
มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

    (6) 

สารบัญ 
                          
                    หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย          (1) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ          (3) 
กิตติกรรมประกาศ          (5) 
สารบัญ     (6) 
สารบัญภาพ                 (9) 
สารบัญตาราง   (10) 
 

 บทที่ 1  บทน า      1 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา     1 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย     4 
ขอบเขตของการวิจัย     4 
กรอบแนวคิดในการวิจัย           5 
ประโยชน์ที่ได้รับ               6 
นิยามศัพท์เฉพาะ           6 

   

บทที่ 2    แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง        8 
 แนวคิดการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ        8   

  แนวคิดการส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ       26 
  แนวคิดการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ       30 
 แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน        34 
 แนวคิดการจัดการธุรกิจในยุค 4.0        38 
 แนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น       45 
 สภาพทั่วไปของต าบลบางปลา         50 

  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง           53 
    

บทที่ 3  วิธีด าเนินการวิจัย   57     
 รูปแบบของการวิจัย   57 

 ผู้ให้ข้อมูลหลัก         59 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        59 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล        61 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล      63 
 

บทที่ 4  ผลการวิจัย          66 
     ผลการศึกษาเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา   66 
  ผลการศึกษากระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ    67 
  แบบมีส่วนร่วมในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
    การวิเคราะห์รูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ   74   
    ในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ      
    ผลการวิเคราะห์รูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ  77 
       ในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ   

                                                                               

บทที่ 5  สรุปผล อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ                    84 
              การสรุป           84  

สรุปข้อมูลเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา    84 
สรุปกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ   85 
แบบมีส่วนร่วมในต าบลบางปลา  
สรุปการวิเคราะห์ทางเลือกรูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ   91 
ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา 

  สรุปผลการวิเคราะห์รูปแบบทางเลือกในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ    91 
  ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา 
 การอภิปรายผล          94 

อภิปรายผลกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ     94 
  อภิปรายผลการวิเคราะห์ทางเลือกรูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ  104 

ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 
อภิปลายผลการวิเคราะห์รูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับ 105 
กลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
 

 ข้อเสนอแนะ             107 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย          107 

  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป      108 
 
บรรณานุกรม              109 
 

ภาคผนวก           
 

 ก   แนวค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก (in-dept interview)    115 
 ข   แบบก าหนดค่าระดับคะแนน การเปรียบเทียบรายคู่      120 

(pair wise comparison form) 
     ค  ภาพการสัมภาษณ์การศึกษาวิจัยกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับ   124
  กลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
           ง  ข้อมูลการสัมภาษณ์การศึกษาวิจัยกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับ   137 

ผู้สูงอายุในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
             จ  กิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมขนในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี    183 

จังหวัดสมุทรปราการ  
 ช ภาพกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน       187 
 ซ รายนามผู้ให้ข้อมูลส าคัญ          194 
 ฌ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ          197 
 ญ ประวัติผู้วิจัย    199 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพที่           หน้า  
   

   1.1   กรอบแนวคิดในการวิจัย                   5 
2.1   ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      16 

   2.2   การเสริมสร้างพลังอ านาจของกลุ่มอาชีพ       18 
   2.3   ตัวแบบ (model) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ     29 
   2.4   ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน        33 
   2.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        40 
   2.6   ตัวอย่างแผนภูมิล าดับชั้น           44 
   2.7   แบบจ าลองการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพชุมชน      47 
   2.8   แผนภูมิโครงสร้างล าดับขั้นตอนการตัดสินใจ            47 
   2.9   สถานที่และอาณาเขตของต าบลบางปลา        50 
   3.1   การเลือกรูปแบบการส่งเสริมอาชีพตามแนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น  58 
   4.1   ผังส าหรับการเลือกรูปแบบการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับผู้สูงอายุ    74 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี                   หน้า 
 

2.1  การก าหนดค่าระดับคะแนนและแสดงความหมายการเปรียบเทียบรายคู่   45 
4.1  เปรียบเทียบค่าระดับความส าคัญในรูปแบบการส่งเสริมอาชีพเป็นรายคู่    75 
4.2  การค านวณค่าเฉลี่ยน้ าหนักความส าคัญในรูปแบบการส่งเสริมอาชีพ     76 

    4.3  การเปรียบเทียบรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนในแต่ละจุดกับเวลาที่ใช้ไป    79 
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