ส่วนความสามารถวิเคราะห์
ผลตอบแทนจากการลงทุนได้และความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความพร้อม
ทางการตลาดมีความรู้ในการผลิตสินค้าและความรู้แหล่งในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วน
ความสามารถวิเคราะห์แยกความแตกต่างของลูกค้าได้และความสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่งขันอยู่ในระดับปาน
กลาง ด้านความพร้อมการบริหารจัดการมีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเริ่มธุรกิจ และความสามารถวางแผนการ
ทำงานให้ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความรู้ในการประเมินผลการประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง  

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้สูงอายุมีความพร้อมของตนเองอยู่ใน
ระดับมากที่สุดคือความมีพลังที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ ส่วน
ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความพร้อมทางการเงินมีเงิน/สินทรัพย์ที่
พร้อมจะลงทุนหรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจ และความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดีอยู่ในระดับมาก ส่วนความสามารถ
วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนได้ และความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
ความพร้อมทางการตลาดมีความรู้ในการผลิตสินค้าและความรู้แหล่งในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ส่วนความสามารถวิเคราะห์แยกความแตกต่างของลูกค้าได้ และความสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่งขันอยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้านความพร้อมการบริหารจัดการมีความสามารถวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จและความรู้
เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเริ่มธุรกิจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความรู้ในการประเมินผลการประกอบการอยู่ในระดับ
ปานกลาง  

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทนวดโฮมสเตย์และบริการต่างๆ ผู้สูงอายุมีความพร้อมของตนเองมีอยู่ในระดับมากที่สุด
คือความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ และความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ส่วนความรู้ในการ
ใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความพร้อมทางการเงิน มีเงิน/สินทรัพย์ที่พร้อมจะลงทุน
หรือใช้จ่ายในการทำธุรกิจและความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่ดีอยู่ในระดับมาก ส่วนความสามารถวิเคราะห์
ผลตอบแทนจากการลงทุนได้ มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง และความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับ
น้อย ด้านความพร้อมทางการตลาด มีความรู้ในการผลิตสินค้าและความรู้แหล่งในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดคือ ส่วนความสามารถวิเคราะห์แยกความแตกต่างของลูกค้าได้ และความสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของคู่
แข่งขันอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความพร้อมการบริหารจัดการ มีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเริ่มธุรกิจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และความสามารถวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับมาก ส่วนความรู้ในการประเมินผล
การประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง  

การศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุบางส่วนด้านเงินทุนมีปัญหาและ
อุปสรรคในเรื่องมีเงินลงทุนน้อยมากที่สุด รองลงมาขาดความรู้ในกฏหมายทางการเงิน ขาดความรู้ในการบริหารเงิน และ
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ขาดหลักประกันเพ่ือใช้ในการกู้เงิน ด้านการตลาดมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการเก็บรักษาสินค้ามากที่สุด รองลงมา
สร้างสรรค์สินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่งการขนย้ายสินค้าในช่องทางการขาย การจัดหาสิ่งจูงใจเพ่ือให้ลูกค้าซื้อ การจัดและ
ตกแต่งร้านค้า และกำหนดราคาที่เหมาะสม ด้านบริหารจัดการมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องขาดความรู้ในการบริหารงาน
มากที่สุดรองลงมา ขาดเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงาน การจัดหาบุคลากรที่ มีความสามารถมาช่วยงาน และ
ครอบครัวไม่สนับสนุน ด้านการผลิตมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมากที่สุด 
รองลงมา ควบคุมต้นทุนการผลิตไม่ได้แน่นอนการจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิต และต้นทุนการผลิตสูง 

เมื่อศึกษาแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร พบว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาและอุปสรรคใน
ด้านเงินทุนในเรื่องเงินลงทุนน้อย มากที่สุด รองลงมา ขาดความรู้ในกฏหมายทางการเงิน ขาดความรู้ในการบริหารเงิน 
และขาดหลักประกันเพ่ือใช้ในการกู้เงิน ด้านการตลาด มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการเก็บรักษาสินค้ามากที่สุด
รองลงมาสร้างสรรค์สินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่ง การขนย้ายสินค้าในช่องทางการขาย การจัดและตกแต่งร้านค้า การจัดหา
สิ่งจูงใจเพ่ือให้ลูกค้าซื้อและการจัดและตกแต่งร้านค้า ด้านบริหารจัดการ มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องขาดความรู้ในการ
บริหารงานมากที่สุด รองลงมา ขาดเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงาน การจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถมาช่วยงาน 
และครอบครัวไม่สนับสนุน ด้านการผลิตมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องควบคุมต้นทุนการผลิตไม่ได้แน่นอนมากที่สุด
รองลงมา การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน การจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิต และต้นทุนการผลิตสูง  

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่ม ผู้สูงอายุมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเงินลงทุนน้อยขาดความรู้ในการบริหาร
เงิน ขาดความรู้ในกฎหมายทางการเงิน และขาดหลักประกันเพ่ือใช้ในการกู้เงิน ด้านการตลาดมีปัญหาและอุปสรรคใน
เรื่องการเก็บรักษาสินค้ามากที่สุด รองลงมา สร้างสรรค์สินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่ง ด้านบริหารจัดการ มีปัญหาและ
อุปสรรคในเรื่องขาดความรู้ในการบริหารงาน ด้านการผลิตมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้ประดับ ตกแต่ง ผู้สูงอายุมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเงินลงทุนน้อยเท่ากันกับ
ขาดความรู้ในการบริหารการเงินมากท่ีสุด รองลงมาขาดความรู้ในกฏหมายทางการเงิน และขาดหลักประกันเพ่ือใช้ในการ
กู้เงิน ด้านการตลาดมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องสร้างสรรค์สินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่งมากที่สุด รองลงมาการเก็บรักษา
สินค้าเท่ากันการขนย้ายสินค้าในช่องทางการขาย การจัดหาสิ่งจูงใจเพ่ือให้ลูกค้าซื้อและกำหนดราคาที่เหมาะสม ด้าน
บริหารจัดการมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องขาดความรู้ในการบริหารงานมากที่สุดรองลงมา ขาดเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ดำเนินงานเท่ากันการจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถมาช่วยงาน ด้านการผลิตมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการผลิต
สินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมากที่สุด รองลงมา ควบคุมต้นทุนการผลิตไม่ได้แน่นอน เท่ากันการจัดหาเครื่องมือ/
อุปกรณ์การผลิตและต้นทุนการผลิตสูง  

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้สูงอายุมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเงินลงทุนน้อยมากที่สุด 
รองลงมาขาดความรู้ในกฏหมายทางการเงิน และขาดหลักประกันเพ่ือใช้ในการกู้เงิน ด้านการตลาด มีปัญหาและอุปสรรค
ในเรื่องสร้างสรรค์สินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่งมากที่สุดและการจัดหาสิ่งจูงใจเพ่ือให้ลูกค้าซื้อ ด้านบริหารจัดการ มีปัญหา
และอุปสรรคในเรื่องขาดความรู้ในการบริหารงานมากที่สุด รองลงมาขาดเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงานเท่ากันกับ
การจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถมาช่วยงาน ด้านการผลิตมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานเท่ากันกับการจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิตมากที่สุด รองลงมา ควบคุมต้นทุนการผลิตไม่ได้แน่นอน 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้สูงอายุมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องขาดความรู้ในกฏหมาย
ทางการเงินมากที่สุด รองลงมาขาดความรู้ในการบริหารเงิน ขาดหลักประกันเพ่ือใช้ในการกู้เงิน และเงินลงทุนน้อย ด้าน
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การตลาดมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการเก็บรักษาสินค้ามากที่สุด รองลงมา การขนย้ายสินค้าในช่องทางการขาย การ
จัดหาสิ่งจูงใจเพ่ือให้ลูกค้าซื้อ และสร้างสรรค์สินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่ง ด้านบริหารจัดการ มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่อง
ขาดเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงานมากที่สุด รองลงมาขาดความรู้ในการบริหารงาน ด้านการผลิตมีปัญหาและ
อุปสรรคในเรื่องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมากที่สุด รองลงมา ควบคุมต้นทุนการผลิตไม่ได้แน่นอนและการ
จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิต  

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทนวดโฮมสเตย์ และบริการต่างๆ ผู้สูงอายุมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเงินลงทุนน้อย
มากที่สุด รองลงมา ขาดความรู้ในการบริหารเงิน ด้านการตลาด มีปัญหาและอุปสรรคเท่ากันในเรื่องสร้างสรรค์สินค้าให้
แตกต่างจากคู่แข่งและกำหนดราคาท่ีเหมาะสม การจัดหาสิ่งจูงใจเพ่ือให้ลูกค้าซื้อ ด้านบริหารจัดการมีปัญหาและอุปสรรค
ในเรื่องขาดความรู้ในการบริหารงาน ด้านการผลิตมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

2. ผู้จำหน่ายทรัพยากรการผลิต 
จากผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประสบความสำเร็จและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

พบว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร มีผู้จำหน่ายทรัพยากรการผลิตอยู่ทั่วไป  โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิต แต่
บางช่วงมีปัญหาขาดแคลนเพราะวัตถุดิบบางชนิดมีเฉพาะในฤดูกาลและคู่แข่งมีเพ่ิมขึ้น ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่ม
มีผู้จำหน่ายในประเทศไทยที่จำหน่ายทรัพยากรการผลิตที่มีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ แต่ปัญหาคือมี
การปรับขึ้นราคา นอกจากนี้ผู้ประกอบการมีการรวมกลุ่มปลูกทรัพยากรการผลิตเอง ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้ 
ประดับ ตกแต่งและนวด โฮมสเตย์ และบริการต่างๆ สามารถหาผู้จำหน่ายทรัพยากรการผลิตได้ภายในชุมชน และปลูกได้
เอง 

3. คนกลางทางการตลาด 
จากการศึกษาข้อมูลในเว็ปไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(2563) กล่าวว่า ปัจจุบันมีช่องทางการจำหน่าย 2 

ประเภทใหญ่ๆ คือ 1. ช่องทางการจำหน่ายทางตรง คือ ผู้ผลิตขายสินค้าไปยังผู้ใช้หรือผู้บริโภคด้วยตนเอง และ 2. ช่อง
ทางการจำหน่ายทางอ้อม คือผู้ผลิตขายสินค้าผ่านตัวกลาง ตัวแทนจำหน่าย ร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกเพ่ือจำหน่ายไปยัง
ผู้ใช้หรือผู้บริโภค ช่องทางทั้ง 2 ประเภทนี้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆ ได้ดังนี้ 

3.1 ช่องทางจำหน่ายทางตรง มีช่องทางขายดังนี้ 
   1) ขายผ่านหน้าร้านแบบไม่เคลื่อนที่ เป็นการขายผ่านหน้าร้าน สาขาทั้งเป็นร้านค้าของตนเองหรือ

เช่าหน้าร้านตามห้างสรรพสินค้า Modern trade เช่าพ้ืนที่ขายในปั้มน้ำมัน ขายออกบูทตามงานแสดงสินค้า เช่าพ้ืนที่ใน
อาคารสำนักงาน เป็นต้น 

   2) ขายผ่านหน้าร้านที่เคลื่อนที่ไปมา เช่น ขายผลไม้ในรถบรรทุกที่ย้ายไปขายตามสถานที่ต่างๆ ได้
ตามความต้องการ เปิดท้ายขายของตามตลาดนัดต่างๆ หาบเร่ แผงลอย เป็นการขายแบบอิสระ เปลี่ยนเส้นทางขายบ้าง 
เปลี่ยนสินค้าขายบ้าง สินค้าท่ีขายอาจเป็นสินค้าตามฤดูกาลหรือเป็นสินค้าที่ผู้ขายไปหาซื้อได้มาในช่วงเวลานั้นๆ 

   3) ขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์  การขายลักษณะ E-commerce นี้จะขายผ่านหน้า
โฮมเพจของตนเอง โดยมีตะกร้าให้ซื้อและมีการโอนเงินก่อนซื้อ ซึ่งมีบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งเพ่ิมช่องทางการขายทาง
อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก เช่น 7-11 ขายโดยให้ลูกค้าเลือกซื้อใน 7-Catalogue สำหรับการขายผ่าน Social media 
เป็นการขายที่นิยมกันในกลุ่มคนที่ยังทำงานประจำและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และกลุ่มอาชีพอิสระที่ต้องการขาย
สินค้าเป็นอาชีพเสริม การขายประเภทนี้จะขายผ่านFacebook Intragram Line 
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4) ขายผ่านสื่อการขายที่เป็นอุปกรณ์ทันสมัย เช่น ขายผ่านโทรศัพท์มือถือ ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ผ่านตู้
หยอดเหรียญต่างๆเช่น น้ำอัดลม กาแฟ เกมส์ เครื่องกดน้ำดื่ม เครื่องซักผ้า ฯลฯ การขายผ่านเครื่องใช้เหล่านี้ทำให้
ประหยัดเรื่องแรงงานคนทำให้ต้นทุนการขายต่ำไปด้วย 

5) ขายผ่านพนักงานขาย เป็นวิธีที่ใช้กันมานาน ที่สามารถอธิบายรายละเอียดของสินค้าให้ลูกค้าได้รับรู้
และเข้าใจได้ด ี

3.2 ช่องทางการจำหน่ายโดยอ้อมมีช่องทางการขายดังนี้ 
1) ขายผ่านตัวแทนจำหน่าย  สินค้าบางประเภทจำเป็นต้องมีตัวแทนจำหน่ายหากผู้ผลิตไม่เชี่ยวชาญใน

การตลาดแต่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตมากกว่า การขายผ่านตัวแทนยังเหมาะกับการขายสินค้าท่ีเป็นบริการอีกด้วย 
2) ขายผ่านคนกลางทั้งผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าปลีก สำหรับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคมักจะใช้วิธีการขาย

ผ่านผู้ค้าส่งตามอำเภอและจังหวัดต่างๆ เพ่ือกระจายสินค้า สำหรับผู้ผลิตรายเล็กก็อาจขายผ่านผู้ค้าปลีกที่ขายตรงให้กับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได ้

3) ขายผ่านระบบแฟรนไชส์ ผู้ผลิตที่มีการขายแฟรนไชส์ให้กับบุคคลภายนอกสามารถใช้วิธีการขาย
ผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายหรือแฟรนไชส์ของตนเองได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการจัดจำหน่ายได้ 

สำหรับการดำเนินงานส่งเสริมด้านการตลาด เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น กรรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการส่งเสริมทั้งรูปแบบการตลาด offline เช่น การ
ดำเนินงานศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่าย OTOP ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ การจัดแสดงและจำหน่ายในลักษณะงาน 
event และรูปแบบการตลาด Online โดยมอบให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินงานส่งเสริมด้านการตลาด แบ่งออกเป็น 3 
ระดับคือ(สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน, 2563) 

1) การตลาดระดับชุมชน ดำเนินงานเกี่ยวกับ 
1.1) ศูนย์แสดงและจำหน่าย OTOP เพ่ือเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าโอทอป  
1.2) ตลาดประชารัฐ เพ่ือส่งเสริมให้มีพ้ืนที่การตลาดใหม่ เพ่ิมพ้ืนที่ขายมากข้ึน และช่วยเหลือผู้ที่

ไม่มีพ้ืนที่ขาย 
1.3) ฐานข้อมู ล  OTOP TO THE TOWN เพ่ื อ เผยแพร่ภู มิ ปัญ ญ าท้องถิ่น  สนับสนุน ให้

ผู้ประกอบการ OTOP ได้เกิดการเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่าย 
2) การตลาดระดับภูมิภาค ดำเนินงานเกี่ยวกับ จัดงาน OTOP ภูมิภาค เพ่ือสืบสานการใช้ทรัพยากร

และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒฯสินค้า เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นแหล่งจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนผู้ประกอบการได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด 

3) การตลาดระดับประเทศ ดำเนินงานเกี่ยวกับ จัดงาน OTOP Midyear เพ่ือจัดแสดงและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ เพ่ิมช่องทางการตลาด เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และ เตรียมความพร้อม
ให้ผู้ประกอบการมีความรู้ เข้าใจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

4. คู่แข่งขัน 
จากผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประสบความสำเร็จและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

พบว่า คู่แข่งขันผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีรูปแบบการผลิตที่ทันสมัย มีเงินลงทุนสูง สามารถนำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตได้เป็นอย่างดี  ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความเป็นมาตรฐาน มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่
หลากหลายและสามารถกระจายผลิตภัณฑ์ได้ในวงกว้างครอบคลุมตลาดเป้าหมายมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบการแข่งขัน
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ระหว่างผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความโดดเด่นในการนำวัตถุดิบจาก
ชุมชนมาใช้ในการผลิต แต่ผลิตได้จำนวนน้อย รูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่โดดเด่น ไม่มีความหลากหลายเท่าผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
เชิงอุตสาหกรรม และราคาผลิตภัณฑ์ชุมชนลูกค้าจะรู้สึกว่าแพงกว่าเพราะยังขาดมาตรฐานในรูปลักษณะผลิตภัณฑ์ ส่วนคู่
แข่งขันระหว่างผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยกันเอง มีความสามารถ ปัญหาและอุปสรรคคล้ายๆ กัน 

5. ลูกค้า 
จากการสำรวจลูกค้าพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-40 ปี การศึกษาสูงสุด ระดับ อุดมศึกษา ประกอบ

อาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท พักอาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ 
ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนจากร้านค้าทั่วไป/ห้างสรรพสินค้า  ไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุของจังหวัด
สมุทรปราการ แตเ่คยซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุของจังหวัดอ่ืน รับรู้ว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน รู้ว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ได้
หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว  แต่เป็นกระบวนการทางความคิดรวมถึงการบริการ การดูแลการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เคยเห็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุของจังหวัดสมุทรปราการ ไม่แน่ใจว่า
เคยได้ยินคนชมผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุของจังหวัดสมุทรปราการว่าดี เคยได้รับการแนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์
ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุของจังหวัดสมุทรปราการ และไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนตราใดท่ีผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นผู้ผลิต 

จากการศึกษาภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่สนใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารมากที่สุด รองลงมาของใช้ ประดับ ตกแต่งสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเครื่องดื่มผ้าและเครื่อง
แต่งกายและน้อยที่สุดคือนวด โฮมสเตย์ และบริการต่างๆ เมื่อนำกลุ่มลูกค้าแยกตามความสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในแต่
ละประเภทมาวิเคราะห์หาภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านผลิตภัณฑ์2.ด้านราคา3. ด้าน
สถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า 4. ด้านการสื่อสารการตลาด5.ด้านบริการ6.ด้านองค์กร ผลการวิเคราะห์พบว่า 

ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อยคือ 
ด้านบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านองค์กร ด้านราคา ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า ด้านการสื่อสารการตลาด 
ในด้านผลิตภัณฑ์มีความพึงประสงค์สูงที่สุด คือ มีความสะอาดและปลอดภัยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และมีคุณภาพได้
มาตรฐาน ด้านราคา รู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายป้ายราคาชัดเจน และวิธีชำระเงินสะดวก ด้านสถานที่และช่องทางการ
กระจายสินค้า ประสงค์ให้จำหน่ายในสถานที่ท่องเที่ยวและห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าสมัยใหม่ มีการจัดสินค้าภายในร้าน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นแหล่งขายที่ดี ด้านการสื่อสารการตลาด คือสื่อสารความ
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนทำให้ดูดีรู้สึกภาคภูมิใจในการบริโภค พนักงานขายช่วยให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า และมีสื่อโฆษณา
หลากหลายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ด้านบริการ คือพนักงาน/ผู้ขายอัธยาศัยดีพนักงาน/ผู้ขายมีความรู้ในสินค้าที่ขาย
และพนักงาน/ผู้ขายมีความซื่อสัตย์ไว้ใจได้ด้านองค์กรค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมาก คือผู้ผลิตมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมการเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทำให้น่าสนใจและผู้ผลิตควรมีความเป็นปราชญ์
ชาวบ้าน 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่มที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อยคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านองค์กร ด้านบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้าด้านการสื่อสารการตลาด ใน
ด้านผลิตภัณฑ์มีความพึงประสงค์สูงที่สุด รูปลักษณะเหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และตราสินค้า
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ต้องมีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ ด้านราคา มีป้ายราคาชัดเจน รู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย และวิธีชำระเงินสะดวก ด้านสถานที่และ
ช่องทางการกระจายสินค้า มีการจัดสินค้าภายในร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความประสงค์
ซื้อตามสถานที่ท่องเที่ยวและร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าซื้อ เช่น ที่จอดรถตะกร้าใส่สินค้า 
ด้านการสื่อสารการตลาด มีวิธีการจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อมีความแปลกใหม่ พนักงานขายช่วยให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า 
และสื่อสารความเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนทำให้ดูดี มีความรู้สึกภาคภูมิใจในการบริโภค ด้านบริการพนักงาน/ผู้ขายมีความ
คล่องแคล่ว ให้บริการรวดเร็ว พนักงาน/ผู้ขายมีความรู้ในสินค้าที่ขาย และพนักงาน/ผู้ขายอัธยาศัยดี ด้านองค์กร ผู้ผลิต
ควรมีความเป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้ผลิต มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิตมีความ
ทันสมัย 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้ประดับ ตกแต่ง มีภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงลำดับ
มากไปน้อยคือ ด้านองค์กร ด้านราคา ด้านบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า ด้านการ
สื่อสารการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์มีความพึงประสงค์อยู่ในระดับมากคือ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มี
ความสวยงาม และประณีต ด้านราคา มีป้ายราคาชัดเจน วิธีชำระเงินสะดวก และราคาที่จำหน่ายเหมาะสม ด้านสถานที่
และช่องทางการกระจายสินค้า มีความพึงประสงค์ซื้อตามสถานที่ท่องเที่ยวและร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยเสริมให้สินค้า
ดูดีขึ้น มีการจัดสินค้าภายในร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้านการสื่อสารการตลาด มีการ
สื่อสารความเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนทำให้ดูดีรู้สึกภาคภูมิใจในการบริโภค พนักงานขายช่วยให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า และ มี
สื่อโฆษณาหลากหลายที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับสินค้า ด้านบริการ พนักงาน/ผู้ขายมีความรู้ในสินค้าที่ขายพนักงาน/ผู้ขาย
อัธยาศัยดี และพนักงาน/ผู้ขายมีความซื่อสัตย์ไว้ใจได้  ด้านองค์กร ผู้ผลิตควรมีความเป็นปราชญ์ชาวบ้าน การเป็น
อุตสาหกรรมในครัวเรือนทำให้น่าสนใจ และ ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย มีภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงลำดับ
จากมากไปน้อยคือ ด้านองค์กร ด้านบริการ ด้านการสื่อสารการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และช่องทาง
การกระจายสินค้า ในด้านผลิตภัณฑ์ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกอยู่ในระดับมาก คือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีเอกลักษณ์ที่
โดดเด่น และมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) ด้านราคา มีป้ายราคาชัดเจน วิธีชำระเงิน
สะดวก และ มีหลากหลายระดับราคาให้เลือก ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า มีบรรยากาศในร้านค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนดีโล่งโปร่งสบายการจัดสินค้าภายในร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความพึง
ประสงค์ซื้อตามสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการสื่อสารการตลาด มีวิธีการจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ มีความแปลกใหม่พนักงาน
ขายช่วยให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า และสื่อสารความเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนทำให้ดูดีรู้สึกภาคภูมิใจในการบริโภค ด้านบริการ 
พนักงาน/ผู้ขายมีความรู้ในสินค้าที่ขายพนักงาน/ผู้ขายอัธยาศัยดี  และพนักงาน/ผู้ขายคล่องแคล่วให้บริการรวดเร็ว ด้าน
องค์กร ผู้ผลิตควรมีความเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ผลิตที่เป็นผู้สูงอายุทำให้สินค้ามีความน่าสนใจ และ ผู้ผลิตมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช้อาหาร มีภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงลำดับ
จากมากไปน้อยคือ ด้านราคา ด้านองค์กร ด้านบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า ด้าน
การสื่อสารการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ มีความสะอาดและปลอดภัยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และ มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ด้านราคา มีป้ายราคาชัดเจน ราคาที่จำหน่ายเหมาะสม และรู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย ด้านสถานที่และช่องทางการ
กระจายสินค้า มีการจัดสินค้าภายในร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความพึงประสงค์ซื้อตาม
สถานที่ท่องเที่ยว และร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยเสริมให้สินค้าดูดีขึ้น ด้านการสื่อสารการตลาด มีพนักงานขายช่วยให้
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ข้อมูลสินค้ากับลูกค้าสื่อสารความเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนทำให้ดูดีรู้สึกภาคภูมิใจในการบริโภค และ มีสื่อโฆษณาหลากหลาย
ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ด้านบริการ พนักงาน/ผู้ขายมีความรู้ในสินค้าที่ขาย พนักงาน/ผู้ขายมีความซื่อสัตย์ ไว้ใจได้ 
และพนักงาน/ผู้ขายอัธยาศัยดี ด้านองค์กร ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผู้ผลิตควรมีความเป็นปราชญ์
ชาวบ้าน และการเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทำให้น่าสนใจ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทนวดโฮมสเตย์และบริการต่างๆ มีภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน
เรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ด้านบริการ ด้านองค์กร ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่และช่องทางการกระจาย
สินค้า ด้านการสื่อสารการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความ
สะอาดและปลอดภัย ด้านราคา รู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย มีหลากหลายระดับราคาให้เลือก และวิธีชำระเงินสะดวก ด้าน
สถานที่และช่องทางการกระจายสินค้า มีความพึงประสงค์ซื้อตามสถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยเสริมให้
สินค้าดูดีขึ้น และบรรยากาศในร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนดี โล่งโปร่งสบาย ด้านการสื่อสารการตลาด พนักงานขายช่วยให้
ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า มีสื่อโฆษณาหลากหลายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า และวิธีการจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อมีความแปลก
ใหม่ ด้านบริการ พนักงาน/ผู้ขายมีความซื่อสัตย์ไว้ใจได้พนักงาน/ผู้ขายมีความรู้ในสินค้าที่ขาย และ พนักงาน/ผู้ขายแต่ง
กายดี มีความสุภาพ ด้านองค์กร ผู้ผลิตควรมีความเป็นปราชญ์ชาวบ้านเครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิตมีความทันสมัย และ 
ผู้ผลิตที่เป็นผู้สูงอายุทำให้สินค้ามีความน่าสนใจ 

6. สาธารณชน 
จากการศึกษาเอกสารทางเว็ปไซต์ กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐาน

รากให้มีความมั่นคง โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เชื่อมโยงไปสู่การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน (muangkamphaeng, 2561) และเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 มีการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ติดปีก 4.0 ประกอบด้วย กรมท่า
อากาศยาน  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สายการบินไทยสมายล์ บริษัท ไทย
สมายล์แอร์เวย์ จำกัด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP 
(One Tambon One Product) และวิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อม  ห รือ  SMEs (Small and Medium 
Enterprises) อย่างครบวงจร ตั้งแต่ด้านความรู้ พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ยกระดับบรรจุภัณฑ์สอดคล้องความต้องการ
ของตลาดเป้าหมาย จัดสรรพื้นที่และช่องทางจัดจำหน่าย ช่วยทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสนับสนุนการเงินต้นทุน
ต่ำ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และSMEs ให้เป็นที่รู้จัก สามารถต่อยอดขยายตลาดไปสู่ระดับ
นานาชาติ  รวมถึง ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวระดับชุมชน และภูมิภาค ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้
อย่างกว้างขวาง (เกษตรก้าวไกล, 2563)  

และจากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องพบว่า หน่วยงานให้การสนับสนุนผู้สูงอายุเกี่ยวกับการ
ดำเนินการผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาสินค้าและบริการ พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การ
เก็บรักษา การจำหน่ายทางออนไลน์ ให้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดกลุ่ม เปิดสถานที่ขายสินค้าให้ ประสานงานกับ
องค์กรต่างๆ เพ่ือหาตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย เพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่าย การประชาสัมพันธ์ โดยการจัด
กิจกรรมออกร้าน พาศึกษาดูงาน ให้ผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาให้คนรุ่นหลัง สนับสนุนงบประมาณโดยการจัดทำใน
รูปแบบโครงการและกิจกรรมต่างๆ  แต่มีปัญหาในเรื่องผู้สูงอายุไม่ค่อยมีเวลาเข้ าร่วมโครงการของหน่วยงาน ขาด
แรงจูงใจในการทำธุรกิจ ไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ ยึดติดกับรูปแบบผลิตภัณฑ์เดิมๆ เพราะกลัวว่าลูกค้าเก่าจะไม่รู้จักสินค้า ไม่ให้
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ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐไม่เพียงพอและการใช้จ่ายงบประมาณในการ
สนับสนุนไม่สอดคล้องคล่องตัว ไม่มีงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทำให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง หน่วยงาน
จัดช่องทางการขายทางออนไลน์ให้ผู้สูงอายุแต่ขาดผู้ประสานงาน(Admin)กับภายนอก หน่วยงานมีความรู้ด้านการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์จำกัด 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ กล่าวถึงหน่วยงานภาครัฐว่า ทางอำเภอได้ให้การ
สนับสนุนในด้านต่างๆ มากมาย ส่งเข้ารับการอบรมหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ ภาพลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งให้โอกาสได้ออกงานต่างๆ ร่วมกับทางอำเภอและจังหวัด  

สิ่งแวดล้อมมหภาค 
1. ประชากร 
จากการศึกษาเอกสารทางเว็ปไซต์ ในปี 2563 ประชากรไทยมีจำนวน 66,534,000 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน

เมือง ประชากรวัยแรงงาน(อายุ 15-59 ปี) มีจำนวนมากที่สุด รองลงมา ประชากรวัยเรียน(อายุ 6-21 ปี) และประชากร
สูงอายุ(60 ปีขึ้นไป)(สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล, 2563) จากข้อมูลโดยสหประชาชาติ ประเทศไทยเป็นประเทศ
ลำดับที่สามในทวีปเอเชียที่โครงสร้างประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว (รองจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้) โดย
คาดหมายว่าสัดส่วนประชากรวัยทำงาน (อายุ 15 - 64 ปี) ของประเทศไทยจะถึงจุดสูงสุดในปี ค.ศ. 2017 คืออยู่ที่ร้อยละ 
72 ของประชากรทั้งหมด และจะลดต่ำลงต่ำกว่าร้อยละ 60 ของประชากรก่อนปี ค.ศ. 2050 ในขณะเดียวจำนวน
ประชากรผู้สูงอายุ (มากกว่า 65 ปีขึ้นไป) จะอยู่ที่อัตราร้อยละ 8.9 ของประชากรทั้งหมดในปี ค.ศ. 2010 จะเพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ 19.5 ของประชากรทั้งหมดในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งจะส่งผลต่อจำนวนประชากรไทยในอนาคตที่คาดว่าจะลดลงและ
ส่งผลกระทบทางลบต่อความต้องการแรงงานในที่สุด(วิกิพีเดีย, 2563) 

จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรเป็นอันดับ ๒ ของภาคกลาง รองจากกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่เป็น
จังหวัดที่รองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อีกทั้งมีการ
เจริญเติบโตในด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรม การค้า การบริการและการกระจายตัวของประชากร ทำให้จังหวัด
สมุทรปราการมีประชากรที่ย้ายถิ่นจากที่อ่ืน มาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เป็นจำนนมาก เคลื่อนย้ายเข้ามาโดยแจ้งย้ายที่อยู่อย่าง
ถูกต้อง และไม่ย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามา ทำให้จำนวนประชากรที่มีอยู่จริงสูงกว่าจำนวนประชากรในทะเบียนราษฎร์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในวัยทำงานจะมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ต่ำกว่ากลุ่มอ่ืน โดยข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๖ มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งสิ้น ๑,๒๒๓,๓๐๒ คน แยกเป็นชาย ๕๘๘,๙๗๕ คน หญิง ๖๓๔,๓๒๗ คน มี
ประชากรแฝงหลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อรวมประชากรแฝงที่มิได้ย้ายทะเบียนราษฎร์อย่างถูกต้องด้วย
แล้ว สามารถประเมินจำนวนประชากรที่อยู่อาศัยอยู่จริงได้ประมาณ ๒.๓ ล้านคนเศษ โดยมีจำนวนที่อยู่อาศัยตาม
ทะเบียนราษฎร์จำนวน ๕๔๘,๘๘๓ ครัวเรือน(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2563) ซึ่งจะพบว่าประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่อำเภอเมืองสมุทรปราการมากที่สุด รองลงมา คืออำเภอบางพลี และอำเภอพระประแดง ตามลำดับ โดยมีอัตราการ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเปรียบเทียบ กับจำนวนประชากรต่อพ้ืนที่ โดยเฉลี่ยประมาณ 1,253 คนต่อตารางกิโลเมตร
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ, 2560, หน้า 8) 

2. ภาวะเศรษฐกิจ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อของโคโรนาไวรัส 2019 หรือ COVID-19 ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงตั้งแต่

ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ถือเป็นสาเหตุของการฉุดรั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในทั่วโลก การ 
Lockdown ภายในประเทศ ที่รัฐบาลประกาศให้ธุรกิจในหลายภาคส่วนปิดทำการชั่วคราว เช่น ธุรกิจโรงแรมและ ธุรกิจที่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน และสถานบันเทิงต่าง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่ ระบาด
ของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของประชากร ส่งผลให้ภาคการบริโภคของประเทศชะลอตัวลง 
เนื่องจากประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยวน้อยลง ใช้ชีวิตในบ้านเน้นความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งหาก
สถานการณ์ยืดเยื้อและเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย อาจจะสร้างความเปราะบางต่อระบบเศรษฐกิจการเงินได้ และการใช้
จ่ายของภาครัฐในการช่วยเหลือเยียวยาธุรกิจและ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะทำให้เกิดภาระการคลังที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น 
จึงยังต้องติดตามมาตรการของภาครัฐที่จะออกมาและการปรับตัวในระยะต่อไป(Asian development outlook, 2563) 

3. ธรรมชาติ  
จากการศึ กษ าเอกสารใน เว็ ป ไซต์ ขอ ง Open development Thailand (2017) ได้ กล่ าว เกี่ ย วกั บ

ทรัพยากรธรรมชาติของไทยว่า  ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการ
สนับสนุนวิถีชีวิตของท้องถิ่นและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ป่าไม้ แหล่งต้นน้ำ สภาพแวดล้อมทางทะเลและ
ทรัพยากรธรณีเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต การส่งออกและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ไทย พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลในประเทศไทยล้อมรอบด้วยป่าชายเลน เป็นแหล่งอาหาร แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์
ต่างๆ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติสำหรับคนไทย เช่น ชาวประมง เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง  และผู้ผลิตถ่านซึ่งได้รับประโยชน์
จากระบบนิเวศที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้  ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสัตว์น้ำรายใหญ่ที่สุดของโลก ภูมิทัศน์ของ
ประเทศไทยประกอบด้วยแหล่งที่อยู่อาศัยของประชากรพืชและสัตว์หลากหลายชนิดตัวอย่าง เช่น มีการค้นพบชนิดของ
พืชอย่างน้อย 15,000 ชนิด ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของเทือกเขาที่แตกต่างกัน 15 แห่งและแหล่งต้นน้ำสำคัญ 25 สายที่
เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขง อ่าวไทยและทะเลอันดามัน สิ่งเหล่านี้สนับสนุนการกระจายพันธุ์พืชในวงกว้างรวมทั้งป่าเขตร้อน 3 
ชนิดที่สำคัญ (ได้แก่ ป่าฝนมรสุม ป่าฝนและป่าชายเลน)คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมของไทยยังดึงดูด นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วน
สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ   การที่ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ จึงทำให้ต้นทุนทาง
สังคมท่ีมีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน (อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ,์ 2557, หน้า 126) 

4. เทคโนโลยี 
จากการศึกษาเอกสารในเว็ปไซต์ สุเทพ อุ่นเมตตาจิต และปาจารีย์ แสงคำ(2017) ซึ่งเป็นผู้บริหารกลุ่มบริษัท จี

เอเบิล จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีในปี 2018 ที่น่าสนใจและธุรกิจต่างๆ ควรเริ่มศึกษาและเตรียมพร้อมนำ
เทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ เทคโนโลยีดังกล่าวมีดังนี้ 

1) Voice & Visual Search การค้นหาด้วยภาพและเสียงจะเริ่มเข้ามาแทนที่การพิมพ์ข้อความค้นหา เนื่อง
จากไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ทุกคนต้องการความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยี 
Voice Personal Assistant (VPA) เช่น Alexa, Google Assistant, Bixby, Cortana และ Siri เริ่มกลายเป็นที่นิยม 
ผู้คนสามารถสั่งการอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยเสียงเพ่ือให้ช่วยค้นหาข้อมูลตามความต้องการได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลา
เปิดแอปพลิเคชันเพ่ือพิมพ์ข้อความอีกต่อไป สำหรับการค้นหาด้วยภาพนั้น เริ่มปรากฏให้เห็นในเว็บ e-Commerce เช่น 
ASOS จากสหราชอาณาจักร ผู้บริโภคสามารถอัปโหลดรูปภาพสินค้าที่ตัวเองต้องการลงไป แล้วระบบของ ASOS จะช่วย
ค้นหาสินค้านั้นๆ หรือสินค้าที่ใกล้เคียงพร้อมเปรียบเทียบราคาได้ทันที ช่วยให้การค้นหามาความถูกต้อง แม่นยำ และ
สะดวกรวดเร็วกว่าการค้นหาด้วยข้อความ 

2) Conversational Platform เป็นแพลตฟอร์มที่ ใช้โต้ตอบสนทนากับมนุษย์ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ 
Chatbot โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ e-Commerce นำ Chatbot เข้ามาใช้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถตอบสนองลูกค้าได้
อย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของ Call Center ลงอีกด้วย นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า การ

https://opendevelopmentmekong.net/topics/environment-and-natural-resources/
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/layers/tha-main-tourist-sites/
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สนทนาผ่านทาง Chat จะช่วยให้ลูกค้าเปิดใจ ผู้ให้บริการสามารถเก็บข้อมูลจากลูกค้าได้มากกว่าการสนทนาผ่านช่องทาง
อ่ืนๆ ซึ่งนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจได้เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ด้วยขีดจำกัดด้านการประมวลผลภาษาไทย 
ทำให้ Chatbot จะเริ่มให้บริการในรูปของ Virtual Customer Assistant (VCA) ที่รองรับการสนทนาทั่วๆ ไประหว่างผู้
ให้บริการและผู้บริโภคภายใต้กรอบที่กำหนด เช่น ข้อมูลสินค้า การส่งของ หรือบริการหลังการขาย เป็นต้น แต่ก็นับได้ว่า
เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานแบบอัตโนมัติ (Automation) ที่จะเข้ามาแทนท่ีคนในอนาคต 

3) Cryptocurrency หรือเงินดิจิทัล มีแนวโน้มว่าจะถูกนำมาใช้ทำธุรกรรมมากขึ้นในขณะที่อัตราการใช้
เงินสดจะลดลง ซึ่งหลายรัฐบาลทั่วโลกเริ่มให้การสนับสนุนการใช้เงินดิจิทัลเนื่องจากช่วยลดค่าดูแล ขนส่ง และตรวจสอบ
เงินสดลงได้อย่างมาก ยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นเองก็มีการประกาศเรื่องการรวมตัวของกลุ่มธนาคารเพ่ือสร้างเงินดิจิทัล J-
Coin ผูกกับเงินเยน เพ่ือให้ประชาชนนำไปใช้จับจ่ายซื้อขายสินค้าและบริการต่างๆ แทนเงินสดได้ทันที  นอกจากนี้ 
เทคโนโลยี Blockchain ซึ่งอยู่เบื้องหลังเงินดิจิทัลยังเป็นที่สนใจของกลุ่ม Fintech ในการนำไปใช้พัฒนาบริการใหม่ๆ 
ทางด้านการเงินอย่างหลากหลาย ส่งผลให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องวางกรอบ
และกฎระเบียบให้ครอบคลุม เพ่ือไม่ให้รัฐสูญเสียผลประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาใช้งาน 

4) Counterfeit Reality หรือ “ความจริงเสมือน” เป็นการสร้าง Content แบบสมจริงขึ้นมาโดยการ
ลอกเลียนแบบมาจากเหตุการณ์จริง สถานที่จริง และสิ่งมีชีวิต ผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆ เช่น Augmented Reality, 
Virtual Reality หรือ Digital Twin เพ่ือมอบประสบการณ์ใหม่ที่มีความสมจริงให้แก่ผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น การใช้ VR 
สร้างบ้านจำลองเพ่ือให้ลูกค้าเข้าไปดูภายในก่อนก่อสร้างจริง หรือการใช้ AI ในการสร้างรูปปากและสังเคราะห์เสียงของ
บุคคลที่ต้องการ แล้วใส่บทพูดใหม่ลงไปเพ่ือช่วยให้ CG ที่สร้างตามบุคคลนั้นๆ มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเทคนิคนี้เริ่ม
ถูกนำไปใช้ในวงการสื่อและภาพยนตร์แล้ว อย่างไรก็ตาม Counterfeit Reality ก็มีประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัย
ตามมา ไม่ว่าจะเป็น การสร้างข้อมูลเท็จ หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ เหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและชื่อเสียง
ขององค์กรได้ ผู้ใช้บริการ Social Network ยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook, YouTube และ Google ยังได้ลงทุนเป็นจำนวน
เงินมหาศาลเพ่ือจัดการกับ Content ปลอมเหล่านี้ 

5) Internet of Things ภายในปี 2020 ร้อยละ 95 ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกผลิตขึ้นมาใหม่จะถูกฝัง
ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things ซึ่งช่วยให้อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถเชื่อมต่อหากัน รับรู้ถึงสถานะรอบตัว และนำ
ข้อมูลไปประมวลผลร่วมกันเพ่ือตอบสนองหรือตัดสินใจได้แบบเรียลไทม์และอัตโนมัติ เช่น การผสานการทำงานของ VPA 
เช่น Alexa หรือ Google Home กับอุปกรณ์ Home Automation ต่างๆ เช่น ระบบ Security & Access Control 
เป็นต้น สถิติจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ยังแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี IoT ในประเทศไทย
ยังคงมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยจำนวนครัวเรือนที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตปัจจุบันมีมากถึง 10.7 ล้านครัวเรือน 
ในขณะที่ภาคการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 1.2 ล้านล้านบาท และจำนวนโรงงานทั่วประเทศมีมากถึงเกือบ 
140,000 โรงงาน เหล่านี้ พร้อมที่นำเทคโนโลยี IoT เข้าไปใช้เพ่ือก้าวไปสู่ความเป็น Smart Home, Smart Farm และ 
Smart Factory ในอนาคต 

5. นโยบายการเมืองและกฎหมาย 
จากการศึกษาเอกสาร การที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่

เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  พร้อมกับสร้างจุดแข็งและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือดึงดูดความสนใจจากตลาดให้
มากขึ้น นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมรายได้  ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความแข็งแกร่งแก่ชุมชน
ระดับฐานรากแล้ว  ในระดับมหภาคยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่าง
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มั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น(ความเป็นมาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์, มปป.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน แบ่งออกเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้(muangkamphaeng, 2561) 

1) ส่วนกลาง  
1.1) คณะกรรมการ กอ.นตผ. ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี

มอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก อธิบดี
กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกิน 10 คน เป็นกรรมการ โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็น
กรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1.2) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่คณะอนุกรรมการบริหารคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิต 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการตลาดคณะอนุกรรมการมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดและอำเภอ/กิ่งอำเภอ 

2) ส่วนภูมิภาค 
2.1) คณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ภูมิภาค ประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย

(ประธานอนุกรรมการ) หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง(อนุกรรมการ) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(อนุกรรมการและ
เลขานุการ) 

2.2) คณะอนุกรรมการ นตผ.จังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด(ประธานอนุกรรมการ) 
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง(อนุกรรมการ) ภาคเอกชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ(อนุกรรมการ) พัฒนาการจังหวัด(อนุกรรมการ
และเลขานุการ) 

2.3) คณะอนุกรรมการ นตผ. อำเภอ/กิ่งอำเภอ ประกอบด้วยนายอำเภอ/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจำกิ่งอำเภอ(ประธานอนุกรรมการ) ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (อนุกรรมการ) ภาคเอกชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ  
(อนุกรรมการ) พัฒนาการอำเภอ/ก่ิงอำเภอ (อนุกรรมการและเลขานุการ)  

สำหรับกรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการดำเนินงานส่งเสริมด้านการตลาด แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ  
1) การตลาดระดับชุมชน ดำเนินงานเกี่ยวกับ 

1.1) ศูนย์แสดงและจำหน่าย OTOP เพ่ือเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าโอทอป  
1.2) ตลาดประชารัฐ เพ่ือส่งเสริมให้มีพ้ืนที่การตลาดใหม่ เพ่ิมพ้ืนที่ขายมากขึ้น และช่วยเหลือผู้ที่ไม่มี

พ้ืนที่ขาย 
1.3) ฐานข้อมูล OTOP TO THE TOWN เพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ 

OTOP ได้เกิดการเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่าย 
2) การตลาดระดับภูมิภาค ดำเนินงานเกี่ยวกับ จัดงาน OTOP ภูมิภาค เพ่ือสืบสานการใช้ทรัพยากรและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในการพัฒฯสินค้า เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นแหล่งจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนผู้ประกอบการได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด 
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3) การตลาดระดับประเทศ ดำเนินงานเกี่ยวกับ จัดงาน OTOP Midyear เพ่ือจัดแสดงและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ เพ่ิมช่องทางการตลาด เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และ เตรียมความพร้อม
ให้ผู้ประกอบการมีความรู้ เข้าใจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

และในส่วนผู้ประกอบการที่เป็นผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยตรง ก็ได้จัดทำแผนกรมกิจการผู้สูงอายุพ.ศ. 
2560-2564 เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมศักยภาพ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ์ ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งในเป้าประสงค์ข้อ 4.3 ของแผนกลยุทธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2560-2564 
กำหนดให้ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ
(กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2559, หน้า 36) โดยมีการส่งเสริมการมีงานทำและการมีรายได้ของผู้สูงอายุ ที่คำนึงถึงสภาพการ
จ้างงาน ให้มีการกำหนดงานอาชีพ และระยะเวลาที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ผ่านการบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
หลัก อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ และภาคเอกชน (กรมกิจการผู้สูงอายุและวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2563) 

6. วัฒนธรรม 
วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสร้างเชิงสัญญลักษณ์ที่ทำให้กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมี

ความสำคัญ วิถีการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้น ด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วม
ใช้ในหมู่ของตน(Naramit 303, 2563) และทุนทางวัฒนธรรม คือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดไว้มี 6 สาขา ได้แก่ 1) ภาษาและวรรณกรรมพ้ืนบ้าน 2) ศิลปะการแสดง 3) 
แนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล 4) งานช่างฝีมือดั่งเดิม 5) ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติ
และจักรวาล 6) กีฬาและภูมิปัญญาไทย เราสามารถนำทุนวัฒนธรรม เช่น เรื่องราว (Story) และเนื้อหา(Content) ของ
วัฒนธรรม มาสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ หรือใช้ทุนทางวัฒนธรรมสร้างความแตกต่าง หรือจุดขายให้กับสินค้า 
เกิดเป็นสินค้า วัฒนธรรม และทำให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ(กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2562) 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง หลักความรู้อันเกิดจากความสามารถประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดในการ
ประดิษฐ์คิดค้นของคนในท้องถิ่น โดยเป็นผลมาจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบานการเรียนรู้ เลือกสรร พัฒนา
และถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงคนรุ่นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต เมื่อมนุษย์เข้ามาอยู่อาศัย
อยู่ร่วมกับธรรมชาติ จึงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต การปรับตัวของมนุษย์เพ่ือให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมธรรมชาติ จึงก่อ     ให้เกิดภูมิปัญญาต่างๆ เช่น การเอาสมุนไพรมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรค การ
สร้างที่อยู่อาศัย การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างสมดุล และยั่งยืน เช่น การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ
เพ่ือใช้ทำการเกษตรปลอดสารพิษ การเลี้ยงตัวไหมเพ่ือน้ำมาทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่งจึงช่วยให้คนในท้องถิ่น สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อมธรรมชาติ และไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  ในแต่ละท้องถิ่นจะ
มีภูมิปัญญาที่คนในท้องถิ่นสร้างสรรค์ขึ้นจนเป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่น ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น(เรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องใกล้ตัว สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม, 
2563) 

จากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ฝีมือในการผลิต โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น วัตถุดิบส่วนใหญ่หาได้ในหมู่บ้าน/ชุมชน และผู้ผลิตให้ความ
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ใส่ใจในการผลิต การผลิตมีความละเอียด ประณีต ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการผสมผสานของขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือวิถีชีวิตของชาวบ้าน แต่ขาดทายาทสานต่อการดำเนินการ 

 
4. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุ ในจังหวัดสมุทรปราการ 

การศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุ ในจังหวัดสมุทรปราการนั้น 
ผู้วิจัยได้นำผลการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางการตลาดทั้งจุลภาคและมหภาคที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนากลยุทธ์การตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ มาทำการวิเคราะห์ SWOT โดยแยกสิ่งแวดล้อมออกเป็น 
สิ่งแวดล้อมภายนอกและสิ่งแวดล้อมภายใน สิ่งแวดล้อมภายนอก เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีองค์กรควบคุมไม่ได้ หากวิเคราะห์แล้ว
พบว่าเอ้ือต่อการดำเนินงานแก่องค์กร ถือว่าเป็น  Opportunities (โอกาส) แต่ถ้าสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นข้อจำกัดต่อการ
ดำเนินงานขององค์กร ถือว่าเป็น Threats(อุปสรรค) ส่วนสิ่งแวดล้อมภายใน ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่องค์กรสร้างขึ้นและ
สามารถควบคุมได้ หากวิเคราะห์แล้วพบว่าเป็นข้อดีที่องค์กรมี ถือว่าเป็น Strengths(จุดแข็ง) แต่ถ้าสิ่งแวดล้อมนั้นเป็น
ข้อเสียหรือข้อบกพร่องขององค์กร ถือว่าเป็น Weaknesses(จุดอ่อน) (Wheelen & Hunger, 2006, p.10) ผลจากการ
วิเคราะห์ SWOT ได้ดังนี ้
Strengths(S) จุดแข็ง 

S1 ผู้สูงอายุมีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เก่าแก่ มีเคล็ดลับในการผลิตสินค้าท่ีได้มาจากการสะสมประสบการณ์ใน
การผลิตมานาน 

S2 ผู้สูงอายุมีพลังในการทำงานและความอดทน มีฝีมือดี มีความใส่ใจและประณีต  
S3 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหาได้ง่ายในชุมชน 
S4 เนื่องจากเป็นการผลิตด้วยมือจึงสามารถผลิตสินค้าที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวไม่ซ้ำกันได้ 
S5 ผลิตภัณฑ์มีการผลิตที่นำเอาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีมาผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ 
S6 ผู้สูงอายุมีทักษะในการบริหารคน มีการกำหนดงานและหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจน 
S7 ผู้สูงอายุที่ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ประดับ ตกแต่ง ผ้าและเครื่องแต่งกาย สมุนไพร

ที่ไม่ใช่อาหาร นวดโฮมสเตย์และบริการต่างๆ มีความพร้อมทางด้านตนเองสูงกว่าด้านอื่นๆ เหมือนๆ กัน 
Weaknesses(W) จุดอ่อน 

W1 ไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต ทำให้ผลิตได้ช้าและยังไม่มีมาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ไม่สวย ไม่
ทันสมัย จัดจำหน่ายรูปแบบเดิมๆ 

W2 ขาดความรู้และทักษะในการดำเนินงานเชิงธุรกิจ ได้แก่ ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขายสินค้าทางออนไลน์  
การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน การภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจ การวิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่งขันและการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และการประเมินผลการประกอบการ 

W3 ขาดเงินทุนในการดำเนินงาน 
W4 สภาพร่างกายของผู้สูงอายุไม่เอ้ืออำนวยในการทำงานหนักและเดินทางไปขายผลิตภัณฑ์ไกลๆ 
W5 ผู้สูงอายุขาดแรงจูงใจในการทำธุรกิจ ไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ ยึดติดกับรูปแบบผลิตภัณฑ์เดิมๆ เพราะกลัวว่า

ลูกค้าเก่าจะไม่รู้จักสินค้า ไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
W6 สภาพคล่องทางการเงินไม่ดีเท่าที่ควร 
W7 ไม่มีทายาทสืบทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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Oportunities(O) 
O1 มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยให้การดำเนินงานสะดวก รวดเร็วและมีมาตรฐานในการผลิต มีช่องทางการจัด

จำหน่ายแบบออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง และลดต้นทุนในการผ่านพ่อค้าคนกลาง 
O2 มีช่องทางการจัดจำหน่ายหลายประเภทให้เลือกใช้ในการขาย 
O3 รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
O4 ผู้จำหน่ายทรัพยากรการผลิตมีอยู่ท่ัวไป 
O5 ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารมากท่ีสุด 
O6 คู่แข่งขันระหว่างผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความสามารถ ปัญหาและอุปสรรคคล้ายๆ กัน 
O7 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ความช่วยเหลือ ด้านความรู้ พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ยกระดับบรรจุ

ภัณฑ์สอดคล้องความต้องการของตลาดเป้าหมาย จัดสรรพ้ืนที่และช่องทางจัดจำหน่าย ช่วยทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ตลอดจนสนับสนุนการเงินต้นทุนต่ำ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และSMEs ให้เป็นที่รู้จัก สามารถ
ต่อยอดขยายตลาดไปสู่ระดับนานาชาติ 

O8 คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมของไทยยังดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ    

O9 ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ จึงทำให้ต้นทุนทางสังคมที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

O10 ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการมีงานทำและการมีรายได้โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 

O11 ประชากรไทยวัยแรงงาน(อายุ 15-59 ปี) มีจำนวนมากที่สุด 
Threats(T) 

T1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบางชนิดมีตามฤดูทำให้ช่วงนอกฤดูกาลขาดแคลน 
T2 ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ตราใดของจังหวัดสมุทรปราการเป็นของผู้สูงอายุผลิต 
T3 คู่แข่งขันประเภทผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มีเงินลงทุนสูง สามารถผลิตและจัดจำหน่ายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากกว่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
T4 คู่แข่งขันขันประเภทผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่กระจายครอบคลุมลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย 
T5 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐไม่เพียงพอ การใช้จ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องคล่องตัว และไม่

ต่อเนื่องทำให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง  
T6 หน่วยงานจัดช่องทางการขายทางออนไลน์ให้ผู้สูงอายุแต่ขาดผู้ประสานงาน(Admin)กับภายนอก 
T7 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ลูกค้ามีอำนาจซื้อลดลง 

เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ SWOT แล้ว จึงจัดทำแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่ม
ผู้สูงอายุด้วยเทคนิค TOWS Matrix ดังนี้  
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ตารางท่ี 4.25 แสดงการวิเคราะห์ด้วย TOWS Matrix 
 
                         ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
     ปัจจัยภายนอก 

Strengths(S) จุดแขง็ 
S1 ผู้สูงอายุมีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
S2 ผู้สูงอายุมีพลังในการทำงาน  
S3 วัตถุดิบหาง่ายในชุมชน 
S4 ผลิตภัณฑ์มีลักษณะโดดเด่น 
S5 นำวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ 
S6 ผู้สูงอายุมีทักษะในการบริหารคน  
S7 ผู้สูงอายุมีความพร้อมทางด้านตนเองสูง
กว่าด้านอื่นๆ 

Weaknesses(W) จุดอ่อน 
W1 ไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
W2 ขาดความรู้และทักษะการดำเนินธุรกิจ  
W3 ขาดเงินทุนในการดำเนินงาน 
W4 สภาพร่างกายผู้สูงอายุไม่เอื้ออำนวย 
W5 ผู้สูงอายุขาดแรงจูงใจในการทำธุรกิจ  
W6 สภาพคล่องทางการเงินไม่ดี 
W7 ไม่มีทายาทสืบทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

Oportunities(O)โอกาส 
O1 มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ออนไลน์  
O2 มีช่องทางการจัดจำหน่ายหลากหลาย 
O3 รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ 
O4 ผู้จำหน่ายทรัพยากรการผลิตมีอยู่ทั่วไป 
O5 ลูกค้าส่วนใหญ่สนใจซื้ออาหาร 
O6 คู่ แ ข่ งขั น ระห ว่ า งผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น มี
ความสามารถ ปัญหาและอุปสรรคคล้ายๆ กัน 
O7 มหีน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนช่วยเหลือ  
O8 สิ่งแวดล้อมของไทยยังดึงดูดนักท่องเที่ยว   
O9 มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์  
O10 ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการมีงานทำและ
การมีรายได้ 
O11 ประชากรไทยวัยแรงงาน(อายุ 15-59 ปี) มี
จำนวนมากที่สุด 

กลยุทธ์ SO 
(S1,S3,S4,S5,O4,O8,O9,O10,O11) พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่นโดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ผสมผสานกับวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี เป็ นตำแหน่ ง
ผลิตภัณฑ์  สำหรับลูก ค้ากลุ่ม เป้ าหมาย
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
(S2,S7,O1,O2,O3,O6,O7) ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
เอกชนร่วมมือกันจัดตั้งเครือข่ายช่องทางการ
จัดจำหน่ ายผลิตภัณ ฑ์ ชุ มชนผสานกับ
ช่ อ งท า งก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว ข อ ง จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ 

กลยุทธ์ WO 
(W1,W3,W6,O1,O3,O7) ภาครัฐร่วมมือกับภาค
ธุรกิจจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ผู้ประกอบการ
ผู้สูงอายุเช่าใช้ในการดำเนินงาน 
(W3,W4,W6,W7,O2,O4,O5,O11) ภาครัฐร่วม 
กับภาคเอกชนจัดอบรมให้ความรู้การจำหน่าย
แบบ เฟ รน ไชส์ ให้ ผู้ ป ระกอบการผู้ สู งอ ายุ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร 
(W2,W5,O7,O10) ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมจดั
อบรมความรู้และทักษะการประกอบการธุรกิจ
และการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการ
ผู้สูงอายุ 
 

Threats(T)อุปสรรค 
T1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบางชนิดมีตามฤดูทำ
ให้ช่วงนอกฤดูกาลขาดแคลน 
T2 ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ตราใด
ของจังหวัดสมุทรปราการเป็นของผู้สูงอายุผลิต 
T3 คู่แข่งขันมีเงินลงทุนสูง  
T4 คู่แข่งขันผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีช่องทาง
การจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
T5 งบประมาณที่ได้รับจากรัฐไม่เพียงพอ  
T6 มีช่องทางขายออนไลน์แต่ขาดผู้ประสานงาน
(Admin)กับภายนอก 
T7 ลูกค้ามีอำนาจซื้อลดลง 

กลยุทธ์ ST 
(S1,S3,S4,S5,T1,T7)พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลายประเภทและหลายระดับ
ราคา 
(S1,S4,S5,T2,T3,T4,T5)ภาครัฐดำเนินการ
1) จัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ
และประสานสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับ
ค้าปลีกในจังหวัดเพื่อใช้เป็นช่องทางการจัด
จำหน่าย 2) ประชาสัมพันธ์กลุ่มผลิตภณัฑ์
ชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุให้เป็นที่รู้จักแก่ลูกคา้
กลุ่มเป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ WT 
(W1,W2,T6)ภาครัฐจัดตั้งศูนย์จัดจำหน่ายสินค้า
ทางออนไลน์ประจำอำเภอหรือตำบลโดยมีผู้
ประสานงาน(Admin)กับภายนอกให้ผู้ประกอบ 
การสูงอายุ 
(W1,T1) หาแนวทางการเก็บรักษาคุณภาพ
วัตถุดิบสำหรับใช้นอกฤดูกาล 

จากผลการทำ TOWS Matrix ได้แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุใน
จังหวัดสมุทรปราการดังนี้ 

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่นโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณเีป็นตำแหน่งผลิตภัณฑ์ สำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

2. ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันจัดตั้งเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผสานกับช่องทางการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ 

3. ภาครัฐร่วมมือกับภาคธุรกิจจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ผู้ประกอบการผู้สูงอายุเช่าใช้ในการดำเนินงาน 
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4. ภาครัฐร่วม กับภาคเอกชนจัดอบรมให้ความรู้การจำหน่ายแบบเฟรนไชส์ให้ผู้ประกอบการผู้สูงอายุ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร 

5. ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมจัดอบรมความรู้และทักษะการประกอบการธุรกิจและการสร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้ประกอบการผู้สูงอายุ 

6. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายประเภทและหลายระดับราคา 
7. ภาครัฐดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุและประสานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับค้า

ปลีกในจังหวัดเพ่ือใช้เป็นช่องทางการจัดจำหน่าย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุให้เป็นที่รู้จัก
แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

8. ภาครัฐจัดตั้งศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ประจำอำเภอหรือตำบลโดยมีผู้ประสานงาน (Admin)กับ
ภายนอกให้ผู้ประกอบการสูงอายุ 

9. หาแนวทางการเก็บรักษาคุณภาพวัตถุดิบสำหรับใช้นอกฤดูกาล 
 
 




