
มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

บทที่ 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  

ประเทศไทยมีปัจจัยความเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤติของสังคมไทย อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของประชากรที่ขาดความสมดุลระหว่างการเกิดและการเสียชีวิตของคน กล่าวคือ อัตราการ
เกิดของคนลดต่่าลงไปเรื่อย ๆ แต่คนมีอายุยืนยาวมากยิ่งขึ้นย่อมแสดงให้เห็นถึงสังคมไทยจะมีผู้สูงอายุ
จ่านวนมากและมาพร้อมกับระดับความรุนแรงของปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาจนกลายเป็นวิกฤติของ
สังคมไทย จะเห็นได้จากสถิติการเกิดของไทยในแต่ละปีลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2555 มีเด็กเกิดใหม่ 
7.8 แสนคน ปี 2559 ลดลงเหลือ 6.6 แสนคน คาดว่าปี 2583 จะมีเด็กเกิดใหม่เพียง 5 แสนคน    
(ฉัตรชัย สาริกัลยะ, 2561) ในขณะที่ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องดังรายงานสถานการณ์ ปี 2558 
สัดส่วนประชากรสูงอายุได้เพ่ิมเป็นร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมดและคาดว่าในอีก 25 ปีข้างหน้าจะ
เพ่ิมเป็นร้อยละ 32 และปี 2562 จะเป็นครั้งแรกที่ประชากรสูงอายุมีมากกว่าประชากรเด็กอีกทั้งตัว
เลขประมาณการประชากรของไทยในอีก 10 ปี ข้างหน้านับจากปี 2556 ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
จะเพ่ิมขึ้นเป็น 14.1 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 21 ของประชากรทั้งหมด และนับไปอีก 20 ปี คือ       
ปี 2576 ประเทศไทยจะมีประชากรอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปมากถึง 18.7 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 
29 หรือคิดเป็นประชากร 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งหมายถึงประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคม
สูงอายุอย่างสมบูรณ์และกลายเป็น "สังคมสูงอายุระดับสุดยอด" (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย (มส.ผส.), 2558)  
 ผลจากการเข้าสู่สังคมสูงอายุท่าให้เกิดปัญหาตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของ
ภาครัฐที่ต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดสวัสดิการและให้บริการสุขภาพอนามัยให้กับผู้สูงอายุที่เพ่ิม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จะเห็นได้จากรายงานการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของประเทศ  ปี 2554 
จ่านวน 6,521,749 คน  งบประมาณจ่าย  37,893.40  ล้านบาท  ปี  2555  จ่านวน  6,798,802  คน 
งบประมาณจ่าย 52,536.84 ล้านบาท ปี 2556 จ่านวน 7,342,028 คนงบประมาณจ่าย 58,347.01 
ล้านบาท ปี 2557จ่านวน 7,686,978 คน งบประมาณจ่าย 61,408.52 ล้านบาทปี 2558 จ่านวน 
8,030,300 คน งบประมาณจ่าย 64,302.11 ล้านบาท (ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2559) และปัญหาเกี่ยวกับการเพ่ิมภาระการดูแลผู้สูงอายุของครัวเรือน รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ท่าให้อัตราการพ่ึงพิงของวัยท่างานต่อการแบกรับ
การดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ดังรายงานปี 2553 ประชากรวัยท่างาน 5 คน มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 
1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 ประชากรวัยท่างาน 1.7 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน แสดงให้เห็นว่า
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ประชากรวัยท่างานต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ท่าให้ขาดแคลนแรงงานของวัยท่างานในภาค
ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิต ธุรกิจพาณิชยกรรม และธุรกิจบริการที่จ่าต้องใช้แรงงานจากประเทศ
เพ่ือนบ้านเข้ามาทดแทน ซึ่งเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ภาครัฐต้องจัดสวัสดิการกับผู้ใช้แรงงานเหล่านี้เพ่ิมขึ้น
เช่นกัน นอกจากนี้ปัญหาที่พบ คือ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุจะมีรายได้ไม่ถึง 3 หมื่นบาทต่อปี มีรายได้ที่ต่่า
กว่าเส้นยากจน (ผู้ที่มีรายได้ต่่ากว่า 2,647 บาทต่อคนต่อเดือนหรือ 31,764 บาทต่อคนต่อปี) ท่าให้เกิด
วิกฤติที่รัฐต้องวางมาตรการช่วยเหลือเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ปัญหาจากการเข้าสู่สังคมสูงอายุของ
ประเทศ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2549) 

ปัญหาดังกล่าวน่าไปสู่การก่าหนดแนวทางจัดการปัญหาอย่างเร่งด่วน ดังจะเห็นได้จากกรม
กิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชารัฐทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมร่วมกันแก้ปัญหาในการเป็นสังคมผู้อายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุใน
ชุมชนด้วยการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุทุกกลุ่มเพ่ือให้มีหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตโดยน่า
นโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรู้ 
ความสามารถที่สะสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานมาพัฒนาต่อยอดสร้างงาน สร้างอาชีพที่เหมาะสม
กับก่าลังและอายุ โดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่งและศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ในระดับต่าบลจ่านวน 1,279 แห่ง เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริม
อาชีพ การถ่ายทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้ให้แก่ผู้สูงวัยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและสามารถสร้างคุณค่า
ของตนเองได้ด้วยการท่างานตามสภาพความเหมาะสมของร่างกายเพ่ือท่างานที่เหมาะสมกับศักยภาพ
และประสบการณ์เพ่ือสร้างรายได้ในการด่ารงชีวิต (ธนาภรณ์ พรมสุวรรณ, 2561) ซึ่งปัจจัยส่าคัญใน
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพดังกล่าว คือการส่ารวจและค้นหาอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์หรืออาชีพดั้งเดิม
ของชุมชนนั้น ๆที่สืบทอดต่อกันมาและยังคงมีอยู่ในแต่ละคนหรือรวมเป็นกลุ่มอาชีพหรือเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนเพ่ือน่ามาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาต่อยอดที่ท่าให้เกิดรายได้ที่พ่ึงตนเองได้ โดยมี
กลุ่มผู้สูงอายุเป็นผู้ขับเคลื่อนอาชีพดังกล่าว   
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับการจัดประชุมประชาคมขององค์การบริหารส่วน
ต่าบลบางปลา อ่าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ รวมถึงรับฟังปัญหาและความต้องการของกลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต่าบลบางปลา สมาชิกองค์การบริหารส่วนต่าบล ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครชุมขน และกลุ่มอาชีพ
ที่ท่าอาชีพอยู่แล้วและกลุ่มอาชีพกลุ่มใหมซ่ึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มอาชีพเป็นผู้สูงอายุ โดยตัวแทนกลุ่ม
อาชีพท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “ทางกลุ่มอาชีพได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐมาด้วยดีแต่สิ่งที่
ส่าคัญที่ต้องการ คือ การหาตลาด การมีท่ีวางขายสินค้า การมีวัตถุดิบที่เพียงพอและมีแรงงานที่ช่วยใน
การท่าอาชีพเพราะส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะที่คนรุ่นใหม่ไม่สนใจต่อยอดอาชีพ ซึ่งส่วน
ใหญ่ใช้แรงงานผู้สูงอายุเป็นหลักในการท่าอาชีพ” และตัวแทนของกลุ่มอาชีพที่เป็นกลุ่มใหม่กล่าวว่า 
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“ควรน่าจุดเด่นของอาชีพที่แต่ละกลุ่มท่าอยู่มาบูรณาการกลุ่มอาชีพร่วมกันเพ่ือให้เป็นจุดเด่นกลุ่ม
อาชีพขององค์การบริการส่วนต่าบลบางปลา เช่น ถ้าต้องการกินปลาหรือขนมหรือหาสินค้าต้องมาที่
ต่าบลบางปลา แต่จะให้ทางกลุ่มด่าเนินการย่อมเป็นได้ยากเพราะไม่รู้จะเริ่มได้อย่างไร” และ ยายแจ๊ส 
(นามสมมุต)ิ กล่าวถึงอาชีพท่าขนมดังกล่าวว่า “เมื่อก่อนขนมคนชอบกินและขายดีมาก แต่ไม่ได้มีการ
สืบทอดกันมาเพราะรุ่นลูกหลานไม่สานต่อมุ่งแต่การท่างานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลักมองว่าเป็น
อาชีพที่เหนื่อยกว่าการเป็นลูกจ้างในโรงงาน ถึงแม้ว่าต้องการจะท่าขนมต่อไปเมื่อไม่มีคนคอยช่วยเป็น
ลูกมือในการจัดหาอุปกรณ์และวัตถุดิบย่อมยากที่จะท่าได้” และยายแจ่ม (นามสมมุติ) ผู้ที่เคยท่า
อาชีพขนมเบื้องญวนได้กล่าวถึงอาชีพที่ตนเองเป็นคนเริ่มท่าตั้งแต่ต้นว่า  “ที่จริงแล้วขนมในชุมชนของ
เรามีความอร่อยๆ เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นขนมเบื้องญวน ขนมจีบ เป็นที่ขึ้นชื่อของบ้านวากัฟ หมู่ที่  10 
สุเหร่าบางปลา แต่ตอนนี้ฉันไม่ได้ท่าถึงแม้ว่ามีการท่าขนมนี้อยู่บ้างและเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆ และท่า
ได้ไม่รู้จะขายให้ใครเพียงแต่ท่ากินเองก็กินไม่ได้มากเท่าไร แต่ถ้าได้ท่าแล้วรับรองว่าอร่อยจริงๆ       
ไม่เหมือนใครเลย”   
 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า ปัญหาการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพ
ในชุมชนยังขาดการจัดเก็บ การสืบค้นความรู้ การประกอบอาชีพชุมชน การเพ่ิมช่องทางตลาด 
กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดอาชีพในชุมชน (เอกชัย พุมดวง, 2557) และผลการศึกษาที่พบว่า การ
ขาดรูปแบบเครือข่ายเชื่อมโยงในการด่าเนินงานแบบบูรณาการเพ่ือให้กลุ่มอาชีพมีศักยภาพทั้งด้าน
ปัจจัยการผลิตและการตลาด (ปิยะ เพชรสงค์ และคณะ, 2553) อีกทั้งสอดคล้องกับผลการศึกษา      
ที่พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างกระบวนการเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ ได้แก่ การขาดเม็ดเงิน
และแรงงานที่มีฝีมือต่อการขยายกิจการหรือการขยายก่าลังผลิต การขาดวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า
และขาดทักษะเรื่องการประชาสัมพันธ์ รวมถึงขาดการพัฒนารูปแบบการจ่าหน่าย ขาดการสนับสนุน
ทางวิชาการและการส่งเสริมอาชีพอย่างเป็นระบบ (สุกิจ มาลีเศษ, 2555 และนิกร ผัสดี, 2555) 
 จากข้อมูลส่าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะศึกษากระบวนการส่งเสริม
เอกลักษณ์อาชีพส่าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ในต่าบลบางปลา อ่าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย
การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกลักษณ์อาชีพส่าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต่าบลบางปลา เพ่ือให้ได้เอกลักษณ์
อาชีพของต่าบลบางปลา และศึกษากระบวนการส่งเสริมอาชีพส่าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เพ่ือให้ได้ทางเลือก
หรือรูปแบบในการส่งเสริมอาชีพเหล่านั้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะน่าไปสู่การมีรายได้
และการเสริมสร้างรายได้ให้กับการท่าอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงสร้างความมั่นคงในการท่าอาชีพ
ส่าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น มีหลักประกันรายได้อันเกิดจากการท่า
อาชีพ ลดภาระให้กับบุตรหลานและลดค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุของภาครัฐ        

อีกท้ังจะเป็นต้นแบบอีกวิธีหนึ่งในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพกับกลุ่มผู้สูงอายุในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
 

  1. เพ่ือศึกษาข้อมูลเอกลักษณ์อาชีพส่าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต่าบลบางปลา อ่าเภอบางพลี 
จังหวัด สมุทรปราการ 
 2. เพ่ือศึกษากระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส่าหรับกลุ่มผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมใน
ต่าบลบางปลา อ่าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 3. เพ่ือศึกษาทางเลือกรูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส่าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต่าบล
บางปลา อ่าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 4. เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส่าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต่าบลบางปลา 
อ่าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
  

ขอบเขตของกำรวิจัย  
 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของชุมชนในต่าบลบางปลา อ่าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการด้วยการลงพ้ืนที่ส่ารวจอาชีพชุมชนและศึกษาข้อมูลปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(in-depth interview) เกี่ยวกับเอกลักษณ์อาชีพของชุมชนในต่าบลบางปลา อ่าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ เพ่ือให้ทราบถึงชุมชนใดหรือหมู่บ้านใดที่มีเอกลักษณ์อาชีพที่ผู้ท่าอาชีพเป็นผู้สูงอายุ
และศึกษากระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส่าหรับกลุ่มผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเป็นรูปแบบ
ทางเลือกในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพและวิเคราะห์รูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส่าหรับ
กลุ่มผู้สูงอายุในต่าบลบางปลา อ่าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 2. ขอบเขตผู้ให้ข้อมูลหลัก ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลส่าคัญ (key informants) 
โดยเฉพาะเจาะจง (criterion based selection) ในการศึกษาประกอบด้วย ผู้บริหารปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต่าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต่าบล กองสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชนสมาชิกสภาต่าบล และประธานสภาวัฒนธรรมต่าบล ผู้น่าชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ ก่านัน 
ผู้ใหญ่บ้านและผู้น่ากลุ่มอาชีพ ได้แก่ อาชีพการเกษตร อาชีพเกษตรแปรรูป อาชีพประมงน้่าจืด อาชีพ
ประมงแปรรูป อาชีพท่าอาหารหวาน  อาชีพท่าอาหารคาว  อาชีพท่าเครื่องแกงส่าเร็จรูป อาชีพ
หัตถกรรมจักสาน และอาชีพศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ (ส่ารวจอาชีพชุมชน, 2561) ในต่าบลบางปลา 
อ่าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 

3. ระยะเวลาศึกษาวิจัย เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน พ.ศ. 2561  
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

   กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ก่าหนดกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 

 
                 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย  

 

จากภาพที่ 1.1 ก่าหนดกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือหาค่าตอบให้กับปัญหา
วิจัยและเสนอผลวิจัยในกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส่าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต่าบลบางปลา 
อ่าเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยน่าแนวคิดที่ส่าคัญในการเสริมสร้างรายได้และความเข้มแข็ง
ให้กับผู้ท่าอาชีพ ประกอบด้วย แนวคิดการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ แนวคิดการส่งเสริมอาชีพส่าหรับ
ผู้สูงอายุ แนวคิดการมีส่วนร่วมชุมชนด้วยการร่วมคิด ร่วมท่า ร่วมตัดสินใจ แนวคิดการจัดการธุรกิจใน
ยุค 4.0 มาใช้ในการก่าหนดช่องทางหรือรูปแบบในการส่งเสริมอาชีพและแนวคิดกระบวนการ
วิเคราะห์ตามล่าดับชั้น (analytic hierarchy process: AHP) (Tomus L. Satty, 1980) ซึ่งเป็น
เทคนิคการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่น่าประยุกต์ใช้กับการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการ
เลือกทางเลือกโดยตัวแทนกลุ่มหรือผู้ให้ข้อมูลส่าคัญในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพน่าไปสู่การ
วิเคราะห์ผลของทางเลือกนั้นท่าให้ได้กระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส่าหรับกลุ่มผู้สูงอายุอย่าง
เป็นรูปธรรม 

แนวคิดการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ 

 

แนวคิดการส่งเสริมอาชีพ
ส่าหรับผู้สูงอาย ุ

 

แนวคิดการมีส่วนรว่มของ
ชุมชน 

 
แนวคิดการจัดการ    
ธุรกิจในยุค 4.0 

 
แนวคิดกระบวนการ

วิเคราะห์ตามล่าดับชั้น 
(Analytic Hierarchy 

Process: AHP) 

 
 

 

กระบวนการส่งเสริม
เ อ ก ลั ก ษ ณ์ อ า ชี พ
ส่าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
แบบมีส่วนร่วม 

ทางเลือกรูปแบบในการ
ส่ ง เ ส ริ ม เ อ ก ลั ก ษ ณ์
อ า ชี พ ส่ า ห รั บ ก ลุ่ ม
ผู้สูงอายุในต่าบลบาง
ป ล า อ่ า เ ภ อ บ า งพ ลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 
  
 

อาชีพการเกษตร 

 
อาชีพเกษตรแปรรูป 

 
อาชีพประมงน้่าจืด 

 
อาชีพประมงแปรรูป 

อาชีพท่าอาหารคาว  

อาชีพท่าอาหารหวาน 

การวิเคราะห์รูปแบบในการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ 

อาชีพหัตถกรรมจักสาน  

อาชีพท่าเครื่องแกง
ส่าเร็จรูป 

อาชีพศิลปะการแสดง
นาฏศิลป ์
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. ผู้สูงอายุมีช่องทางในการเพ่ิมรายได้จากการท่าอาชีพท่าให้เกิดความมั่นคงและความยั่งยืน
ในการท่าอาชีพของตน  

2. ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันรายได้จากการท่าอาชีพ ลดภาระให้กับบุตรหลาน
และช่วยเสริมรายได้ให้แก่บุตรหลานอีกด้วย 

3. ผู้สูงอายุและชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ลดภาระงบประมาณของรัฐในการจัดสวัสดิการและ
ดูแลช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน  

4. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถก่าหนดช่องทางหรือรูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพลงใน
แผนพัฒนาของหน่วยงานและจัดท่าเป็นคู่มือการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพชุมชนส่าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
เพ่ือยกระดับอาชีพฐานรากหรืออาชีพชุมชนให้มีความเข้มแข็งและม่ันคง 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและเครือข่ายได้ฐานข้อมูลในการบูรณาการองค์ความรู้         
เชิงวิชาการในการก่าหนดเทคนิคและวิธีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน 

   

นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 

กระบวนกำรส่งเสริมอำชีพ หมายถึง ทางเลือกหรือรูปแบบต่าง ๆ ที่มีเทคนิควิธีการและ
ขั้นตอนในการส่งเสริมอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการมีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริมและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ และการก่าหนดช่องทางเลือกหรือรูปแบบการส่งเสริมที่เหมาะสมกับ
เอกลักษณอ์าชีพของกลุ่มผู้สูงอายุในต่าบลบางปลา อ่าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

เอกลักษณ์ หมายถึง  ลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกัน  เช่น  ชุมชนนี้มีเอกลักษณ์อยู่ที่
เลี้ยงปลาและปลูกไม้ผลเหมือนกันหรือมีร่วมกันในชุมชนนั้น เป็นต้น (พจนานุกรม, 2542) 

เอกลักษณ์อำชีพ หมายถึง  การท่าอาชีพดั้งเดิมหรือการท่าอาชีพพัฒนาใหม่ที่มีอยู่เหมือน 
ๆ กันหรือมีร่วมกันของชุมชน ซึ่งอาจรวมกันเป็นกลุ่มอาชีพหรือการท่าอาชีพรายบุคคล ในต่าบล
บางปลา อ่าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

กลุ่มผู้สูงอำยุ หมายถึง  บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมี
สัญชาติไทยอาศัยอยู่ในต่าบลบางปลา อ่าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

เอกลักษณ์อำชีพส ำหรับกลุ่มผู้สูงอำยุ หมายถึงอาชีพมีความเหมือน ๆ กันหรือมีอยู่ร่วมกัน
และสืบต่อกันมาอย่างยาวนานทีม่ีกลุ่มผู้สูงอายุเป็นผู้ใช้แรงงานหลักในกิจกรรมต่าง ๆ ในการท่าอาชีพ
ไม่ว่าจะเป็นท่าอาชีพเป็นรายบุคคลหรือรวมกันเป็นกลุ่มอาชีพ ได้แก่ อาชีพการเกษตร อาชีพประมง
น้่าจืด อาชีพเกษตรแปรรูป อาชีพประมงแปรรูป อาชีพท่าอาหารหวาน อาชีพท่าอาหารคาว อาชีพท่า
เครื่องแกงส่าเร็จรูป อาชีพหัตถกรรมจักสาน และ อาชีพศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ 
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อำชีพกำรเกษตร หมายถึง อาชีพปลูกไม้ผลต่าง ๆ ได้แก่ ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก ในต่าบลบาง
ปลา อ่าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

อำชีพเกษตรแปรรูป หมายถึง อาชีพเกี่ยวกับการน่าผลผลิตที่ได้จากการปลูกไม้ผลมาพัฒนา
แปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ ที่มีรูปร่างและลักษณะต่างไปจากเดิมหรือท่าให้คงสภาพได้นานกว่าเดิม 

อำชีพประมงน  ำจืด หมายถึง อาชีพเกี่ยวกับการประมง ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์น้่าจืด การจับ
สัตว์น้่าตามบ่อ บึง ล่าคลอง แม่น้่า ในต่าบลบางปลา อ่าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

อำชีพประมงแปรรูป หมายถึง อาชีพเกี่ยวกับการน่าสัตว์น้่าที่ได้จากการเลี้ยง การจับ        
มาพัฒนาแปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ ที่มีรูปร่างและลักษณะต่างไปจากเดิมหรือท่าให้คงสภาพได้นาน
กว่าเดิม 

อำชีพท ำอำหำรหวำน หมายถึง อาชีพเกี่ยวกับการท่าขนมหวานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขนม
หวานชนิดน้่าและแห้ง ส่วนมากปรุงด้วยกะทิ น้่าตาลและแป้งเป็นหลัก 

อำชีพท ำอำหำรคำวและเครื่องแกงส ำเร็จรูป หมายถึง อาชีพเกี่ยวกับการท่าอาหารที่ทาน
กับข้าวสวยหรือข้าวเหนียว เช่น ผัด ทอด แกง ต้ม เป็นต้น  

อำชีพท ำเครื่องแกงส ำเร็จรูป   หมายถึง อาชีพเกี่ยวกับการท่าเครื่องปรุงรสอันเป็น
ส่วนประกอบที่ส่าคัญในการท่าอาหารคาวโดยแปรรูปแบบลักษณะต่าง ๆ  

อำชีพหัตถกรรมจักสำน  หมายถึง อาชีพเกี่ยวกับการน่าวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาท่าการ
จักสานขึ้นเป็นรูปทรงต่าง ๆ เพ่ืออ่านวยประโยชน์ในด้านต่าง  ๆ เช่น การใส่ของ การรองนั่ง นอนหุ้ม
ค่าสิ่งของ และประดับเพ่ือความสวยงาม เป็นต้น  

อำชีพศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์ หมายถึง อาชีพเกี่ยวกับการฟ้อนร่า และการขับร้องที่ใช้การ
เล่นเครื่องดนตรีหลาย ๆ ชนิดเป็นเครื่องประกอบจังหวะในการฟ้อนร่าและขับร้องท่าให้เกิดสุนทรียะ
ทางจิตใจต่อผู้ชมการแสดงนั้น ๆ  

 




