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การพัฒนาช่ องทางการตลาดสิ นค้าของชมรมผูส้ ู งอายุจงั หวัดชัยนาทเพื่อสร้ างอาชี พ
และรายได้อย่างยัง่ ยืน
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อ 1) ศึ กษาและแสวงหาช่ องทางตลาดสิ นค้าของชมรม
ผูส้ ู งอายุ 2) พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์และพัฒนาคุ ณภาพของสิ นค้า 3) สร้ างเครื อข่ายในการจัดจาหน่ าย
สิ นค้าระหว่างชมรมผูส้ ู งอายุ 4) จัดทา web site ช่องทางการตลาดสิ นค้าของชมรมผูส้ ู งอายุจนเป็ น
ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย 5) จัด ท าคู่ มื อ ช่ อ งทางการตลาดสิ น ค้า ของชมรมผู ้สู ง อายุ ส าหรั บ
การนาไปใช้และขยายผลสู่ ชมรมผูส้ ู งอายุท้ งั ในจังหวัดชัยนาทและนอกจังหวัดชัยนาทต่อไป โดยทา
การทดลอง ประเมินผลและพัฒนาให้เป็ นคู่มือที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างรวมกันทั้งสิ้ น 80 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงชมรมผูส้ ู งอายุ
ที่มีการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์และจาหน่ ายสิ นค้าใน 4 อาเภอ คือ อาเภอเมือง อาเภอสรรคบุรี อาเภอสรรพยา
และอาเภอวัดสิ งห์ อาเภอละ 4 ชมรม แล้วเลือกประธานชมรม รองประธาน เลขาและสมาชิก ชมรมละ
5 คน ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ เครื่ องมือวิจยั ได้แก่ แบบสารวจสิ นค้า แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็ นรายบุคคล
แบบสนทนากลุ่มย่อย และแบบสังเกตการณ์ แล้วนาข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ดว้ ยวิธีการ
สามเส้ า และน ามาวิ เคราะห์ เชิ ง เนื้ อหา แล้ วสั ง เคราะห์ ด้ วยการอ่ า นจับ ใจความเพื่ อสรุ ปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่กาหนดไว้
ผลการวิจยั พบว่า 1) ชมรมผูส้ ู งอายุ มี ก ารผลิ ตสิ นค้า ประเภทต่ า งๆ เช่ น ดอกไม้จนั ทน์
น้ า พริ ก และเครื่ องจักรสาน เป็ นต้น ช่ องทางการตลาดที่ ชมรมผูส้ ู งอายุ ด าเนิ นการอยู่ คื อขายที่ ชมรม
ขายผ่านคนกลาง ขายร้ านค้าปลี ก ขายปากต่ อปาก ขายที่ ศู นย์ของจังหวัด ลู กหลานมาแล้วน าไปขาย
มีงานประชุม คนมามากๆ ก็นาไปขาย เป็ นต้น 2) การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์และพัฒนาคุณภาพสิ นค้านั้น
เกือบทุกชมรมผูส้ ู งอายุ ให้เหตุผลว่า บรรจุภณ
ั ฑ์ดีอยูแ่ ล้วขายได้พอสมควร ถ้ามีการพัฒนา จะต้อง
เสี ยค่าใช้จ่ายมากขึ้น และอาจเสี ยภาษีดว้ ย แต่เป็ นการผลิ ตเพื่อจาหน่ ายให้สมาชิ กและประชาชน
ในหมู่บา้ นเท่านั้น 3) การสร้างเครื อข่ายจาหน่ายสิ นค้าระหว่างชมรมผูส้ ู งอายุดว้ ยกันนั้น ไม่เคยมีมา
ก่อน ทั้งๆ ที่อยูใ่ นตาบลเดียวกัน ดังนั้น การที่นกั วิจยั จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มาทาวิจยั
เรื่ องนี้ เป็ นสิ่ งที่ดีมาก และมีประธานชมรมเข้าร่ วมสร้างเครื อข่ายจานวน 8 ชมรม ด้วยกัน ปรากฏว่าเป็ น
ผลดี ต่อกันและกัน 4) การจัดทาเว็บไซต์ มี 2 ชมรม ที่ มีการจัดทาเว็บไซต์ ส่ วนชมรมที่ เหลื อยังไม่มี
ความพร้อม เพราะเท่าที่ผลิตและการจาหน่ายสิ นค้าที่เป็ นอยูก่ ็ดี ตามปกติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) การจัดทาคู่มือช่องทางการตลาดสิ นค้าให้ชมรมผูส้ ู งอายุจงั หวัดชัยนาทนั้น ให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ 5 ท่าน
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ประเมินประสิ ทธิ ภาพของคู่มือได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง .60 ขึ้นไป พบว่า เป็ นไปตามความต้องการ
ของชมรมผูส้ ู งอายุ เพราะในอดี ตยังไม่เคยมีมาก่ อนเลย ทั้งๆ ที่ผูส้ ู งอายุมีอยู่ในทุกหมู่บา้ น ทุกตาบล
และทุกอาเภอของจังหวัดชัยนาท เป็ นการช่วยเหลือชมรมผูส้ ู งอายุ ในการสร้างอาชี พและรายได้ ให้แก่สูง
วัยอย่างแท้จริ ง
คำสำคัญ: การพัฒนาช่องทางการตลาดสิ นค้า ชมรมผูส้ ู งอายุ การสร้างอาชีพและรายได้

ค

Research Title
Researchers
Research Year

The Development of Marketing Channels of the Elderly Clubs in Chainat
Province for Sustainable Income Generation Activities and Earning
Phuangtip Nucharoen and et al.
2014

Abstract
The research aims at 1) studying and exploring marketing channels of the elderly club
2) developing packaging and quality of products 3) networking of elderly clubs for product
distribution 4) developing e-bay website for the elderly club products 5) developing a manual of
the marketing channel of the elderly club's products for the implementation and model replication
across Chainat Province and others. The manual is tested, evaluated and developed as the efficient
means to promote the elderly club's products. The research follows qualitative approach; 80
samplings of the elderly clubs were selected purposively. These clubs produces and distributes
products within 4 districts including Muang District, San Buri District, Sapphaya District, and
Wat Sing District. Four clubs that represents each district are promptly drawn, then the President,
Vice-president, Secretary and members totalling 5 people are identified as key informants.
The research employs product survey and in-depth interview questionnaires, focus groups and
observation to collect the information. Its validity checking is ensured by using tri-angulation
technique. The analysis and synthesis conclude the findings according to the research objectives.
It is found that 1) The elderly club produces the various types of product. They includes
funeral wood flowers, shrimp pastes, and handicrafts to name a few. The existing marketing
channels are operated at the clubs, through the middlemen, retailers, mouth-to-mouth selling, the
provincial trade zone, children sellers, and conference. 2) The present packaging responses to the
need of clients, mainly their members and villagers. Quality development will increase the cost
and taxes. 3) Networking among 8 elderly clubs in Chinat Province is developed for the first time
by Rajabhat Chandrakasem University and produces many positive impacts 4) 2 clubs developed
their websites, the rest maintains their production and distribution capacities according to
sufficiency philosophy. 5) The manual is tested by 5 experts and the efficiency index of 0.6 is
found as it rightly serves to the need of local people. The manual is a new measure to promote the
elderly club while enhancing income generation activities and earning capacities of the elderly.
Keywords: marketing channels, elderly club, income generation activities and earnings.

