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การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาข้อมูลเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบล
บางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ (2) ศึกษากระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
แบบมีส่วนร่วม (3) ศึกษาทางเลือกรูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และ (4) เพื่อ
วิเคราะห์ทางเลือกรูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพโดยตรง 
จ านวน  31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบก าหนดค่าระดับคะแนนในการ
เปรียบเทียบรายคู่ และแบบแสดงความคิดเห็นปลายเปิด การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบรายคู่โดยกระบวนการ
วิเคราะห์ตามล าดับช้ัน (analytic hierarchy process: AHP) และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญของ
กระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

ผลการศึกษา พบว่า เอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ท าเป็นอาชีพหลัก เช่น อาชีพประมง    
น้ าจืด อาชีพการเกษตร เป็นต้น และ อาชีพรองจากอาชีพหลัก เช่น อาชีพประมงแปรรูป อาชีพเกษตรแปรรูป 
อาชีพท าอาหารคาว อาชีพท าอาหารหวาน  และอาชีพศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ เป็นต้น ส่วนอาชีพทีท าเป็นส่วน
น้อย เช่น อาชีพเครื่องแกงส าเร็จรูป และอาชีพหัตถกรรมจักสาน เป็นต้น  

ผลการศึกษากระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม พบว่า  
กลุ่มผู้บริหารปกครองท้องถิ่นให้ข้อมูลส าคัญในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ ได้แก่ การมีนโยบายใน

สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพชุมชนและอาชีพส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน เช่น การจัดประชุมร่วมกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และสมาชิกกลุ่มอาชีพก่อนที่จะด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ และก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมอาชีพ
ดั้งเดิมในต าบลบางปลาลงในทุกกิจกรรมของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น การท าให้
กลุ่มอาชีพชุมชนมีความเข้มแข็ง เช่น ผู้น ากลุ่มอาชีพต้องมีศิลปะในการจูงใจให้สมาชิกได้ท ากิจกรรมได้อย่างมี
ความสุขโดยไม่ควรเน้นการมีรายได้จนเกินไป และสมาชิกในกลุ่มอาชีพมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมของกลุ่มเป็น
อย่างดี เป็นต้น การมีวิธีการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับผู้สูงอายุ เช่น อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า
ชุมชน และส่งประกวดเพื่อสร้างการยอมรับกับสินค้านั้น และจัดกิจกรรมทางการตลาดเกี่ยวกับการซื้อการขายใน
รูปแบบใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มอาชีพส าหรับผู้สูงอายุตามความสมัครใจของพวกเขา เป็นต้น และรูปแบบการส่งเสริมที่
เหมาะสมกับอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น สร้างความเป็นเอกลักษณ์ชุมชนที่มีอาชีพเป็นตัวน ามีคุณภาพสินค้าและ
สถานท่ี ท่ีโดดเด่นเพื่อน าเสนอและรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนที่มีคนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ และเป็น
สถานท่ีทอ่งเที่ยวชุมชนและแหล่งการเรียนรู้อาชีพดั้งเดิมของชุมขนเพื่อเป็นก าลังใจกับกลุ่มอาชีพให้ด ารงอยู่และสืบ
ทอดกันต่อไป เป็นต้น 

กลุ่มผู้น าชุมชนท้องถิ่นให้ข้อมูลส าคัญในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพให้กับชุมขน เช่น จัดท าโครงการและจัดกิจกรรมน าร่องคัดเลือกเอกลักษณ์อาชีพใน
ต าบลบางปลาเพื่อให้กลุ่มคนท่ีท าอาชีพเช่นนี้อยู่มีความตื่นตัวและได้รับความส าคัญในอาชีพของพวกเขา และจัดท า
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เป็นข้อมูลประวัติอาชีพท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนบางปลาโดยผู้น าชุมชนเป็นผู้ที่รวบรวมและด าเนินการให้เป็น
รูปธรรม เป็นต้น การท าให้กลุ่มอาชีพชุมชนมีความเข้มแข็ง เช่น มีที่ขายสินค้าที่ชัดเจนและสินค้าเป็นที่รู้จักและมี
ลูกค้าเขามาซื้อหรือสั่งซื้อเป็นประจ าท าให้มีรายได้แน่นอน และถอดบทเรียนเพื่อน าสิ่งที่ดีท่ีเด่นหรือกิจกรรมที่ได้จาก
การศึกษาดูงานมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่กลุ่มอาชีพมีหรือกิจกรรมของกลุ่มอาชีพที่ท าอยู่ เป็นต้น และรูปแบบ
การส่งเสริมที่เหมาะสมกับอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อาชีพชุมชนและมีรูปแบบกิจกรรมใน
การศึกษาดูงาน และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหรือท าเป็นตลาดน้ าที่มีกลุ่มอาชีพหรือผู้น าชุมชนเป็นผู้บริหาร
จัดการ เป็นต้น  

กลุ่มผู้น ากลุ่มอาชีพ/สมาชิกกลุ่มอาชีพให้ข้อมูลส าคัญในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ ได้แก่ปัญหาและ
อุปสรรคในการท าอาชีพและกลุ่มอาชีพ เช่น ขาดการส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานที่สนับสนุนและ
ส่งเสริม และขาดการมีสถานที่หรือเวทีในการขายสินค้าชุมชนที่เป็นรูปธรรม เป็นต้น ข้อเสนอแนะในการส่งเสริม
เอกลักษณ์อาชีพ เช่น ควรมีการบูรณาการหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมอาชีพให้มีกระบวนการส่งเสริมอาชีพร่วมกัน
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และมีรูปแบบในส่งเสริมการขายหรือช่องทางในการขายที่เห็นได้ชัดและกลุ่มอาชีพสามารถ
น าสินค้าของตนไปขายได้ เป็นต้น และรูปแบบในการส่งเสริมที่เหมาะสมกับอาชีพของตน เช่น ท าเป็นศูนย์การ
เรียนรู้และมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาซื้อสินค้าในชุมชน และบูรณาการรูปแบบในการส่งเสริมการขาย
สินค้าชุมชนให้กับสมาชิกในกลุ่มอาชีพได้เลือกช่องทางขายตามความถนัดของพวกเขา เป็นต้น 

ผลการวิเคราะห์ทางเลือกรูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา 
ได้แก่ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมขนมีน้ าหนักการความส าคัญมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.49 รองลงมาตลาดนัด
ชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.19 และตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชนน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.15 ตามล าดับ 
  ผลการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 
พบว่า ด้านภาพรวม เช่น กลุ่มเอกลักษณ์อาชีพที่อยู่ในชุมชนมีความตื่นตัวและมองเห็นโอกาสในการสร้างและเพิ่ม
รายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ  และเกิดความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มอาชีพท่ีร่วมแรงร่วมใจกันผลิตสินค้าของตน เป็นต้น 
 ด้านการมีรายได้ของกลุ่มอาชีพ พบว่า มีรายได้รวมมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มอาชีพท าแกงส้ม แกงส้มส าเร็จรูป 
ขนมเบื้องญวน ขนมจีบ มะตะบะ รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอาชีพแปรรูปปลาสลิด และกลุ่มอาชีพท าขนมกง  
 ด้านความพร้อมของกลุ่มอาชีพ เช่น มีความร่วมมือร่วมใจกันให้การบริการและต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างเป็นกันเอง และมีผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่หลากหลายเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น 
 ด้านข้อเสนอแนะ  เช่น ควรมีกิจกรรมย่อยนอกจากการชมการผลิตเพื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ และควรมีการท าแพคเกจจิ้งที่น่าสนใจเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น 
  
ค ำส ำคัญ: กระบวนการส่งเสริมอาชีพ  เอกลักษณ์อาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ  
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Abstract  
 
   The purposes of qualitative research to studies (1) the elderly indentify occupation data 
in Tumbol Bangpla  Bangplee district Samutphakarn province; (2) the participation process on 
promote the elderly indentify occupation group; (3) the alternative model  on promote the 
elderly indentify occupation group and (4) to analysis alternative model on promote the elderly 
indentify occupation group in Tumbol Bangpla  Bangplee district Samutphakarn province. The 

totaled  31 key informants  of those who directly involved. The in-depth interview form, pair wise comparison form 
and opinion form were a research tools. The wise pair wise comparison analysis were analyze in analytic hierarchy 

process: AHP and analysis data of informants in model on promote the elderly indentify occupation 
group in Tumbol Bangpla  Bangplee district Samutphakarn province.  
 The research results were found that. Most of the main elderly indentify  occupation group 
were inland fisheries and agricultures. The secondary were fishery goods, agricultural products, 
culinary, original dessert and dramatic arts. The occupation found to less were curry paste and 
handicraft products.  
 The results of participation process on promote the elderly indentify occupation group 
were found that.  

The executive sub-district administration provided significant that. The policy of promoting 
and supporting on the elderly occupation group such as should  meeting those who involved 
with the elderly occupation participants together before implement activities and the policy had to 
clear the way to promote the occupation and integrate any activities in section organization together. 
The building  a strong occupation community such as the leaders occupation group have the 
motivate art to members did activities well than concentrate income and the members in the 
occupation group were responsible for the group's activities. The system of the elderly indentify 
occupation group such as to provided knowledge in quality product and royalty of the product 
and finding a new market at the operational considerations as required of the elderly occupational 
groups. The model suitable for the elderly occupation group such as presentation of indentify 
occupation group in area based with quality product and location for community-based tourism 
activities and building at community-based tourism in indentify occupation community.    
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The chief/village headman provided significant that.The participation in promote and 
development of indentify occupation such as plan project and  activities pilot for occupation 
group interested in their occupation and  plan history indentify occupation data by chief/village 
headman. The building  a strong occupation community such as have to clear goods’ place for 
customer regularly bought goods and  after action review should took strength in activities and 
apply to according things from excellence activities. The model suitable for the elderly occupation 
group such as plan at location to learning center and set more activity model and plan to community-
based tourism or floating market at management by community leaders. 

The occupation leaders/occupation members provided significant that. The problems and 
threats of the occupation group such as the support and promote plan discontinuous and the 
location of occupation group had not clear. The suggested of indentify occupation such as those 
who involved should be integrated for process on promote and should be focus and clear 
model for sufficient income. The model suitable for the elderly occupation group such as plan 
to learning center and defined those who involved responsible for coordinating in community 
products and integrated model of sell promotion by occupation group. 

The alternative analysis model were found that. Most of the alternative model was community 
based tourism, secondary was community market and at least was community welfare store.  

The  results of community based tourism model were found that, overall  aspect such as  to  urge in  
occupation group at opportunity to increase their income and  cooperate to produced their products,  the occupation 
group income  aspect that  most the occupation group income  such as  curry paste, instant sour curry, original 
dessert and secondary  were fishery goods, agricultural products, the preparation aspect that cooperation in 
service mind, hospitality in participants and presentation of many community products and the suggestion 
aspect that should have sub-activities to more interesting and made a design products for value 
added in community products.  
. 
KEYWORD: The process on promote, indentify occupation, the elderly , Samutprakarn  Province. 
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